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Розділ 1
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

УДК 340.12

Н. М. ОНІЩЕНКО
С. О. СУНЄГІН

ДО ПИТАННЯ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ
ІНСТИТУТУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Досліджуються основні аспекти сутності інституту юридичної відповідальності.
Зазначається, що вивчення проблем юридичної відповідальності повинно вестися на
основі вивчення норм та принципів права, за межами яких немає ні правопорушення, ні
санкцій, а тому не повинно бути ні відповідальності, ні примусу. Водночас визначення
поняття «юридична відповідальність» має здійснюватися як з урахуванням правових
ознак даного інституту, так і з урахуванням ознак, притаманних родовому поняттю
«соціальна відповідальність».
Ключові слова: юридична відповідальність, соціальна відповідальність, законність, правопорядок, правопорушення, право, державний примус.
Онищенко Н.М., Сунегин С.А. К вопросу об исследовании сущности института
юридической ответственности.
Исследуются основные аспекты сущности института юридической ответственности. Указывается, что исследование проблем юридической ответственности должно происходить на основании изучения норм и принципов права, за пределами которых
не существует ни правонарушений, ни санкций, и поэтому не должно быть ни ответственности, на принуждения. В то же время, определение понятия «юридическая
ответственность должно осуществляться как с учётом правовых признаков данного
института, так и с учётом признаков, характерных родовому понятию «социальная
ответственность».
Ключевые слова: юридическая ответственность, социальная ответственность,
законность, правопорядок, правонарушение, право, государственное принуждение.
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Onishchenko Natalia, Sunegin Sergiy. To the question on the research of the essence
of the legal responsibility institute.
The article examines the main aspects of essence of the legal liability institute. Indicates,
that the research of the problems of legal liability should be based on the study of the rules
and principles of law, beyond which there are no crimes, no sanctions, and so there should be
no liability, no coercion. At the same time, the definition of “legal responsibility” should be
given in terms of legal approach to this institution, and with regard to signs of a typical generic concept of “social responsibility”.
Key words: legal responsibility, social responsibility, lawfulness, law-and-order, delinquency, law, government coercion.

Науковці недаремно зазначають, що юридична відповідальність, яка
настає за порушення норм права, – це різновид соціальної відповідальності, що настає за порушення різних соціальних норм (права, моралі, звичаїв, корпоративних норм). Оскільки найважливішою закономірністю права
є відповідність правової форми змістові суспільних відносин, що регулюються, юридична відповідальність за змістом і структурою має відповідати соціальній відповідальності. Юридичну відповідальність необхідно
вивчати у її взаємозв’язку із соціальною, привносячи при цьому в поняття
«соціальна відповідальність» юридичну специфіку, оскільки зазвичай
філософи, соціологи та інші представники гуманітарної науки, даючи
визначення соціальної відповідальності, відображають лише ті її риси, які
характеризують моральну, політичну чи інші види соціальної відповідальності, але не повністю відображають ознаки юридичної відповідальності.
Так само і вчені-юристи часто не беруть до уваги загальне поняття соціальної відповідальності1.
У заявленому контексті досить цікавими є визначення соціальної відповідальності, що надають представники не тільки правової, а й інших
спрямувань гуманітарної науки2. Зокрема, її визначають як покладений на
когось або взятий на себе обов’язок відповідати за певну ділянку роботи,
справу, чиїсь дії, вчинки, слова3. Співвідношення даних понять – соціальної та юридичної відповідальності – це співвідношення загального та
особливого. Соціальна відповідальність являє собою єдність двох складових:
1) відповідальність особи за вчинене діяння перед іншими індивідами,
соціальними групами, державою та суспільством загалом;
2) відповідальність держави та суспільства перед окремою особою чи
соціальною групою.
Водночас, сучасні вчені-правознавці зазначають, що вивчення проблеми юридичної відповідальності становить певну складність, оскільки ані в
навчальній, ані в науковій юридичній літературі та законодавстві, послідовно не проводиться єдиний погляд на доволі спірні питання, що виникають при дослідженні цієї проблематики.
Без належної системи юридичної відповідальності право стає безсилим
та ненадійним, не виправдовує соціальних очікувань. Правові норми, встановлені на їх підставі, права та обов’язки членів суспільства перетворю-
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ються на добрі наміри, якщо влада не здатна організувати поновлення та
захист порушених прав, примус до виконання обов’язків, покарання тих,
хто порушує правові заборони. Адже досить багато процесів та напрямів
правового розвитку пов’язані із дієвістю права: відчуттям захищеності
кожним, гарантованості прав та законних інтересів, протистоянням сваволі у процесі упорядкування суспільних відносин, безсумнівною дією механізмів щодо впровадження правового порядку в усіх сферах суспільного
життя, гарантуванням та забезпеченням системи безпеки, що пов’язана із
соціальною діяльністю, особливо тією, що становить потенційну загрозу
життєво важливим інтересам особи, суспільства та держави. Це далеко не
повний перелік наших очікувань від сучасного права.
Багато в чому успіхи демократичних перетворень залежать від того,
наскільки право в суспільстві підтримується та поважається різними
соціумами взагалі та кожним індивідом зокрема. Важливого значення
набуває сьогодні у зв’язку з цим інститут відповідальності держави перед
особою та особи перед державою. Втілення принципу законності в усіх
сферах життєдіяльності суспільства, забезпечення правопорядку, сприйняття права як явища соціальної дійсності є пріоритетними напрямами
сучасного правового розвитку. Одним із елементів підтримки виваженого
ставлення до явищ правової дійсності є удосконалення інституту юридичної відповідальності.
Юридична відповідальність – засіб боротьби з правопорушеннями,
забезпечення правомірної поведінки. Цивілізоване право передбачає цивілізовані засоби, способи здійснення, функції та принципи юридичної відповідальності, відповідної демократичному розвиткові. Даним твердження
насамперед і пояснюється, що юридична відповідальність – це найважливіший інститут будь-якої правової системи, одна з головних ознак права,
необхідний елемент механізму його дії4.
Норми та суспільні відносини, які утворюють зміст, сферу юридичної
відповідальності, склалися історично. Сучасні принципи відповідальності
стали виникати у свідомості суспільства та в діючому праві в період розкладу феодального устрою. У процесі становлення громадянського суспільства та боротьби з феодальним ладом, розвитком буржуазного устрою
стверджувалися основні положення сучасної теорії права та практики
законотворення відповідних принципів застосування заходів примусу за
скоєне правопорушення. У полі зору передових мислителів були насамперед кримінальне право та процес, які визначають найбільш гострі міри
примусу та порядок їх застосування.
Основним принциповим положенням, яке склалося в боротьбі проти
феодальної сваволі та інквізиційного процесу, є те, що примус як спосіб,
засіб охорони права не повинен порушувати саме право, а може здійснюватися тільки на основі та в межах права. Одним із втілень цього принципового положення стала відома формула null crimen, nulla poena, sine lega
(без закону немає ні злочину, ні покарання). Це означає, що правопору-
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шенням визнається тільки та виключно те діяння, яке до його скоєння було
заборонене законом, що набрав законної сили та усвідомлений суспільством. У тому ж чи іншому законі має бути точно визначено міру покарання, яка застосовується за це (цей вид) правопорушення.
Визнання цього принципу стає догмою права при здійсненні відповідальності. За будь-якого розуміння права – нормативного, соціологічного,
правового, психологічного – норма права, як вона виражена в тексті закону, є альфою та омегою відповідальності за правопорушення. Ні ознаки
правопорушення, ні санкції, які визначають міру примусу за нього, не підлягають розширеному чи обмежувальному тлумаченню чи (тим більше)
застосуванню за аналогією. Крім закону, який визначає санкції за будь-яке
діяння, відповідальності за нього, не повинна надаватися зворотна сила, бо
представник громадянського суспільства, покараний за проступок, який у
момент скоєння не був заборонений чи карався менш суворо, обґрунтовано заявляє, що це є протиправним у цивілізованому суспільстві5.
Іншим досягненням політико-правової теорії та законодавства в сфері
відповідальності стає прагнення урегулювати правом діяльність державних органів, які застосовують примус, підпорядкувати цю діяльність спеціальному контролю та перевірці.
Слід врахувати, що, по-перше, законодавство в сфері відповідальності
має суспільне значення лише тією мірою, якою воно реалізується. Якщо
правоохоронні органи демонструють безсилля в боротьбі з правопорушенням або сприяють порушникам, у суспільстві складається переконання, що
більшість заборон можна безкарно порушувати, а для захисту своїх прав
цілеспрямовано застосовувати самосуд та самоуправство, що є ефективнішим, ніж дії офіційно існуючих правоохоронних органів.
По-друге, є аксіоматичним, що в сфері, де застосовується державний
примус, досить часто державні органи та посадові особи, які розслідують
справи про правопорушення, часто можуть перевищувати і перевищують
свої владні повноваження. Це демонструє відсутність гласності, сваволю у
процесі збирання доказів та залякування осіб, які залучені до процесу розслідування. Прагнення швидше обґрунтувати обвинувачення та закінчити
справу у визначений термін іноді веде до засудження невинуватого.
Суттєву шкоду законному та обґрунтованому здійсненню юридичної відповідальності може спричинити тиск дезорієнтованої суспільної думки,
адміністративна слабкість високопосадовців, дії корумпованих працівників правоохоронних органів, політичні амбіції та лобізм певних кланових
інтересів.
Ні суспільство, ні особа не можуть існувати без захисту від правопорушників, а отже, без діяльності спеціального апарату, який охороняє
право від порушень. Адже при здійсненні юридичної відповідальності
протиборствують дві нерівні сторони: особа, обвинувачувана (підозрювана) у скоєні правопорушення, та організація посадових осіб, які мають
владу та повноваження застосовувати примус від імені держави. За вказа-
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них умов цей примус може бути застосований як сваволя, з певним порушенням закон6.
Для запобігання прийняттю необґрунтованих та незаконних актів і
рішень щодо відповідальності практика, законодавство, правова доктрина
періоду становлення громадянського суспільства визначили такі засоби:
особа, обвинувачувана (підозрювана) в правопорушенні, за законом наділена комплексом прав, які дають їй можливість бути учасницею в дослідженні обставин справи, оскаржувати кваліфікацію правопорушення, сам
факт його скоєння, надавати докази, використовувати послуги адвоката,
досягати за допомогою юридичних засобів звільнення від відповідальності або її полегшення. Комплекс цих прав дістав назву «право на захист», це
право повинно до певної міри урівноважити фактично нерівне становище
сторін у відносинах відповідальності (з одного боку, особа, яка обвинувачується у скоєні правопорушення, з іншого – співробітники правоохоронних органів, які мають владні повноваження, наділені правом застосовувати примус). У відносинах штрафної, каральної відповідальності (кримінальної, адміністративної, дисциплінарної) використання права на захист
дає можливість запобігти так званому «обвинувальному ухилу», часто
притаманному посадовим особам та державним органам, які розслідують
та (або) вирішують справи про відповідні правопорушення. У відносинах
цивільно-правової та інших видів відповідальності право на захист належить сторонам цивільного процесу та полягає в однаковій можливості сторін доказувати чи заперечувати факт заподіяння шкоди чи порушення
договору, обґрунтовувати та оскаржувати розмір спірного відшкодування
тощо. Реалізація права на захист надає юридичній відповідальності (особливо на стадії підготовки рішення у справі про правопорушення) змагального характеру. Першочергове завдання полягає у винесенні правосудного
рішення у справі. У юридичній літературі з цього приводу зазначається,
що завдання суду полягає у з’ясуванні питань про право і неправо, а також
у вжитті примусових заходів для поновлення порушеного права. Щодо
запобігання можливим правопорушенням судова діяльність доповнюється
діяльністю поліцейською7.
Крім того, засобом забезпечення законності та обґрунтованості юридичної відповідальності є удосконалення процедури її здійснення, що
можливо за певного рівня розвитку науки. Офіційним визнанням неможливості уникнення помилок при вирішенні таких справ передусім є законодавче закріплення права та порядку оскарження рішення щодо юридичної відповідальності, а також актів правоохоронних органів, які приймаються у процесі її здійснення. Необхідною передумовою та способом запобігання і виправлення цих помилок є формалізація процесу реалізації відповідальності, поділ його на етапи, які здійснюються за документально
оформленими актами, доступними наступній перевірці та оцінці. Цей процесуальний порядок дає можливість виявити недосконалі ланки в системі
державних органів, які реалізують відповідальність, закріпити кадровий
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склад, звільнити його від компетентних чи недобросовісних працівників.
Процесуальна регламентація юридичної відповідальності – необхідна
передумова наступного контролю та об’єктивної перевірки порушення,
розгляду та вирішення справ про правопорушення; за наявності помилок,
допущених на тому чи іншому етапі відповідальності, існує можливість
повернути справу, розглянути її спочатку чи взагалі зупинити. Не менш
важливими є процесуальні гарантії прав особистості, яка притягнута до
відповідальності. Змагальність та право на захист втілені саме в процесуальних нормах, засобами яких реалізуються норми матеріального права,
що визначають склад правопорушення та санкції за їх скоєння8.
Більшість принципів юридичної відповідальності закріплені в діючих
конституціях, законодавстві, міжнародних пактах про права тощо.
У сучасній державі саме буття юридичної відповідальності можливе
лише в рамках законів, які визначають склад правопорушення та санкції за
їх скоєння, а також порядок (процедуру) дослідження обставин правопорушення, прийняття обґрунтованого рішення про правопорушення та
(якщо воно дійсно було) застосування санкції, порядок виконання прийнятого рішення.
Основна проблема, пов’язана з удосконаленням інституту відповідальності, – забезпечення законності, запобігання правопорушенням, максимально можливе усунення збитків, заподіяних суспільству та правопорядку. В цій проблемі концентруються два доволі важливих соціальних завдання: по-перше, суспільство та кожний громадянин мають бути впевненими, що правопорушенням запобігають за допомогою державного примусу, що права та охоронювані законом інтереси захищені від протиправних посягань; по-друге, що боротьба з правопорушниками здійснюється
суто на підставі закону, що забезпечує недоторканність прав та свободи
громадянина, який не вчинив нічого протиправного.
Вивчення проблем юридичної відповідальності повинно вестися на
основі вивчення норм та принципів права, за межами яких немає ні правопорушення, ні санкцій, а тому не повинно бути ні відповідальності, ні примусу. Отже, за теоретичного дослідження проблем відповідальності спроби вийти за межі права, відійти від права як предмета дослідження, замінити ту частину права, яка визначає основи та порядок здійснення відповідальності, чимось іншим, стороннім для права, не можуть дати позитивного результату.
На жаль, при дослідженні проблем відповідальності виявився глухий
кут семантичних пошуків, які засновані не на вивченні права, його загальних принципів, практики застосування, а на вивченні окремих, інколи ізольованих, відірваних роздумів та висновків значення слова «відповідальність». Одним із проявів побутового мислення та доктрини застійних часів
є визначення: «Відповідальність – це обов’язковість відповідати».
Подальші спроби вивести зміст поняття «відповідальність» з її термінологічного визначення породжують визначення: «Відповідати – це давати від-
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скоєне»9.

повідь, визнати
Проте, на нашу думку, не заперечуючи цих
складних елементів загального розуміння юридичної відповідальності,
сьогодні слід констатувати, що їх виявляється замало для наукового розуміння та практичного застосування категорії «юридична відповідальність». Очевидно, це призводить до появи так званого двоаспектного розуміння юридичної відповідальності (позитивна та негативна юридична відповідальність). Проте будь-яке юридичне поняття, правова конструкція та
категорії, безумовно, потребують свого тлумачення та розуміння, які стають можливими тільки після дефініційного уточнення останніх.
Вважаємо, що дана проблематика є однією з найцікавіших та перспективних для подальшого обговорення юридичною спільнотою та широкою громадськістю.
1. Хачатуров Р. Л. Общая теория юридической ответственности: монография /
Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический
центр Пресс», 2007. – С. 13. 2. Інститут юридичної відповідальності у демократичних
правових системах / [ Оніщенко Н.М., Тарахонич Т.І., Пархоменко Н.М., Макаренко Л.О.]. – К.: Юридична думка, 2009. – С. 5-22. 3. Великий тлумачний словник
сучасної української мови (з дод. і доп.) / уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ
«Перун», 2005. – С. 177. 4. Витрук Н. В. Общая теория юридической ответственности /
Витрук Н.В. [2-е изд., испр. и доп.]. – М.: Норма, 2009. – С. 5. 5. Общая теория государства и права. Академический курс в з т. / отв. ред. М.Н. Марченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2007. – Т. 3. – С. 655-679. 6. Оніщенко Н.М. Громадянське суспільство і виклики часу: від теорії до практичних дій / / Н.М. Оніщенко, Н.С. Кузнєцова
// Віче. – 2014. – № 7. – С. 30-33. 7. Радько Т.Н. Теория государства и права: хрестоматия / под общ. ред. И.И. Лизиковой / Радько Т.Н. – М.: Акад. проект, 2005. – С. 576.
8. Николина К.В. Теоретичний аналіз співвідношення процедурних та матеріальних
норм права / К.В. Николина // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. –
С. 40-43. 9. Морозова Л.А. Теория государства и права в вопросах и ответах: учеб.
пособ. / Морозова Л.А – М.: Эксмо, 2008. – С. 232-251.
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Гладкий С.А. Понятие правового менталитета как средство правового самопознания
Рассматриваются актуальные подходы к научному оформлению понятия правового менталитета. Осмысливается уровень теоретической проработки этого понятия
прежде всего современными украинскими исследователями. Высказывается мнение о
необходимости разграничения в теоретической юриспруденции понятий «правовое
сознание» и «правовая психика». Сущность правового менталитета рассматривается
автором с методологических позиций в контексте проблематики правового самопознания.
Ключевые слова: менталитет, ментальность, правовой менталитет, сознание,
бессознательное, правосознание, правовое самопознание.
Gladky Sergiy. The concept of legal mentality as a means of legal self-knowledge
The article discusses current approaches to the scientific design of the concept of legal
mentality. It considers the level of theoretical study of this concept primarily modern
Ukrainian researchers. Expressed the view that the need to separate the concepts in theoretical jurisprudence «legal consciousness» and «legal psyche». The essence of the legal mentality considered by the author to the methodological positions in the context of the issues of
legal self-knowledge.
Key words: mentality, legal mentality, consciousness, unconscious, legal consciousness,
legal self-knowledge.

Вищі щаблі розвитку особистості у правовому вимірі життя суспільства нерозривно пов’язані з правовим самопізнанням – пізнанням себе у
світі права та пізнанням права у собі (його психологічного «коріння»,
проявів, дії, меж тощо). Історія людської культури засвідчує: самопізнання, що здійснюється людьми, котрі досягли значних висот у розвитку саморефлексії, завжди виявляє ірраціональне у людському житті, велику роль,
яку відіграє в ньому несвідоме. М. Бердяєв на основі самоспостереження
так сформулював свої міркування з цього приводу: «Я твердо переконаний, що в людському житті є трансцендентне, є тяжіння трансцендентного і дія трансцендентного. Я відчував заглибленість у несвідоме лоно, в
нижню безодню, але ще більш відчував тяжіння верхньої безодні трансцендентного»1.
Проблема несвідомого безперечно є найскладнішою в дослідженнях
психологічних аспектів нормативно-правової регуляції людської поведінки: принцип системності та інші методологічні засади таких досліджень
не дозволяють абстрагуватися від цієї проблеми (феномени правосвідомості, зокрема, мотиви правової поведінки, з очевидністю пов’язані зі
структурами і процесами несвідомої сфери психіки – пізнавальними й
поведінковими настановами, інтуїцією, різноманітними психологічними
стереотипами тощо); разом з тим, юридична наука ще не виробила «органічних» для себе методологічних інструментів, які б дозволили комплексно й ефективно її вирішити.
Один з напрямів досліджень несвідомого як складової правової психіки пов’язаний з розробкою понять «правовий менталітет» і «правова ментальність». Сам предмет пізнання змушує вчених-правників тісно взаємодіяти з представниками інших наук про людину і суспільство – природа
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менталітету, на думку науковців, надто складна, прихована та комплексна,
щоб розглядати її лише під правовим кутом зору2. До міждисциплінарного синтезу у вивченні правового менталітету можуть долучитися фахівці
таких наукових галузей, як загальна теорія права, психологія, соціальна
філософія, соціологія, культурологія, етнологія та ін.
Міждисциплінарність як характерна риса вивчення менталітету, широкий спектр дослідницьких підходів зумовили множинність і суперечливість тлумачень змісту самого поняття «менталітет». Спектр цих підходів
є дуже широким – від медико-біологічних до філософських. Немає згоди
щодо суб’єкта (носія) менталітету – з погляду одних дослідників ним може
бути етнос чи нація, інших науковців – також окремий індивід. Розуміння
менталітету варіюється від найширшого – як душі народу, національного
характеру, до обмеженого умонастроєм, способом світосприйняття.
Структурні елементи менталітету одними вченими локалізуються у несвідомому, тоді як інші знаходять у менталітеті свідомі та несвідомі компоненти.
У теорії права доктринальне визначення поняття «правовий менталітет» достатньою мірою не опрацьоване. В історії правової думки витоки
дослідження правового менталітету в змістовому аспекті (абстрагуючись
від термінологічної специфіки) знаходимо вже у працях ряду авторів дорадянського періоду, зокрема, Л. Петражицького. У сучасному вітчизняному
правознавстві відбувається концептуальне оформлення ідей і підходів до
вивчення правового менталітету, про що свідчать публікації таких вітчизняних авторів, як Л. Бойко, В. Ковальський і Н. Хлистова, С. Жданенко,
В. Павловська-Кравчук, Т. Поплавська та ін.
Зважаючи на конвенціональний характер наукового знання і виходячи з
дедуктивної логіки дослідження проблеми правового менталітету, насамперед доцільно з’ясувати зміст найпоширеніших наукових уявлень щодо
сутності явища, позначуваного терміном «менталітет» («ментальність»).
Французьке слово «mentalite» жодною іншою мовою однозначно не перекладається. Воно означає і «умонастрій», і «мислительну настанову», і
«колективне уявлення», і «склад мислення». Термін «менталітет» у значенні «пралогічне мислення дикунів» вперше увів до наукового обігу
антрополог А. Леві-Брюль. Представники французької школи «Анналів»
Ж. Ле Февр і М. Блок запозичили у нього цей термін, позначивши ним
інше явище – колективну психологію суспільств на стадії цивілізації. Вони
розглядали менталітет як такий спосіб світобачення і рівень усвідомлювання, на якому думка розгортається внаслідок дії автоматизмів свідомості.
Кожне суспільство, на думку Ж. Ле Февра, на певній стадії розвитку
має свої специфічні умови для структурування індивідуальної свідомості:
культура і традиція, мова, спосіб життя і релігійність утворюють свого
роду «модель», у межах якої і формується ментальність3. Відповідно, ментальність не є ідеологією, бо вона зазвичай невідрефлексована, змінюєть-
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ся несвідомо з плином часу, не залежить від соціальних груп чи окремих
індивідів, пронизує собою все людське життя.
З погляду українського дослідника А. Фурмана менталітет – це результат культурного розвитку нації, етносу, групи чи особистості на терені
сучасної цивілізації і водночас глибинне джерело розвитку культури «як
системи історично-розвиткових надбіологічних програм життєактивності»; соціально-психологічна самоорганізація представників певної культурної традиції, що характеризується єдністю їхніх установок, переживань, думок, почуттів і виявляється в тотожності світосприйняття і світобачення; «чуттєво-мисленнєвий інструментарій освоєння довкілля», який
є природним способом бачення світу, достеменно непрорефлексованим,
логічно необґрунтованим; це «швидше – переживання думки на шляху до
усвідомлення буття»4.
Менталітет як специфічний спосіб бачення світу представниками певної соціальної спільноти формується у взаємозв’язку з такими визначальними категоріями культури і людської свідомості (формами сприйняття
дійсності), як час, простір, причина, доля, число, відношення почуттєвого
до понадчуттєвого, відношення частин до цілого тощо, тобто тими універсальними поняттями, які в кожній культурі утворюють свого роду «модель
світу», ту «сітку координат», за допомогою якої люди сприймають дійсність і самих себе в цій дійсності. Згадані категорії передують світогляду,
що формується у членів спільноти, а тому є незалежними від ідеологічних
систем, філософських, наукових, релігійних та інших ідей, засадовими
щодо них. Відбувається, як стверджує Т. Поплавська, несвідоме нав’язування спільнотою і настільки ж несвідоме сприйняття, «усмоктування»
цих категорій і уявлень членами спільноти5. Серед головних культурних
категорій (форм переживання світу) перебувають і ті, які, будучи більш
соціально забарвленими, закладають підвалини правового менталітету:
громадянин, власність, свобода, право, справедливість та інші.
Отже, менталітет належить до тих неочевидних сфер людського буття,
котрі однозначно визначити неможливо. Як зазначає Ю. Мединська, аналізоване утворення є мінливим, кожен раз відкривається перед дослідником
тим чи іншим аспектом, дає змогу виокремити певні ознаки та не залишає
можливостей стабілізувати їх перелік, відділити так звані облігатні риси
від комплементарних6. Попри це одні дослідники не полишають спроб
дати універсальну дефініцію, а інші – класифікувати їх результати.
Представлені в науковій літературі визначення «менталітету» («ментальності») дослідники умовно поділяють на кілька груп. До першої групи
належать визначення, згідно з якими менталітет ґрунтується на неусвідомлених, колективно-несвідомих, архетипових його елементах. До другої
відносять ті дефініції, де акцент робиться на ментальній сфері, що визначається сукупністю усвідомлених елементів (образів, уявлень, цінностей,
установок). До третьої належать такі визначення, у яких відзначається
присутність як усвідомлених, так і неусвідомлених (несвідомих) структурних компонентів, що тісно взаємодіють7.
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Р. Додонов класифікував кілька десятків поширених дефініцій менталітету (ментальності), використавши як взірець класифікацію визначень
культури А. Кребера й К. Клакхона8. При цьому в окремі групи ним були
виокремлені: 1) описові визначення, в яких переважно перераховуються
компоненти менталітету; 2) психологічні визначення, автори яких визначають менталітет через такі поняття, як мислення, емоції, потреби, архетипи, когнітивні еталони, сенс, мотиви, переконання, ідеали, схильності,
стереотипи і т. д.; 3) нормативні визначення, автори яких наголошують на
регулятивній функції менталітету, формуванні ним соціокультурних норм,
що дозволяють індивідові орієнтуватися в навколишньому світі; 4) структурні визначення, автори яких зосереджуються на структурі менталітету,
підкреслюють ознаки його системності; 5) генетичні визначення, які
відображають походження менталітету, вказують на чинники його зародження та еволюції; 6) історичні визначення, у яких ментальність виступає як «історична пам’ять», «осад історії», вираз історичної епохи.
На виокремлення заслуговує і такий клас дефініцій менталітету, які
можна назвати етнологічними (етнопсихологічними), оскільки їх автори
зосереджуються на етнічному походженні та проявах цього утворення.
Так, Ю. Мединська, працюючи в річищі «психокультурної парадигми та
концепції ментальності як безпосередньо-процесуального пласта національної культури» (А. Фурман), під етнічним менталітетом розуміє «багатовимірну інформаційну психічну структуру, що може бути спричинена як
на генетичному рівні, так і без вузько-біологічної причинності і реалізується на основі та завдяки циркулюванню інформаційних потоків (психічних змістів) різної значущості та міри впорядкованості, інтенсивності та
ступеня усвідомленості, глибини причинно-наслідкових та акаузальних
зв’язків, котрі всі разом й утворюють таку надскладну й малоочевидну
цілісність, як етнічна ідентичність»9. М. Ващак визначає менталітет як
сукупність генетично і соціально зумовлених ознак, які властиві певній
етнічній спільноті й визначають форми її соціокультурної активності, способи колективного і групового реагування в тих чи інших ситуаціях10.
Викладене вище змушує звернути увагу на ще одну проблему дослідження менталітету (ментальності): тоді як одні автори використовують
терміни «менталітет» і «ментальність» в якості синонімічних, інші – намагаються провести більше-менш чітку їх змістову та структурну демаркацію, визначити, яке з цих двох понять є первинним.
Так, автори колективної праці «Образи ментальності і поле політики»
поняття «ментальність» розуміють як «базову характеристику системи
психологічних механізмів репрезентації досвіду у свідомості людей історично визначеної лінгво-культурної спільності, яка фіксує функціональнодинамічні аспекти відповідного внутрішнього досвіду», а термін «менталітет» розглядають як такий, що «означає змістовні сторони феномена».
Аналітично виокремлюючи процесуальний план ментальності, автори згаданої праці розуміють останню як груповий процес символіко-семіотич-
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ного моделювання, який перманентно протікає, не усвідомлюється індивідами, структурує стильову когнітивно-емоційну однаковість картини світу
соціо- та/або лінгвокультурної спільності. Зосереджуючись на статикодинамічному аспекті досліджуваних явищ, вони визначають ментальність
як груповий феномен, що є результатом неусвідомлюваного процесу уніфікації способів світосприйняття, світовідчуття, світорозуміння і відтворений у ідентичних патернах поведінки11.
Розмежовують поняття «менталітет» і «ментальність» і вчені-правники. Так, В. Павловська-Кравчук на підставі вивчення праць зарубіжних і
вітчизняних дослідників дійшла висновку, що менталітет – це інтегральна
характеристика соціальної спільноти, «сформована система елементів
духовного життя і світосприймання, яка зумовлює відповідні стереотипи
поведінки, діяльності, способи життя різноманітних соціальних груп і
індивідів», тоді як ментальність – це «частковий аспектний прояв менталітету не тільки в умонастрої суб’єкта, а й у його діяльності», «категорія, яка
визначає сучасний контекст онтології людини в культурі, її світосприйняття та світобачення крізь призму власного етносу (нації, народності) чи
соціальної страти»12.
Під правовим менталітетом дослідниця розуміє «історично сформовані
специфічні, найбільш типові й стійкі для певної соціальної або національно-етнічної спільності системи світоглядних уявлень, оцінювань і реагувань на об’єкти державно-правової дійсності». Вчена небезпідставно вважає, що саме категорія правового менталітету дозволяє глибше проникнути у духовну правову «тканину», властиву певному суспільству, з тим, щоб
зрозуміти його усталені поведінкові стереотипи у сфері права13. Л. Бойко
пропонує таку дефініцію цього поняття: «правовий менталітет – це феномен, закладений у глибинному рівні правосвідомості у вигляді стійких
правових уявлень, архетипів, звичок, реакцій певної етнокультурної спільноти, які в цілому й визначають усталений образ правової реальності»14.
Перелік представлених у науковій літературі визначень розглядуваних
понять можна було б продовжити. Їх аналіз під кутом зору законів формальної логіки та мовознавства дав би матеріал для низки висновків, у
тому числі критичних. Проте головний висновок видається таким: дискусія щодо змістових, тобто найсуттєвіших, аспектів цих дефініцій нині ще
не може бути плідною, оскільки сучасна традиційна наука не має адекватних предмету вивчення засобів осмислення природи менталітету, яка вкорінена в колективному несвідомому. Методологія психоаналізу та інших
напрямів «глибинної психології», яка могла б дати емпіричний матеріал
для теоретичних висновків, ще потребує інтеграції в систему загальновизнаних методологічних засобів пізнання. Отже, пізнавальна цінність наведених визначень сьогодні полягає, як видається, насамперед у самій інтенції свідомості дослідників: увага до непізнаних психічних явищ, котрі
істотно впливають на людське життя, створює мотивацію самопізнання та
перспективу поглиблення людиновимірності науково-юридичних дослід-
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жень. Дискусія ж стосовно співвідношення понять «менталітет» і «ментальність» має суто теоретичний характер. Локалізація у процесі
правового самопізнання об�єкта дослідження межами індивідуальної правової психіки дозволяє вживати терміни «менталітет» і «ментальність» як
синонімічні.
Під таким кутом зору закономірним є те, що в юридичній літературі
сьогодні доволі проблемним є питання щодо науково-теоретичного статусу поняття «правовий менталітет», його співвідношення з поняттями «правова свідомість» і «правова культура». Терміни «правова свідомість»
(«правова культура») і «правовий менталітет» нерідко вживаються в одному смисловому контексті. Висловлюється і протилежна точка зору, згідно
з якою «феномен ментальності є, у певному значенні, противагою правової культури» – «за відсутності розвинутої правосвідомості саме ментальність приймає на себе функції регуляції правової поведінки»15. Окремі
дослідники взагалі ігнорують поняття «правовий менталітет», вважаючи,
що його вжиток є лише даниною моді.
Як видається, найконструктивнішою є позиція, згідно з якою доцільною визнається наукова розробка всіх трьох понять. Так, В. ПавловськаКравчук зазначає, що правовий менталітет не «поглинає» правосвідомість
і правову культуру, тому що «всі вони є досить автономними щодо один
одного, але при цьому між ними існує тісна взаємодія, що виявляється в
тому, що правовий менталітет дає основу для формування й прояву правосвідомості, правового світогляду, правового мислення, у той час як
останні є засобами для його внутрішнього життя (підживлення) і функціонування»16.
Досліджуючи правовий менталітет у контексті понятійно-категоріального ряду «правова культура – правова свідомість – правовий менталітет»,
Л. Бойко також вказує на змістовну спорідненість усіх трьох понять і водночас на істотні відмінності між ними, що дозволяють вважати правовий
менталітет відносно самостійним культурно-правовим феноменом. При
цьому у площині співвідношення «правова свідомість – правовий менталітет» найважливішою відмінністю, на думку дослідниці, є етноправова
природа (етнічне походження) правового менталітету, яка «зумовлює його
теоретико-понятійну «самостійність» по відношенню до загальної правосвідомості». З такого погляду правова свідомість «не передбачає наявності
та фіксації характерних для даної національної спільноти етноправових
констант» і «відображає сучасні правові настрої, уявлення, оцінки, які
склалися в суспільстві щодо чинного права, тим самим засвідчуючи ніби
сам факт сприйняття правових реалій». З етноправової природи правового
менталітету виводиться наступна відмінність аналізованих феноменів –
історична зумовленість, традиційність, незмінність правового менталітету
в межах окремих етносів протягом століть17.
Слід зауважити, що наділення правового менталітету на противагу правосвідомості рисами сталості (стабільності) не підтримується всіма
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дослідниками. Так, М. Цимбалюк вважає, що правовий менталітет не
варто відносити до тих базових постійних величин, від яких треба відштовхуватися при тлумаченні всіх інших виявів права, оскільки він сам
наповнений змінними, корельованими з онтологічними параметрами
соціуму18. Не заперечуючи наявність у складі менталітету зумовлених суспільно-буттєвими чинниками змінних, все ж більш переконливою слід вважати позицію, згідно з якою правовий менталітет трактується як відносно
стале явище. Адже такі консервативні за природою психічні утворення, як
архетипи і базові установки, кристалізуються саме на рівні етнічного менталітету, спричинюючись до латентності та відносної стабільності останнього.
Загалом погоджуючись з висвітленим підходом до з’ясування співвідношення аналізованих понять, слід вказати на його істотний недолік, який
зумовлюється характерною для вітчизняної теоретичної юриспруденції
нерозмежованістю понять «правова свідомість» і «правова психіка» та
пов’язаними з цим деякими логічними некоректностями. З одного боку в
полі зору дослідників потрапляють укорінені в несвідомому психічні утворення, які певним чином виявляють себе у правовій реальності. З іншого
боку, вони розглядаються як складова частина свідомої сфери психіки, а
правовий менталітет трактується як «глибинний пласт правової свідомості», «глибинний, культурно-ідентифікаційний рівень правової свідомості»19. В результаті свідоме у правовій психіці не відмежоване від несвідомого, тоді як практико-психологічний сенс у цьому безперечно є.
Правове самопізнання в екзистенційному сенсі цього поняття спрямоване на розширення поля власної свідомості, її поглиблення, тобто усвідомлення раніше неусвідомлюваного та почасти – несвідомого.
Усвідомлення несвідомого – це корекція картини світу та самосприйняття
за рахунок визнання та інтеграції заперечуваних раніше компонентів
реальності. При цьому за своїм онтологічним статусом несвідоме загалом
залишається несвідомим буттям, яке є невичерпним і вичерпно не пізнаним за означенням. Прагнення до його пізнання – це, головним чином,
ознака діалогізації внутрішнього життя людини (активізації взаємодії різних компонентів психіки, їх інтеграції) як способу досягнення внутрішньої гармонії та її гармонії з навколишнім природним і соціальним світом.
Завершуючи розгляд вихідних засад розуміння правового менталітету
як об’єкта самопізнання, можна зробити такі узагальнення:
1. Останнім часом у теоретичному правознавстві здійснюються спроби
наукового оформлення поняття правового менталітету. Проте теоретичне
осмислення цього феномена перебуває ще на початковій стадії.
2. Менталітет постає у науковій літературі як глибинне й малоусвідомлюване соціально-психічне утворення, яке виявляє себе через своєрідні та
водночас «нормальні» для певної спільноти способи сприйняття реальності, життєві позиції й поведінкові моделі, незалежні від офіційної ідеології.
Менталітет не є ідеологією, оскільки, на відміну від останньої, залишаєть-
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ся переважно сферою невідрефлексованого й логічно не виявленого. Тому
слід вважати некоректним потрактування правового менталітету як певного «рівня суспільної свідомості» чи складової правової свідомості.
3. З огляду на природу менталітету як глибинно-психологічного утворення, дефініція цього поняття не може бути цілком визначеною, завжди
буде доволі «розпливчастою», а позиція дослідників у цьому питанні –
дискусійною і суперечливою.
4. Питання щодо первинності менталітету чи ментальності вочевидь є
філософсько-семантичною проблемою, яку можна залишити поза межами
поля осмислення теоретичних засад правового самопізнання, зосередившись на проявах ментальних структур в індивідуальній психіці.
5. Плюралістичне, комплексне бачення менталітету передбачає не лише
інтеграцію в площині теоретичного дискурсу, але й синтез теоретичного та
емпіричного його пізнання. З такого погляду цілком очевидно, що проблематика правового менталітету є надзвичайно актуальною в контексті теорії та практики правового самопізнання.
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О. Л. БОГІНІЧ
О. Л. ЛЬВОВА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ПЕРЕД ОСОБОЮ
(МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД)
Здійснено аналіз деяких проблемних аспектів відповідальності держави перед особою. Вітчизняна практика свідчить про суттєві прогалини у законодавстві щодо
зазначеного питання. Підкреслюється теза про те, що відповідальності держави
перед особою має стати дієвим засобом обмеження державної влади. В констексті
зазначеного наводиться міжнародний досвід, зокрема, європейська практика дії механізму притягнення держави до відповідальності.
Ключові слова: відповідальність, держава, Європейський суд з прав людини, особа,
права людини.
Богинич О. Л., Львова Е.Л. Ответственность государства перед личностью
(международный опыт)
Осуществляется анализ некоторых проблемных аспектов ответственности государства перед личностью. Отечественная практика свидетельствует о существенных пробелах в законодательстве относительно данного вопроса. Подчёркивается
тезис о том, что ответственность государства перед личностью должна стать действенным средством ограничения государственной власти. В контексте этого рассматривается международный опыт, в частности, европейская практика действия
механизма привлечения государства к ответственности.
Ключевые слова: ответственность, государство, Европейский суд по правам человека, личность, права человека.
Boginihc Oleg, Lvova Оlena. The responsibility of the state to the person (international experience)
The article examines some of the problematic aspects of state responsibility before personality. Domestic practice shows significant gaps in the legislation regarding this issue.
Emphasizes the idea that the responsibility of the state before the person has become an effective means of limiting state power. In the context of this addresses the international experience, in particular, the European practice of the mechanism of the involvement of state responsibility.
Key words: responsibility, the state, the European court of human rights, identity, human
rights.

На сучасному етапі державно-правових перетворень, серед яких ще
значне місце посідають порушення основних прав та свобод людини з
боку держави та її органів, особливої актуалізації набуває проблема відповідальності держави перед особою. Аналіз вітчизняного законодавства
свідчить про те, що практично всі норми, які регулюють правовий статус
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ності держави та її органів перед особою часто або відсутні, або ж містять
посилання на не визначену норму у вигляді такого формулювання, як
«настає відповідальність відповідно до закону». При цьому такого закону,
який передбачав би конкретний вид відповідальності, може взагалі не
існувати. Вітчизняне законодавство переповнене такими «відсилками», які
фактично показують на відсутність відповідальності, у той час як практика багатьох зарубіжних країн свідчить про реальне існування юридичної,
політичної, моральної відповідальності державної влади перед особою та
суспільством.
Державні органи у своїй діяльності зобов’язані керуватися приписами
норм права, не мають права їх порушувати і повинні нести відповідальність за невиконання своїх зобов’язань.
На жаль, в Україні відсутній реально діючий, чітко відпрацьований
механізм, який би дозволив як суспільству, так і конкретній особі притягти державну владу до відповідальності за спричинену їм шкоду. З огляду
на це потребує глибокого вивчення досвід (зокрема, європейський) розвитнутих держав щодо механізмів юридичної відповідальності держави.
Даній проблемі присвячено праці таких вітчизняних та іноземних правників, як О. Вирлєєва-Балаєва, О. Клименко, В. Манукян, Ю. Мармазов,
Н. Оніщенко, Р. Петров, І. Піляєв, О. Стрєльцова та ін. Предмет їх досліджень склали, зокрема, питання: міжнародного захисту прав людини, практики звернення до Європейського Суду з прав людини, європейських
національних механізмів юридичної відповідальності держав, принципи
відповідальності держав-членів тощо. Поза тим, позитивний досвід зарубіжних країн ще став частиною українського законодавства, і це вказує на
потребу у подальшій кропіткій праці юристів, як науковців, так і практиків, особливо у напрямі розробки і впровадження механізму відповідальності держави перед особою, який би виявився здатним зруйнувати так
званий імунітет владних органів та їх посадових осіб від відповідальності
за порушення прав людини і невиконання своїх обов’язків.
З огляду на вказане метою даної статті є аналіз досвіду інших держав
щодо відповідальності держави перед особою та розгляд деяких існуючих
міжнародних механізмів притягнення держав до відповідальності за порушення прав і свобод людини.
Однією з найбільш характерних рис сучасного міжнародного права є
формування права міжнародної відповідальності як окремої галузі.
Вирішальне значення в цьому процесі мало прийняття проекту Комісією
міжнародного права у 2001 р. статей про «Відповідальності держав за міжнародно-протиправні діяння»1.
Як пише Ю.Г. Барсегов, колишній член Комісії міжнародного права
Генеральної асамблеї ООН, «держава може нести від свого імені лише
матеріальну, політичну, моральну відповідальність, і не більше.
Наприклад, за таке грубе порушення прав і свобод людини, як геноцид,
саме кримінальну відповідальність мають нести конкретні фізичні особи,
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...а держава, в свою чергу, вже від свого імені несе матеріальну, політичну
і моральну відповідальність»2.
У доктрині міжнародного права виділяють дві форми відповідальності
держави: матеріальну та нематеріальну. Матеріальна відповідальність
виражається у формі компенсації, реституції, субституції і репарації. У
свою чергу, нематеріальна форма відповідальності включає політичну і
моральну відповідальність.
Особливістю європейських інтеграційних процесів, які призвели до
виникнення таких регіональних міждержавних об’єднань, як Європейський Союз і Рада Європи, є обмеження суверенітету їх держав-членів на
користь наднаціональних (наддержавних) органів влади на європейському
рівні, зокрема, створення наддержавних судових та несудових інстанцій,
уповноважених притягувати держави-члени до відповідальності і накладати санкції у разі невиконання ними взятих на себе зобов’язань.
У межах Європейського Союзу (далі по тексту – ЄС) інститутами, наділеними правом розслідувати правопорушення та накладати на державичлени штрафи, є Європейська комісія (далі по тексту – Комісія) та Суд
Європейського Союзу (далі по тексту – Суд ЄС). Так, згідно зі ст. 258
Договору про функціонування ЄС, якщо Комісія доходить висновку про
імовірне порушення об’єктивного права ЄС державою-членом, вона може
порушити проти відповідної держави офіційне розслідування.
Приводом для порушення справи виступає невиконання державою-членом своїх обов’язків, які випливають з установчих договорів, зокрема,
невиконання національною владою законодавчих актів та прецедентного
права інститутів ЄС.
Хоча відповідачем перед Комісією, а пізніше, можливо, і перед Судом
ЄС виступає уряд конкретної країни, суб’єктом правопорушення можуть
бути будь-які органи державної влади (у разі несвоєчасної трансформації
директиви ЄС у законодавство держави-члена – це національний парламент), а також установи, регіональні і муніципальні утворення, державні
підприємства. Суб’єктивна сторона значення не має, тобто фактор вини до
уваги не приймається. Комісія чи Суд ЄС притягують державу до відповідальності незалежно від причин, з яких вона порушила право ЄС.
Розглянемо процедуру розслідування протиправних дій або бездіяльності держав-членів, яка включає дві основні стадії: адміністративну і
судову, кожна з яких ділиться на два етапи3.
1. Адміністративна стадія. Перший етап адміністративної стадії є
неформальним, оскільки він не передбачений установчими договорами
ЄС. Він полягає у тому, що спочатку Комісія шляхом консультацій з національним урядом намагається досягти добровільного виконання державою
своїх обов’язків. Якщо Комісії не вдається досягти необхідного результату
– адміністративна стадія переходить на другий, офіційний етап, тобто
Комісія публічно оголошує про порушення розслідування проти конкретної держави і вимагає від її уряду надати пояснення. Після проведення
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необхідних перевірок, Комісія надсилає уряду мотивований висновок, в
якому вказує на виявлені порушення та вимагає виправити їх протягом
встановленого нею фіксованого терміну.
Висновок Комісії de jure не є обов’язковим для держави, хоча на практиці процедура, як правило, завершується на цьому етапі – держави вживають заходи, які від них вимагалися, а Комісія припиняє справу. Якщо ці
заходи не дають бажаного результату, то процедура переходить на наступну, судову стадію.
2. Судова стадія. Після закінчення терміну, встановленого у висновку,
Комісія подає позов проти держави-порушника до Суду ЄС4. Позови до
держав-членів, які розглядає Суд ЄС належать до справ так званої «прямої
юрисдикції». Рішення Суду ЄС про визнання держави-члена порушником
є для неї юридично обов’язковим, тобто держава-порушник зобов’язана
вжити «необхідні заходи для виконання рішення Суду» (ст. 260 Договору
про функціонування ЄС), наприклад, скасувати чи, навпаки, ухвалити
необхідні нормативно-правові акти (якщо йдеться про невиконання вчасно
директиви ЄС). У національних судів держав-членів, відповідно, виникає
обов’язок не застосовувати правові акти, визнані такими, що не відповідають праву ЄС5.
Нагляд за виконанням рішень Суду ЄС здійснює також Комісія. Якщо
Комісія робить висновок, що держава-член не виконує рішення Суду ЄС,
вона порушує нове розслідування (процедура повертається на адміністративну, а потім на судову стадії). За підсумками цього розслідування Суд ЄС
на підставі пропозиції Комісії накладає на державу штрафні санкції у
вигляді «фіксованої суми або пені» (ст. 260 Договору про функціонування
ЄС)6.
Прикладом застосування штрафних санкцій проти держави-члена може
слугувати справа «Комісія проти Греції»7. Ця країна не виконала рішення
Суду ЄС про закриття сховища відходів, яке було розташоване на острові
Кріт і визнане несумісним з природоохоронним законодавством ЄС. Суд
ЄС наклав на Грецію щоденну пеню у розмірі 20 тис. євро, що сплачувалась доти, доки Греція належним чином не виконала свої обов’язки.
В 2006 р. на Францію була накладена пеня у розмірі 31 650 євро на день
з причин не повної трансформації у національне законодавство Директиви
ЄС щодо відповідальності за неякісну продукцію8.
Специфічний порядок притягнення до відповідальності держав існує і
в межах іншої європейської інтеграційної організації – Ради Європи. Цей
порядок є складовою контрольного механізму Європейської конвенції про
захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. (далі по тексту –
Конвенції), на базі якої заснований і функціонує Європейський Суд з прав
людини (далі по тексту – Суд)9.
Особливістю діяльності цієї незалежної наднаціональної судової
інстанції є надання індивідам (фізичним та юридичним особам) права безпосередньо переслідувати в ній держав-порушників Конвенції. Ухвали
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Європейського Суду з прав людини мають юридично обов’язкову силу для
держав-учасниць і можуть, зокрема, накладати на них обов’язок провести
виплату «справедливої компенсації» стороні, що потерпіла від порушення,
за рахунок національного бюджету (ст. 41 Конвенції)10. Завдяки такій системі, як відзначає сам Європейський суд з прав людини, «за індивідом
визнано в міжнародному плані справжнє право на позов з метою відстоювання прав і свобод, якими його безпосередньо наділяє Конвенція»11.
Отже, контрольний механізм Конвенції має вже не класичний міжнародноправовий, а частково «федеральний характер», що забезпечує його значно
більшу ефективність порівняно з аналогічними механізмами інших міжнародних документів про права людини12.
На сьогодні Конвенція передбачає наступний порядок розгляду і
розв’язання індивідуальних скарг проти держав-порушників. Головною
умовою прийнятності скарги є необхідність вичерпати «всі внутрішні
засоби правового захисту», включаючи звернення до апеляційних, касаційних та інших національних судових інстанцій. Скарга до Європейського суду з прав людини може бути подана протягом шести місяців з
дати винесення національними органами остаточного рішення у справі
(ст. 35 Конвенції)13.
Предметом скарги може служити порушення тих основних прав, які
закріплені в Конвенції і в протоколах до неї (за умови, що держава-відповідач ратифікувала відповідний протокол). Суб’єкт скарги («заявник»)
також може оскаржити порушення тих прав, які прямо не передбачені
Конвенцією, але виведені з неї судовою практикою Європейського Суду з
прав людини.
Заявник має право представляти її на будь-якій з офіційних мов держав-учасниць Конвенції. При подачі скарги заявник може посилатися на
порушення як однієї, так і декількох статей Конвенції (кожне з таких посилань буде окремо розглянуто в підсумковій ухвалі). До скарги заявник має
додати копії документів, що обґрунтовують її (вироки або рішення національних судів тощо). Водночас, в деяких випадках тягар доведення фактів
(наприклад, факту існування ефективних внутрішньодержавних процедур
захисту порушених прав) може перекладатися Судом на державу-відповідача.
Порушена справа направляється в одну з секцій Суду. В рамках цієї секції для розгляду справи утворюється палата, а один з її членів призначається суддею-доповідачем.
Держави-учасниці не мають права перешкоджати «ефективному здійсненню» права на подання індивідуальних скарг до Суду (ст. 34 Конвенції)14. Вони повинні надавати Суду документи, які він запрошує, а також
надавати допомогу в здійсненні інших слідчих дій (наприклад, огляд слідчих ізоляторів, кримінально-виконавчих установ тощо). Порушення цього
обов’язку, передбаченого в п. 1 ст. 38 Конвенції, може служити окремою
підставою для визнання держави порушником Конвенції. При розгляді
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справ Суд також користується повноваженням приписувати державам
здійснення «попередніх заходів», які не були прямо передбачені в Конвенції, але отримали закріплення у Регламенті Суду (ст. 36)15. Ці заходи
можуть включати призупинення дії рішення національної влади, що оскаржується. Судова практика Європейського суду з прав людини виходить з
того, що попередні заходи є обов’язковими для держави, якій вони приписані.
Якщо в наслідок розгляду справи Судом факт порушення норм
Конвенції відносно конкретного суб’єкта (заявника) буде встановлено,
скарга задовольняється. Водночас, констатація Судом факту порушення
Конвенції не означає, що автоматично втрачають дію закони або інші правові акти державних органів (зокрема вироки і рішення національних
судів), які викликали таке порушення. Ці внутрішньодержавні акти продовжують залишатися в силі. Проте, з моменту набуття чинності ухвали
Суду для держави-порушника виникає обов’язок скасувати або змінити їх,
а також вчинити інші дії на користь особи, визнаної Судом стороною, що
потерпіла. Даний обов’язок випливає з вимоги п. 1 ст. 46 Конвенції, згідно
з якою «Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати остаточні
ухвали Суду у справах, в яких вони є сторонами»16. Її виконання може
послужити підставою для перегляду не лише індивідуальних, а й нормативно-правових актів, зокрема, законів держави-порушника.
Як підкреслює О. Стрєльцова, перевантаженість та необхідність
реформування Європейського Суду з прав людини викликали необхідність
підписання Протоколу № 14 до Конвенції, який набув чинності у 2010 р.
Важливою новелою Протоколу № 14 є те, що він передбачає можливість
приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції про захист
прав людини та основоположних свобод 1950 р. в якості Договірної Сторони. Аналогічне положення містить і Лісабонський договір «Про реформи» 2007 р., який також набув чинності в 2010 р. і є на сьогодні джерелом
первинного права ЄС. Отже, відтепер громадяни ЄС мають право оскаржувати рішення не тільки національних держав, а й наднаціональних органів ЄС (в тому числі й Суду ЄС) до Європейського Суду з прав людини17.
Крім розгляду справ за індивідуальними скаргами, до юрисдикції Суду
віднесено також розгляд міждержавних справ. Такі справи має право порушувати кожна держава-учасниця Конвенції проти іншої держави-учасниці
відносно будь-якого імовірного порушення її положень. Проте, на практиці кількість ухвал Суду з таких справ є дуже незначною.
Як і у разі індивідуальних скарг, держава-заявник повинна заздалегідь
вичерпати інші засоби правового захисту «відповідно до загальновизнаних
норм міжнародного права» (ст. 35 Конвенції), наприклад, за допомогою
дипломатичних механізмів, шляхом пред’явлення позовів до судів держави-відповідача на захист власних громадян тощо18.
Таким чином, на сьогодні в Європі в рамках регіональних міждержавних об’єднань наднаціонального типу склалися і функціонують специфіч-
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ні механізми юридичної відповідальності держав. Їх головна особливість
полягає у тому, що держави-члени добровільно поступилися частиною
власних суверенних повноважень на користь наддержавних інститутів,
уповноважених здійснювати розслідування та притягувати їх до юридичної відповідальності у разі порушення цими державами норм об’єктивного права ЄС та Ради Європи. В межах Європейського Союзу такими повноваженнями наділені Європейська комісія, Європейський інвестиційний
банк та Суд ЄС, в межах Ради Європи – Європейський Суд з прав людини,
позови до якого мають право подавати безпосередньо фізичні та юридичні особи. Постанови судових інстанцій ЄС і Ради Європи мають юридично обов’язкову силу для держав-членів і можуть, зокрема, накладати на
них обов’язок здійснити виплату матеріальної компенсації стороні, що
потерпіла від правопорушення за рахунок національного бюджету19.
Міжнародний досвід свідчить про неабияке значення міжнародних
організацій узахисті прав людини. Як підкреслює В. Манукян, захист прав
людини – це саме та сфера діяльності, в якій роль неурядових організацій
неможливо переоцінити. Саме ці органнізації, що не пов’язані здержавним
механізмом, який часто виявляється не гнучким, іноді не добросовісним і
корумпованим, перші приходять на допомогу увипадку серйозних порушень прав людини. Ці організації можуть «нагадувати» відповідальним
державам про необхідність направлення доповідей, готувати власні доповіді на засідання Комітету з прав людини20.
Особлива роль неурядових організацій у захисті прав людини полягає
також у тому, що спеціальні європейські механізми наділяють ці організації право подання скарг про порушення соціальних скарг. Так, відповідно
до Додаткового протоколу, який передбачає систему колективного оскарження до Європейської соціальної хартії, прийнятої 9 листопада 1995 р.,
передбачається, що правом подавати скарги на держав–учасниць Хартії
наділені міжнародні організації роботодавців і працівників, які є спостерігачами при Урядовому комітеті, міжнародні неуряжові організації, які
мають консультативний статус при Раді Європи, і представницькі національні організації роботодавців і профсоюзів, які перебувають під юрисдикцією держави-учасника, на яку подано скаргу21.
Так, розглянувши в загальних рисах міжнародні механізми притягнення держав до відповідальності за порушення прав і свобод людини, слід
також звернутся до національного досвіду деяких країни щодо відповідальності держави перед особою.
У науці питання відповідальності держави перед особою досліджується також через призму засобу обмеження державної влади. Так, О. Вирлєєва-Балаєва пише, що органи публічної влади та їх посадові особи
повинні піддаватися заходам юридичної відповідальності у випадку скоєння ними правопорушень таких двох категорій: 1) у випадку прямого
порушення норм Конституції і положень інших нормативних правових
актів; 2) у випадку оцінки їх діяльності як не якісної (неналежне виконан-
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ня повноважень, що спричинило несприятливі результати з позиції доцільності). При цьому, – зазначає дослідниця, – може бути застосована не лише
політична, а й кримінальна, адміністративна, дисциплінарна відповідальність22.
Правова держава має передбачати такі процедури, які мають на меті
притягнення, принаймні, до політичної відповідальності усіх представників вищих ешелонів влади, необхідно встановлювати критерії оцінки
діяльності органів державної влади, механізми усунення від влади тих
високопосадовців, діяльність яких призвела до погіршення життя як суспільства, так і окремої людини.
Наприклад, в Україні та інших країнах на терені колишнього СРСР,
одним із видів політичної відповідальності є імпічмент Президента. У конституціях цих країн наводиться перелік підстав, за яких глава держави
може позбутися посади, серед них: державна зрада, тяжкі злочини, грубі
порушення конституції, порушення присяги. Так, у Молдові Президент
може бути відсторонений від посади двома третинами голосів депутатів
Парламенту у випадку вчинення тяжкого злочину і порушення тим самим
Конституції. Водночас, не пізніше, ніж у 30-денний термін має бути проведений референдум з данного питання23.
Винесення питання імпічменту президента на референдум є доцільним, на думку деяких дослідників, з таких міркувань.
По-перше, саме народ в результаті виборів наділив президента повноваженнями і з огляду на це логічно надати саме народу право вирішити
питання щодо позбавлення його цих повноважень.
По-друге, в умовах, коли більшість депутатів парламента є представниками тієї політичної партії, підтримкої якої користується президент, відсторонення глави держави від влади членами парламента стає практично
неможливим24.
Ми підтримаємо таку позицію, адже влада, яка шляхом виборів делегується народом посадовим особам (зокрема, народним депутатам), у конкретних випадках повинна мати механізми повернення до того, від кого
вона була передана, тобто, до народу. І, наприклад, хоча в ст. 5 Конституції
України і вказується, що єдиним джерелом влади є народ, однак фактично
виявляється, що ця влада передається назавжди і переходить від одних
посадовців до інших і не має передбаченого законом шляху відкликання її
народом (виборцями).
Тобто, механізм відкликання виборцями народних депутатів, які, не
виконуючи своїх передвиборчих програм та інших обов’язків, погіршують
становище громадян, став би одним з дієвих засобів відповідальності держави перед особою та суспільством.
Зокрема, досвід Киргизстана та Грузії свідчить про існування такого
механізму відповідальності. Так, у ч. 5 ст. 56 Конституції Киргизстана
1993 р. вказується, що депутат, який не виправдав довіри виборців, може
бути відкликаний за рішенням більшості виборців25. В Грузії хоча й від-
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сутній порядок відкликаня депутата, водночас допускається дострокове
припинення повноважень члена парламету, якщо він без поважних причин
не брав участі в роботі парламенту більше, ніж чотири місяці (ч. 2 с. 54
Конституції Грузії)26.
Отже, влада, яка обрана громадянами держави, має нести відповідальність не лише перед законом, а, передусім, перед своїми виборцями.
Впровадження механізму відповідальності держави перед особою стане
дієвим і чи не головним засобом обмеження державної влади. В Україні, як
підкреслювалося, такий механізм ще не діє. Поза тим, європейський
досвід і судова практика надає реальні можливості для притягнення держави до відповідальності на вищому рівні.
Виходячи з викладеного аналізу можна констатувати, що відповідальність держави за порушення прав і свобод людини може відбуватися на
міжнародному та на національному рівнях. Щодо національного рівня, до
сама державна влада має бути зацікавлена у впровадженні таких механізмів і добросовісно їх застосовувати.
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М. М. ШУМИЛО

ПОЗИТИВІЗАЦІЯ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВОВІДНОСИНИ
НА ЕТАПІ СТАЛІНСЬКОГО ЛЕГІЗМУ
Встановлено, що окремим етапом розвитку вчення про правовідносини можна
визнати – сталінський легізм, також визначено часові межі його існування. Дано
характеристику основним рисам етапу сталінського легізму. Доведено, що основною
ознакою сталінського легізму є державоцентризм, етатизм у найгіршому прояві.
Наголошено на тому, що в силу закріплення офіційного, єдиноправильного праворозуміння, відбулося спотворення вчення про правовідносини.
Ключові слова: правовідносини, вчення про правовідносини, теорія правовідносин,
сталінський легізм
Шумило М.М. Позитивизация учения о правоотношениях на этапе сталинского легизма
Установлено, что отдельным этапом развития учения о правоотношениях можно
определить – сталинский легизм. Определено временные рамки его существования.
Дано характеристику основным чертам этапа сталинского легизма. Доведено, что
основной чертой сталинского легизма является государствоцентризм, этатизм в худшем проявлении. Акцентировано внимание на том, что в силу монополизации государством правопонимания, произошло искажение учения о правоотношении.
Ключевые слова: правоотношения, учение о правоотношении, теория правоотношений, сталинский легизм.
Shumylo Mykhaylo. Positive approach to the doctrine on legal relations at the stage
of Stalin’s Legalism
It was established that Stalin Legalism can be considered a separate stage of development
of legal doctrine. The time frame of its existence has been identified. Characteristic features
of the main phase of Stalinist Legalism were given. It has been proven that the main feature
of Stalinist Legalism is state-centrism, statism in the worst manifestation. It is emphasized that
the state monopolized visioning and understanding of the law, and it has lead to distortion of
the legal relations doctrine.
Key words: legal relations, doctrine of the legal theory, theory of legal relations, Stalin’s
Legalism

Вчення про правовідносини є тісно пов’язаним з розвитком права, законодавчою діяльністю, а в радянський період ще й офіційною ідеологією.
Не дивлячись на єдиний напрямок досліджень в СРСР, а саме через призму марксизму-ленінізму, при дослідження розвитку вчення про правовідношення, можна спостерігати окремі тенденції та відмінності, які пройшло це вчення. Одним із таких етапів розвитку є – сталінський легізм.
В кінці 30-х напрацювання вчених-юристів, хоча і були спрямовані на
задоволення потреб держави та марксистсько-ленінської ідеології, але не
були достатніми. Крім цього, у теоретичних роботах ще простежувався
вплив дореволюційного права та доктрини. Керівництву держави необхід© ШУМИЛО Михайло Миколайович –кандидат юридичних наук, старший науковий
співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
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но було виправдання своєї діяльності та її обґрунтування. Очолив рух на
“повернення” права до марксистсько-ленінських основ А. Я. Вишинський
(1883-1954) (голова юридичної комісії при Раді народних комісарів СРСР,
прокурор РРФСР, прокурор СРСР).
Апофеозом такого руху стала проведена Інститутом права АН СРСР
“Нарада з питань науки радянської держави і права” (16-19 липня 1938 р.),
її організатором був тодішній директор Інституту А. Я. Вишинський,
участь взяли близько 600 осіб. На цій нараді відбулося офіційне закріплення нормативного підходу до права – позитивізму. Мета і задачі наради,
як зазначає В.С. Нерсесянц, полягали в тому, щоб в дусі потреб репресивної практики тоталітаризму затвердити загальнообов’язкову “єдиновірну”
марксистсько-ленінську, сталінсько-більшовистську лінію (“генеральну
лінію”) в юридичній науці, з цих позицій переоцінити та відкинути усі
напрямки, підходи а концепції радянських юристів попереднього періоду
як “ворожі”, “антирадянські”, “антимарксистських”, “антиленінських” і
т.п., дати рішучі установки і офіційне праворозуміння на майбутнє1. Дуже
детально, цю нараду описав та проаналізував В.С. Нерсесянц, розкриваючи сутність “радянського легізму”2, але на окремих, ключових аспектах
необхідно зупинитися, адже саме тоді А.Я. Вишинський вибудовував нове,
уже сталінське розуміння права.
Проголошені тези були не просто домінуючими, а єдиновірними понад
п’ятнадцять років. У книзі “Питання теорії держави і права” виданої
1949 року у розділі “Основні задачі науки радянського соціалістичного
права” наводиться стенограма виступу А.Я. Вишинського на згаданій
Нараді 1938 року. У промові було чітко сформульоване сталінське бачення
права, а саме – право не є системою суспільних відносин, право не є формою похідних відносин, право є сукупністю правил поведінки чи норм, але
не тільки норм, але і звичаїв і правил спільного життя, санкціонованих
державною владою і захищених нею в примусовому порядку3.
Викладене вище, не буде повним, якщо не згадати того факту, що не
радянські вчені і тим більше не радянська влада були засновниками правового позитивізму як такого. Одним із перших дослідників та прихильників позитивізму є австрійський вчений-юрист і філософ, основоположник концепції конституційного суду та конституційного контролю, засновник і суддя першого такого суду – Конституційного суду Австрії – Ганс
Кельзен (Hans Kelsen) (1881-1973), який 1934 року опублікував свою
працю – “Чисте правознавство” (Reine Rechtslehre; інший переклад –
«Чисте вчення про право»). Як переконаний позитивіст, Г. Кельзен зазначав, що у тісному взаємозв’язку з поняттями правового обов’язку наділеності правом перебуває і поняття правових відносин (Rechtsverhältnis).
Вони визначаються як відносини між суб’єктами права, себто між суб’єктам одного котрогось правового обов’язку й суб’єктом відповідної надіденості правом або ще – і це не одне і те саме – як відносини між котримнебудь правовим обов’язком і відповідною наділеністю правом. Те, що
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обов’язок і наділеність правом відповідають одне одному, означає, що
наділеність правом є рефлекс, відбиток обов’язку – що відносини між
двома індивідами полягають у тому, що один із них стосовно другого є
зобов’язаним до певної визначаної поведінки4. Як бачимо теоретичне
обґрунтування позитивного права всебічно розкрив Ганс Кельзен, це, до
певної міри, пояснює чому його переклали в Радянському Союзі. Але,
необхідно такого наголосити на тому, що у розумінні позитивного права
Ганса Кельзена – людина залишається найвищою соціальною цінністю.
Основний акцент вчений робить на упорядкованості, ефективності та чіткому виконанню правових норм, але самі норми є не державоцентричними, а антропоцентричними, не людина для держави, а держава для людини. Правові норми покликані регулювати відносини і захищати людину, а
не репресувати та підкоряти громадян. У цьому і є ключова відмінність у
розумінні та підході у позитивізмі цивілізованого зразка і позитивізму
нацистського чи комуністичного зразка.
Вагомий внесок у новий погляд на право загалом та правовідносини
особливо вніс епігон “офіційних реформаторів” права на чолі з
А. Я. Вишинським, відомий вчений, теоретик права М. Г. Алєксандров
(1908-1974) (з 1943-1947 та з 1959-1974 завідувач кафедри трудового права
та з 1948-1954 завідувач кафедри теорії держави і права Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова). Саме М. Г. Алєксандров один
із перших почав досліджувати правовідносини за межами конкретної галузі права, хоча для прикладів звертався до конкретних положень чинного
тоді законодавства. Цікавою для аналізу видається одна з перших друкованих праць М.Г. Алєксандрова з питань правовідносин, це скорочена стенограма доповіді, що була прочитана на науковій сесії Московського юридичного інституту 6 травня 1946 року на тему “Юридична норма і правовідношення”5. Так, критикуючи своїх попередників та сучасників, які виступили з критикою норматівізму, вчений зазначав, що для шкідників в теорії права (і їх свідомих і несвідомих поплічників) голосні фрази проти
“нормативізму” слугували засобом культивування нігілістичного ставлення до радянського закону і радянських правових норм загалом6. Давати
оцінку цим та іншим думкам з позицій сьогодення, на думку автора, недоречно, оскільки наукові та громадянські позиції в той час визначала не
воля людини, а державна ідеологія. Натомість беззаперечним фактом є
низка напрацювань М. Г. Алєксандрова в теорії права. Так, вчений вказував, що крім норм, що регулюють відносини щодо природи, тобто технічних норм, у свідомості людей неминуче виробляються норми, що регулюють відносини між людьми, тобто соціальні норми. Соціальні норми є,
перш за все, судженнями про те, який варіант поведінки людини у відношенні інших людей є повинним (должным) варіантом чи на крайній випадок можливим варіантом7.
М. Г. Александров розрізняв три основні види соціальних норм і три
відповідних види суспільних ідеологічних відносин, що складаються в
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результаті регулюючого впливу норм на суспільні відносини. До першого
виду відносяться соціальні норми, що дотримуються людьми через силу
звички – це звичаї. До другого виду відносяться соціальні норми, що виконуються через силу громадської думки – норми моралі. До третього виду
соціальних норм автор відносить юридичні норми, специфічна особливість яких полягає у тому, що їх виконання підтримується силою держави.
Вчений окремо наголошує, що юридичні норми є історичним видом соціальних норм, що притаманний не будь-якому, а тільки класовому, державно-організаційному характеру8. Враховуючи той факт, що вчений був
одним із апологетів нормативізму, тому і місце нормі він відводив керівне.
Так, виділялися три ознаки юридичних норм:
1) є відображенням волі політичного пануючого класу, що визначається в кінці кінців умовами матеріального існування цього класу;
2) охороняються примусовою силою держави, будучи встановлені чи
санкціоновані ним;
3) регулюють суспільні відносини з метою встановлення, закріплення і
розвитку порядків, що відповідають інтересам політичного пануючого
класу. Автор продовжує, що остання ознака логічно приводить до проблеми правового відношення, для вирішення якої необхідно попередньо розглянути питання про те, як здійснюється регулююча роль юридичних
норм9. Юридична норма, що регулює суспільні відносини, тим самим і
надає їм форму правових відносин. Суспільні відносини, перш ніж скластися як правові (а не тільки фактичні) відносини, повинні пройти через
свідомість і волю політично пануючого класу, що виражені в юридичній
нормі. Чинна правова норма і правове відношення є не незалежними одне
від одного явищами, а співвідносними10. М. Г. Алєксандров також наголошував на тому, що правові відносини не можна ототожнювати з вольовим
опосередкуванням економічних відносин хоча би вже по одному тому, що
вольове опосередкування економічних відносин має місце у всякому суспільстві, а не тільки в класовому, державно-організованому. Саме соціально-класова воля, що виражена в правових нормах, надає суспільним відносинам форму правових відносин11. М. Г. Алєксандров, у стилі свого
часу, правовідносини визначав, перш за все, як радянські, під якими розумів – відносини в радянському суспільстві, що регулюються волею робітничого класу і всього трудового народу, волею, зміст якої визначається
умовами матеріального життя робітників, волею, що виражена в правилах
поведінки, безпосередньо встановлених (або визнаних) радянською державою і охороняються примусовою силою останньої12. У своїх наступних
працях М. Г. Алєксандров продовжував і розвивав наведені вище ідеї. Так,
вчений стверджував, що положення про активний вплив на суспільні відносини через свідомість і волю учасників цих відносин в застосуванні до
права означає, що право регулює вольову поведінку людей13. Відносини
між людьми (чи організаціями людей), продовжує автор, в яких їх зв’язок
складається з правомочностей і юридичних обов’язків, і є правовідношен-
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нями. Юридичні норми, відповідно, передбачають, як правило, ті чи інші
види правових відносин14. Правові відносини виникають у відповідності з
умовами, що передбачені нормами права, що визначають правове становище громадян (об’єднань громадян та органів держави) і коло факторів, що
повинні сприяти виникненню, зміні чи припиненню тих чи інших правовідносин15. М. Г. Алєксандров невтомно цитує В. І. Леніна, який вказував,
що правові відносини – це особливий вид ідеологічних суспільних відносин. Для будь-якого ідеологічного відношення, на відмінно від матеріального відношення, як відомо, характерно те, що воно, перш ніж скластися,
проходить через свідомість і волю людей16. Такі цитати є вірними, але ж
шановний професор не вказує на те, що ідеологічне відношення у СРСР
проходило тільки через свідомість перших осіб держави і немало жодного
стосунку до свідомості і волі пересічних громадян цієї держави.
Повертаючись до цитованої праці М. Г. Александрова, то цікавою для
дослідження є рецензія на вказану роботу відомого вченого-цивіліста
С. М. Братуся (1094-1997), який народився в Конотопі на Чернігівщині.
Йдеться про те, що у своїй рецензії на монографію М. Г. Александрова він
піддає критиці положення про те, що деякі суспільні відносини тільки і
виникають, як відносини правові, оскільки люди самі не можуть вступити
у такі відносини, якщо немає відповідної норми права. Як приклад,
М. Г. Александров наводить пенсійні правовідносини. (Ця ідея буде
детально викладена нижче з позиції позитивної оцінки і її правильності –
М.Ш.). С.М. Братусь, посилається на те, що забезпечення непрацездатних
в соціалістичному суспільстві є частиною економічного процесу розподілу сукупного суспільного продукту, якому була дана характеристика
Марксом як суспільній необхідності17. Слід наголосити на тому, що ідея
запропонована М. Г. Александровим витримала час і сьогодні є особливо
актуальною для пенсійного законодавства.
Тогочасні наукові позиції зводилися до визначальної ролі держави у
правовідносинах, за державою звісно ж стояв пануючий робітничо-селянський клас. Офіційно було проголошено тезу, що держава робить те, чого
хоче пролетаріат. Право регулювало тільки ті відносини, які вигідні
пануючому класу. У тогочасному розумінні правовідносин відсутня людина, її воля, бажання, її потреби. Концепція, де правовідносини і норма
права є тотожними фактично витіснила людину, як особистість, натомість
її замінили ефемерним пануючим класом. Під завісою пропагандистських
гасел право з над будови перетворилося в основу основ, якій підкорюються закони економіки і суспільство. Державоцентризм у вченні М. Г. Алєксандрова є типовим для того часу, тому видається вірним окреслити його
загальні риси та ознаки. Варто віддати належне професору М. Г. Алєксандрову, який, один із перших, визначив структуру правовідносин, яка витримала випробування часом.
Викладене дає можливість зробити висновок, що у цей історичний
період наука перестає бути місце для дискусії. Вчені могли тільки опису-
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вати нормативно-правові акти, що приймалися “пануючим класом”.
Вчення про правовідносини фактично не розвивалося до смерті Сталіна.
Важливе місце у теоретичних дослідженнях соціально-правових явищ
займає праворозуміння, і якщо на дорадянському етапі праврозуміння
вироблялося та обґрунтовувалося самими вченими, то на етапі сталінського легізму праворозуміння визначалося державою, усі інші різновиди праворозуміння апріорі визнавалися злочинними.
Крім цього, праворозуміння того часу змінювалося не еволюційним
шляхом, а революційним, не добровільним, у ході наукової дискусії, а примусовим, наказом “згори”. Ці негативні фактори спотворили розуміння
правовідносин і фактично до 50-х років зупинили ґрунтовне та всебічне їх
вивчення. Правовідносини у юридичній доктрині або були просто проігноровані, або ж ототожнювалися із нормою права. Нормативізм як офіційний і безальтернативний підхід до розуміння права залишався до розпаду
СРСР, окремі його залишки і сьогодні можна зустріти у працях сучасників,
але про це пізніше.
Такий стан речей не міг довго тривати, тому вже в середині 50-х юридична наука, хоча і підкорена позитивізму, починає розробляти нове бачення правовідносин. В основі цих вчень все одно залишається нормативізм,
але відбувається зміщення парадигми у дослідженнях. Йдеться про те, що
раніше, правовідносини завжди досліджувалися у нерозривному зв’язку із
суспільними відносинами, особливо – цивільними, де це вчення і зародилося. У силу того, що цивільного права, цивільних правовідносин у нинішньому розумінні не було, а цивільне законодавство було фікцією, оскільки
було відсутнє право власності, як основа цивілістики, то вчення про правовідносини стає предметом теорії права. Саме вчені-теоретики продовжують
розробляти теорію правовідносин інколи приводячи приклади з галузей
права. Варто наголосити також на тому, що саме утиски юридичної науки з
боку влади, намагання перетворити її на свою “служницю” це спричинило
те, що тільки в СРСР виникає вчення/теорія про правовідносини або ж їх
можна назвати теорією “чистих” правовідносин. Це реакція науки на зовнішній вплив, якщо не можна було на необхідному рівні досліджувати правовідносини в межах галузей права, то наука знаходить вихід у тому, що
починає викристалізовувати вчення про правовідносини поза межами галузей права. Науковці починають описувати суб’єкта (правоздатність, дієздатність, правосуб’єктність, деліктоздатність), об’єкта (суспільні відносини), зміст (права та обов’язки сторін), юридичні факти (складні, прості),
юридичні склади (прості, складні). Саме результати цих досліджень сьогодні є надзвичайно цінною скарбницею теоретичних знань, які кожен
представник галузевої науки може використовувати як матриці, дороговкази для опису та всебічного дослідження галузевих правовідносин.

32

Нерсесянц В.С. Философия права: учебник / Нерсесянц В.С. [2-е изд., перераб. и
доп.]. – М. : Норма, 2009. – С. 354. 2. Там само. – С. 353-385. 3. Вышинский А.Я.
Вопросы теории государства и права / Вышинский А.Я. – М. : Гос. издат. юрид. лит. –

Юридичні і політичні науки

33

1949. – 418 с. – С. 83. 4. Кельзен Ганс. Чисте правознавство: з доп.: Проб.
Справедливості / Кельзен Ганс. / пер. з нім. О. Мокровольського. – К.: Юніверс, 2004. –
C. 186. 5. Александров Н.Г. Юридическая норма и правоотношения: доклад / Александров Н.Г. – М.: Московский юридический институт. 1947. – 27 с. 6. Там само. – С. 4.
7. Там само. – С. 5. 8. Там само. – С. 7-8. 9. Там само. – С. 8. 10. Там само. – С. 10.
11. Там само. – С. 13-14. 12. Там само. – С. 23. 13. Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском обществе / Александров Н.Г. – М.: Госюриздат, 1955. – С. 86.
14. Там само. – С. 89. 15. Там само. – С. 92. 16. Там само. – С. 93. 17. Братусь С.М.
Рецензия: Н.Г. Александров. Законность и правоотношения в советском обществе,
Гоюриздат, М., 1955, 175 с. / С.М. Братусь // Советское государство и право. – 1956.

УДК 340.12

С. В. САВЧУК
РЕЛІГІЙНА ФІЛОСОФІЯ ВИНИ

Філософія порушує питання вини з надією на те, щоб стати певним безгрішнотрансгуманним дискурсом, який здіймається, разом із релігією, над тим, що кваліфіковано в ньому як властиве всім і кожному.
Ключові слова: Бог, буття, вина, відповідальність, віра, гріх, каяття, покаяння,
розум, свобода, сповідь.
С. В. Савчук. Религиозная философия вины
Философия поднимает вопрос вины в надежде на то, чтобы стать неким безгрешно-трансгуманным дискурсом, возвышающимся, вместе с религией, над тем, что
квалифицировано в нём как свойственное всем и каждому.
Ключевые слова: Бог, бытие, вера, вина, грех, исповедь, ответственность, покаяние, разум, раскаяние, свобода.
Savchuk Serhiy. Religious philosophy of fault
Philosophy raises the question of fault with the hope to become a sinless and transhuman
discourse, which, along with religion, rises over inherent feature of everybody.
Key words: God, being, fault, responsibility, belief, sin, penitence, mind, freedom, shrift.

Стоїчні ідеї Сенеки виявилися близькими моральному вченню християнства. Іноді Сенека, на думку ранньохристиянського теолога Тертуліана,
був майже християнином. Пізніше Лактанцій наголошував, що неможливо
навіть християнину більш істинно говорити про Бога, ніж писав про нього
Сенека. Однак, якщо античні філософи убачали в універсальних явищах
властивість, органічно притаманну природі, буттю, то християнські мислителі знаходили в них волю Бога, його замисел.
Під впливом християнства формується метафізичне розуміння вини:
людина виявляється і визнається безумовно винуватою не лише через
власну недосконалість і пов’язану з цим неспроможність виконати свою
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повинність, але й унаслідок усього, що відбувається навколо неї1. Вина як
первісна характеристика людського існування містифікується релігією. Її
місце – між людиною і божественним началом людського буття2. Вина
перед Богом, а не іншою людиною чи суспільством у цілому, є моделюючою системою всієї духовної формації.
Філософська думка завжди активно реагувала на універсалії, які функціонують у тих чи інших сферах практики і пізнання. Однією з таких сутностей є вина, релігійний концепт якої аналізується у працях
Т.Ю. Лебедєвої, А. Мацейна, П. Рікьора, І.П. Смирнова, Є.М. Трубецького,
З. Фрейда, Г.Ф. Цельнікера та ін..
Згідно з релігійною етикою, винуватістю супроводжується гріх – порушення морального закону як божественної заповіді3. Людина грішна перед
Богом. Почуття вини виражає усвідомлення людиною своєї гріховності,
яка непозбутня в результаті перворідного гріху Адама та Єви (Бут. 3:1724)4. При цьому у Старому Заповіті не простежується чіткого розмежування між виною і відповідальністю. Вина в поїданні забороненого плоду є
причиною гніву Бога.
Гріхопадіння Адама кардинально змінило буття. Була втрачена безтурботність. Світ сповнився спокусами і гріхом, насильством і смертю.
Вселенською стає гріховність. Гріх набув метафізичного, космологічного
значення. Тяготи та утрати випадають на весь рід людський. Життя людини переповнюється тяжкими випробуваннями. З райського перебування
воно постало проблемою власне людського буття.
Людина, будучи тварною за природою, протипоставила свою волю волі
Творця. Виявила, на перший погляд, власну нікчемність. Актом свобідної
волі творіння, а не творчою дією Божества, породжується зло. У нижчої
тварі така воля відсутня. В людині вона скована гріхом, а отже, безсильна.
Стан зараженої гріхами волі Блаженний Августин характеризує як
«неможливість не грішити»5.
Відповідальність за зло, з позицій християнської теодицеї, лягає на
людину як вінець створеного, а не на Творця. Єдиний Бог монотеїзму, який
існує тільки в іудаїзмі, християнстві та ісламі, є істота духовна, яка знаходиться поза цим світом. Тому сам індивід володіє свободою волі. Його
вина залежить тільки від нього самого. У політеїстичних релігіях людина
наділяється меншою волею. Численні боги втручаються в її життя. Вони
перебувають із людиною в одному околі. Вина людини в скоєнні зла
немовби розмивається. Адже будь-яке божество на свій розсуд вторгається
у перебіг подій. Проте християнська свобода паралізується тим, що кожна
окрема людина є лише складовою загальнолюдського цілого, зараженого
гріхом. «Зло тут, – наголошує Є.М. Трубецькой, – проявляється вже не як
архаїчне начало хаосу, а як принцип світової організації: воно набирає
форми безумовності і всезагальності, нав’язується тварі, як певна незаперечна необхідність. Словом, воно утворює ніби деяку пародію на всеєдність»6.
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Таке поринання світу у зло, на думку мислителя, є джерелом релігійних
сумнівів. Зло царює у всесвіті. Виходить, зло і є дійсною всеєдністю, від
якого немає спасіння!? Порівняно з ним християнське вчення про любов
здається фантазією. «Чи не відходить і сам ідеал царствія Божого до сфери
спростованих життям утопій?», – риторично запитує Є.М. Трубецькой. Це
і є найглибше, сатанинське спокушання: заявляючи себе, як всеєдине, всемогутнє та царююче, зло тим утверджує себе як божественне.
Цій спокусі протистоїть центральна ідея християнського вчення – образ
Христа – другого Адама, який звільняє людство від уз первородного гріха
і перемагає смерть. Саме в цьому образі емпірія істинного царствія Божого
напряму протиставляється емпірії тотального домінування гріха і смерті.
Двояка вселенська єдність – природна єдність усіх людей в Адамі та благодатна єдність усіх людей у Христі – є квінтесенцією всього християнського віровчення.
Із усіх, порівняно легко розвіяти сумніви, які кореняться не в самій
релігійній свідомості, а виходять із інших, зовнішніх сфер. Тривіальне
запитання – «Чому Божий суд карає нащадків за вину предків?» – апелює
до зовнішнього, абстрактного розуміння вини і покарання. «Ті, хто обурюються в даному випадку «несправедливістю», уявляють собі і гріх, і смерть
нащадків не як логічно необхідне продовження життя предків, а як цілком
незалежну від нього кару, присуджену потомкам за гріхи прародичів», –
наголошував із цього приводу Є.М. Трубецькой7.
Досвід одного плану буття, звісно, не може бути підставою для суджень
про буття загалом. Для релігійної людини вина постає як почуття гріховності. Необхідність отримати прощення від Бога глибоко відчувається.
Переживання вини особистістю пов’язане з болісним відчуттям ізоляції.
В особистості завжди присутня інтенція до Іншого. Вона не опонує всьому, що не є Я. У міру того як людина відмовляється володіти чимось лише
для себе, в ній найбільше проявляється особистісне. Коли ж людина прагне виявити свою відособленість, привласнює заради самої себе, вона втрачає свою особистість, себе як подобу Божу. Перед нами – індивідуальність,
частина загальнолюдської природи.
У смисловому полі православ’я достеменна особистість – це людина,
яка не обмежує себе індивідуальною природою. Вона має в собі те ціле,
іпостассю якого є. У людині нероздільно існують особистість та індивідуальність. У порушенні цієї єдності вбачається джерело всіх гріхів, які
людина здійснює проти Бога та собі подібних8 .
Через «нікчемність», згадувану вище, проявилися вся велич людини
серед усіх створінь Божих, її прагнення до подолання своєї обмеженості.
Відкрилася можливість реалізувати в собі образ Божий. Особистість поривається вийти за межі своєї даності. І справа не в саморефлексії. Цього
потребує внутрішній розвиток людини. Це стремління реалізувати в собі
подобу Божу. Воно наповнює людське існування, уможливлює пізнання
Бога. Людина стає Його співтворцем.
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Почуття вини сприяє особливій активності розуму. Особистість не в
змозі утриматися від роздумів про свою вину. Саме тому деякі релігії,
жадаючи популярності, покладаються насамперед на вину, ніж на віру. І
навіть атеїсти при визначенні начал релігії істотне значення надають
почуттю вини. Так, З. Фрейд переконував, що іудейська релігія виникла на
основі почуття вини перед убитим батьком – Мойсеєм. Фатум поставив
єврейський народ перед великим і злочинним діянням стародавності.
Надав привід повторити батьковбивство на особі Мойсея, видатної батьківської постаті9.
Блаженний Августин в автобіографічній праці «Сповідь» (лат.
Confessiones), відчувши потенціал вини, створив парадигму сповідального
жанру: самопізнання, що відбувається через самоаналіз; жаль із приводу
свого гріха; досвід звернення, що викликає оновлення оповідача; намір
виправитися; спроба примирення з читачем; відчуття необхідності передати осібні навики іншим заради їх же блага10. Його інтерес до феномена
вини підтверджується розробленою ним класифікацією, в якій виокремлюються різні аспекти вини. Наприклад, актуальна вина («culpa actualis»,
«reatus»), зобов’язання перед Богом усунути наслідки проступку («debitum»), ідея про покарання («reatus poenae»)11.
У ХІ столітті відбулася інституціалізація сповіді у релігійному обряді
католицизму «Mea culpa» (у перекладі – «Моя вина»). Сам вислів «сповідь» – похідний від першої фрази покаянної молитви Confiteor (лат.
«confíteor» – сповідаю), що читається в Римо-католицькій церкві на початку меси. При вимовлянні слів «mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa» (у
перекладі – «моя вина, моя вина, моя найбільша вина») віруючі тричі били
себе у груди на знак каяття 12, що сягає ще часів Ветхого Заповіту. Подібні
чини присутні в тому чи іншому вигляді в усіх нині існуючих обрядах, зокрема і візантійській літургії. Деякі з них (наприклад, покаянна молитва
священика) є прямим аналогом Confiteor.
Сфера релігійних дій визначила концептуальний каркас вини. Релігія
як інструмент моделювання концепту вини створює системну сукупність її
складових. Виникає парадигма «гріх – вина; сором – покаяння – каяття».
Почуття вини вважається засновком моральної самосвідомості особистості. Воно складає основу особистої та соціальної відповідальності.
Вина є моделлю переходу від несвідомого до свідомого почуття причетності людей до буття, суперечливого та динамічного. У людини цієї
епохи з’являється безліч каналів духовного впливу, духовних асиміляцій і
творчості. Життя стає насиченим і заплутаним. Це позначається на почутті вини, що переживається. Чим масштабніша особистість, тим глибший
вираз її духовного життя.
Осягнення метафізичного та морального в розвитку філософії вини
суттєво збагачує уявлення про людину. Началом виправлення життя є очищення совісті. Грішник визнає свою вину. Щиросердною сповіддю при
свідках усвідомлює її, перепрошує. Його покаяння настроює бути вимог-

36

Юридичні і політичні науки

37

ливим до себе в самосвідомості та коригуванні свого життя. Водночас –
простим і милостивим у спілкуванні з ближнім.
Каяття грішника – вид морального спокутування вини. Остання сприяє
кристалізації того, що становить суть людської душі. Вина протилежна
відчуженню. Її ядро – емпатія, співпереживання з Іншим, з Богом.
Осмислена вина зближує покаянну людину з іншими.
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врешті Бог пробачає йому. У коранічному викладі ця біблійна історія з книги Буття
виглядає так: «Ми раніше вже уклали заповіт з Адамом, але він забув, і не знайшли Ми
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Deo omnipoténti, beátæ Maríæ semper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Joanni
Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et Paulo, ómnibus Sanctis, et vobis, fratres (et tibi, pater),
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ
Окреслена сутність та проаналізований процес розбудови правової держави в
Україні. Визначено принципи, закріплені в Конституції, а також досліджено особливості та чинники, які впливають на становлення правової держави.
Ключові слова: правова держава, демократизація.
Лаговская С. С. Особенности становления правового государства в Украине
Обозначена сущность и проанализирован процесс построения правового государства в Украине. Определены принципы, закрепленные в Конституции, а также исследованы особенности и факторы, влияющие на становление правового государства.
Ключевые слова: правовое государство, демократизация.
Lagovska Svitlana. The features of formation of the rule of law in Ukraine
The article outlined the nature and analyzes the rule of law in Ukraine. The main principles of the rule of law which are enshrined in the constitution were defined in the article.
The features and factors have an effect on the formation of the rule of law also were explored.
Key words: the rule of law, democratization.

Процеси становлення в Україні правової держави, так само як і політичне життя українського суспільства, є достатньо динамічним й багатоаспектним, водночас й суперечливим, за своєю сутністю. Верховенство
права, забезпечення прав людини та громадянина, взаємна відповідальність держави та особи повинні панувати в житті громадян нашої держави. Всі ці напрями формування правової держави були закріплені
Конституцією України, прийнятою 28 червня 1996 року. Конституція як
Основний Закон держави визначає в ст.1, що «Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава». Названа стаття
Конституції має основоположне значення для визначення основних засад
становлення і розвитку української державності. Формування соціальної,
правової держави становить найважливіший напрям розвитку демократичної державності в Україні, одне з основоположних завдань демократизації
українського суспільства, реформи її політичної і правової систем. При
цьому не слід забувати про той факт, що сутність правової держави полягає ще й у дотриманні закону представниками державної влади, у взаємовідповідальності держави та громадян один перед одним. Це положення
закріплене в ст. 3 КУ: «Права і свободи людини та їх гарантії визначають
зміст і спрямованість діяльності держави». Отже, засадничі принципи правової держави були закріплені на конституційному рівні, тобто їх юридична сила є найвищою.
Варто підкреслити, що конституційне закріплення основ правової держави зумовлює два найважливіших завдання в її подальшій розбудові:
© ЛАГОВСЬКА Світлана Сергіївна – аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
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конкретизація конституційних положень у звичайних законах і наповнення їх, особливо щодо соціально-економічних прав і свобод, реальним змістом1. Механізмом, який може вирішити названі завдання повинен стати
реальний правовий захист конституційних прав і свобод, у тому числі й від
посягань на них з боку самої держави Як стверджує І.Л. Кормич, в українському суспільстві сформувався позитивний образ правової держави.
Однак політичні події минулого року, «Євромайдан», обрання нового
Президента України, довготривала війна на сході держави та невирішення
численних проблем держави засвідчують: демократичні здобутки у вигляді правової держави не набули достатнього розвитку і належним чином не
забезпечують задоволення суспільних потреб. Тому на сьогодні в Україні,
яка прагне ввійти до Європи як рівноправний член світового співтовариства, визріла необхідність піддати ґрунтовній професійній переробці та
коректуванню цілу низку найактуальніших ідеологічних та правових
питань щодо розвитку держави. Одним з таких питань є проблема становлення правової держави. В Україні закладені лише підвалини правової держави та створені її основні структурні елементи, тому подальша розбудова правової держави пов’язана з посиленням легітимації влади, забезпеченням у суспільстві свободи, ефективним функціонуванням принципу
поділу влади, дотриманням її окремими гілками принципу верховенства
права, відповідністю законів суспільній етиці, усуненням численних порушень прав і свобод людини і громадянина, посиленням стабільності законодавства, декриміналізації суспільства. Ці завдання є найголовнішими та
визначають розвиток держави, який сприяє процесу демократизації в
Україні.
Слід зазначити, що в Україні ідея побудови правової держави набула
важливого значення з прийняттям Декларації про державний суверенітет
України і Акту проголошення незалежності України. У них закріплені принципи правового характеру.
Проголошення Конституцією нашої держави як демократичної, правової, а також закріплення основних принципів правової держави як програмних, тобто таких, що не реалізовані повною мірою (відповідальність
держави перед людиною, визнання людини найвищою соціальною цінністю, верховенство права), дає достатні підстави стверджувати: Україна
потребує подальших демократичних перетворень. Всі розмови щодо становлення правової держави залишатимуться на рівні рекомендацій, якщо
вони не підкріплюватимуться законотворчою діяльністю та відповідною
правовою політикою. Вищому законодавчому органу України слід втілити
ідею правової держави у законотворчому процесі шляхом прийняття необхідних законодавчих актів, перегляду чинних законів з метою приведення
їх у відповідність із основними засадами правової держави2.
Як доречно зауважує Ю.С. Шемшученко, в Конституції України фактично не згадується про принцип законності, без якого неможливо говорити про правову державу. Щодо принципу верховенства закону, то останній
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замінений принципом верховенства права. Це можна підтвердити ст. 8
Основного Закону, де зазначається, що «визнається і діє принцип верховенства права». Відповідно до цього принципу основою законотворення
мають бути загальновизнані принципи справедливості, гуманізму, пріоритету особи, громадянського суспільства перед державою, забезпечення
вільного користування властивими людині від природи правами та свободами, захист їх від всіляких посягань, в тому числі й з боку держави.
Тобто, верховенство права, як основний принцип правової держави, визначається пріоритетністю права відносно держави, політики, економіки,
культури3.
Доречно зауважити, що принципи правової держави становлять цілісну
систему. Тобто, реалізація одного з них передбачає паралельне забезпечення інших принципів. До таких принципів, закріплених у Конституції,
необхідно віднести:
•принцип верховенства Конституції (частина друга статті 8, статті 147,
150, 151, 152 Конституції);
•принцип здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову (стаття 6, розділи ІV, V, VІ, VІІІ Конституції);
•принцип демократичної держави (статті 1, 5, розділ ІІІ Конституції);
•принцип соціальної держави (статті 1, 13, 24, 43, 44, 45, 46, 48
Конституції);
•принцип пріоритету прав людини і громадянина над іншими цінностями в державі (статті 3, 21, 22, 64 Конституції);
•принцип реальної гарантованості прав і свобод громадян (статті 1, 3,
5, 6, 7, 8, 15, 19, 21, 22, 24, 55, 56, 57, 60 тощо Конституції);
•принцип законності (статті 56, 75, пункт 3 частини першої статті 85,
статті 92, 93, 94, 95, 129 Конституції);
•принцип взаємної відповідальності держави та особи (статті 3, 56, 68,
152 Конституції)4.
Аналізуючи процес формування правової держави та провівши паралелі між закріпленими конституційними нормами та реальним становищем
українського суспільства, на думку приходить те положення, яке можна
окреслити бажанням законодавця видати бажане за дійсне на конституційному рівні. Чи можна взагалі серйозно говорити про правову державу, про
панування права, коли в країні тотально процвітає корупція та злочинність, коли панує правовий нігілізм не тільки серед населення, але й серед
чиновників. Тому західні дослідники, так само як і вітчизняні, вважають,
що в Україні остаточне формування правової держави ще не завершено,
при цьому позитивні зрушення присутні. Це дало привід російському конституціоналісту В. Чиркіну назвати пострадянські держави «напівпрозорими» чи «частково правовими»5.
Потрібно підкреслити, що складність сучасної ситуації української
держави посилюється тим, що в ній наклалися один на одного два різнорідних та суперечливих процеси. З одного боку, відбувся перехід від стану
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одного з залежних регіонів наддержави до стану самостійної держави,
було зруйновано стару авторитарно-бюрократичну систему, а з другого –
держава робить спроби затвердити на політико-правовому та державносуспільному рівні нову модель суспільного розвитку, основними рисами
якої повинні стати змішана економіка, політичний плюралізм, громадянське суспільство та соціальна, правова держави6. Україна більш ніж за
двадцять років не звільнилась від тоталітарного минулого та не виробила
потрібного курсу на демократизацію суспільства. Ці суперечливі процеси
зумовлюють особливості становлення правової держави в Україні.
Практика формування правової держави у різних країнах має свої особливості. При цьому формування правової держави в тій чи іншій мірі
пов’язане з існуванням необхідних для цього умов. Серед яких важливе
значення належить достатньо високому рівню розвитку економіки, культури, моральності, духовному потенціалу суспільства. Так правова держава – це, перш за все, політичне оформлення громадянського суспільства,
сфери суспільного життя, де діють розвинуті демократичні інститути,
мають місце самоуправління, ініціатива громадян та їх організацій.
Звідси виникає питання стосовно того чи є Україна правової державою.
Тобто, проголошення та закріплення в Конституції ознак правової держави є підставою для того, щоб говорити про те, що така держава є правовою,
так як вона забезпечує реалізацію лише частини гарантованих прав.
Україна зробила лише певні кроки на шляху побудови правової держави.
Це зумовлено такими особливостями:
•Неврегульованість українського законодавства та наявність сфер, не
закріплених нормативними актами.
До цього часу відсутні закони України про: всеукраїнський та місцевий
референдуми; збори, мітинги, походи та демонстрації; тимчасові спеціальні та слідчі комісії Верховної Ради України; парламентську більшість та
парламентську опозицію; центральні органи виконавчої влади; територіальний устрій України; нормативно-правові акти; закони та законодавчу
діяльність. Безнадійно застарілими й вимагають модифікації закони
України про: Президента України; статус народного депутата України,
Рахункову палату, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, місцеві державні адміністрації7. Тобто, принцип «правління» або
«панування» права не спрацьовує належним чином.
•Легальна державна влада переважно не має ознак легітимності.
В свою чергу, головною проблемою, що не дає змоги говорити з
повною впевненістю про Україну як про правову державу, стосується не
так того, що Конституція та закони України не містять необхідних норм,
процедур та механізмів узаконення державної влади, як того, що легальна
державна влада переважно не має ознак легітимності. Тобто, конституційно законна та конституційно узаконена система державної влади не сприймається в очах громадян як справедлива та демократична. При цьому справедливість – один із найзначніших орієнтирів права та правової держави.
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•Відхилення від нормативної моделі правової держави, що спричиняє
створення інституційних конфліктів.
На жаль, українські реалії дають підстави стверджувати, що нормативна модель правової держави, що яскраво виражена в Конституції України,
не відповідає реальному втіленню вимог останньої. Незважаючи на те, що
положення Основного Закону є нормами прямої дії, цей принцип спрацьовує в обмеженому вигляді. Підставою для такого висновку є численні
порушення, насамперед, соціально-економічних прав громадян, які не
оскаржуються у суді або ж судові рішення не виконуються. Тобто, держава не виконує однієї із важливих своїх функцій як правотворчий і правозахисний інститут – функцію соціальних гарантій та захисту своїх громадян.
Внаслідок цього порушується вимога 21-ї статті Конституції України, яка
проголошує, що права та свободи людини в Україні є невідчужуваними і
непорушними, що суперечить численним фактам реальної дійсності.
Адже, у правовій державі правозахисна функція є обов’язковою в діяльності органів і посадових осіб державної влади.
•Відсутність ефективних інститутів громадянського суспільства, з
якими рахується влада.
Реалізація ознак правової держави є вагомим фактором успішного розвитку громадянського суспільства, неодмінною умовою забезпечення і
гарантування основоположних прав і свобод людини і громадянина. Варто
зауважити, що громадянське суспільство за своєю сутністю є фундатором
правової демократичної держави.
•Правовий нігілізм – ознака сучасного вітчизняного права – зумовлений низьким рівнем правової культури та правової свідомості громадян. У
переважної частини населення України відсутні уявлення про відсутність
у переважної частини населення уявлень про правову державу, характерною стала байдужість до права, втрата понять політичного та соціальноправової поведінки, без яких норми та інститути правової держави стають
декоративними.
•Соціальне виключення»(«sоcіаl exclusіоn»). Зазначене явище виникає
тоді, коли громадяни відчувають відсутність реального підтвердження
своїх соціальних прав. На сьогодні більшість громадян не впевнені в тому,
що проголошені та конституційно закріплені права громадян можуть бути
реалізовані в державі на належному рівні, скажімо так, як у Великій
Британії чи США, тобто в демократично розвинених державах.
Прагнення України увійти до Європи як член ЄС зумовило формування нової законодавчої бази правового статусу особи, яка б відповідала міжнародно-правовим стандартам; формування нових пріоритетів взаємодії
інтересів особи та держави, змістом яких є визнання особи вищою соціальною цінністю, а її інтересів – пріоритетними.
У визначенні правового статусу особи мають значення не тільки закріплений за людиною фактичний обсяг прав і свобод, а й ті засади, принципи,
на основі яких здійснюється користування цими правами і свободами – це
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їх рівність, невід’ємність, природність, гарантованість. Це є відповідним
підґрунтям, основою здійснення будь-яких правових реформ у державі, не
лише в сфері забезпечення прав і свобод людини. Варто відмітити, що держава не забезпечує кожному громадянину України конституційне право на
життя, освіту, працю, соціальний захист, охорону здоров’я. Є очевидним
той факт, що оцінки щодо результатів прав людини і громадянина є негативними, тобто держава реально не забезпечує всієї сукупності конституційних прав.
Становлення правової держави являє собою багатоаспектний процес на
який впливають різноманітні чинники, які мають як суб’єктивний, так і
об’єктивний характер. До таких чинників слід віднести характер політичного режиму, соціально-економічне становище, стан політичної свідомості та культури, внутрішньополітична та геополітична ситуація в державі,
існуючі традиції і запозичений досвід. Проте базовою характеристикою
виступає демократизація всіх сфер життєдіяльності суспільства. Це
пов’язано з тим, що тільки в демократичній державі людина стає найвищою соціальною цінністю, а забезпечення її прав та свобод є пріоритетною функцією держави. Один із творців доктрини верховенства права,
англійський вчений-конституціоналіст Альберт Дайсі зазначав, що «права
і свободи особи є основою, а не результатом, права країни, а правила, що
складають конституційний кодекс, являють собою «не джерело, а наслідок
прав осіб»8.
Отже, модернізація української держави на шляху побудови правової
держави є прогресивним напрямом її трансформації, складним процесом у
єдності двох його компонентів: ідейно-теоретичного та практичного.
Концепція становлення і модернізації правової держави в Україні повинна
бути розроблена з урахуванням історичних, національних, культурних
особливостей. Теоретичні положення і практичні заходи з модернізації
правової держави в демократичних самодостатніх країнах повинні бути
враховані в Україні. Перш за все, це пов’язане з одночасним формуванням
як правового, так і соціального аспектів державності, а також з намаганням
«вписатись» у процеси світової інтеграції, так як такий досвід в інших суспільствах відсутній9.
Підсумовуючи викладене, варто підкреслити, що функціонування
демократичної, правової держави в Україні можливе лише за таких умов
як:
•Зв’язаність, обмеженість державної влади правами й свободами людини, поділ державної влади, конституційне встановлення прав і свобод
людини і громадянина, взаємна відповідальність держави і особи.
•Реальність принципу основоположних прав і свобод людини.
Визнання, дотримання, охорона і захист державами основних прав людини, закріплених на міжнародному рівні, є свідченням того, що вони стали
не лише об’єктом міжнародного регулювання, але й міжнародними стандартами.
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•Відповідальність держави перед особою. Інститут відповідальності
держави перед особою одна з головних гарантій прав і свобод людини,
закріплених у чинному законодавстві. Саме завдяки цьому інституту досягається послаблення тиску держави на суспільство і, водночас, підвищується можливість контролю останнього за діями держави.
Щодо становлення правової держави в Україні, то варто відмітити, що
означений процес відбувається досить тяжко та суперечливо. На сьогодні
важливим кроком є не тільки проголошення означених ідей, а й реалізація
їх на практиці. Щодо складнощів, які гальмують процеси становлення правової держави в Україні, то варто окреслити наступні:
– по-перше, економічні труднощі, сутність яких полягає у відсутності
зростання національного економічного виробництва, стійка кризова ситуація, зубожіння значної частини населення;
– по-друге, політичні чинники, що полягають у відсутності політичної
еліти в Україні, орієнтації держави, громадян на демократичні принципи,
існування політичного плюралізму, проведення чесних виборів, змінюваність влади та врешті-решт визнання людини найвищою соціальною цінністю, що має проявлятись в реалізації прав і свобод громадянина;
– втретє, правові чинники полягають в тому, що більшість громадян
української держави не розглядають її як правову державу, яка є підвладною праву та головним призначенням якої є служіння інтересам громадянина10.
Таким чином, реформування колишнього Радянського Союзу, проголошення незалежності в України та прийняття Конституції як Основного
Закону дало поштовх до розгортання демократичних процесів в країні.
Україна обрала курс на побудову правової держави. Позитивним є той
момент, що держава оформила відповідне положення в якості конституційної норми. Проте сам процес становлення правової держави є досить
повільним та суперечливим, має певні особливості й постає як така сьогоденна реальність, що має за основу становлення та функціонування норм
демократичної держави, де пріоритетними є верховенство закону та гарантування соціальних прав громадян.
Об’єктивно оцінюючи суперечливий реформаційний процес українського суспільства, доречно зауважити, що закріплення в Основному
Законі положень, що Україна є демократичною, соціальною, правовою
державою, а людина – найвищою соціальною цінністю, права і свободи
якою гарантуються державою, стало визначальним кроком в становленні
державності, початком нового етапу модернізаційного процесу. Останній
повинен відбуватись з урахуванням численних проблем та особливостей,
які виникають на шляху становлення України як правової держави.
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Я. Л. МОСКАЛЕНКО

ГЕРМЕНЕВТИКА ТА ПРАВОРОЗУМІННЯ
(ДО ПИТАННЯ ПРО ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ)
Стаття присвячена складній і багатогранній проблемі сучасного праворозуміння.
Підкреслено, що вивчення сутності, природи та призначення права в суспільстві
потребує врахування різних підходів, способів, прийомів щодо його пізнання. Однієї із
методологічних засад на якій зупиняється автор є герменевтика. Так, підкреслено, що
саме завдяки цьому методу може відбуватися і відбувається розуміння певних складових «функціонального» навантаження такого складного явища соціальної дійсності, як
право. Отже, саме інтерпретація, тлумачення цієї категорії сприяють приросту
наукових знань в сучасній теорії права щодо проблематики, пов’язаної із праворозумінням.
Ключові слова: герменевтика, право, праворозуміння, школи праворозуміння, інтерпретація як метод пізнання, тлумачення права.
Москаленко Я.Л. Герменевтика и правопонимания (к вопросу о подходах к изучению проблемы).
Статья посвящена сложной и многогранной проблеме современного правопонимания. Подчеркнуто, что изучение сущности, природы и назначения права в обществе
требует учета различных подходов, способов, приемов по его познания. Одной из методологических принципов на которой останавливается автор является герменевтика.
Так, подчеркнуто, что именно благодаря этому методу может происходить и происходит понимание определенных составляющих «функционального» нагрузки такого
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сложного явления социальной действительности, как право. Итак, именно интерпретация, толкование этой категории способствуют прироста научных знаний в современной теории права по проблематике, связанной с правопониманием.
Ключевые слова: герменевтика, право, правопонимание, школы правопонимания,
интерпретация как метод познания, толкования права.
Moskalenko Jna. Hermeneutics of law and (to a question about the approaches of
studying the problem).
The article is devoted to the complex and multifaceted problem of modern legal thinking.
Emphasized that the study of the essence, the nature and purpose of law in society requires
consideration of different approaches, methods, techniques, for his knowledge. One of the
methodological principles on which stops the author is hermeneutics. Thus, it is emphasized
that it is through this method can and does occur understanding of certain components of the
“functional” load such complex phenomena of social reality, as a right. So, it is an interpretation, the interpretation of this category contribute to growth of scientific knowledge in the
modern theory of law on issues related to the legal understanding.
Key words: hermeneutics, law, legal thinking, the school of law, the interpretation as a
method of knowledge, interpretation of law.

Однією з найактуальніших проблем сучасної теорії права, які багато
десятиліть поспіль, лишається проблема праворозуміння або, іншими словами, розуміння та інтерпретації сутності, природи та значення цього
явища.
Зрозуміло, що право як явище соціальної дійсності потребує свого тлумачення, роз’яснення не тільки відповідно до певних шкіл або напрямів
його вивчення, але й з багатьох інших позицій, точок відліку тощо. Не
останнє місце в інтерпретаційному виявленні сутності права займають
практичні виміри та підходи. Перед тим, як заглибитися в сутність цього
явища, деяку увагу присвятимо аналізу запропонованого методу дослідження, а саме – методу герменевтики.
Герменевтика становить одне з найважливіших джерел сучасної методології в галузі теорії тлумачення права, заснованої на визнанні принципової ролі мови для адекватної інтерпретації та розуміння правових яви1.
Зрозуміло, що розуміння сутності, природи та «функціонального» навантаження права вимагає відповідної розумової діяльності, в першу чергу –
тлумачення. Проблема тлумачення є однією з традиційних проблем юридичної науки. Вона має самостійне значення в процесі наукового та
повсякденного пізнання державно-правових явищ. Проблемі герменевтиці
як інтерпретаційного метода, засобу тлумачення державно-правових явищ
присвятили свої дослідження такі відомі вчені, як Ф. Савіньї, Г. Пухта, пізніше – Є. Васьковський, О. Градовський, І. Покровський, Г. Шершеневич
тощо. Серед українських вчених, які вивчали це явище варто згадати
А. Козловського, О. Мережко, О. Скакун, П. Рабіновича тощо.
Термін «герменевтика» має декілька пояснень, серед яких: «переклад»,
«пояснення», «інтерпретація», «тлумачення».
Сучасна юридична герменевтика явище порівняно молоде, втім саме
герменевтичний підхід відповідає нагальним потребам сучасної правової
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доктрини та практики. Після деяких загальних вступних пояснень, спробуємо застосувати саме герменевтичний підхід для з’ясування деяких
аспектів проблеми праворозуміння.
Слід зазначити, що «шлях» пов’язаний з праворозумінням завжди був
тернистим і доволі складним. Пошук оптимального або універсального
визначення права характерний як для вітчизняної, так і для зарубіжної
юриспруденції, як в минулому, так і сьогодні. Залежно від тих чи інших
аргументів, просторово-часових вимірів в історичній і правовій ретроспективі виникають різні напрями, спрямування та школи права.
Загальновизнана типологія права, принаймні, складається з: нормативістського підходу, соціологічного, теорії природного права, філософського
розумінні права і інтегративної юриспруденції.
Не заперечуючи важливість кожного з цих напрямів і необхідність їх
дослідження хочемо зазначити, що пошуки єдиного або абсолютного
визначення права, яке нарешті врівноважило б суперечки між прибічниками природно-правового, позитивного і філософського підходів до права не
досягли своєї мети. Тому ми вважаємо, що постановка проблеми про праворозуміння, його сутність, природу, а здебільшого – призначення в суспільному, державному та правовому розвиткові може охоплювати і охоплює, що найменше дві проблеми. Перша проблема, пов’язана з привалююванням однієї із зазначених вище теорій праворозуміння в певних просторо-темпоральних характеристиках. Друга проблема, пов’язана із своєрідністю права, а, отже, висновком на основі інтерпретації, що ця категорія не
може бути однакова для різних державно-правових утворень, навіть в рамках однієї правової сім’ї.
Не заперечуючи сам по собі абстрактний рівень і характер права, в цій
статті маємо на меті окреслити такі його характеристики, що допоможуть
в усвідомленні і розумінні того, що це явище соціальної дійсності не може
розглядатися як стале, незмінне або, як формат однаковий для доволі різних держав, правових розвитків в різних хронологічних рамках2.
Справа в тому, що право – універсальний регулятор, але не універсальна константа. В одних правових системах домінують одні риси права, в
інших більш рельєфними є інші, як раз це і дозволяє зрозуміти герменевтичний метод, деякі аспекти інтерпретації цього явища.
Право внаслідок тих же причин, що і держава виникає під впливом економічних, політичних, соціальних та інших процесів. Що стосується первісних суспільств, то стосовно до них мова іде про звичаї чи соціальні
норми первісного суспільства, чи про мононорми. Під мононормою (від
грец. monos – один і від лат. nonna – правило) розуміли синкретизм соціальних норм, тобто єдність релігійних, моральних, правових тощо норм3.
Синонімом терміна звичаєве право – може слугувати термін архаїчне
право, що підкреслює їх відмінність від сучасного права. В спеціальній
етнологічній літературі використовується також поняття «традиційне
право», тобто про феномен права можливо розмірковувати починаючи з
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ранніх стадій розвитку людського суспільства. Характеристику архаїчного
права пов’язують із існуванням особливої юридичної ментальності.
Отже, від засадничих основ права, що обумовлюються різними причинами від економічного розвитку до географічного розташування країни,
залежатиме розвиток права як соціального феномену, і розвиток правової
системи в цілому, що їх відображатиме. Причому, за нашим глибоким
переконанням, право не може розглядатися «як єдиний еталон» навіть для
країн однієї правової сім’ї, тому інтерпретувати та тлумачити це явище
слід з урахуванням багатьох взаємопов’язаних факторів.
За І. Кантом моральний імператив і правовий принцип всезагальної
формальної рівності співпадають4. Мислитель, визначаючи поняття права,
підкреслював, що «право – це сукупність умов, при яких сваволя особи
сумісна зі свавіллям іншого з погляду всезагального закону свободи»5.
Людству прийдеться ще доволі довго працювати у напрямі підготовки кожного члена суспільства до усвідомлення здатності шанувати право, тобто
до сприйняття його канонів, приписів та настанов.
Оскільки людина живе в соціокультурному просторі, правова реальність не може формуватися поза нею і не нести на собі відбиток і культури, і соціальності, правової реальності. Правова реальність органічно
включена в загальний, єдиний, нормативно-ціннісний континіум «соціальність-культура». Як соціальне явище в об’єктивній формі право існує в
правових відносинах і соціальних інститутах, в суб’єктивній формі – в
правосвідомості, що обслуговує правове життя. Цивілізований соціум вбачає в праві засіб захисту своєї цілісності і саморозвитку6.
В регулюванні суспільних відносин право взаємодіє з мораллю. Для
пояснення правових норм необхідний не тільки їх всебічний аналіз з урахуванням ідей правової свідомості суспільства, соціальної групи, але і
вияв взаємозв’язків норм права з принципами і нормами моралі, з моральною свідомістю суспільства. Застосування норм права потребує проникнення в моральну оцінку життєвих відносин, обставин з конкретної юридично значущої справи. Аналіз моральних відносин, їх оцінка мають особливе значення при розгляді шлюбно-сімейних, а також багатьох цивільних
та кримінальних справ.
Проблема співвідношення права та моралі традиційно розглядається в
контексті виділення загальних і відмінних рис названих явищ. При цьому
самі феномени «право» та «мораль» сприймаються як самостійні і уособленні. Подібний підхід припустимий тільки в тому випадку, якщо говорити про право і мораль як про метафізичні (які розглядаються поза реальні
життєві обставини) категорії. Більш логічним є розгляд проблеми співвідношення права та моралі в контексті взаємообумовленості моральних і
юридичних начал у змісті правових норм. Основним моральним началом
права є його справедливість, що ж стосується юридичного начала, то, на
наш погляд, це, перш за все загальна значимість і результативність правового припису. Без всебічного і глибокого розуміння змісту правових норм
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неможливе правове регулювання суспільного життя. Тлумачення норм
права – необхідна передумова розкриття його сутності.
Яскравою характеристикою, що свідчить про своєрідність права в певних заданих координатах часу і простору є принципи права. Принципи
права беззаперечно приналежать до його основних механізмів. Принцип –
це завжди вихідне начало, це – завжди ідея, а крім неї і норми, і соціальні
відносини, оскільки принципи набувають нормативного і правозастосовчого змісту7.
Принципи розповсюджуються на багато сфер життєдіяльності людини.
Вони реально перетворюються в дійсність, мають певне ідеологічне і
виховне значення. Погоджуючись з тим, що принципи права в даному
викладі не є здобутком права однієї якої-небудь держави або ряду держав
певного історичного періоду, слід зазначити, що вони відтворенні всією
історією права та всього правового розвитку, деякі з принципів сформовані ще в період формування римського права і здобули свого втілення та
застосування в різних історичних умовах.
Втім, хотілося б висловити думку, що правове поле кожної країни в
кожний історичний період включає в себе дві складові: одна – це загальні
глибинні підвалини права, що відтворюють історію і втілюють правоприємство; інша складова – це особливості, пов’язані із специфікою кожної
країни. Поєднання цих двох складових надають індивідуальну, неповторну «картину» права різних країн. Слід визнати, що всі вони в демократичних суспільствах спираються на загальну основу правових принципів8.
Слід зазначити, що питання про сутність права і його призначення в
житті суспільства безпосередньо пов’язане з його функціями, що потребують необхідного герменевтичного аналізу. В свою чергу слід визнати, що
саме правові функцію відображають легітимність діючої влади, загальносоціальну спрямованість діяльності держави, оскільки право покликане
забезпечувати інтереси всіх членів суспільства і кожного з них зокрема.
Отже, право повинно бути найбільш ефективним соціальним регулятором,
визначати можливу і обов’язкову поведінку в даному суспільстві.
В такий спосіб право справляє безпосередньо позитивний вплив на
поведінку суб’єктів правовідносин та на систему суспільних відносин в
цілому, а це, в свою чергу, відображають регулятивна, охоронна, виховна,
функція переконання, примусу та інші функції права.
Як зазначають сучасні правознавці, право за своєю природою покликане в суспільстві увідповіднювати протилежні інтереси різних соціальних
суб’єктів, сприяти вирішенню різних соціальних суперечностей, примушуючи сторони шукати компроміси, укладати угоди тощо9.
Особливо важливою є превентивна, попереджувальна місія права.
Правові норми утримують в собі санкції – саме завдяки їм ця місія в значній мірі і здійснюється.
Оскільки суспільство, як соціологічна реальність, постає як структура
нормативно встановленої та координованої поведінки, то заслугою та пріо-
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ритетом права є те, що воно не лише впорядковує й інтегрує суспільні дії,
зберігаючи цілісність і усталеність суспільного організму, але й сприяє
створенню узагальнених, міцних і стійких моделей поведінки. Завдяки
праву поведінка, що відхиляється від норми, утримується в жорстких
межах санкцій, відновлюється регулятивний стан речей, що був порушений девіантною поведінкою, соціальні конфлікти позбавляються деструктивної сили, як врегульовані раціонально-договірним способом – так
право здійснює свою суспільноформуючу та стабілізуючу функції. Ці функції здійснюються засобами адаптації до вимог держави, конкретних осіб,
громадянського суспільства, досягнення конкретних цілей по зміцненню
соціального порядку, збереження власної системної цілісності, захист
основних нормативно-ціннісних принципів, моделей належного, ідеалів,
що є довготерміновими – морально-правовими орієнтирами.
Інтерпретуючи зміст якої-небудь функції права необхідно постійно
мати на увазі зв’язок призначення права з напрямками його впливу і навпаки – визначеність останніх призначенням права.
Що ж слід розуміти під соціальним призначенням права і правовим
впливом?
Соціальне призначення права, як уже зазначалося, визначається потребами суспільного розвитку, у відповідності з якими створюються закони,
спрямовані на закріплення певних відносин, їх регулювання чи охорону10.
В кожному правовому середовищі право виконує відповідні функції,
проте їх «регулююча» або «охоронна» дія є різною в різних суспільствах
та різних хронологічних межах. Тому право, як найбільш дієвий регулятор
суспільних відносин вирізнятиметься також своїм функціональним навантаженням в якому домінують або регулятивні, або охоронні властивості.
Ефективність правового регулювання серед багатьох факторів не в останню чергу обумовлюватиметься результативністю правового впливу – правовими функціями.
Отже, застосовуючи герменевтичний метод ми можемо надати відповідну інтерпретацію права: а) право є масштабом свободи особистості в
суспільстві, визначає межі цієї свободи та встановлює відповідальність за
порушення доступних меж; б) право – це форма свободи в реальних суспільних відносинах; в) право виражає ідеї справедливості, є критерієм правильного розподілу матеріальних і інших благ між різними прошарками
населення – пенсіонерами, які не працюють, неповнолітніми, інвалідами,
багатодітними сім’ями тощо; г) право передбачає можливість вирішення
спорів та конфліктів на основі справедливості та законності в судовому
порядку; д) право є важливим фактором прогресу, джерелом відновлення
суспільства у відповідності з ходом історичного розвитку. Відображаючи
та закріплюючи нові, прогресивні тенденції в суспільстві, право сприяє
його становленню, підвищенню ролі та значення, забезпечує його існування та розвиток за допомогою державної підтримки і тим самим стимулює
розвиток суспільства в прогресивному напрямі. Забороняючи одночасно
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застарілі форми соціального життя, виключаючи їх з реальної дійсності,
право ліквідує перепони ля розвитку нового, створює для цього сприятливі умови; право закріплює створені громадянами різні суспільні формування, політичні партії, творчі організації, комерційні та інші структури та
їх вільну діяльність; право створює передумови економічної безпеки,
забезпечення внутрішньої громадської безпеки та зовнішньої безпеки держави і суспільства тощо.
В такий спосіб хочемо ще раз наголосити, що проблема праворозуміння є вкрай важливою і складною. Отже, потребує свого вивчення під різними кутами зору та має враховувати різні прийоми, способи та методи
сучасного наукового знання. Один із таких методів – герменевтика, що
допомагає інтерпретувати, витлумачити різні складові (аспекти) категорії
«праворозуміння» за для поглиблення наукових знань про це явище соціальної дійсності.
1. Хабибулина Н.И. Политико-правовые проблемы семиотического анализа языка
закона (теоретико-методологическое исследование) : автореф. дисс. на здобуття наук.
ступеня д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Н. Хабибулина. – СПб., 2001. – С. 4. 2. Оніщенко Н.М. Проблеми сучасного праворозуміння: доктрини, етапи становлення та розвитку
/ Н.М. Оніщенко // Шості юридичні читання. Правова культура, правова свідомість і
право. – К., 2010. – С. 5-8. 3. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права : в 2-х т.; [учеб.
пособ.] / Г.Ф. Шершеневич. – М. : Изд-во «Юрид. колледж МГУ», 1995. – Т. 2. – С. 112.
4. Кант И. Основы метафизики нравственности / И. Кант. – СПб.: Наука, 1995. – 529 с.
5. Там смо. 6. Мухаев Р.Т. Теория государства и права : [учебник] / Р.Т. Мухаев. –
[2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Юнити-Дана; Закон и право, 2005. – С. 489-495.
7. Оніщенко Н.М. Цит. праця. – С. 5-8. 8. Лившиц Р.З. Теория права : [учебник] /
Р.З. Лившиц. – [2-е изд.]. – М. : Изд-во БЕК, 2001. – С. 200. 9. Оніщенко Н.М. Проблеми
ефективності законодавства: сучасна доктрина та потреби практики / Н.М. Оніщенко //
Судова апеляція. – 2006. – № 2 (3). – С. 10-15. 10. Теорія держави і права. Академічний
курс : [підручник] / [за заг. ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко]. – К. : Юрінком Інтер,
2006. – 688 с.

УДК 340.12

М. І. ПОВОРОЗНЮК

ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОЗОВІВ
ЗА ВИДАМИ
Досліджуються проблемні питання, пов’язані із визначенням видів адміністративних позовів на сучасному етапі розвитку теорії адміністративного судочинства.
Звертається увага на доцільність використання особливостей співвідношення матеріально-правового та процесуально-правового елементів позовної заяви для правильної
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Поворознюк Н.И. Особенности классификации административных
Иследуются проблемные вопросы, связанные с определением видов административных исков на современном этапе развития теории административного судопроизводства. Обращается внимание на целесообразность использования особенностей
соотношения материально-правового и процессуально-правового элементов искового
заявления для правильной классификации административных исков по видам.
Ключевые слова: административный иск, материально-правовой критерий, процессуально-правовой критерий.
Povorozniuk Nikolai. Features classification of administrative actions by their types
The article deals with issues related to the definition of types of administrative claims in
the current development of the theory of administrative proceedings. Attention is paid to the
feasibility of using features value substantive and procedural legal elements of the claim to the
correct classification of administrative actions by.
Key words: administrative action, …

Одним з найважливіших питань сьогодення для розвинутих демократичних держав є закріплення на законодавчому рівні механізму судового
захисту прав, свобод та інтересів невладних суб’єктів у сфері публічноправових відносин від порушень з боку суб’єктів владних повноважень
при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства. Зазначимо, що 1 вересня 2005 року набув чинності Кодекс адміністративного судочинства України (далі – КАС), прийнятий Верховною
Радою України 6 липня 2005 року, у якому чітко визначено можливість
застосування правового засобу реалізації права на судовий захист, яким
ініціюється діяльність адміністративного суду щодо розгляду справи адміністративної юрисдикції. Таким процесуально-правовим засобом, у якому
зазначається уся необхідна інформація про публічно-правовий спір, відповідно до ч. 1 ст. 104 КАС виступає адміністративний позов.
Зазначимо при цьому, що проблематика поняття адміністративного
позову, його структурних елементів та визначення видів адміністративного позову на сучасному етапі розвитку теорії адміністративного судочинства залишається недостатньо науково опрацьованою у вітчизняній юридичній літературі. Все це зумовлює актуальність дослідження питання,
пов’язаного з особливостями співвідношення матеріально-правового та
процесуально-правового елементів позовної заяви для правильної класифікації адміністративних позовів за видами.
Розглядаючи питання визначення видів адміністративних позовів, слід
звернути увагу на той факт, що класифікація адміністративних позовів за
видами має важливе теоретичне та практичне значення, оскільки дає можливість окреслити не лише види позовних вимог, а й зміст резолютивної
частини судових рішень1. При цьому досить показовими щодо цього
питання вбачаються міркування про те, що адміністративні позови у адміністративному процесі України, з урахуванням надбань науки цивільного
процесуального права2 можна класифікувати на види, беручи до уваги
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різні критерії. Проте, на сьогодні більш поширеною є класифікація адміністративних позовів на види за матеріально-правовим та процесуальноправовим критеріями.
Разом з тим, варто погодитися з науковою позицією окремих авторів,
які вважають, що завдяки знанню про ці критерії стає можливим розкриття юридичної природи адміністративних позовів, виключення випадків
подання до суду тотожних позовів3.
Зокрема, враховуючи матеріально-правовий критерій, адміністративні
позови можна поділяти на види залежно від характеру спірних публічноправових відносин, які утворюють предмет як складовий елемент структури адміністративного позову. Отже, матеріально-правовий критерій класифікації адміністративних позовів за видами вказує на те, що усі вони, відповідно, пов’язані із спірними публічно-правовими відносинами. Це свідчить про те, що адміністративні позови обумовлені спірними публічноправовими відносинами, оскільки подаються з приводу протиправних або
нечинних рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень,
статус, повноваження, система та структура яких урегульовані адміністративно-правовими нормами.
Проте варто зазначити, що відносно визначення вичерпного переліку
видів адміністративних позовів за матеріально-правовим критерієм в
сучасній літературі з адміністративного процесу існують різні точки зору.
Так, перша група науковців дотримується позиції, відповідно до якої для
правильного визначення видів адміністративних позовів за матеріальноправовим критерієм є положення ч. 2 ст. 17 КАС, у яких конкретизовано
спори адміністративної юрисдикції. На їх переконання такими позовами є:
адміністративні позови щодо суперечок фізичних чи юридичних осіб із
суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;
адміністративні позови щодо суперечок з приводу прийняття громадян
на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;
адміністративні позови щодо суперечок між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, зокрема, й делегованих повноважень;
адміністративні позови щодо суперечок, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;
адміністративні позови щодо суперечок за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами
України;
адміністративні позови щодо суперечок, які виникли з правовідносин,
пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму4.
Друга група вчених, з думкою яких ми цілком погоджуємося, вважають, що залежно від предмета адміністративного позову, а саме від тих
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вимог, що закріплені законодавцем у ч. 4 ст. 105 КАС, можна класифікувати адміністративні позови за наступними видами:
адміністративний позов про скасування або визнання нечинним рішення відповідача – суб’єкта владних повноважень повністю чи окремих його
положень;
адміністративний позов про зобов’язання відповідача – суб’єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії;
адміністративний позов про зобов’язання відповідача – суб’єкта владних повноважень утриматися від вчинення певних дій;
адміністративний позов про стягнення з відповідача – суб’єкта владних
повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним
рішенням, дією або бездіяльністю;
адміністративний позов про виконання зупиненої чи не вчиненої дії;
адміністративний позов про встановлення наявності чи відсутності
компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень;
адміністративний позов про примусове відчуження земельної ділянки,
інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності5.
На наш погляд, таке визначення видів адміністративного позову має
важливе не тільки теоретичне, а й практичне значення. Зокрема, практична цінність класифікації адміністративних позовів за матеріально-правовим критерієм (характером спірних правовідносин), полягає у можливості
суду правильно:
а) визначити підсудність публічно-правового спору адміністративному
суду, який порушується за пред’явленим адміністративним позовом;
б) визначити законодавство, яке регулювало конфліктні публічно-правові відносини, які передували й обумовили звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі;
в) визначити вид, зміст та особливості спірних публічно-правових відносин, а отже, встановити предмет адміністративного позову, суб’єктний
склад публічно-правового спору, їхні взаємні права та обов’язки;
г) визначити належність та допустимість доказів, за допомогою яких
суд з’ясовує дійсні правовідносини сторін, обставини, що мають значення
для вирішення адміністративної справи;
д) визначити та перевірити процесуальні способи судового захисту
прав, свобод та інтересів невладного суб’єкта – позивача, порушених
суб’єктом владних повноважень у сфері публічно-правових відносин.
Наведене дає підстави стверджувати, що зазначений розподіл адміністративних позовів на види за матеріально-правовим критерієм, що
пов’язаний із спірними публічно-правовими відносинами, які утворюють
предмет як складовий елемент структури адміністративного позову дає
можливість зосередити увагу на процесуальних особливостях розгляду та
вирішення адміністративних справ.
Разом з тим, слід зазначити, що у вимозі адміністративного позову, яка
пред’являється до адміністративного суду першої інстанції ініціювати
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судове провадження в адміністративній справі з метою судового захисту
прав, свобод та інтересів, порушених суб’єктом владних повноважень у
публічно-правових відносинах визначається і спосіб бажаного судового
захисту – як наслідок, на досягнення якого спрямована ця діяльність. Тому,
на наш погляд, розподіляючи адміністративні позови на види за процесуально-правовим критерієм, слід враховувати, на що, відповідно до норм
чинного КАС, розраховує невладний суб’єкт – позивач, а саме які способи
судового захисту він вимагає від адміністративного суду.
Варто також наголосити, що визначення конкретного виду адміністративного позову за процесуально-правовим критерієм, який утворює зміст як
складовий елемент структури адміністративного позову, зумовлює можливість обрання сторонами адміністративної справи, адміністративним судом:
певної тактики поведінки;
уточнення змісту процесуальних способів судового захисту прав, свобод та інтересів порушених суб’єктом владних повноважень у сфері публічно-правових відносин;
визначає підсумкову процесуальну мету, до якої, насамперед, прагне
невладний суб’єкт – позивач, суб’єкт владних повноважень – відповідач,
адміністративний суд.
Таким чином, пред’являючи адміністративний позов шляхом подання
позовної заяви до суду першої інстанції, невладний суб’єкт – позивач має
чітко усвідомлювати:
яким чином його права, свободи та інтереси у сфері публічно-правових
відносин порушені суб’єктом владних повноважень при здійсненні ним
владних управлінських функцій на основі законодавства;
який спосіб судового захисту йому потрібно обрати;
чого він прагне досягнути, пред’являючи адміністративний позов;
чи буде у повній мірі задоволено його позовні вимоги відповідно до
існуючих спірних публічно-правових відносин й норм чинного КАС.
Проте зазначимо, що єдиного підходу до визначення вичерпного переліку видів адміністративних позовів за процесуально-правовим критерієм
серед сучасних вчених в адміністративно-процесуальній науці також
немає. Так, окремі автори пропонують класифікувати адміністративні
позови за способом процесуального захисту, тобто за процесуально-правовим критерієм на такі три види:
зобов’язуючі позови, які спрямовані на примусове здійснення вимог
позивача;
установчі позови, спрямовані на підтвердження судом наявності чи відсутності легітимності нормативних актів чи повноважень осіб, які беруть
участь у справі;
застосовчі позови, спрямовані на примусове забезпечення виконання
вимог законодавства за зверненням до суду суб’єкта владних повноважень6.
Досить близьким є також визначення І.О. Картузової, яка справедливо
зазначає, що оскільки на даному етапі розвитку адміністративно-проце-
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суальної науки проблема видів адміністративних позовів досліджена
недостатньо, доцільним вважається запозичити теоретичні здобутки
цивільного процесу та класифікувати всі адміністративні позови на:
1) позови про присудження (виконавчі), які спрямовуються на поновлення порушеного права і усунення наслідків такого порушення;
2) позови про визнання (установчі), які спрямовуються на отримання
від суду підтвердження наявності або відсутності прав і обов’язків або
компетенції зацікавлених суб’єктів;
3) перетворювальні позови, які спрямовані на зміну чи припинення
правовідносин7.
На цій основі І.О. Картузова пропонує віднести до позовів про присудження адміністративні позови про відшкодування шкоди, завданої незаконним рішенням, дією або бездіяльністю суб’єкта владних повноважень. До
позовів про визнання авторка відносить адміністративні позови про визнання нечинним рішення відповідача – суб’єкта владних повноважень чи окремих його положень та відшкодування шкоди, завданої незаконним рішенням, дією або бездіяльністю суб’єкта владних повноважень. Вона також
вважає, що до перетворювальних позовів слід віднести адміністративні
позови про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності.
Але не всі автори дотримуються думки про доцільність застосування в
теорії адміністративного судочинства здобутків науки цивільного процесуального права щодо класифікації адміністративних позовів лише на три
види за процесуально-правовим критерієм. Переважна більшість вчених, з
поглядами яких ми цілком погоджуємося, дотримуються думки, що принциповими для класифікації адміністративних позовів за процесуальноправовим критерієм є положення ст. 105 КАС, у яких описані можливі
вимоги позивача (способи судового захисту). Так, в залежності від змісту
як складового елемента структури адміністративного позову, а саме від тих
вимог, що закріплені законодавцем у ч. 4 ст. 105 КАС, можна визначити за
процесуально-правовим критерієм наступні види адміністративних позовів:
1) адміністративний позов про скасування або визнання нечинним
рішення відповідача – суб’єкта владних повноважень повністю чи окремих
його положень;
2) адміністративний позов про зобов’язання відповідача – суб’єкта
владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії;
3) адміністративний позов про зобов’язання відповідача – суб’єкта
владних повноважень утриматися від вчинення певних дій;
4) адміністративний позов про стягнення з відповідача – суб’єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю;
5) адміністративний позов про виконання зупиненої чи не вчиненої дії;
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6) адміністративний позов про встановлення наявності чи відсутності
компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень;
7) адміністративний позов про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності8.
Вирішуючи питання доцільності використання особливостей співвідношення матеріально-правового і процесуально-правового елементів
структури адміністративного позову для визначення вичерпного переліку
видів адміністративних позовів, ми виходимо з наступних положень. Як
вже зазначалося, ми цілком поділяємо думку тих науковців, які трактують
адміністративний позов як вимогу невладного суб’єкта – позивача до
суб’єкта владних повноважень – відповідача, звернену через адміністративний суд. За такого розуміння адміністративний позов має трьохелементну структуру, яка відображає і матеріально-правову вимогу невладного
суб’єкта до суб’єкта владних повноважень, яка утворює предмет позовної
заяви, і процесуально-правову вимогу невладного суб’єкта до адміністративного суду про захист порушених прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин із зазначенням способу судового захисту, який
утворює зміст як складовий елемент структури позовної заяви. При цьому
вважаємо доцільним зауважити, що саме матеріально-правова вимога
невладного суб’єкта – позивача визначає спосіб судового захисту його
порушених прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин,
тобто зміст адміністративного позову.
Тому, на наше переконання, якщо матеріально-правовий критерій,
пов’язаний із спірними публічно-правовими відносинами, які утворюють
предмет як складовий елемент структури адміністративного позову, і процесуально-правовий критерій, пов’язаний із способом судового захисту,
визначеним у змісті як складовому елементі структури адміністративного
позову, закріплені законодавцем в одному й тому ж переліку позовних
вимог (ч. 4 ст. 105 КАС), то вважаємо за доцільне вести мову про співвідношення особливостей цих елементів для правильного визначення вичерпного переліку видів адміністративних позовів. Отже, ми вважаємо, що на
сучасному етапі розвитку теорії адміністративного судочинства, саме
предмет адміністративного позову (матеріально-правовий критерій) і зміст
адміністративного позову (процесуально-правовий критерій) як складові
елементи структури адміністративного позову мають вирішальне значення
для правильної класифікації адміністративних позовів за видами, що
знайшли відображення у ч. 4 ст. 105 КАС.
При вирішенні адміністративної справи по суті адміністративний суд
може відповідно до ч. 2 ст. 162 КАС прийняти постанову про:
визнання протиправними рішення суб’єкта владних повноважень чи
окремих його положень, дій чи бездіяльності і про скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень, про поворот виконання
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цього рішення чи окремих його положень із зазначенням способу його
здійснення;
зобов’язання відповідача вчинити певні дії;
зобов’язання відповідача утриматися від вчинення певних дій;
стягнення з відповідача коштів;
тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності
об’єднання громадян;
примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян;
примусове видворення іноземця чи особи без громадянства за межі
України;
визнання наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта
владних повноважень9.
Також суд може прийняти іншу постанову, яка б гарантувала дотримання і захист прав, свобод та інтересів невладних суб’єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що проблематика класифікації
адміністративних позовів за видами є дійсно складною, а тому потребує
подальшого досконалого дослідження. На нашу думку, адміністративні
позови слід класифікувати за видами, беручи до уваги співвідношення
матеріально-правового і процесуально-правового елементів структури
адміністративного позову.
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В. О. АНТОНОВ

ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ
КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ
ТА ЗАГРОЗ
Аналізуються актуальні проблеми визначення пріоритетних напрямів конституційного законодавчого забезпечення національної безпеки Української держави в умовах
сучасних викликів.
Звертається увага на те, що виходячи із вимог чинного національного законодавства оборона Української держави повинна базуватися на готовності та здатності
органів державної влади, усіх ланок воєнної організації України, органів місцевого самоврядування, цивільної оборони України, національної економіки до переведення, при
необхідності, з мирного на воєнний стан та відсічі збройної агресії, ліквідації збройного конфлікті, а також готовності населення і території держави до оборони.
Ключові слова: національна безпека, пріоритетні напрямки, виклики, загрози,
національні інтереси, законодавче забезпечення.
Антонов В.А. Проблема определения приоритетных направлений конституционного обеспечения национальной безопасности украинского государства в
условиях современных вызовов и угроз
Анализируются актуальные проблемы определения приоритетных направлений
конституционного законодательного обеспечения национальной безопасности
Украинского государства в условиях современных вызовов.
Обращается внимание на то, что исходя из требований действующего законодательства оборона Украинского государства обязана базироваться на готовности и
способности органов государственной власти, органов местного самоуправления,
гражданской обороны Украины, национальной экономики к переходу, при необходимости, с мирного на военное состояние и отпору вооруженной агрессии, а также готовности населения и территории государства к обороне.
Ключевые слова: национальная безопасность, приоритетные направления, вызовы, угрозы, национальные интересы, законодательное обеспечение.
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Antonov Vladimir. The problem of identiofyimg the riority directions of constitutional legislative of the national ukrainian state security under nowadays challenges and
threats
The author analyzes in the article some actual problems of identifying the priority directions of Constitutional legislative of the national Ukrainian national state security under
nowadays challenges and threats.
The attention is drawn to the fact that based on the requirements of the applicable national law the defense of Ukrainian state shall be based on the willingness and ability of all levels public authorities as well as of all levels of the military organizations in Ukraine, local
authorities, civil defense of Ukraine, the national economy and its transferring, as appropriate, from peaceful to military level and repel to the military aggression, elimination of armed
conflict and resilience of the population and territory to defense.
Key words: national security, priorities directions, challenges, threats, national interests,
legislative support.

Національна безпека України забезпечується шляхом проведення виваженої державної політики відповідно до прийнятих в установленому
порядку доктрин, концепцій стратегій і програм у політичній, економічній,
соціальній, воєнній, екологічній, науковій, технологічній, інформаційній
та інших сферах.
Вибір конкретних засобів і шляхів забезпечення національної безпеки
України обумовлюється необхідністю своєчасного вжиття, заходів, адекватних характеру масштабам загроз національним інтересам.
Реалізація основних принципів і положень цієї політики знаходить своє
підтвердження та вираження у всіх напрямах діяльності внутрішньої і зовнішньої політики Української держави та її органів.
Виняткове значення, як відомо, набуває нині для України проблема
захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і
держави. Враховуючи виняткове значення цієї проблеми Законом України
“Про основи національної безпеки України”1 визначені також і пріоритети
національних інтересів України:
– гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина;
– розвиток громадянського суспільства, його демократичних інститутів;
– захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні
справи України;
– зміцнення політичної і соціальної стабільності в суспільстві;
– забезпечення розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сфері суспільного життя на всій території України, гарантування
вільного розвитку, використання захисту російської, інших мов національних меншин України;
– створення конкурентоспроможної, соціальне орієнтованої ринкової
економіці забезпечення постійного зростання рівня життя і добробуту
населення;
– збереження та зміцнення науково-технологічного потенціалу, утвердження інноваційної моделі розвитку;
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– забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громад суспільства, збереження навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;
– розвиток духовності, моральних засад, інтелектуального потенціалу
Українського народу, зміцнення фізичного здоров’я нації, створення умов
для розширеного відтворення населення;
– інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір євроатлантичний безпековий простір; розвиток рівноправних
взаємовигідних відносин іншими державами світу в інтересах України.
Визначення та сприйняття цих пріоритетів національних інтересів на
законодавчому рівні вимагає врахувати декілька важливих обставин.
По-перше, внутрішня міцність системи національної безпеки залежить
від правильного визначення інтересів різних соціальних сил суспільства і
можливості досягнення їхнього балансу, адекватного відображення політичної і економічної динаміки у державних заходах, функціях і структурі
влади. Звідси й інституювання національної безпеки. Тобто відбувається
процес формування і функціонування насамперед такого політичного
механізму, що фіксує і знижує наявні у суспільстві суперечності у різних
сферах його життя.
По-друге, надійне гарантування національної безпеки України вимагає
цілеспрямованої й ефективної діяльності законодавчої, виконавчої і судової гілок влади у сфері захисту життєво важливих інтересів суспільства і
держави. Причому останні повинні мати публічну форму вираження і
повноцінно закріплюватися у структурах влади.
По-третє, нині, коли йде активний процес розбудови Української незалежної держави, спостерігається переосмислення зовнішньої загрози
Україні. З самого початку проголошення незалежності імперативом зовнішньої політики нової України було обрано побудову позаблокової та
нейтральної держави, участь України у міжнародних системах колективної
безпеки, включаючи інтеграцію в існуючі та створення нових систем.
Відмовившись від ядерної зброї, Україна приєдналася до міжнародних
договорів, що забезпечують безпеку і стабільність у світі, обравши для
себе і стратегічний шлях інтеграції до європейського економічного та політичного простору з метою співробітництва з європейськими військовополітичними структурами.
Проте враховуючи реалії сьогодення Україні необхідно відійти від
філософії «особливого партнерства» чи «поглибленого співробітництва» і
яка в умовах неоголошеної війни Російської Федерації проти української
держави давно себе вже вичерпала. І тому першочерговою метою у відносинах з Альянсом має стати вступ України в НАТО, а не довготривала
євроатлантична з невизначеною перспективою, яка ні до чого конкретного
сторони не зобов’язує. Події, що відбуваються сьогодні на південному
сході України переконливо засвідчують, що весь тягар військових дій ліг
виключно на українську державу, її Збройні Сили та весь Український
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народ. За даних обставин ця формула відносин не спрацьовує, відбувається руйнація установленого міжнародного порядку, що робить існуючі
структури міжнародної безпеки неефективними і недієвими. Міжнародне
право перестає бути інструментом забезпечення національної і міжнародної безпеки. Відбувається трансформація багатьох внутрішніх політичних
режимів, послаблюються демократичні норми, посилюються авторитарні
тенденції, особливо в державах, які прагнуть до регіонального та світового домінування.
Військова агресія, розв’язана проти України, виявила комплекс загроз,
які матимуть тривалий характер. Україна опинилась у досить небезпечному геополітичному трикутнику як “буферна зона”.
Основною формою реалізації воєнно-політичних інтересів Російської
Федерації стосовно України, як показали останні місяці, є “гібридна”
війна, яка поєднує в собі елементи інформаційної, торговельної, газової
війн, воєнної агресії, окупації, тероризму, активізації криміналітету, партизанської, диверсійної та громадянської війн.
І тому на кожному історичному відрізку часу оцінка потенційних загроз
і ступеня їх небезпеки для національних інтересів України є пріоритетним
напрямом діяльності Верховної Ради України. Оцінка ця має здійснюватися на основі результатів спеціальних наукових досліджень на професійному рівні (наприклад Інститутом стратегічних досліджень) і охоплювати всі
сфери життєдіяльності України.
Адекватність оцінки загроз, ступеня їхньої реальної небезпеки для
життєво важливих інтересів України визначатиме політику держави у
сфері державної безпеки і, відповідно, ефективність системи цих гарантій,
тенденції розвитку, змін її структури тощо.
Розглядаючи нормативно-законодавчі акти в галузі оборони української
держави слід зазначити, що вони мають комплексний характер, оскільки
вони об’єднують і матеріальні, і процесуальні норми. І їх основним призначенням та завданням є встановлення процедури (порядку) діяльності
державних органів у галузі оборони української держави. Нормативнозаконодавчі акти в галузі оборони ґрунтуються на принципових засадах
внутрішньої і зовнішньої політики держави і які формують правове поле,
в якому здійснюється розбудова і реформування Збройних Сил, інших
утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, спроможних за будь яких умов забезпечити надійний
захист її суверенітету, територіальної цілісності, конституційного ладу,
декларованих Конституцією прав і свобод людини і громадянина. Базовим
та важливим джерелом конституційного права в галузі оборони виступають прийнятий на основі і на виконання Конституції України Закони, зокрема, „Про оборону України” (1991 р.)2, „Про Збройні Сили України” , що
вперше був прийнятий Верховною Радою України 6.12. 1991 р., а 5.10.
2006 р. Закон викладений у новій редакції; „Про воєнну доктрину України”
(15.06.2004 р.); „Про організацію оборонного планування” (18.11. 2004 р.);
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„Про правовий режим воєнного стану” (06.04. 2000 р.); „Про правовий
режим надзвичайного стану” (16.03. 2000 р.); „Про загальний військовий
обов’язок і військову службу” (12.12. 1991 р.); „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” (21.10. 1993 р.), а також ряд інших нормативно-законодавчих актів.
З прийняттям цих та інших законів української держави було чітко
визначене правове поле, в якому мають діяти всі складові Воєнної організації держави всі державні органи, здійснюючи визначені Конституцією
функції у галузі оборони, в тому числі в умовах воєнного і надзвичайного
стану.
Слід зазначити, що особливого значення в період посилення військових
загроз для української держави набуває Закон України «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію»3 у редакції від 02.03.2005р та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.
Так, Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у
редакції від 02.03.2005 р. встановлює правові основи мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні, визначає засади організації цієї роботи,
обов’язки та відповідальність органів державної влади, інших державних
органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ
і організацій незалежно від форм власності (далі – підприємства, установи
і організації), посадових осіб та громадян України щодо здійснення мобілізаційних заходів.
Цей Закон визначає загальні положення мобілізаційної підготовки та
мобілізації та розглядає її як складний комплекс організаційних, політичних, економічних, фінансових, соціальних, правових і спеціальних заходів,
які здійснюються у мирний час з метою підготовки органів державної
влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування,
Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, органів і сил Цивільної оборони України, галузей
національної економіки, підприємств, установ і організацій для своєчасного і організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони
держави в особливий період.
Мобілізація в Україні – це комплекс заходів, які здійснюються у державі з метою планомірного переведення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, органів і сил
Цивільної оборони України, галузей національної економіки, підприємств,
установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а
Збройних Сил України, інших військових формувань – на організацію і
штати воєнного часу.
Мобілізація в Україні може бути загальною або частковою та проводитися відкрито чи приховано.
Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України
та стосується всіх органів державної влади, інших державних органів,
органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військо-
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вих формувань, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, підприємств, установ і організацій.
Часткова мобілізація може проводитися в окремих місцевостях держави, а також стосуватися деякої частини Збройних Сил України, інших військових формувань і окремих галузей національної економіки.
Рішення про проведення відкритої мобілізації має бути негайно оголошене через засоби масової інформації.
Рішення про проведення прихованої мобілізації доводиться по закритих каналах до керівників Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади у
порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
З метою ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф у
мирний час може проводитися цільова мобілізація.
У рішенні про проведення мобілізації Президентом України визначаються вид, обсяги, порядок і термін її проведення.
З моменту оголошення мобілізації (крім цільової) чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, настає особливий період
функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, органів і сил Цивільної оборони України,
галузей національної економіки, підприємств, установ і організацій.
Демобілізація – це комплекс заходів, спрямованих на планомірне переведення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, органів і сил Цивільної оборони України, галузей
національної економіки, підприємств, установ і організацій на роботу і
функціонування в умовах мирного часу, а Збройних Сил України, інших
військових формувань – на організацію і штати мирного часу.
Рішення про демобілізацію, а також порядок і терміни її проведення
приймає Президент України.
Таким чином, виходячи із вимог чинного національного законодавства
оборона Української держави повинна базуватися на готовності та здатності органів державної влади, усіх ланок воєнної організації України,
органів місцевого самоврядування, цивільної оборони України, національної економіки до переведення, при необхідності, з мирного на воєнний
стан та відсічі збройної агресії, ліквідації збройного конфлікті, а також
готовності населення і території держави до оборони (ст. 2 Закону України
“Про оборону України).
Організація оборони Української держави включає: формування воєнної політики держави та воєнної доктрини, розвиток воєнної науки; прогнозування й оцінку воєнної загрози чи загрози воєнного нападу, здійснення відповідних заходів на міжнародній арені для запобігання агресії;
охорону державних кордонів; підготовку, розвиток, формування структури
і забезпечення необхідної чисельності Збройних Сил України, підтримання їх боєздатності, бойової та мобілізаційної готовності до оборони держави; вироблення й проведення військово-технічної політики та забезпе-
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чення Збройних Сил сучасним озброєнням, військовою технікою, продовольством, речовим майном та іншими матеріальними ресурсами у повному обсязі; мобілізаційну підготовку народного господарства, державних
органів і систем управління до дій в умовах воєнного стану, підготовку
населення і території країни до оборони.
1. Про основи національної безпеки України : Закон України [Електронний ресурс]
// ВВР України. –2003. – №39. – Ст. 351. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/964-15 2. Про оборону України : Закон України [Електронний ресурс] // ВВР
України. – 1992. – № 9. – Ст.106. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/
laws/show/1932-12 3. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Закон України
№ 2435-IV (2435-15 ) від 02.03.2005 [Електронний ресурс] // ВВР України. – 2005. –
№ 16. – Ст. 255. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3543-12
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СПІВВІДНОШЕННЯ ФУНКЦІЙ ОМБУДСМАНІВ
ТА ФУНКЦІЙ ІНШИХ ПРАВОЗАХИСНИХ ІНСТИТУТІВ
Досліджуються проблемні питання розмежування функцій інституту омбудсмана
з функціями інших національних правозахисних установ у сфері захисту прав і законних
інтересів людини і громадянина, та вироблення пропозицій щодо підвищення якості їх
взаємодії та співпраці.
Ключові слова: права людини, міжнародні стандарти, інститут омбудсмана,
національна правозахисна установа, неурядові організації, функції, принципи.
Банах С. В. Соотношение функций омбудсманов и функций других правозащитных институтов
Исследуются проблемные вопросы разграничения функций института омбудсмана
с функциями других национальных правозащитных организаций в сфере защиты прав и
законных интересов человека и гражданина, предлагаются способы повышения качества взаимодействия и сотрудничества данных структур.
Ключевые слова: права и свободы человека, международные стандарты, институт омбудсмана, национальная правозащитная организация, неправительственная
организация, функции омбудсмана, принципы.
Banakh Sergiy. Respective roles and functions of the ombudsman of other human
rights institutions
The article examines some of the functions of the ombudsman to oversee the executive
branch and the rules of good governance. The role and the functions of ombudsmen in international protection of human rights. Creation and foundation of ombudsman’s institution in
countries with different law systems is the subject of my research work.
The ombudsman’s office is generally a place of last resort that investigates complaints
after other statutory rights of recourse have been pursued. The ombudsman’s purpose is not
only the short-term resolution of conflicts created by often insensitive administrations, or to
promote, over the medium term, an administrative culture that is able to adapt to the needs of
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its clients and that respects the fundamental values of society, but also, over the long term, to
strive for a citizenry that knows how to resolve conflict and how to demand to be treated properly.
Key words: ombudsman, good governance, functions of ombudsmen, human rights, institutional guarantees for rights and freedoms of a human and citizen.

Права людини сьогодні стали однією з ключових наукових проблем, які
вивчаються з самих широких та різноманітних позицій – з філософськогуманістичної точки зору, в аспекті сутності та явища публічної влади,
принципів перебудови політичної та правової системи, проведення соціально-економічної та культурної політики, боротьби з екологічними загрозами, злочинністю тощо.
Важливість та актуальність даної теми не треба доводити, оскільки
права людини є органічним компонентом демократичного політичного
простору, інструментом гуманізації суспільних відносин, формування
творчої особистості та становлення постіндустріального людства. На
права людини покладають вирішення ряду внутрішніх, міжнародних та
глобальних завдань. Права знаходять свою присутність практично в кожній сфері життєдіяльності людини, відображаючи її життя в особливому
якісному стані, пов’язаному із затвердженням у громадській свідомості та
практиці ідеї свободи особистості.
Однак, права людини у будь-якій державі не можуть бути реалізовані
самі по собі. Для їх реалізації й охорони вкрай важливим є створення дієвої системи їх захисту, укріплення взаємодії усього громадянського суспільства й держави, дебюрократизація управління, котрі забезпечуються за
допомогою механізмів захисту прав, свобод і законних інтересів особистості, до якої входять як державні, так і недержавні органи й правозахисні
установи та організації.
До державних механізмів захисту прав людини відносять конституційний, парламентський, судовий контроль, прокурорський нагляд, адміністративний спосіб захисту тощо. До недержавних належить діяльність різних громадянських суспільних інститутів, національних правозахисних
установ та неурядових організацій, котрі створюються для контролю над
діяльністю органів державної влади з метою дотримання ними прав та свобод людини й громадянина.
Ключовими елементами ефективної національної правозахисної системи, що сприяють гармонізації й забезпеченню відповідності внутрішнього
законодавства і практики міжнародним стандартам і нормам у галузі прав
людини, виступають саме національні правозахисні установи, серед котрих особливе місце посідає інститут омбудсмана. Основною функцією
даного інституту є захист прав і законних інтересів людини і громадянина
від свавілля й порушень з боку органів та посадових осіб публічної адміністрації. Інститут омбудсмана приймає участь в усіх елементах механізму
забезпечення прав і свобод людини і громадянина і при виконанні своїх
функцій не може діяти відокремлено від інших державних органів та пра-
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возахисних установ. Однак, у питаннях перетинання функцій інституту
омбудсмана з функціями інших структур державної та муніципальної
влади, правозахисних органів та громадських організацій виникає чимало
питань та суперечностей. Визначення місця функцій омбудсмана у системі функцій інших правозахисних установ дозволить більш чітко зрозуміти
природу і призначення даного інституту, шляхи та способи взаємодії даних
органів, від підвищення якості котрої залежить рівень забезпеченості та
захищеності прав людини.
Створення та укріплення національних інфраструктур із заохочення та
захисту прав людини було і залишається одним із ключових завдань різних
міжнародних організацій, зокрема, ООН, яка відіграє провідну роль у реалізації прав людини і зусилля котрої направлені на вироблення оптимальних структур та загальних умов і принципів діяльності відповідних установ. Особлива роль відводиться національним правозахисним установам
(НПЗУ), які сприяють забезпеченню відповідності внутрішнього законодавства і практики міжнародним нормам у галузі прав людини, надаючи
урядам підтримку у застосуванні цих норм, здійснюючи моніторинг і вирішуючи на національному рівні основні проблеми, що стосуються прав
людини, таких як катування, свавільні затримання, торгівля людьми, прав
мігрантів, всі види дискримінації тощо. Національні правозахисні установи посідають центральне місце у національній системі захисту прав людини та розглядають найбільш важливі питання прав людини на національному рівні1.
Право вибору і визначення форм організації і функціонування національних правозахисних механізмів, їх інституціональна різноманітність
самостійно визначаються кожною державою окремо і залежать від особливостей правових систем окремих країн, детермінується національними
особливостями і традиціями, розвитком правової культури суспільства.
Відповідно до Віденської декларації та Програми дій держави мають
право обирати такі структури національних правозахисних установ, які
найбільш відповідають їх конкретним потребам та інтересам, однак вони
повинні при цьому відповідати міжнародним стандартам у галузі прав
людини та рекомендаціям, що були розроблені ООН та закріплені у резолюції Генеральної Асамблеї ООН 48/134 від 20 грудня 1993 року
«Національні інститути по сприянню і захисту прав людини», у додатку до
якої сформульовані «Принципи, що стосуються статусу національних
інститутів, які займаються сприянням та захистом прав людини», що в
подальшому отримали назву «Паризькі принципи».
В подальшому Паризькі принципи, які встановлюють стандарти у
визначенні ролі та функцій національних правозахисних установ, а також
порядок формування, гарантії незалежності та методи роботи, були визнані у якості критерію легітимності та авторитету таких установ. Прив’язка
національної організації до універсальних міжнародних стандартів з прав
людини дозволяє їй бути механізмом, за допомогою якого прогрес і розви-
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ток міжнародного права в галузі прав людини, перетворюються на національну практику.
Відповідно до Паризьких принципів створення національної інституції
з прав людини має бути закріплене в конституції країни або в іншому законі, де чітко прописані її роль та повноваження. Національні правозахисні
установи повинні мати якомога ширший мандат, повинні мати інфраструктуру, яка дозволяє їм виконувати свої функції, відповідне фінансування,
щоб бути незалежними від уряду та не бути об’єктом впливу фінансових
важелів, які могли б вплинути на цю незалежність2.
Аналіз змісту «Паризьких принципів» дає змогу виділити основні функції, які покладаються на національні інститути з прав людини, зокрема,
такі як:
– консультативно-рекомендаційну (розробляти та надавати в консультативному порядку урядові, парламенту та будь-якому іншому компетентному органу чи посадовій особі рекомендації, пропозиції міркування, які стосуються захисту прав людини);
– аналітичну (аналіз чинного законодавства, законопроектів та правозастосувальної практики щодо реалізації та дотримання прав людини);
– інформаційно-просвітницьку;
– комунікативну (співробітництво з міжнародними та внутрішньодержавними інститутами, які займаються безпосередньо чи опосередковано
захистом прав та законних інтересів людини і громадянина);
– контрольну (без юрисдикційних повноважень)3.
В той же час Паризькі принципи не вимагають від національних правозахисних інститутів обов’язкового виконання функцій щодо розгляду
скарг громадян, однак, у випадках наділення даною функцією, дані інститути повинні намагатися врегулювати ситуацію шляхом досягнення мирової угоди, інформувати заявника про його права й можливі правові способи вирішення суперечки чи іншої конфліктної ситуації та сприяти забезпеченню такого вирішення, зокрема, передавати скарги у компетентні органи, надавати свої рекомендації сторонам конфлікту та компетентним органам щодо усунення причин виникнення конфлікту, зокрема, пропозиції
щодо внесення змін у законодавчі акти та правила й адміністративну практику, особливо, якщо вони стали причиною конфліктних ситуацій, чи
спричиняють труднощі у відстоюванні своїх прав4.
Персональний склад національного правозахисного інституту та порядок призначення його членів встановлюється у відповідності до прийнятої
процедури, котра повинна передбачити усі необхідні гарантії забезпечення
плюралістичного представництва громадянського суспільства, котрі приймають участь у заохоченні та захисті прав людини та ефективне співробітництво з різними неурядовими організаціями, представниками академічних кіл та експертами тощо.
Більшість національних установ із питань заохочення та захисту прав
людини, як правило, класифікують відповідно до належності до однієї з
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двох категорій: комісії (або комітету) з прав людини чи інституту омбудсмана5.
У системі державного правозахисного механізму різних держав комісії
з прав людини з’являються практично одночасно з омбудсманами. В багатьох випадках повноваження і функції омбудсмана практично аналогічні
повноваженням комісій з прав людини. Функцією обох цих органів є
захист прав окремих громадян, і жоден з них не наділений повноваженнями приймати обов’язкові для виконання рішення. Водночас існують деякі
відмінності між функціями цих органів, які пояснюють запровадження та
одночасне функціонування в деяких країнах обох установ.
Головна функція омбудсмана полягає у тому, щоб забезпечити справедливість і законність дій органів державної влади щодо дотримання прав і
свобод людини і громадянина. Загалом, основне спрямування діяльності
омбудсмана полягає у розгляді скарг окремих громадян на дії чи бездіяльність державних органів чи посадових осіб, які порушують чи можуть
порушити, на думку громадян, їхні права чи інтереси. Тобто, омбудсмани,
особливо «класичного» типу, проводять незалежне й неупереджене розслідування фактів «неналежного управління» та зловживань при виконанні
адміністративних функцій органами влади і управління, тим самим здійснюючи нагляд над роботою урядових установ. Крім того, у функції спеціалізованих омбудсманів входить нагляд за діяльністю адміністрації у
окремих сферах суспільних відносин. Наприклад, в Північній Ірландії
Законом про поліцію передбачено створення посади омбудсмана у справах
поліції у якості незалежного органу, що займається розглядом скарг на дії
поліції. Омбудсман здійснює незалежний контроль за функціонуванням
системи розгляду скарг на дії поліції і, у випадку встановлення факту дисциплінарного порушення службовими особами поліції, надає свої рекомендації щодо усунення виявлених порушень начальнику відділення поліції чи раді у справах поліції. Якщо він доходить висновку про скоєння кримінального правопорушення з боку працівників поліції, то передає результати своїх розслідувань разом з відповідними рекомендаціями державному
прокурору6.
Комісії з прав людини також, як і омбудсмани, наділені компетенцією
отримувати і розглядати скарги. Однак діяльність Комісії направлена,
головним чином, на реалізацію та захист прав людини шляхом підготовки
пропозицій про прийняття, зміну та доповнення чи відміну законодавчих
та інших нормативних правових актів, які стосуються прав людини, а
також на вироблення рекомендацій з проблемних питань забезпечення
захисту прав і свобод людини і громадянина, їх доступу до правосуддя7. Як
зазначає В. Чуксіна, комісії й омбудсмани діють на різних стадіях застосування юридичних гарантій прав: діяльність комісій направлена у першу
чергу на охорону й попередження порушень прав людини, а інститут
омбудсмана переважно орієнтований на захист та поновлення порушених
прав8.
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Комісії з прав людини, як правило, наділені повноваженнями збирати й
аналізувати інформацію з питань забезпечення і захисту прав людини та
громадянина9, брати участь у вироблені концепцій і програм державної
політики у зазначеній сфері, сприяти створенню умов для реалізації главою держави чи регіону його повноважень як гаранта прав і свобод людини, сприяти координації діяльності органів державної влади та управління
по реалізації держаної політики у галузі забезпечення і захисту прав і свобод людини і громадянина тощо.
Специфіка комісій у розвинених країнах проявляється, передусім, у
тому, що, виконуючи такі функції, як аналітична, консультативна, просвітницька, функції контролю й розгляду скарг на порушення прав тощо,
акцент робиться на проведення досліджень стану з правами людини у країні, виробленні й впровадженні різних програм: анти дискримінаційних,
правової просвіти, укріплення етнічних правил й гуманістичних стандартів діяльності адміністративних працівників тощо, а розгляд скарг не являється основним направленням їхньої діяльності10. Схожої думки дотримується й А. Сунгуров, котрий зазначає, що національні інститути, типу датського центру з прав людини чи Французького Національного
Консультативного комітету з прав людини, більш концентруються на аналізі національного законодавства з позиції його відповідності європейським стандартам, на консультативній функції, а також на правовому вихованні11.
Тобто, у функції комісій з прав людини входить, на нашу думку, нагляд
за більш широким спектром прав людини, тоді як омбудсман здійснює,
переважно, нагляд за дотриманням прав людини у сфері державного
управління.
Принципово важливою відмінністю інституту омбудсмана від інших
органів, які здійснюють захист прав та свобод людини і громадянина, в
тому числі і комісій з прав людини, є його незалежність і непідпорядкованість будь-яким державним органам, органам місцевого самоврядування
та посадовим особам, а також здатність здійснювати зовнішній контроль за
їх діяльністю у сфері дотримання та захисту прав людини. Тоді як комісії
з прав людини не можна вважати повністю незалежними, оскільки вони
створюються при главі держави чи головах регіональної виконавчої влади
і можуть бути ліквідовані за їх рішенням. Крім того, комісії не захищені від
втручання у їхню діяльність, а багато хто з членів комісій з прав людини,
будучи державними службовцями і виконуючи свої обов’язки на громадських засадах, пов’язані корпоративними відносинами з органами виконавчої влади12.
У юридичній літературі висловлювалися припущення, що комісії з прав
людини поступово взагалі припинять своє існування і будуть замінені
інститутом омбудсмана, однак практика багатьох країн засвідчила доцільність і ефективність функціонування одночасно двох несудових органів
щодо захисту прав людини13. Хоча, як слушно зазначають деякі науковці,
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таке одночасне функціонування двох незалежних органів на національному та (або) регіональному рівнях є можливим при чіткому розподілі функцій комісій та інституту омбудсманів14.
Функції, що виконують національні правозахисні установи, в тому
числі й омбудсмани, щодо заохочення та захисту прав людини, є надзвичайно широкими і не можуть виконуватися без активного співробітництва
з іншими правозахисними установами та неурядовими організаціями і
представниками громадськості. Відповідно до Паризьких принципів, таке
співробітництво і координація зусиль являється необхідною умовою для
досягнення успіху у галузі захисту прав людини. Особливий наголос
робиться на взаємодію національних правозахисних установ із все більш
зростаючою групою неурядових правозахисних організацій, котрі, як правило, діють на місцевому рівні і через це більш повно володіють інформацією щодо проблем у сфері дотримання й захисту прав людини у певному
регіоні чи населеному пункті, яку центральним правозахисним установам
зібрати важче. Неурядовою правозахисною організацією визнається створене за ініціативою громадян на добровільній основі некомерційне формування, засноване на спільності мети й інтересів щодо реалізації та охорони прав людини. Неурядові правозахисні організації відносяться до інститутів громадянського суспільства і за своєю сутністю являються елементами механізму захисту прав людини. Їх створення та діяльність підтримується світовим співтовариством, про що зазначається у багатьох міжнародно-правових актах, зокрема, у Декларації ООН «Про право й обов’язок
окремих осіб, груп й органів суспільства заохочувати і захищати загальновизнані права людини й основні свободи», ст. 1 котрої проголошує право
кожної людини, індивідуально чи спільно з іншими, заохочувати й прагнути захищати та здійснювати права людини на національному й міжнародному рівнях, а ст. 5 надає право з метою заохочення чи захисту прав людини кожній людини чи спільно з іншими створювати неурядові організації,
асоціації чи групи, вступати у них й приймати участь в їх діяльності15.
Наявність у державі розгалуженої мережі неурядових організацій у
галузі прав людини засвідчує ступінь зрілості громадянського суспільства,
рівень його розвитку, здатність до саморегулювання та самоврядування
громадян та їх об’єднань у цілях забезпечення прав і свобод усіх членів
суспільства. Визначаючи сутність діяльності неурядових правозахисних
організацій, слід виходити з того, що вони є формуваннями неполітичного
характеру, утвореними внаслідок вільного волевиявлення індивідів, що
об’єднуються на основі спільних інтересів з метою захисту загальновизнаних прав людини і громадянина.
На нашу думку, функції громадських організацій та інших неурядових
правозахисних установ у взаємовідносинах із омбудсманом виконують
роль допоміжних при реалізації останнім покладених на нього функцій.
В свою чергу, інститут омбудсмана виконує функції допоміжного контролюючого органу, які пов’язані із функціями інших правозахисних уста-
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нов, щодо забезпечення їх нормального функціонування з точки зору
дотримання і захисту прав і свобод людини і громадянина. Збільшення
кількості національних правозахисних інститутів можна вважати позитивною тенденцією за умови чіткого розподілу їхніх функцій та компетенції.
Співпраця омбудсмана з іншими національними правозахисними установами відбувається на основі партнерських та конструктивних взаємовідносин і сприяє більш повній інформованості громадян щодо своїх прав і
свобод та способів їх захисту, забезпеченню прозорості й підзвітності урядових структур, та розвиткові демократичного й правового громадянського суспільства в цілому.
На нашу думку, для налагодження зв’язків і більш чіткої координації
взаємодії омбудсманів з іншими правозахисними установами, усунення
дублювання окремих функцій слід запроваджувати практику укладання
двосторонніх чи багатосторонніх угод про співпрацю та обмін інформацією. Уникнення дублювання діяльності як на національному, так і на регіональному рівнях, зробить більш ефективним співробітництво національних правозахисних установ та омбудсманів, посилюючи не лише їхню
взаємодоповнюваність, а й стимулюючи загалом розвиток механізмів
захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина.
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
СЕКСУАЛЬНИМИ МЕНШИНАМИ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ
Аналізуються акти національного та міжнародного законодавства, що регулюють
відносини реалізації громадянами конституційного права на мирні зібрання.
Досліджено проблеми реалізації даного права сексуальними меншинами та запропоновано шляхи їх вирішення.
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Товпеко Я.К. Конституционно-правовые проблемы реализации сексуальными
меньшинствами права на мирные собрания
Анализируются акты национального и международного законодательства, регулирующие отношения реализации гражданами конституционного права собираться
мирно. Исследовано проблемы реализации данного права сексуальными меньшинствами и предложено способы их решения.
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Tovpeko Y. Constitutional and legal problems of realization of sexual minorities of
the right to peaceful assembly
Are analyzed acts of national and international legislation which regulate relations in the
implementation of citizens’ constitutional right to peaceful assembly. Are investigated the problems of realization of the right by sexual minorities and proposals how to solve them.
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Конституцією України ч. 1 ст. 39 передбачено право громадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про
проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Право на свободу зібрань, що є важливим
для демократичної правової держави і становлення громадянського суспільства, також гарантується численними міжнародними зобов’язаннями,
які взяла на себе Україна.
Право громадян на мирні зібранні було предметом наукових досліджень таких українських вчених, як: В. В. Букач, А. Ю. Олійник,
В. Ф. Погорілко, П. М. Рабінович, В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, Т. І. Фулей,
П. П. Шляхтун та ін. Однак цілісне наукове дослідження проблем реалізації права на свободу зборів, мітингів, походів й демонстрацій представниками сексуальних меншин не проводилось, що обумовлює необхідність
проведення дослідження даної проблематики.
Реалізація права на мирні зібрання в Україні регулюється такими актами національного законодавства:
– Конституцією України (ч. 1 ст. 39 гарантує право громадян на мирні
зібрання; ч. 1 ст. 64 встановлює, що конституційні права і свободи людини
і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених
Конституцією України);
– Цивільним кодексом України (ч. 1 ст. 315 закріплює, що фізичні
особи мають право вільно збиратися на мирні збори, конференції, засідання, фестивалі тощо; відповідно до ч. 2 ст. 315, обмеження щодо реалізації
права на мирні зібрання може встановлюватися судом відповідно до закону).
Особливості провадження у справах за адміністративними позовами
суб’єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на
мирні зібрання та особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення таких обмежень визначаються статтями 182183 Кодексу адміністративного судочинства України.
Спеціальний закон, що регулює суспільні відносини у сфері мирних
зібрань у законодавстві України поки відсутній, незважаючи на неодноразові спроби законодавця врегулювати механізм правомірної організації та
проведення мирних зібрань громадян в незалежній Україні.
Судячи з даних Єдиного державного реєстру судових рішень, у зв’язку
з відсутністю нормативно-правового акту, що забезпечує на законодавчому
рівні порядок реалізації передбаченого статтею 39 Конституції України
права збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і
демонстрації, суди в Україні часто звертаються до положень Указу
Президії Верховної Ради СРСР від 28 липня 1988 р. «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в
СРСР», який не відповідає сучасним реаліям.
Даний Указ застосовувався на підставі положення постанови Верховної
Ради України від 12 вересня 1991 р. «Про порядок тимчасової дії на тери-
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торії України окремих актів законодавства Союзу РСР» яка передбачала,
що до прийняття відповідних актів законодавства України на території
республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не
врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать
Конституції і законам України.
Відповідно до п. 2 і п. 3 Указу організатори мають подати заяву для
надання дозволу на проведення мирного зібрання до Виконавчого комітету ради народних депутатів, що розглядає відповідну заяву та повідомляє
уповноваженим (організаторам) про прийняте рішення.
Щодо актуальності Указу Президії Верховної Ради СРСР свою позицію
висловив Європейський суд з прав людини у рішенні по справі «Вєренцов
проти України». Зокрема, звертається увага на те, що «законодавчі положення щодо завчасного повідомлення мають передбачати лише вимогу
подання повідомлення про наміри провести зібрання, а не заяви про надання дозволу на його проведення. Хоча в деяких правових системах це передбачено законом, положення, що передбачають отримання дозволу, недостатньою мірою враховують важливість як основоположного права на свободу зібрання, так і відповідного принципу, що будь-які дії, які не є предметом законодавчого регулювання, слід вважати законними. Тим країнам,
в яких для проведення зібрання потрібно отримати дозвіл, рекомендується
змінити національне законодавство таким чином, щоб воно передбачало
лише надання завчасного повідомлення. Показово, що у низці країн
дозвільний порядок було визнано неконституційним»1.
Отже, положення Указу Президії Верховної Ради СРСР від 28 липня
1988 р. «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних
походів і демонстрацій в СРСР» не відповідає ні Конституції України, ні
міжнародним стандартам з прав людини. Важливо відмітити, що національне законодавство України у сфері свободи зібрань має відповідати
міжнародним документам, ратифікованим Україною, і тлумачення та виконання національного законодавства також має узгоджуватись з міжнародним правом.
Вищезазначене доводить необхідність створення законодавчих умов
для реалізації права на свободу мирних зібрань в Україні. Серед останніх
ініціатив установити законодавчі гарантії свободи мирних зібрань – проекти законів «Про свободу мирних зібрань» № 2508а і № 2508а-1.
Обґрунтовуючи доцільність прийняття спеціального закону, член
Правління Української Гельсінської спілки з прав людини В. Яворський
зазначає: «В умовах України, коли мирне зібрання проводить вразлива
меншість, вона часто ризикує зустріти навіть насильницький супротив. І в
такій ситуації обов’язок міліції по захисту учасників зібрання має стати
реальним механізмом здійснення свободи мирних зібрань. Проект №2508а
чітко визначає ці позитивні обов’язки й установлює можливість подання
позову про відшкодування шкоди за його невиконання»2.
Підкреслюємо, що відсутність спеціального закону не повинна бути
підставою обмеження права збиратися мирно, адже згідно із п. 2 рішення
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Конституційного суду України по справі щодо завчасного сповіщення про
мирні збори від 19 квітня 2001 р., відповідно до ч. 3 ст. 8 Конституції
України її норми є нормами прямої дії.
Щодо міжнародного законодавства, то реалізацію права на мирні зібрання в Україні регулюють такі акти:
– Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних
свобод (ч. 1 ст. 11 передбачає право кожного на свободу мирних зібрань і
свободу об’єднання з іншими особами), ратифікована відповідно до
Закону України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2,
4, 7 та 11 до Конвенції»;
– Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ст. 21 закріплює право на мирні зібрання, реалізація якого не підлягає жодним обмеженням, крім тих, які накладаються відповідно до закону і які є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах державної чи суспільної
безпеки, громадського порядку, охорони здоров’я і моральності населення
або захисту прав та свобод інших осіб), ратифікований Указом Президії
Верховної Ради Української РСР.
17 червня 2011 р. Україна підтримала прийняття і долучилась до країнпідписантів Резолюції Комітету з прав людини ООН A/HRC/17/L.9/Rev.1
«Права людини, сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність»3. У документі зазначено, що динаміка насильницьких актів та дискримінації у всіх
регіонах світу, вчинених відносно осіб за ознаками сексуальної орієнтації
та гендерної ідентичності, потребує здійснення дослідження, спрямованого на документальне підтвердження такої практики і наявності дискримінаційних законів та на пошук дієвих механізмів міжнародного захисту
прав людини від таких порушень4.
31 березня 2010 р. Комітет Міністрів Ради Європи (за підтримки держав-членів, в тому числі й України) прийняв Рекомендацію державам-членам «Про заходи з боротьби проти дискримінації за ознаками сексуальної
орієнтації або гендерної ідентичності».
Відповідно до п. 14 ч. 3 Додатку до Рекомендації CM/Rec(2010)5, держави-члени повинні вживати належних заходів на національному, регіональному та місцевому рівнях для забезпечення того, аби право на свободу мирних зборів, закріплене у статті 11 Європейської конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод, могло бути ефективно реалізованим, без дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації або гендерної
ідентичності. А згідно із п. 15 ч. 3 держави-члени повинні забезпечити,
щоб правоохоронні органи вживали належних заходів для захисту учасників мирних демонстрацій на захист прав людини для лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів від будь-яких спроб незаконного зриву або перешкоджання ефективному здійсненню їхнього права на свободу вираження
поглядів і мирних зборів5.
Проте попри підтримку Україною ратифікації майже всіх основних
правозахисних документів міжнародного значення декларовані й законо-
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давчо закріплені владою права і свободи не завжди реалізовуються на
практиці.
За даними Підсумкового звіту з виконання Україною Рекомендації
CM/Rec(2010)5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам «Про
заходи з боротьби проти дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації
або гендерної ідентичності» рівень свободи мирних зібрань є неприйнятним через неодноразові заборони публічних ЛГБТ заходів та регулярну
неспроможність міліції забезпечити їх захист6.
Зокрема, публічні акції ЛГБТ груп заборонялися судами у Миколаєві
(2009 р.) та Харкові (2010 р.) на підставі лише того, що вони можуть
викликати незадоволення у інших громадян, які будуть знаходитися у тому
самому місці7. В даних випадках право осіб на мирні зібрання було обмежене неправомірно. Адже відповідно до міжнародних стандартів, будь-які
обмеження свобод вільного самовираження та мирних зібрань, що встановлюються державами, повинні бути встановлені законом і необхідними
в демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської
безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб8.
Спеціальний доповідач ООН з питань права на свободу мирних зібрань
і об’єднань підкреслює, що можуть вводитися лише деякі обмеження, з
чого випливає, що свободу слід розглядати як норму, а її обмеження – як
виняток. Також зазначається, що довгострокова судова практика виходить
з того, що демократичне суспільство існує лише за наявності плюралізму,
толерантності й широти поглядів. Як висновок, обмежуючи дані права,
держави не повинні підривати саме існування цих атрибутів демократії9.
За даними Української Гельсінської спілки з прав людини, за 2012 рік
задокументувано 93 випадки обмеження права на мирні зібрання, які носили суспільно-резонансний характер. Не всі випадки обмеження цього
права потрапляють до ЗМІ через відсутність вільних ЗМІ у багатьох регіонах країни. Згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень,
у 2011 році суди винесли 203 рішень про обмеження права на мирні зібрання в Україні. В 2012 їх кількість зросла до 313, а у деяких містах (як то
Харків) заборони мають тотальний характер. Попри норму ст. 11
Європейської конвенції з прав людини про те, що будь-яке обмеження
права на мирні зібрання може мати місце лише у випадку, коли воно
є «необхідним у демократичному суспільстві», та низку рішень
Європейського суду з прав людини, які визначають винятковий характер
таких обмежень, у 2010 році суди в Україні, згідно з проведеним нами
дослідженням, задовольнили 83% позовів місцевих органів влади про
заборону мирних зібрань, а в 2011 – 89%, в 2012 – 88%. Часто обгрунтуванням судових заборон мирних зібрань є положення, що «не всі громадяни можуть поділяти точку зору організаторів»10.
Важливо зазначити, що за міжнародними стандартами з прав людини
влада не може обмежувати право на мирні зібрання тільки на підставі гро-
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мадської думки щодо поглядів організаторів зборів. Європейський суд з
прав людини постановив, що положення ч. 2 ст. 10 Європейської конвенції
про захист прав і основоположних свобод (стаття закріплює право на свободу вираження поглядів і передбачає перелік підстав обмеження даного
права) поширюється не тільки на інформацію та ідеї, які розцінюються як
необразливі чи нейтральні, але також і на ті, які ображають, шокують чи
турбують державу або будь-яку частину населення. Такими є вимоги плюралізму, толерантності та широкомислення, без яких немає демократичного суспільства11. Отже, міжнародні стандарти прав людини вимагають у
держав проявляти широту поглядів та поважати плюралізм.
Іншою проблемою є фактична відсутність у представників сексуальних
меншин права на державний захист при порушенні права на мирні зібрання або втручання у таке право з боку третіх осіб. Як зазначає Т.І. Фулей,
принципи Конвенції не просто зобов’язують держави-учасниці поважати
свободу мирних зібрань та не втручатися у її здійснення, а і за аналогією з
іншими статтями Конвенції, стаття 11 накладає на держави-учасниці певні
позитивні зобов’язання, тобто інколи вимагає вживати позитивних заходів,
якщо це є необхідним12. Тобто на державу покладається обов’язок здійснення державного захисту проти порушеного права.
20 травня 2012 р. активісти ЛГБТ-спільноти планували провести в
Києві перший Прайд Марш. Подія була скасована всього за 30 хвилин до
початку, коли міліція повідомила, що «жертви будуть з обох боків».
Організатори повідомили про негативне ставлення працівників міліції, і,
як повідомляється, очільник міліції міста Києва заявив організаторам
акції, що він не готовий наражати на небезпеку своїх працівників задля
ЛГБТ-спільноти13. Це суперечить п. 1 ст. 10 Закону України «Про міліцію», адже міліція відповідно до своїх завдань зобов’язана забезпечувати
безпеку громадян і громадський порядок.
Щодо права на державний захист при порушенні права на мирні зібрання свою позицію висловив Європейський суд з прав людини. Так, відповідно до рішення суду по справі «Платформа «Лікарі за життя» проти
Австрії», «демонстрація може дратувати чи ображати осіб, ідеї яких протилежні ідеям демонстрантів. Учасники, однак, повинні мати змогу провести свій захід, не побоюючись загроз фізичного насильства з боку своїх
опонентів; наявність таких побоювань може перешкодити об’єднанню або
іншим групам, що дотримуються спільних поглядів або мають спільні
інтереси, відкрито висловлювати свої погляди стосовно доволі суперечливих питань, що непокоять суспільство. Демократія передбачає, що право
на контр-демонстрацію не може перешкоджати реалізації права на демонстрацію»14.
Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів
№ 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» Україна повністю визнала юрисдикцію
Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлума-
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чення і застосування Конвенції. А ст. 17 Закону України «Про виконання
рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»
встановлює, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права. Проте у національній практиці судді часто
нехтують правозахисними стандартами, викладеними Європейським
судом з прав людини.
Таким чином, українським законодавцем має бути заповнено законодавчу прогалину щодо врегулювання свободи мирних зібрань.
Спеціальний закон має ґрунтуватися на принципах, проголошених
Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та Міжнародним пактом про громадянські й політичні права, які ратифіковані Україною, а також на міжнародних стандартах прав людини, встановлених у рішеннях Європейського суду з прав людини.
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЛЮСТРАЦІЇ:
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Розкрито питання поняття та необхідності проведення люстрації – очищення
найважливіших громадських інститутів від людей, причетних до порушень прав людини. Про користь для держави процесів очищення суспільства за допомогою люстрації
свідчить зарубіжний досвід країн Європи.
Ключові слова: люстрація, корупція, необхідність проведення люстрації, зарубіжний досвід.
Костишин Р.В. Конституционно-правовые основы люстрации: зарубежный
опыт
Раскрыты вопросы определения и необходимости проведения люстрации – очищения наиболее важных гражданских институтов от людей, причастных к нарушению
прав человека. О пользе для государства процессов очищения общества с помощью
люстрации свидетельствует зарубежный опыт Европы.
Ключевые слова: люстрация, коррупция, необходимость проведения люстрации,
зарубежный опыт.
Kostyshyn Ryslan. Constitutionally legal basis of the lustration: foreign experience
In the article are researched the questions of determination and necessity of realization of
lustration – clearing of the most essential civil institutes from people who participatied in violation of human rights. Benefits for the state of processes of clearing of society with the help
of lustration is proved by foreign experience of Europe.
Key words: lustration, corruption, necessity of realization of lustration, foreign
experience.

За останні роки Україна стала одним з лідерів у Європейському суді з
прав людини за кількістю програних справ проти України, незважаючи на
те що в Україні було проведено судову реформу.
Як висловився народний депутат, представник фракції Комуністичної
партії України С. Кілінкаров, сьогодні кожний другий суддя в Україні має
непрямі зв’язки з представниками влади. Близько 40–50 % судового корпусу України – це родичі 15 кращих друзів тих людей, які сьогодні перебувають у владі.
Політик також зауважує, що такий рівень корупції став можливим,
виключно виходячи з того чинника, що сьогодні місцеві еліти впливають
насправді на призначення тих, хто працюватиме суддями у них там в
регіоні.
Питання необхідності проведення люстрації суддів в Україні сьогодні
набуло неабиякої актуальності. Про користь для держави процесів
очищення суспільства за допомогою люстрації свідчить зарубіжний досвід
країн Європи.
© КОСТИШИН Руслан Васильович – здобувач Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
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Люстрація досить часто є процедурою, необхідною для досягнення
певним політичним режимом суспільного визнання, а в подальшому
обґрунтування прийняття ним (режимом) відповідних політичних рішень,
проведення кадрових змін у структурах влади. Варто зазначити, що такого
«очищення» потребують вітчизняні політичні та інші суспільні інституції
(правоохоронні органи, управлінські структури, судові інституції).
Люстрація характеризується тим, що більшість її процедур часто виходять за рамки юридичних норм, котрі є загальноприйнятими в межах того
правового поля, яке сформувалося в тій чи іншій країні.
Усі наявні поняття люстрації відображають процес виявлення фактів
скоєння правопорушень посадовцями з метою подальшого недопущення
їх перебування на державних посадах.
Люстрація (від лат. lustratio – «очищення за допомогою жертвопринесень»)1 – очищення уряду, поліції, судів і інших найважливіших громадських інститутів від людей, причетних до порушень прав людини.
Люстрація – заборона діячам високого рангу, які скомпрометували
себе, упродовж певного часу, або довічно, обіймати посади в державному
апараті, балотуватися в представницькі органи, бути суддями тощо.
Люстраційна перевірка (польс. Lustracya – перевірка від лат. lustrum –
податковий або фіскальний період) – періодичні описи державного майна
з метою визначення їх доходності.
Хто першим у суспільно-політичний лексикон сучасної України ввів
поняття «люстрація», напевно, зараз не пригадає ніхто. Увійшло воно до
широкого вжитку одразу після того, як наша держава здобула незалежність. Тоді, поряд з відомостями про політиків-дисидентів та політичних
в’язнів колишнього СРСР В’ячеслава Чорновола та Левка Лук’яненка,
українське суспільство дізналося про «люстрацію».
Саме з часів перших націонал-демократів та до сьогоднішнього дня
більшість українців вважають, що люстрація – це очищення органів влади
та правоохоронної системи від осіб, пов’язаних з тоталітарним комуністичним минулим, колишніх співробітників спецслужб та іноземних агентів. Зважаючи на те, що ця ідея мала багато противників, довгий
час Україна так і не наважувалась здійснити такого роду люстрацію.
Відсутність «жертвопринесень» у перші роки незалежності у вигляді
масових звільнень і притягнення до відповідальності представників старого тоталітарного режиму – не єдина причина того, що за більш як 20 років
наша держава не спромоглася реалізувати свій соціально-економічний,
науково-технічний та природно-ресурсний потенціал. Більш відчутного
удару по молодій українській державі із кволим як у всякого новонародженого імунітетом (у вигляді створених на папері, проте без досвіду самостійної роботи державних та правоохоронних інституцій), було завдано
українськими високопосадовцями та наближеними до них представниками бізнес структур, у дев’яності роки ХХ століття. Ось який період дослідити б та розібратися, що тоді відбувалося. Гадаю, що там і тільки там
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беруть свій початок велика кількість ганебних процесів (корупційних
зв’язків, зрощування влади та криміналу, тіньових схем як в Україні, так і
за кордоном, і т.п.), які не дають нормально розвиватися нашій державі й
досі.
В цьому сенсі цікаво, що слово люстрація має й інше значення – не
тільки «полювання на відьом», але й інвентаризація – опис державних
маєтків, метою якої є встановлення складу податного населення, його грошових і натуральних повинностей, доходів.
А ще – заборона функціонерам високого рангу, які скомпрометували
себе, протягом певного часу займати посади в державному апараті, балотуватись в представницькі органи, бути суддями тощо.
Виходячи з досвіду реформування судових систем в європейських країнах, на думку професора Виргилиус Валанциус, який є членом Консультативної Ради Європейських Суддів (КРЄС, організації в рамках Ради
Європи), інших міжнародних та європейських організацій, був задіяний у
розробці європейських стандартів, їх запровадженні в різних країнах, а
також у подібних європейських проектах (зокрема, у проекті Східного
партнерства за участю Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови та
України) та долучався до судових реформ у балканських та інших країнах,
ідеальної судової системи в світі не існує. Є, однак, європейські та міжнародні стандарти, яких демократичні держави намагаються дотримуватися.
Досвід інших країн показує, що найбільш ефективним інструментом у
боротьбі з корупцією є прозорість. Ніхто не винайшов кращої «зброї» для
цього поширеного явища. ЗМІ як сторожовий пес повинні стежити за тим,
що відбувається навколо. Деякі НУО відіграють значну роль. Звичайно,
також необхідно створити адекватну законодавчу базу. З іншого боку,
можна прийняти досконалі закони, але якщо вони не працюватимуть у
реальному житті, прогресу не буде. Антикорупційні заходи мають охоплювати весь сектор державного управління. Політики не повинні залишатися за межами цього процесу. Навпаки, вони як демократично обрані
представники народу зобов’язані продемонструвати широкому загалу
своїми діями (а не тільки декларувати) нульову терпимість до корупції на
політичному та виконавчому рівнях. Без керівництва політичної еліти
досягнути відчутних результатів буде набагато важче2.
Як зазначає професор Валанциус, в Україні дуже унікальна ситуація. Її
не слід порівнювати з досвідом інших європейських країн, які пройшли
через процес перевірки. Люстрація суддів, співробітників правоохоронних
органів, державних службовців та ін., як правило, пов’язана із загальною
зміною політичного режиму (наприклад, від соціалістичної до ринкової
економіки тощо). Тому я був би дуже обережний із терміном «люстрація»
тут, в Україні. Коректніше було б назвати це оцінюванням та перевіркою
певних категорій осіб.
Що стосується суддів, відверто кажучи, не зрозуміло, чому перевірка
(або як часто кажуть, люстрація) спрямована тільки на них. Цей процес не
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повинен виглядати так, ніби перевірка використовується тільки як інструмент для помсти. На мій погляд, це питання набагато складніше. У разі
якщо перевірка співробітників правоохоронних органів, прокурорів, суддів і взагалі, підкреслюю, державних службовців таки відбудеться,
необхідно взяти до уваги деякі основні питання.
Не можна покращити минуле. Слід зосередитися на майбутньому. З
таким підходом є значно більше шансів для досягнення позитивних
результатів. Я хотів би звернути Вашу увагу на просту істину, закріплену
в прислів’ї: сім раз відміряй, один раз відріж. Мета перевірки повинна
бути чіткою і зрозумілою для всіх. По-друге, необхідно застосовувати
об’єктивні критерії перевірки. Склад органу, який займатиметься перевіркою, не має викликати сумнівів. Процедури атестації повинні бути об’єктивними і прозорими. Мають бути створені процесуальні гарантії. Особа,
яка бере участь, повинна мати право оскаржити рішення тощо.
Урядовий проект закону про люстрацію суддів не відповідає міжнародним стандартам справедливості, і не відновить, а, навпаки, може підірвати
довіру до судової влади. Таку позицію висловили експерти Ради Європи3.
Аналіз був підготовлений президентом асоціації суддів Австрії Герхардом
Рейснер, професором права Мадридського Університету, доктором Лорен
Бахмайер Вінтер (Іспанія) і професором публічного права Університету
Глазго Джимом Мердоком (Шотландія) на прохання української влади.
Як зазначено в документі, проект «містить багато ризиків і небезпек,
пов’язаних з такими «законами про люстрацію». Водночас експерти
зазначили, що правова система України не була тоталітарною, що могло б
вимагати застосування таких заходів. Тому, на їх думку, є «ризик того, що
елементи політичного характеру закону, як це можливо на сьогодні, превалюють над юридичними елементами, і цим не можна зневажити».
Зокрема, зазначається в документі, через поспішність із проведенням
люстрації процес може бути дискредитованим. Замість зміцнення законності й сприяння мирному переходу до демократії, можна спровокувати
реакцію, що підірве принцип незалежності судової влади. Тому експерти
радять відкласти упровадження закону в дію принаймні на період виборчої кампанії.
Будуючи нову, демократичну державу, законодавець керувався у створенні Конституції України принципом демократизму, пріоритету особи,
людини у відношенні до держави. Тому в Конституції України з‘явились
нові правові норми, які більш повно відповідають міжнародним документам і перш за все Загальній декларації з прав людини, Міжнародному
пакту про громадянські і політичні права, Європейській конвенції про
захист прав і основних свобод людини. У відповідності зі світовою конституційною традицією в Конституції України значно розширено коло
прав і свобод людини.
У ст. 21 Конституції України закріплено, що всі люди є вільні й рівні у
своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та
непорушними.
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Стаття 24 Конституції України проголошує, що громадяни мають рівні
конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути
привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Права людини в теорії, та і в державно-правовій практиці прийнято
розглядати як основу конституціоналізму. Головний зміст прийняття конституції завжди вбачався у забезпеченні свободи і безпеки людини, передусім від свавілля державної влади.
Віддаючи пріоритет захисту прав активістів перед іншими громадянами України, права яких також були порушені, є небезпека виникнення в
останніх відчуття несправедливості й нерівності.
Таким чином, по-перше, надання переваг активістам перед іншими громадянами, які іноді роками чекають на ухвалення справедливих судових
рішень стосовно них, буде порушенням положень Конституції України, а
саме – надання привілеїв за політичною ознакою.
По-друге, враховуючи революційні події, які відбулися за участі мешканців різних регіонів України, які асоціюють дії учасників саме з певними регіонами, зокрема, прикладом чому є Автономна Республіка Крим,
публічне притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, які причетні до рішень стосовно активістів Майдану, може знов породити гнів,
протести громадян, впритул до виникнення нових заворушень.
Це вже – порушення Конституції за етнічним походженням та місцем
проживання.
По-третє, з вищевказаних причин, такий аспект люстрації, як надання
привілеїв одним громадянам перед іншими, може бути сприйнято деякими
з них як помста політичних сил.
Громадянське суспільство формується в процесі перетворення підданих на громадян, тобто на таких членів спільноти мешканців даної держави, які відчули почуття власної гідності та спромоглися робити політичний
вибір, спираючись на чітке розуміння того, з чого складаються їхні природні права.
Соціальна природа суспільства, його економічні, політичні та ідеологічні засади реально визначають можливості забезпечення і проголошених
прав, свобод і обов‘язків, і визначають правовий статус особи4.
Основний зміст правового статусу людини і громадянина визначає система прав і свобод, встановлена конституцією.
Презумпція невинуватості визнається однією з основоположних засад
кримінального судочинства в правовій державі. Водночас вона є важливим
елементом права на справедливий суд, гарантованого статтею 6 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод, яка є частиною національного законодавства в силу статті 9 Конституції України – як міжнародний договір, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою
України.
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Однак, незважаючи на її фіксацію у найважливіших міжнародно-правових актах, які закріпили універсальні стандарти основних прав людини5,
та нормативне закріплення в Конституції України (стаття 62), на практиці
презумпція невинуватості часто порушувалася, свідченням чого є, зокрема, низка рішень Європейського суду з прав людини щодо України6.
Таким чином, при проведені люстрації особливо важливим є дотримання принципу невинуватості, керуватися не власною точкою зору або
особистим влюблюванням, а притягувати до відповідальності тільки на
підставі доказів та фактів.
1. Для чесної людини люстрація не страшна [Електронний ресукрс]. – Режим доступу : visnik.org.ua/vladagromada/362-dlya-chesnoyi-lyudini-lyustracya-ne-strashna.html
2. Там само. 3. Експерти Ради Європи: поспішна люстрація суддів може підірвати довіру до судової влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу : / ukranews.com/uk/
news/ukraine/2014/03/27/118693 4. Балакірєва Р.С. Конституційне право України : навч.
посіб. / Балакірєва Р.С. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – С. 68. 5. Бунтовська О.А. Правова регламентація презумпції невинуватості: національний та світовий досвід / О.А. Бунтовська // Митна справа. – 2011. – № 5. – Ч. 2. – С. 131–135.
6. Рішення у справі «Грабчук проти україни» (Grabchuk v. Ukraine) від 21 вересня
2006 року, заява № 8599/02; Рішення у справі «пантелеєнко проти україни»
(Panteleyenko v. Ukraine) від 29 червня 2006 року, заява 11901/02; Рішення у справі
«шагін проти україни» (Shagin v. Ukraine) від 10 грудня 2009 року, заява № 20437/05;
Рішення у справі «довженко проти украни» (Dovzhenko v. Ukraine) від 12 січня
2012 року, заява № 36650/03.
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Volkotrub Leonid. Constitutional and legal aspects of formation ukrainian armed
forces in the struggle for the independence
The article examines the main stages of the formation and the constitutional development
process in the Ukrainian troops and military building in its struggle for independence and
statehood of Ukraine-Rus before the beginning of the XX century.
Key words: states sovereignty, independence, statehood, troops (army), military building,
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За історії людської цивілізації війни були, є і ще будуть світовою проблемою та соціальним явищем всього історичного процесу. І однією зі
складових цього явища і процесу, його атрибутом є військо(армія) як певним чином організовано-озброєні люди, що виконують завдання із самозахисту, захисту сім’ї, власного майна, свого укладу життя та території, на
якій проживають. Тому організаційно-правова та державотворча основа
українського війська сягає давнини, де південно-слов’янські племена
(анти, венеди, древляни, поляни та ін.) є автохтонами, тобто корінними, які
з початку освоєння землі, проживають на ній і утворюють корінну націю,
що є головною міжнародно-правовою підставою до утворення власної держави1.
В цей період розвитку суспільства народи переживали „військову демократію”, перехід до соціально-станового поділу суспільства, до перших
держав-княжінь, та централізованої, раннєфеодальної держави та права,
яка постала під назвою Україна-Русь (Київська Русь), згідно літопису під
1187 р.2
З Х ст., і під впливом прийняття Православ’я, характер князівської
влади змінюється, бо в руках військового керівника – князя зосереджується вся повнота влади державної та духовної, і він погоджує свої дії з керівниками військових дружин, які складаються з місцевого населення – землевласників і бояр.
За княжих часів, первинна державність України-Руси та інших князівств сконсолідувались на спільних підвалинах, встановили кордони, а
військо, яке майже на шість століть, прийняло постійну організаційну
форму „військової демократії”, і яке у боротьбі зі степовими ордами розвивало руське лицарство воїнів, формувало воєнні звичаї та традиції,
утверджувало свідоме національне військо.
Дослідник привертає увагу до державницько-правового факту, що
утворена східно-українська держава внаслідок внутрішньополітичної
боротьби, непосильного протистояння зі степом та ударів казахо-татарської орди, після 1240 р. була знищена і ліквідована, майже, на вісімсот
років, але боротьба за українську незалежність ніколи не припинялась. Тут
важливо визнати, що за цей період військо ефективно боронило свою територію та державність від нападників та завойовників, але не витримало
внутрішньодержавних конфліктів у боротьбі за владу, не проводило адекватних воєнно-військових реформ, недостатньо приділяла уваги православній мудрості у військовій справі, законам та звичаям війни.
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Нова доба в історії війська розпочалась з козаків у 1492 р. та створення
козацького війська на Запоріжжі (Запорізька Січ) як сухопутне військо, а
чорноморські походи проти Туреччини сприяли розвитку українського
флоту.
Доба козаччини продовжувалась більше трьох століть, але тільки за
часів Гетьманщини – від Б.Хмельницького і до І.Мазепи та П.Орлика, розвиток і слава Війська Запорізького піднялась на новий щабель – очолили
боротьбу за соборність і незалежність у складному оточенні імперій та
ханств. На жаль, військо цього періоду набуває назви малоросійського, бо
офіційна назва Гетьманщини надана російським урядом і була „Мала
Росія”, оскільки історичне найменування України-Руси та першоосвячення Православ’я імператор-деспот Петро 1 історико-релігійним рейдерством заволодів для Московії як Російської імперії та її спадкоємцям та
правонаступникам – Радянсько-Російської Федерації3.
В цей час, козацьке військо досягає свого апогею – у воєнній стратегії і
тактиці, озброєнні, військових прийомах та воєнних хитрощах – доведено
до рівня воєнного мистецтва. Але, Козацька республіка внаслідок різних
чинників не змогла утворити власну державу, як того вимагали міжнародні правила, звичаї та постанови мирного конгресу 1648 р.
В контексті тогочасних міждержавних відносин, дослідник вважає за
необхідне приділити особливу увагу, міжнародно-правовим наслідкам
Вестфальського мирного конгресу,1648 р.4 Такі мирні угоди, слід вважати
за першу європейську хартію, подібну до міжнародної конституції, та
спробу встановити загальнохристиянську (не римо-католицьку) єдність
держав Європи, на засадах визнання державного суверенітету, що і знаменувало початок формування системи національних держав та різноманітності Православних Церков, їх рівноправності; встановив інститут визнання держав; визнав право на індивідуальні та колективні санкції(дії) проти
агресора; увів у міжнародно-правовий і державницький обіг низку категорій і понять, які ефективно діють і в ХХ1 ст.5
Водночас, негативними правовими наслідками постали як підвалини
найбільших світових колоніальних імперій, що означало різке скорочення
і повне припинення самостійних міжнародно-правових відносин з неєвропейськими регіонами (наприклад, Московською державою, з царюючим
домом Романових з 1613 р.) та щодо Гетьманської України. Така міжнародна практика стала початком для метрополій їх масової культурнодуховної експансії на території колоній, автономій, особистих союзів,
анклавів тощо6, і зокрема, Московії як „Третього Риму” щодо Першопрестольного Києва.
Разом з тим, слід констатувати, що під час Визвольної війни сформувалася добре організована, і одна з найбільш боєздатних армій в Європі, і яку
визнавали і країни-сусіди та більш віддалені (наприклад, Швеція, Венеція,
Австрія, Персія, Англія)7. Таким чином, Святий Престол відкрив можливості іншим християнським конфесіям, які стали ближче до людей, і це є
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підгрунтям до усвідомлення себе громадянином; формуванням прав і свобод особи; відкрила шлях до людини європейської, західної ментальності,
що і постало у подальшому релігійно-правовим водорозділом між Заходом
і Сходом (азійським). Таким чином, Б. Хмельницький не скористався міжнародно-правовими та державотворчими можливостями Вестфальської
системи як Гетьман Війська Запорізьського, керманич обох Україн, державний діяч та дипломат, який попав у юридичну пастку (воєнний союз)
до Московії.
Подальша історія розвитку українства надала новий шанс на незалежність і державність. За доби гетьманства І. Мазепи (за згодою Московії),
довго і тяжко складались умови та обставини (період Руїн), за яких мав
скористатися знову можливостями постанов Вестфальського конгресу, під
протекторатом Швеції, у боротьбі із зростаючою і зміцнілою північною
державою. За правовим визначенням – протекторат, це форма залежності,
за якої держава, на підставі укладеного спеціального міжнародного договору визначає і здійснює зовнішні зносини іншої держави; бере на себе
захист її території від будь-яких зазіхань інших держав, і в певній мірі,
контролює внутрішні справи підзахисної країни8. На той час, такі
зобов’язання взяла на себе Швеція – за прикінцевими положеннями
Конституції П. Орлика, і більш того, гарантувала територіальну цілісність,
невтручання у внутрішні справи, культуру і традиції, а також взяла
зобов’язання про захист від інших держав, підтримання дієздатності країни в міжнародних справах, введення її у європейське співтовариство.
Наступником гетьмана І. Мазепи став П. Орлик, якому належить авторське право на першу кодифіковану конституцію нової історії. Цей правовий акт – Пакти й конституції Законів та вольностей Війська
Запорізького та народу Руського від 5.04.1710 р. у м. Бендерах, став предтечею української державності; зразком для конституцій „першої хвилі”;
висвітлив давню історію України-Руси; заявив про її вольності, традиції та
звичаї народу та його Козацького Війська, і в якій вже була врегульована
воєнно-військова сфера та військово-цивільні відносини9.
За нової історичної доби – часів Центральної Ради, яка постала
17.03.1917 р. як українська демократично-національна революція.
Військове будівництво УЦР опинилось у політичній кризі, оскільки керівництво Республіки виступало проти організації регулярної армії (травень
1917 р.), і разом з тим, надавало вирішальне значення військовому питанню(листопад 1917 р.). УЦР вважала, що армія не потрібна, і після масової
демобілізації повільно формувала військо. У цьому питанні визначились
два напрями розвитку, але переміг федералістський проект М. Грушевського та В. Винниченка, завдяки правовому невігластву про соціалістичний федералізм та автономію України у складі федеративної Росії10.
Боротьба за державність та незалежність України засвідчена у низці
правових актів конституційного рівня – конституції, їх проекти та закони,
які отримали назву Універсалів УНР. Так, вже у 1 Універсалі, ухваленому
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10.06.1917 р. було визнано не одділятися від усієї Росії і не розривати
зв’язків з державою російською; за вільну автономну Україну та порядкуватися своїм українським життям. Про військове будівництво, організацію
армії та керування нею, взагалі в Універсалі не згадувалося.
Проходить трохи більше місяця, і УЦР ухвалює 3.07.1917 р. ІІ Універсал, згідно якого Генеральний Секретаріат знову підтверджує тезу про
невідривність України від Росії та готує проект про автономію України.
Цей Універсал має вже більш чітку державницьку позицію у військовому
питанні, та мету – комплектування українських військових частин виключно українцями, а також мати своїх представників при кабінеті міністрів
війни, у Генштабі та при Верховному Головнокомандуючому.
На події Жовтневого перевороту, УЦР відреагувала прийняттям
7(20).Х1.1917 р. ІІІ Універсалу. УЦР стає Українською Народною
Республікою (УНР), яка знову не відділяється від Росії, зберігає її єдність
і допомагає стати федерацією рівних і вільних народів. Сфера військового
будівництва та формування війська не згадується, окрім примусу усіх сторін до мирних переговорів у війні.
Не отримавши належної і бажаної незалежності, українська громада в
особі УНР ухвалює 9(22).01.1918 р. ІУ Універсал11. Він стверджує, що
російське військо, яке рушило з фронту, творить на Український землі
різню, безлад і руїну, і більш того, Уряд Народних Комісарів підготував
війну і посилає своє військо – червону гвардію та більшовиків на „святе”
завоювання. Постійна армія розпускається і на її місці утворюється народна міліція, що як військо служить обороні робочого люду, а не забаганкам
пануючих верств.
Дослідник привертає увагу до твердження про те, що військо здійснює
своє призначення для захисту та в інтересах всього народу, а не слугує
політичному режиму та черговим посадовцям. Така позиція відповідає
рівню сучасного європейського конституціоналізму щодо призначення та
завдань збройних сил у демократичних країнах. Новація УНР полягає не
тільки у захисті армією своєї країни, а і демократії в цілому та демократичних цінностей, і таке положення Універсалу випереджало свій час.
Продовжуючи розбудову української державності, Директорія УНР
29.04.1918 р. ухвалила Статут про державний устрій, права і вольності
УНР (Конституція УНР). Так, згідно положень $ 1, та з метою відновлення свого державного права, кращої оборони, забезпечення прав і охорони
вольностей, УНР проголошує державний суверенітет, самостійність і незалежність. У зв’язку з цим, у військовій справі і обороні встановлено, що
тільки постановою Всенародних Зборів громадяни можуть бути покликані
до обов’язкової військової або міліційної служби($46 Конституції). Також,
у розділі У11 встановлено право про тимчасове припинення громадянських свобод під час війни або внутрішніх заворушень, і про що приймається спеціальний закон. Конституція встановила загальний військовий
обов’язок для громадян, а військове будівництво та організацію проведен-

Держава і право • Випуск 65
ня оборони визначає вищий виконавчий орган УНР – Рада Народних
Міністрів.
У добу Гетьманату (державний переворот П. Скоропадського) набуває
розвиток формування регулярної армії. З метою утвердження гетьманської
влади, 29.04.1918 р. приймаються Закони про тимчасовий Державний
устрій України , і зокрема, про Гетьманську владу. Так, Гетьман України є
Верховним Воєводою Української Армії і Флоту; вищий керівник закордонних справ; оголошує області на військовому осадному або виключному
положенні та ін.( ст..4,5,6 Закону). Військове будівництво – у програмі
формування регулярних, професійно підготовлених збройних сил; утворення Генштабу, військово-судових установ; новий поділ військових округів тощо. Однак, організація армії не вийшла за межі підготовки кадрів, але
визначено, що захист вітчизни є святим обов’язком кожного козака і громадянина( ст.12 Закону).
Дослідник констатує як новизну те, що Тимчасовий устрій сформулював важливий демократичний припис про рівний для усіх військовий
обов’язок, а захист батьківщини визнаний як святий обов’язок кожного
громадянина.
У конституційному розвитку важливим є приклад Західно-Української
Народної Республіки (ЗУНР) як об’єднавчого процесу українських земель
та єдиного населення України на шляху до соборної єдності та незалежності. Цьому процесові сприяло, ухвалений 13.Х1.1919 р. Тимчасовий
Основний Закон (Конституція ЗУНР). У ньому визначено, що ЗУНР є державою, яка проголошена на підставі права самовизначення народів, переважно українців (артикул І Конституції). Питання військового будівництва
та оборони конституція залишає на вирішення вищих органів законодавчої
та виконавчої влади. Дослідник привертає увагу ще до однієї конституційної новизни на поч. ХХ ст. – посилатися на право самовизначення народів
і націй, яке залишається рушійною силою державотворчого процесу і в
ХХІ ст.
Повертаючись до Директорії, то необхідно зауважити складність її
положення у визначенні концепції формування армії: від набору добровольців(січові стрільці) до організації на зразок Червоної Армії. Ситуацію
ускладнювала недостатня національна свідомість офіцерського складу та
служба значного числа російських офіцерів, які вороже ставились до української ідеї, а тим більше – розбудови української національної держави.
Тут, на думку дослідника, конституційно-військова розбудова за УНР трагічно повторилась на поч.2014 р. Внаслідок військової агресії РФ у незалежну Україну, її збройні сили опинились фактично і юридично роззброєними, а офіцерсько-генеральський склад був навчаний та інформаційновихований у радянсько-російському інтернаціональному дусі. Тому, з
метою відновлення та підвищення обороноздатності країни та боєздатності армії, парламентом приймається низка законів та нормативно-правових
актів з питань національної, європейської та світової безпеки12.
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У той час, станом на 1.06.1920 р. урядова комісія підготувала проект
Основного державного Закону УНР, у якому оборонним питанням присвячений 1Х розділ (артикули 144-150). Зокрема передбачалось, що збройні
сили складаються з регулярного війська, флоту та загального ополчення.
Привертає увагу артикул 146, у якому встановлено, що регулярне військо
призначене тільки для оборони самостійності, незалежності та непорушності кордонів. Але, на прохання цивільної влади військова сила може бути
використана у випадку внутрішньої розрухи, відповідно до закону в цьому
питанні, що відповідає сучасній тенденції про військово-поліцейську
функцію. Щодо громадян, то всі зобов’язані проходити військову службу з
метою оборони держави на суші, морі і в повітрі на підставі окремого закону.
У період Директорії УНР, ухвалено 12.ХІ.1920 р. Закон про тимчасове
Верховне Управління та порядок законодавства в УНР. За цим законом,
військове будівництво та оборона визначаються вищими органами влади й
управління: законами Державної Народної Ради та нормативними актами
виконавчої влади – Радою Народних Міністрів13.
Отже, у державотворчому процесі та його конституюванні військо і
армія є атрибутом війн, в т.ч. і визвольних – за незалежність, державність
та їх захист, а український народ з давніх часів, і майже вісімсот років вів
таку боротьбу; Московська держава після Березневих статей 1654 р. стала
супротивником української державності і в ХХ1 ст.; для чого на поч.
ХХ ст. знищила власне та українське національне державотворення.
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історія української мови / Кубайчук В. – К. : ”К.І.С.”, 2004. – С.4. 3. Військове законодавство України: зб. нормативних актів / Ф.В. Саганюк та ін., під ред. В.І. Кравченка. –
К. : Атика, 1999. – С. 5. 4. Дмитрієв А.І. та ін. Міжнародне публічне право: Практикум
/ А.І. Дмитрієв, А.С. Мацко, В.І. Муравйов; відп. ред. Ю.С. Шемшученко, Л.В. Губерський. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 28-47. 5. Правове забезпечення державного
суверенітету України: монографія / Ю.С. Шемшученко, В.М. Шаповал, І.О. Кресіна,
В.П. Горбатенко, І.В. Алєксєєнко, О.В. Скрипнюк, Д.Є. Прокопов, А.І. Куян, О.І. Ющик,
Д.М. Лук’янець, О.П. Костенко, В.О. Антонов, Н.М. Пархоменко, О.В. Батанов,
З.М. Макаруха; за заг. ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученко. – К.: Юридична
думка, 2011. – С. 3. 6. Міжнародне право : навч. посібник / за ред. М.В. Буроменського. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – С. 22. 7. Музиченко П.П. Історія держави і права
України: навч.посіб. [5-те вид.,випр. і доп.]. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2006. – С. 132.
8. Юридична енциклопедія: в 6 т. (редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. –
К. : Укр. енцикл. – Т. 5: П-С, 2003. – С. 171-172. 9. Слюсаренко А.Г. Історія української
конституції / А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. – К. : Т-во”Знання” України, 1993. – С. 2537. 10. Історія держави і права України : підручник / у 2-х т.; за ред. В.Я. Тація,
А.Й. Рогожина, В.Д. Гончаренка. – Т. 2 [Кол. авторів: В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин,
О.Д. Святоцький та ін.]. – К. : „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – С. 60-62.
11. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність [3-є вид.] (До
15-річчя Конституції України і 20-ї річниці незалежності України / упорядники І.О. Кресіна, О.В. Батанов; відп. ред. Ю.С. Шемшученко. – К. : Юридична думка”, 2011. – С. 2640. 12. Відомості Верховної Ради України. – 2014. – №24. – Ст. 887. 13. Конституції і

92

Держава і право • Випуск 65

конституційні акти України. Історія і сучасність [2-ге вид., змінене і доп.]; упорядник
І.О. Кресіна; відп. ред. Ю.С. Шемшученко. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 61-64.

УДК 342.25; 342.34; 352.001.36

С. Ф. ВИШНЕВСЬКИЙ

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ФУНКЦІЙ
ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
Досліджуються основні функції органів самоорганізації населення як суб’єктів місцевого самоврядування в Україні, теоретичні та практичні проблеми їх реалізації.
Розкрите поняття функцій органів самоорганізації населення, їх сутність, зміст та
форма. Визначено місце функцій органів самоорганізації населення в системі функцій
місцевого самоврядування.
Ключові слова: органи самоорганізації населення, територіальна самоорганізація,
локальна демократія, місцеве самоврядування, питання місцевого значення.
Вишневский С. В. Некоторые проблемы теории функций органов самоорганизации населения
Проводиться анализ основных функций органов самоорганизации населения как
субъектов местного самоуправления в Украине, теоретические и практические проблемы их реализации. Раскрыто понятие функций органов самоорганозации населения,
их сущность, содержание и форма. Определено место функций органов самоорганозации населения в системе функций местного самоуправления.
Ключевые слова: органы самоорганизации населения, территориальная самоорганизация, локальная демократия, местное самоуправление, вопросы местного значения.
Vyshnevsky Svatoslav. The problems of theory of the functions of the citizens’ selforganization bodies
The present article investigates the main functions citizens’ self-organization bodies as the
subjects of the local self-government in Ukraine, theoretical and practical problems of their
realizations’. This article presents the conception of the citizens’ self-organization bodies functions, their basic point, content and form. It determines the place of the citizens’ self-organization bodies functions in the system of the local self-government’s functions.
Key words: citizens’ self-organization bodies, territorial self-organization, local democracy, local self-government, the problem of local importance.

Прийнятий у 2001 р. Закон України «Про органи самоорганізації населення», сприяв зміцненню правового статусу органів самоорганізації населення (далі – ОСН), удосконаленню порядку їх організації та діяльності,
визначивши їх однією з форм участі членів територіальних громад сіл,
селищ, міст, районів у містах у вирішенні окремих питань місцевого значення (частина перша ст. 3 Закону). Така законодавча фіксація функціональної ролі ОСН дає підстави оцінювати їх не лише в аспекті активізації
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територіальних громад, а і розглядати як функціональний елемент дієвості конституційного ладу.
Вперше за період конституювання інституту місцевого самоврядування
(далі – МСВ) в Україні свого спеціального законодавчого закріплення
набув окремий суб’єкт системи МСВ. Це, з одного боку, свідчить про особливу роль ОСН в процесі становлення МСВ в Україні та вирішення питань
місцевого значення. Адже ОСН – це єдиний суб’єкт системи МСВ в
Україні статус якого врегульовано окремим законом. З іншого боку – про
активізацію уваги держави до життєдіяльності людини за місцем безпосереднього проживання, прагнення створити оптимальні нормативно-правові умови для самоорганізації жителів1.
У вітчизняній конституційно-правовій науці є чимало публікацій щодо
ОСН, їх повноважень та правового статусу керівників ОСН, організації
діяльності та місця у системі МСВ, тенденцій їх розвитку тощо.
Свідченням тому є праці В. Д. Бондаренка, Д. В. Кольцової,
А. А. Лукашенко, Н. В. Мішиної, О. С. Орловського, О. Г. Остапенко та ін.
Проте діяльністні аспекти правового статусу ОСН, а особливо такого його
елементу як функції ОСН – є майже не дослідженими, що зумовлює актуальність цієї проблеми. Теорія функцій ОСН виходить з законодавства
України, спирається на досвід роботи територіальних громад, органів та
посадових осіб МСВ, власне ОСН, а також досягнення наукової думки в
галузі МСВ, ряду інших правових дисциплін.
Функціональний аналіз ОСН сприятиме проникненню у муніципальноправову природу цих суб’єктів системи МСВ, розкриватиме обсяг, характер і зміст їх діяльності. Тільки за допомогою поняття функцій надається
конкретна визначеність цього феномена локальної демократії.
Лише визначивши функції ОСН, можна уявити, яку роль відіграють
вони у процесі вирішення питань місцевого значення, формуванні та функціонуванні громадянського суспільства, яке місце займають у системі
МСВ та яке їх соціальне призначення. Як зазначає В. В. Гуліна, функціональний аналіз, будучи одним із основних методів наукового дослідження
суспільних явищ, дозволяє пізнати їх зміст та сутність. Розуміння сутності МСВ є важливою складовою у визначенні його місця у складно організованій структурі суспільства. Функції системи проявляються через функції її органів, тому виявлення складу основоположних функцій інституту
МСВ слугує концептуальною основою для визначення функцій органів
МСВ2.
Розробка проблем функцій ОСН зумовлена також і тим, що функції
визначають внутрішню організаційну побудову цих суб’єктів системи
МСВ, їх місце та роль у цій системі, порядок їх утворення, територію
юрисдикції тощо. Це абсолютно закономірно, враховуючи, що структура
будь-якої системи визначається її функціями.
У цьому аспекті наведемо позицію А. В. Федотова, який вважає, що
захист громадських інтересів – це функціональна відмінна ознака органу
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територіального громадського самоврядування. На його думку, територіальне громадське самоврядування призначене для захисту громадських
інтересів на мікротериторії, включає в себе десятки і сотні людей із своїми індивідуальними інтересами, які у свою чергу пов’язані спільністю
проживання на різних частинах мікротериторії (під’їзд, будинок, група
будинків, вулиця, двір тощо) або функціональними інтересами окремих
осіб. Ці спільності є територіальними або функціональними підсистемами
складної системи. Територіальне громадське самоврядування має свою
систему управління у вигляді центрального (правління) та периферійних
органів (старших по під’їздам, будинкам, майданчикам тощо). Система
пристосована до виконання спеціальних інформаційних та організаційних
заходів, пов’язаних із зібранням людей, підготовкою та проведенням виборів, взаємодією з державними органами, установами, підприємствами,
організаціями та органами МСВ в процесі свого утворення, реєстрації та
функціонування3.
Саме тому, безвідносно до аналізу функцій неможливо будь-що сказати
про діяльність і ефективність структури об’єкта. Зміна функцій неминуче
веде до зміни структури. Тому функціональний метод пізнання (від аналізу поведінки системи до розкриття її структури) є вихідним, первинним
порівняно з структурним методом (від аналізу структури до виявлення
поведінки). Застосовуючи функціональний метод у дослідженні процесів
самоорганізації населення, ми розглядаємо ціле (МСВ та його система), як
результат взаємодії системи з середовищем (територією, на яку розповсюджується діяльність ОСН; питаннями місцевого значення) та населенням (територіальною громадою в цілому та її частинами, т. зв. мікрогромадами).
Таким чином, функціональний підхід не просто передбачає розгляд
МСВ як форми самоорганізації населення як деякої статичної системи, а
висуває вимогу її дослідження у процесі різного роду цілеспрямованої
діяльності, через яку виражається сутність та зміст МСВ як єдиного організму. При цьому дослідженню підлягає як діяльність окремих елементів,
які складають муніципальний організм (територіальні громади, органи та
посадові особи МСВ, ОСН, депутати представницьких органів МСВ та їх
об’єднання, муніципальні службовці тощо), так і цілеспрямована діяльність всієї системи МСВ, яка зводиться до вирішення питань місцевого
значення в межах Конституції та законів України.
Визначально категорія «функція» використовувалася переважно у технічних науках. Щодо наукових напрямків соціального профілю, то у даній
сфері феномен «функція» не застосовувався до початку ХІХ ст. Зокрема, у
контексті дослідження функціональних якостей самоорганізації населення, у т. ч. ОСН, заслуговують на увагу підходи щодо розуміння поняття
функція у соціології та соціальній антропології. Соціологічний аналіз функції складає ядро функціоналізму – методологічного принципу, що передбачає виокремлення об’єкта дослідження як цілого, його елементів і вияв-
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лення функціональних залежностей і між складовими елементами, і між
елементами та соціальним цілим4. З часом функціональний аналіз став
активно застосовуватися й в юриспруденції.
Слід відзначити, що у сучасних вітчизняних та зарубіжних наукових
джерелах зустрічаються різні варіанти визначення та характеристики
поняття функцій держави, державної влади та її окремих органів, органів
та посадових осіб МСВ, політичних партій та громадських організацій
тощо. Поняття «функція соціальних систем», не зважаючи на досить
широке висвітлення в спеціальній літературі, немає загальновизнаного
тлумачення. Узагальнення наукових підходів щодо тлумачення феномена
«функція» у державознавстві (безвідносно до її суб’єктної основи), дозволяє зробити висновок, що поняття функції суб’єкта права пов’язується у
більшій чи меншій мірі з поняттям діяльності. Причому у більшості випадків в якості суттєвої ознаки функції суб’єкта права приймається те, що це
певна частина (вид) діяльності.
Одночасно, як правило, функція суб’єкта права визначається головним
чином через його соціальне призначення, яке полягає у вирішенні певних
завдань та досягненні цілей. Обумовлений даний концептуальний підхід
тим, що протягом історичного генезису того чи іншого суб’єкта права його
різні функції виникали як певна реакція суспільства на будь-які потреби,
як спосіб, метод їх задоволення. Тому вже у самому виникненні закладене
конкретне завдання або група завдань.
Втім функції не є лише ідеальними або навіть практичними завданнями та цілями. Тому, варто погодитись з тією точкою зору, згідно з якою
функція суб’єкта права (у її соціальному розумінні) певним чином пов’язана із здійсненням ним певної діяльності (з функціонуванням). У іншому
випадку відбувається ототожнення функції з цільовими установками, завданнями. Виходячи з цього у теоретичному державознавстві робилися
спроби включення у поняття функції суб’єкта права фактичної, реально
здійснюваної діяльності.
У юридичній літературі широко розглядалась проблема визначення
функцій різних суб’єктів права, у першу чергу держави та державного
управління. Лише останніми роками з’явилися окремі дослідження щодо
функцій МСВ. На наш погляд, накопичений в науці досвід щодо визначення «функцій» має бути використаним у якості одного з джерел для виведення поняття функцій ОСН. Використання методу аналогії дозволяє виявити подібність в структурі різних явищ безвідносно до їх природи. Хоча
не залишає сумнівів те, що механічна екстраполяція відзначених авторами
загальних категорій щодо визначення поняття «функція» взагалі на предмет дослідження були б помилковими. Такий шлях може привести до ігнорування специфічних особливостей діяльності ОСН як суб’єктів МСВ.
Огляд наукової літератури з означеної проблеми свідчить про те, що
кожний науковець акцентує увагу на окремих ознаках, елементах «функцій», виділення яких є своєрідною візитною карткою того чи іншого авто-
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ра. Так, на думку О. П. Забєліної, під функціями МСВ необхідно розуміти
основні напрями діяльності всієї системи МСВ щодо здійснення завдань,
які стоять перед муніципальними утвореннями. Вона вважає, що функції
МСВ – це основні напрями муніципальної діяльності всієї системи МСВ,
то функції його органів – це їх практична діяльність щодо вирішення завдань, які стоять перед муніципальними утвореннями країни5.
Методологічно важливо проаналізувати й визначення поняття функцій
територіальної громади як первинного суб’єкта МСВ, основного джерела
його функцій і повноважень, у т. ч. й ОСН. Так, на думку О. В. Батанова,
основні функції територіальних громад – це основні напрями та види
муніципальної діяльності цих спільностей, які виражають волю і інтереси
місцевих жителів та забезпечують здійснення ними відносин з державою,
її органами, суб’єктами МСВ в межах Конституції і законів України. Дане
формулювання дозволяє, на думку О. В. Батанова, відобразити основоположні моменти в розумінні функцій територіальних громад як суб’єктів
МСВ6.
Щодо визначення поняття функцій ОСН, то у науковій літературі
можна зустріти наступні позиції. Так, В. С. Кашо, аналізуючи функціональні основи взаємодії місцевих рад та органів територіального громадського самоврядування як суб’єктів системи територіального управління,
узагальнює практику діяльності органів територіального громадського
самоврядування у певних напрямах. При цьому він робить висновок, що,
по-перше, більшість з функцій органів територіального громадського
самоврядування пересікаються з аналогічними функціями місцевих рад,
та, по-друге, не можуть бути реалізованими без взаємодії з місцевими
представницькими органами влади7. Отже, виходячи з цього, можна зробити висновок, що В. С. Кашо розглядає функції органів територіального
громадського самоврядування як напрями їх діяльності у певних галузях
місцевого життя.
Спираючись на найбільш поширені дефініції функцій МСВ,
О. В. Батанов пропонує розглядати функції ОСН як основні напрями та
види муніципальної діяльності цих суб’єктів МСВ щодо вирішення питань
місцевого значення8.
О. Г. Остапенко визначено категорію «функції ОСН» як основні
напрямки і види їх діяльності щодо участі у вирішенні питань місцевого
значення, зумовлені соціальним призначенням цих органів, їх роллю в суспільстві, та іншими завданнями, передбаченими Конституцією України та
законами України, статутами територіальних громад, положеннями про ці
органи та іншими нормативними актам9.
Аналіз дефініцій «функцій» системи та суб’єктів МСВ, у т. ч. дозволяє
виділити окремі риси цих явищ. Найбільш суттєвою ознакою є визначення
функцій як напрямів і видів діяльності. Тенденція в становленні праксеологічного підходу у вітчизняній науці муніципального права вже намітилася10. Будь-яка діяльність складне структуроване поняття, вона виступає
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в єдності низки елементів, таких як цілі, суб’єкти, об’єкти, засоби, форми,
методи діяльності. Саме тому більшість авторів в якості критеріїв визначення поняття функцій місцевого самоврядування та їх класифікації використовують категорію діяльності11.
На наше переконання, функції ОСН слід виводити із практичної діяльності даної ланки МСВ та локальної самоорганізації населення. Функції
ОСН характеризують головним чином їх діяльність, вони – явища і категорії насамперед діяльності. Але слід зауважити, що не треба ототожнювати функцію з діяльністю. Як напрями діяльності функції ніколи не ототожнюються з самою діяльністю; функції лише детермінують діяльність
суб’єктів.
Поза діяльності функція не може існувати і не може бути реалізована
іншим шляхом ніж за допомогою діяльності. Також слід враховувати, що
діяльність зумовлена деякими відносно самостійними явищами і категоріями – закономірності і тенденції, зміст і форми – які виражають сутність
і соціальне призначення МСВ в цілому та ОСН, зокрема. Функції, як
основні напрями діяльності ОСН, найбільш повно зумовлюють цю діяльність, її зміст, найбільш рельєфно виражають сутність і призначення цього
елементу системи МСВ і тому іноді мимоволі ототожнюються з діяльністю.
Аналізуючи запропоновані підходи до розуміння функцій суб’єктів
МСВ, ми у цілому сприймаємо визначення їх поняття через категорію
муніципальної діяльності (її об’єктами, суб’єктами, способами, засобами,
цілями, завданнями), хоча й вважаємо за потрібне зробити певні уточнення, пов’язані, насамперед, з розумінням поняття «муніципальна діяльність», враховуючи, що в більшості цитованих праць такого аналізу ми не
зустрічаємо.
Так, на наше переконання, муніципальна діяльність – це сукупність
вироблених історичним муніципальним досвідом, науковим муніципальним пізнанням та муніципальною практикою навичок, вмінь, способів,
засобів, цілеспрямованих вчинків та дій людини у сфері МСВ щодо вирішення питань місцевого значення. Виходячи із комплексного характеру та
багатогранності проявів (люди, проблеми, інтереси, знання, інформація,
ресурси, технічні засоби тощо), основними атрибутивними характеристиками муніципальної діяльності є:
1) орієнтованість муніципальної діяльності на задоволення місцевих
інтересів, потреб населення у різних послугах, вирішенні місцевих проблем, облаштування території, створення умов для відтворення та розвитку людини. Адже народження людини, її здоров’я, дорослішання, навчання, працевлаштування, шлюб та сім’я, старіння, смерть – у рамках цих
життєвих циклів в основному замикається життєдіяльність місцевого співтовариства. Такого роду природний характер проблем муніципальної
діяльності (по суті – муніципальної життєдіяльності) – усе це в цілому
обумовлює особливу муніципальну соціальність (об’єктна домінанта);
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2) полісуб’єктність муніципальної діяльності, насамперед, наявність
таких основних суб’єктів як населення (місцеве співтовариство), органи та
посадові особи МСВ, які діють від імені та в інтересах місцевого співтовариства. Попри це формоутворюючою основою муніципальної діяльності є територіальна громада. Саме підхід до муніципальних спільнот як до
основи та структуроутворюючого елементу системи МСВ, муніципальної
влади та муніципальної діяльності, а не як до її другорядного і побічного
компонента, дозволяє відродити розуміння МСВ як основної форми реалізації народовладдя у буквальному смислі слова, а також сформувати дієздатний механізм самоорганізації населення для вирішення власних проблем (суб’єктна домінанта);
3) фактичне співпадання суб’єкта та об’єкта муніципальної діяльності,
за якого населення (територіальна громада) з його інтересами, проблемами, нестатками, питаннями місцевого значення тощо виступає не тільки
первинною суб’єктною основою МСВ (жителі як головний місцевий
ресурс), а як ціль, об’єкт муніципальної діяльності (такого роду кореляції
немає в жодному іншому виді управлінської діяльності);
4) локально-територіальна обмеженість, що завжди кореспондує муніципальній діяльності, яка виникає, розвивається, збагачується за змістом
та формою, реалізується на законодавчо оформлених нижніх територіальних рівнях. Це простір, що відрізняється визначеною цілісністю, позначається адміністративними, природно-географічними, господарсько-економічними, інформаційними й іншими кордонами (територіально-просторова домінанта);
5) процесуалізація та технологізація муніципальної діяльності, яка
пов’язана із систематичністю, послідовністю дій, які здійснюють суб’єкти
МСВ, тобто йдеться про стадійність, етапність, багатофазність муніципальної діяльності у ході вирішення тієї чи іншої справи локального характеру, що, у свою чергу, обумовлює поліфункціональність муніципального
управління та МСВ (процесуально-технологічна домінанта);
6) наявність специфічних методів муніципальної діяльності, які можна
диференціювати власне як методи функціонування суб’єктів МСВ та методи забезпечення реалізації завдань та цілей муніципальної діяльності
(інструментальна домінанта).
Таким чином, виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок,
що функції ОСН:
1) це основні напрями та види їх діяльності щодо здійснення права
участі жителів – членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у
містах у вирішенні окремих питань місцевого значення;
2) охоплюють основні сторони їх соціальної спрямованості та призначення щодо реалізації завдань, що входять в коло питань місцевого значення;
3) відображають громадівську природу муніципальної самоорганізації
населення;
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4) дають відповідь на питання, чим повинні займатися ОСН;
5) розкривають матеріальний зміст діяльності ОСН;
6) обумовлюються нормативною регламентованістю, організаційною
забезпеченістю та безпосередньою залежністю структури механізму самоорганізації населення від системи функцій, які вона здійснює, тобто характеризують способи, засоби, методи, за допомогою яких забезпечується
реалізація муніципальних можливостей та функціональних прерогатив
ОСН.
Звідси, функції ОСН – це основні напрями та види нормативно-регламентованої й організаційно-забезпеченої муніципальної діяльності ОСН
щодо вирішення окремих питань місцевого значення, обумовлені об’єктивними потребами муніципального розвитку відповідної території з
точки зору внутрішніх і зовнішніх завдань територіальних громад, у яких
виражаються і конкретизуються сутність та соціальне призначення самоорганізації населення.
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А. А. ГРІНЬ

ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ «ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ»
Досліджено поняття дискреційних повноважень органів виконавчої влади та його
співвідношення із суміжними категоріями «дискреція», «розсуд», «адміністративний
розсуд». Формулюється і обґрунтовується низка наукових положень щодо сутнісних
ознак дискреційних повноважень органів виконавчої влади.
Ключові слова: дискреція, розсуд, дискреційні повноваження, адміністративний
розсуд.
Гринь А.А. К вопросу о понятии «дискреционные полномочия органов исполнительной власти»
Статья посвящена исследованию понятия дискреционных полномочий органов
исполнительной власти и его соотношению со смежными категориями «дискреция»,
«усмотрение», «административное усмотрение». Формулируется и обосновывается
ряд научных положений, касающихся сущностных характеристик дискреционных полномочий органов исполнительной власти.
Ключевые слова: дискреция, усмотрение, дискреционные полномочия, административное усмотрение.
Grin Andrey. To the question about the concept «discretionary powers of executive
power institutions»
The article is devoted to investigation of the concept of discretionary power of executive
institutions and its correlation with closely-related concepts of “discretion”, “judgement”,
“administrative discretion”. Several scientific concepts concerning comprehensive characteristics of discretionary power of executive institutions are formulated and grounded.
Key words: discretion, discretionary powers, administrative discretion.

Питання дискреції як феномена управлінської діяльності органів виконавчої влади є предметом пильної уваги вчених-правознавців, що свідчить
про важливість та значущість даного явища для функціонування права,
ефективності роботи такої ланки державного механізму, як виконавча
влада, для удосконалення правореалізаційної та правозастосовної практики та побудови дійсно демократичної правової держави.
© ГРІНЬ Андрій Анатолійович – аспірант відділу проблем державного управління
та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН
України

Держава і право • Випуск 65
Термін «дискреція» зазвичай використовують у значенні розсуду, що
застосовується законодавчими, виконавчими та судовими органами держави. Проблеми дискреції найчастіше піднімаються в дослідженнях, присвячених державному примусу та співвідношенню останнього з правом. При
цьому дискреція характеризується як прояв свавілля, що може виходити за
рамки права та применшувати права людини; або, як така, що поєднується
з правом.
У довідкових та енциклопедичних виданнях «дискреція» (лат. discretio,
фр. discrétion, англ. discretion) визначається як вирішення посадовою особою або державним органом якого-небудь питання за власним розсудом, як
потенційне (приховане) повноваження посадової особи або органу державної влади, що проявляється, як правило, «за замовчуванням» закону
(підзаконного акту)1.
У науковій літературі немає єдності в розумінні поняття «дискреційних
повноважень органів виконавчої влади». Дуже часто відбувається змішування чи ототожнювання не однакових за сутнісним навантаженням
понять. Дискреційні повноваження називають «дискреційною владою»,
«дискреційним правом», «власним розсудом», «адміністративним розсудом», «вільним розсудом» тощо. Зокрема, на думку Г.Й. Ткач, дискреційними повноваженнями є «повноваження щодо реалізації адміністративного розсуду, коли вони не передбачають обов’язків органу узгоджувати (в
будь-якій формі) свої рішення з будь-яким іншим суб’єктом». При цьому,
адміністративний розсуд «має місце тоді, коли правовий припис, не встановлюючи конкретного варіанту дій, наділяє орган певним ступенем свободи у вирішенні конкретної справи і прийнятті відповідного рішення,
тобто він означає можливість вибору в межах, встановлених правовими
нормами»2. Науковець зазначає, що проявляються дискреційні повноваження через так званий вільний, або адміністративний розсуд3.
Розглядаючи дискреційні повноваження у вузькому розумінні М.К.
Закурін називає їх можливістю, в межах закону, діяти за власним розсудом,
застосувати норми закону та вчиняти конкретні дії (або дію) серед інших,
кожні з яких окремо є відносно правильними (законними)4.
Г. Бребан визначає дискреційні повноваження (як правомочності щодо
розсуду) через категорію «свободи» адміністрації оцінювати ситуації і
приймати за ними рішення, яка надає адміністрації простір у здійсненні
вибору між декількома рішеннями: вона вправі діяти або не діяти, а коли
діє, то може вибирати один або декілька з можливих варіантів дій5 . На
думку В.І. Ремньова, дискреційні повноваження – це «право» органу державного управління приймати владні рішення на власний розсуд6.
Таким чином, у сучасних наукових дослідженнях термін «дискреційні
повноваження» пов’язується з такими поняттями, як «розсуд адміністративний», «власний розсуд», «вільний розсуд», «право чи свобода органу
управління», а їх полісемантичність не сприяє чіткому сприйняттю і аналізу одного з важливих понять адміністративного права.
Якщо звернутись до тлумачних словників, то у них під «розсудом»
розуміється рішення, висновок, думка; надати що-небудь на чийсь розсуд;
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діяти за власним
в значенні прийти до висновку про наявність
чого-небудь у чому-небудь, встановити, визнати існуючим, визнати щонебудь чим-небудь і дію, рішення або схильність діяти, вирішувати за власним бажанням, а не за законом, свавілля8.
Як підкреслює С.Г. Шевцов, в процесі розсуду формується остаточна
суб’єктивна думка (судження, що виражає оцінку, погляд), висновок
(висновок з чого-небудь, судження, зроблене на підставі чого-небудь),
рішення (висновок, висновок з чого-небудь). Висновок, рішення і думка
про перевагу варіанту в даному випадку є синонімами, але мають різні
смислові відтінки: думка – суб’єктивний (наприклад, особлива думка
судді; думка може базуватись тільки на відчуттях), висновок – логічний,
рішення – вольовий9.
Розсуд перекладається на сучасну англійську мову як «discretion»10. У
свою чергу, «discretion» з англійської мови перекладають як «розсуд; свобода дій, вільний вибір, право розсуду; дискреційне право; розсудливість;
обережність» («discretion» або «power of discretion»), а прикметник «discretionary» – як «наданий на власний розсуд, що діє за власним розсудом,
дискреційний»11.
М.І. Бойчук12, Ю.Г. Барабаш13, виділяють дві складові «дискреції»:
вольову, – яка включає в себе (вільний) розсуд; та інтелектуальну (морально-правову), – означає використання суб’єктом «здорового глузду» (дискреційних повноважень «за здоровим глуздом»).
Вивчаючи етимологічне походження англійського слова «discretion»
С.Г. Шевцов відмічає, що воно походить від англійського «dyscrecyun» та
позначає внутрішнє вміння розрізняти, яке, у свою чергу, утворилося від
старофранцузького «discrecion» або безпосередньо від пізньолатинського
«discretionem» (називний «discretio»), також позначає вміння розрізняти,
повноваження робити відмінності. Англійська фраза «at (one’s) discretion»
(на (свій) розсуд) вперше вжита в 1570 році в значенні право вирішувати
чи судити (кінець XIV ст.); з цього ж періоду часу розглянутий термін
використовується в англійській мові для позначення віку, з якого особа вважається відповідальною за свої вчинки («the age of discretion»)14.
Таким чином, семантичний і етимологічний аналіз поняття «дискреції»
дозволяє прийти до висновку про його подібність з розсудом.
Розглядаючи (визначаючи) дискреційні повноваження органів виконавчої влади, які природно пов’язані з розсудом, окремі автори виходять з
того, що в багатьох випадках термін «розсуд» можливо синонімічно вживати як «вільний», «власний», «адміністративний».
На мою думку, словосполучення «вільний розсуд» не передбачає будьяких обмежень та має всі ознаки свавілля та неконтрольованості. Адже
слово «вільний» означає те, що здійснюється, протікає, має місце в умовах
свободи; володіє державною незалежністю, суверенний; незалежний, має
право, можливість розпоряджатися собою за власним розсудом; чинений
по своїй волі, без примусу; нічим не обумовлений; не обмежений якиминебудь обмеженнями, заборонами, нормами, правилами; такий, користу-
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вання яким не пов’язано з обмеженнями; звільнений, позбавлений від
будь-чого15.
Тому підтримуємо позицію А. Барака, який відмічає, що «вільний розсуд» – це повноваження, надані особі, яка наділена владою, вибирати між
двома або більше альтернативами, коли кожна альтернатива законна. Отже,
це вибір лише законних альтернатив. Якщо законна альтернатива відсутня,
не може бути мови про розсуд16. Виправданим такий підхід можна вважати, якщо взяти за критерій ступінь свободи, який визначає законодавець у
межах застосування правових норм.
Словосполучення «власний розсуд» найчастіше застосовується при
визначенні поняття «дискреційна влада», що бере початок із так званої
французької концепції «дискреційності влади» адміністративних органів.
Як відомо, слово «власний» означає «є чиєю-небудь власністю, що
перебуває в індивідуальному користуванні у кого-небудь в особистому
віданні, розпорядженні кого-небудь; властивий, притаманний кому-небудь;
здійснюється, здійснюваний особисто ким-небудь; дійсний, справжній;
буквальний, справжній (про зміст, значення чого-небудь)»17. Натомість
дискреційна влада трактується як наявність у державних органів і посадових осіб особливих повноважень діяти на власний розсуд у межах закону18,
що розуміється як міра визначеності таких повноважень та межи їх застосування.
В.Б. Авер’янов визначав дискреційну владу як спосіб реалізації публічної (тобто з боку держави і місцевого самоврядування) влади, за яким
відповідний суб’єкт влади (орган або посадова особа) застосовує надані
йому в межах закону повноваження на власний розсуд, без необхідності
узгодження у будь-якій формі своїх дій з іншими суб’єктами. Ці повноваження він називає дискреційними19. Однак широке тлумачення цього підходу може призвести до висновку про відсутність потреби узгоджувати дії
взагалі з правом як об’єктивним явищем.
Розглядаючи правову природу дискреційних повноважень органів
виконавчої влади, автори виділяють їх ознаки, які свідчать, що правом дискреції відповідний орган наділяє закон, який обумовлює певну свободу
(розсуд), не пов’язану з свавіллям чи безконтрольністю, тобто здійснюються в рамках закону (М.І. Бойчук)20. Застосування закону сприймається
через призму як меж їх дискреційних повноважень та закону, так і взагалі
права. Однак, через необмежене трактування дискреційних повноважень
(власного розсуду), як зазначає М.К. Закурін, посадова особа діє за власним «законним», на її думку, переконанням, враховуючи обставини індивідуальної ситуації, але в деяких випадках виходить за межі права (залишаючись при цьому в межах закону)21.
Словосполучення «адміністративний розсуд» цілком притаманно та
застосовується (реалізується) у сфері державного управління органами
виконавчої влади. Слово «адміністративний» співвідноситься за значенням з іменником адміністрація, пов’язаний з ним; притаманний адміністрації, характерний для неї. «Адміністрація» тлумачиться як система орга-
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нів виконавчої і розпорядчої влади, які здійснюють функції управління в
державі; посадові особи, які стоять на чолі управління чим-небудь22;
пов’язаний з управлінням, адміністрацією або входить в компетенцію
виконавчої влади23. Юридична енциклопедія під «адміністрацією» визначає інституції, які здійснюють функції управління у різних сферах суспільного життя. А в аспекті використання терміна «адміністрація» у словосполученні «державна адміністрація» іноді вживається для визначення
системи органів виконавчої влади; назви конкретних органів виконавчої
влади адміністративно-територіальних одиниць в Україні24.
Таким чином, розсуд «вільний», «власний», «адміністративний» є
синонімами, які мають різні смислові відтінки.
Коли ми говоримо про розсуд «вільний», то маємо на увазі необхідність
особливого регулювання, яке не випливає із загальних засад адміністративного права. Там, де немає законодавчого обмеження, орган виконавчої
влади має свободу дії, згідно з публічним інтересом в залежності від
суб’єктивного інтересу посадової особи, або так званої доцільності. Ми
маємо на увазі свавілля, відсутність яких би то не було меж.
С.Г. Шевцов зазначав, що свавілля – це абсолютний, нічим не стримуваний розсуд, а розсуд – це свавілля в певних межах, оскільки семантичний аналіз свідчить про подібність розсуду і свавілля, але смисловий відтінок розсуду виражається саме в наявності меж, а свавілля – у їх відсутності, свавіллі25.
Використовуючи в якості правової категорії термін «розсуд», законодавець має на увазі, що розсуд повинен мати свої межі. Оскільки, розсуд
завжди передбачає наявність обмежувачів і (або) самообмежувачів у
вигляді норм моралі, моральності, совісті, правосвідомості. Тому, коли
говоримо про розсуд «власний» (такий, що перебуває в користуванні когонебудь, йому притаманний та ним здійснюваний), ми припускаємо наявність певних меж, які повинні стримувати суб’єкта, при реалізації своїх
повноважень щодо здійснення розсуду (закон, внутрішні обмежувачі). А
розсуд «адміністративний», у тому числі, вказує на конкретних суб’єктів
управлінської сфери, наділених повноваженнями, що окреслені їх компетенцією.
За своїм характером органи виконавчої влади уповноважені реалізовувати саме адміністративний розсуд у випадках, коли законодавство не в
змозі детально і повно регулювати всю різноманітність суспільних відносин.
Однією з особливих ознак органу виконавчої влади є наявність владних
повноважень, а дискреційні повноваження є особливою їх частиною. Як
зазначає Ю.О. Тихомиров наявність владного повноваження є найважливішою умовою для адміністративного розсуду. Владні повноваження, гарантовані законом, є мірою прийняття рішень і вчинення дій. А разом з нормативно встановленими цілями, предметами відання юридично визначених сфер та об’єктів впливу він відносить владні повноваження до елементів компетенції (компетенційних елементів)26.
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У тлумачних словниках «повноваження» визначаються як права, надані посадовій особі чи установі органами влади27. В Юридичній енциклопедії термін «повноваження» означає сукупність прав і обов’язків державних органів і громадських організацій, а також посадових та інших осіб,
закріплених за ними у встановленому законодавством порядку для здійснення покладених на них функцій. Основними формами реалізації повноважень державними органами є прийняття ними нормативно-правових
актів (законів, указів, розпоряджень, наказів тощо), а посадовими особами – здійснення організаційно-розпорядчих дій28.
Права, як елемент владних повноважень органів виконавчої влади
досить часто трактуються як «свобода розсуду в їх використанні», але в
публічній сфері вони завжди пов’язані з обов’язками такого органу, тому
владне дискреційне повноваження слід розглядати як правообов’язок,
який реалізується тільки у публічних інтересах.
Обирати той чи інший варіант використання наданих прав і обов’язків
на свій розсуд є можливістю органу виконавчої влади, якщо вона передбачена у змісті його компетенції. Дискреційні повноваження застосовуються
тільки тоді, коли це потребують надзвичайні або спеціальні обставини,
передбачені у компетенційних нормативно-правових актах, наприклад, які
містять формулу «може», «вправі» та ін. Таким чином, дискреційні повноваження органів виконавчої влади повинні реалізовуватись лише у правовому полі.
Пропонуємо визначати дискреційні повноваження органів виконавчої
влади як встановлену компетенційними нормативно-правовими актами
сукупність прав і обов’язків, які потенційно визначають ступінь самостійності їх реалізації в межах закону і з урахуванням принципу верховенства
права, та полягають у застосуванні ними адміністративного розсуду при
вчиненні дій і прийнятті рішень у сфері державного управління.
Сутнісними ознаками дискреційних повноважень органів виконавчої
влади є:
а) охоплені компетенцією особливі права і обов’язки, які є складовою
їх правового статусу та визначають місце і роль органів виконавчої влади
в державному механізмі; б) волевиявлення, яке своєрідно заповнює нормативний вакуум та долає невизначеність нормативно-правового акту; в)
дискреційні повноваження не є абсолютними та мають легальні межі,
визначені законом, принципом верховенства права (правовими межами, як
правило діє принцип «дозволено те, що закріплено у законі»), «розумним
обмеженням» на рівні моралі, суспільних традицій та відповідальністю
владного суб’єкта; г) наявність певного ступеню свободи (адміністративного простору) під час здійснення дій та прийняття рішень; д) реалізація
дискреційних повноважень здійснюється шляхом застосування адміністративної процедури, що має контрольно-юрисдикційне значення.
Запропоноване нами бачення понять «дискреція», «дискреційні повноваження органів виконавчої влади» не претендує на безспірність і потребує подальшого наукового розвитку та аргументації. Окремі положення,
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висловлені в даній роботі, потребують подальшого розвитку та уточнення.
Однак представлені нами міркування із даного питання дозволяють значно розширити сучасне бачення проблем визначення дискреційних повноважень органів виконавчої влади, їх змісту та сутності.
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Розділ 5
ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ
ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

УДК 347.23

А. Ю. БАБАСКІН

ЩОДО МОЖЛИВОCТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
НОРМ ІНСТИТУТУ ПОРУКИ ДО ЗАСТАВНИХ ВІДНОСИН
ЗА УЧАСТЮ МАЙНОВОГО ПОРУЧИТЕЛЯ
Висвітлюються окремі аспекти цивільно-правового регулювання договору застави
за участю майнового поручителя. Незважаючи на те, що науковці традиційно розглядали заставу та поруку як два відмінні види (способи) забезпечення виконання
зобов’язань, існує суперечлива судова практика, згідно якої до заставних відносин за
участю майнового поручителя судами застосовуються не лише норми інституту
застави, а й норми інституту поруки, що на практиці веде до грубого порушення прав
та інтересів кредиторів (заставодержателів). На підставі проведеного дослідження
автором надані пропозиції щодо шляхів вирішення цієї проблеми.
Ключові слова: майновий поручитель, порука, застава, кредитор.
Бабаскин А.Ю. О возможности распространения норм института порчительства на зологовые отношения с участием имущественного поручителя
Освещаются отдельные аспекты гражданско-правового регулирования договора
залога с участием имущественного поручителя. Несмотря на то, что ученые традиционно рассматривали залог и поручительство как два разных вида (способа) обеспечения исполнения обязательств, существует судебная практика, согласно которой к
залоговым отношениям с участием имущественного поручителя судами применяються не только норми института поручительства, но и норми института залога, что на
практике ведет к грубому нарушению прав и интересов кредитров (залогодержателей). На основании проведеного исследования автором даны предложения по путям
решения данной проблемы.
Ключевые слова: имущественный поручитель, поручительство, залог, кредитор.
Babaskin Anatoly. About possibility of dissemination of norms of institute of the
guarantee on the pledge relations with participation of the property guarantor
The article covers certain aspects of civil regulation of the contract of pledge with participation of the property guarantor. Despite the fact that scientists traditionally considered
pledge and the guarantee as two different one from another types (ways) of providing performance of obligations, in Ukraine jurisprudence remains according to which the mortgage
relations with participation of the property guarantor courts apply not only norms of institute of pledge, but also norm of institute of the guarantee that conducts to rough violation of the
© БАБАСКІН Анатолій Юрійович – кандидат юридичних наук, старший науковий
співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Юридичні і політичні науки

109

rights and interests of creditors (mortgagees). Proposals for the solution of this problem are
given on the basis of the conducted research by the author.
Key words: property guarantor, guarantee, pledge, creditor.

Незважаючи на те, що науковці традиційно приділяли значну увагу
дослідженню інституту застави, деякі норми цього інституту є належним
чином не розтлумаченими, внаслідком чого існує суперечлива судова практика щодо договорів застави за участю майнового поручителя. В зв’язку з
цим зазначений інститут і на цей час привертає увагу науковців та практиків.
У різні часи питання правового регулювання відносин застави
досліджували В.В. Вітрянский, О.В. Дзера, О.С. Іоффе, Н.С. Кузнєцова,
І.Н. Спасибо-Фатєєва, Р.О. Стефанчук, Є.О. Суханов, Ю.К. Толстой та багато інших. Утім, відсутність узагальнення судової практики та роз’яснень з
питань застосування господарськими судами законодавства при вирішенні
справ щодо заставних відносин за участю майнового поручителя, обумовлює актуальність теми даної наукової статті, метою якої є дослідження правового регулювання заставних відносин за участю майнового поручителя.
Згідно з частиною 1 статті 583 Цивільного кодексу України (далі – ЦК
України), статті 11 Закону України «Про заставу», статті 1 Закону України
«Про іпотеку», статті 2 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» учасником заставних відносин може бути
майновий поручитель. Останній згідно Закону є заставодавцем, хоча і
називається третьою особою. Таким чином, стосовно основного договору,
виконання зобов’язань за яким забезпечується заставою, майновий поручитель є третьою особою, а у договорі застави він є його стороною – заставодавцем. Як зазначає Є.О. Суханов, у випадках коли предметом застави є
майно третьої особи, ця особа повина здійснити правочин застави не від
імені боржника, а від власного імені. Відносини між третьою особою –
заставодавцем та боржником за основним зобов’язанням не є заставними,
права і обов’язки, що виникають між ними не входять у зміст заставних
правовідносин1.
Отже, майновим поручителем є особа, яка передає в заставу майно та
майнові права для забезпечення виконання зобов’язання іншої особи- боржника за основним договором. Сам термін «майновий поручитель» з’явився в законодавстві України лише в 1992 році, з набранням чинності Закону
України «Про заставу». Зауважимо, що можливість надання в заставу
майна особою відмінною від особи боржника за основним зобов’язанням,
була і раніше відома законодавству України, оскільки відповідні норми
зберігалися у Цивільному кодексі України 1963р. (ст. 182 ЦК України) до
1993 року, коли вони були вилученні із вказаного Кодексу, у зв’язку із
набуттям чинності Закону України «Про заставу». Зазначимо, що спорів
щодо їх застосування у той час не виникало. На наш погляд, введення у
законодавство терміну «майновий поручитель» мало своєю ціллю розріз-
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нити на рівні визначення два виду заставодавців, відомих цивільному обороту України. Заставодавця, що встановлює заставу для забезпечення
свого основного зобов’язання, було вирішено найменувати заставодавцем,
а заставодавця, що встановлює заставу для забезпечення виконання чужого основного зобов’язання, було вирішено іменувати «майновий поручитель». Отже, як вірно зазначили вітчизняні правознавці, введення у законодавство України зазначеного нового терміну мало на меті, лише виконати функцію законодавчої економії2.
Однак, як зазначив Н. Слюсаревский, надто стисле регулювання правового становища майнового поручителя не могло не викликати проблем на
практиці, які тим чи іншим чином окреслювалися і в матеріалах судової
практики, і в наукових статтях3. Яскравим прикладом вказаного було
помилкове ототожнення правового становищам майнового поручителя та
поручителя як сторони договору поруки (§ 3 гл. 49 ЦК України), та розповсюдження на заставні відносини за участю майнового поручителя,
норм інституту поруки, зокрема, норм статті 559 ЦК України, які визначають підстави припинення поруки. Певна негативна роль у цьому належить
Національному банку України, який у в своїх «Методичних рекомендаціях
щодо застосування комерційними банками Закону України «Про заставу»
визначив «майнового поручителя» як особу, яка згідно з договором поручительства зобов’язується перед кредитором (банком) іншої особи відповідати за виконання останнім (боржником за кредитним договором) свого
зобов’язання в повному обсязі чи в його частині за рахунок заставленого
майна4. Як бачиться із аналізу вказаного листа Національного банку
України, у заставних відносинах за участю майнового поручителя мова
йде не просто про договір застави, а про одночасно застосування двох
видів (способів) забезпечення виконання зобов’язань: поруки, згідно якої
поручитель зобов’язується перед кредитором відповідати за виконання
останнім основоного зобов’язання та для забезпечення виконання
зобов’язання за договором поруки передає в заставу кредитору належне
йому майно.
На жаль, зазначена помилкова правова конструкція була сприйнята
арбітражними судами України.
В подальшому зазначена правова позиція була спростована Вищим
арбітражним судом України, який у пункті 6 Оглядового листу від
30.05.2001 р. N 01-8/637 «Про практику вирішення окремих спорів,
пов’язаних із забезпеченням виконання зобов’язань (за матеріалами судової
колегії Вищого арбітражного суду України по перегляду рішень, ухвал,
постанов)5 роз’яснив, що порука і застава є різними самостійними способами забезпечення виконання зобов’язань, внаслідок чого до заставних
правовідносин не застосовуються норми ЦК України, що регулюють договір поруки. Однак з прийняттям Цивільного кодексу України від 03 січня
2003 року та створенням системи господарських судів практика застосування до заставних відносин за участю майнового поручителя не тільки
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норм про заставу, а й норм про поруку знов відродилася навіть на рівні Верховного Суду України6, та знайшла своїх прихильників серед науковців7.
На наш погляд, зазначена правова позиція на якій ґрунтується така
судова практика є помилковою з огляду на наступне.
Порука та застава є одними із найдавніших інститутів цивільного права
та одним із найефективніших способів забезпечення виконання
зобов’язань в умовах сучасного цивільного та господарського обігу.
Порука має складну теоретичну природу, оскільки одночасно є способом забезпечення виконання зобов’язань, та має зобов’язальний, договірний характер. Акцесорне зобов’язання поручителя виконати договір поруки має строковий характер, тому поручителя слід вважати зобов’язаним
виключно в межах строку, передбаченого у частині 4 статті 559 ЦК
України, якщо інше не встановлено договором поруки. Суть поруки полягає у тому, що у разі невиконання боржником основного зобов’язання,
забезпеченного порукою, поручитель зобов’язується виконати борг боржника замість останнього. Поручитель не є співборжником в забезпеченому порукою зобов’язані, тому заявлений до нього у разі прострочення боржника позов про примусове виконання забезпеченого зобов’язання в натурі не підлягає задоволенню, оскільки в данному випадку поручитель
зобов’язаний сплатити лише грошову суму, що відповідає майновим втратам кредитора, що викликані невиконанням або неналежним виконанням
боржником забезпеченого порукою зобов’язання. Разом з тим поручитель
має право запропонувати кредитору належне виконання негрошового
зобов’язання за боржника по правилам пункту 1 статті 528 ЦК України. У
разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники,
якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя (ч. 1 ст. 554 ЦК України). При цьому поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо
інше не встановлено договором поруки. До поручителя, який виконав
зобов’язання, забезпечене порукою, переходять усі права кредитора у
цьому зобов’язанні, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання (ч.
2 ст. 556 ЦК України). Що ж до підстав припинення поруки, то до останніх стаття 559 ЦК України відносить: припинення забезпеченого порукою
зобов’язання; зміну основного зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності; настання строку виконання зобов’язання, якщо кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем; переведення боргу на
іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника; закінчення строку, встановленого в договорі поруки; якщо такий строк договором
не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести
місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не
пред’явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов’язання не
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встановлений або встановлений моментом пред’явлення вимоги, порука
припиняється, якщо кредитор не пред’явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.
В свою чергу, застава є також одним із найбільш поширених способів
забезпечення виконання зобов’язань, що обумовлено її речовозобов’язальним характером. При виникненні заставних правовідносин
кредитору (заставодержателю), як правило, чітко відомо, на яке майно він
зможе звернути стягнення у разі невиконання боржником основного
зобов’язання, забезпеченого заставою. Нарешті, перевага правового положення заставодержателя над іншими кредиторами, які мають до боржника
вимоги, не забезпечені заставою, полягає у тому, що права кредиторазаставодержателя задовольняються переважно перед вимогами інших кредиторів, за рахунок заставленого майна, якщо інше не встановлено законом. На відміну від поруки застава виникає не тільки на підставі договору,
а й на підставі закону або рішення суду. Застава має похідний характер від
основного зобов’язання і є дійсною до припинення основного зобов’язання або до закінчення строку дії договору застави. У разі невиконання
зобов’язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право
звернення стягнення на предмет застави (ч. 1 ст.589 ЦК України), при
цьому майновий поручитель в разі невиконання боржником забезпеченого
заставою основного зобов’язання має право виконати таке зобов’язання з
метою запобігання зверненню стягнення на предмет застави (ст.26 Закону
України «Про заставу»). Наслідком цього є заміна кредитора у основному
зобов’язані (п. 3. ч. 1 ст. 512 ЦК України).
Підстави припинення іпотеки встановленні у статті 593 ЦК України,
згідно якої застава припиняється: припинення зобов’язання, забезпеченого
заставою; втрати предмета застави, якщо заставодавець не замінив предмет застави; реалізації предмета застави; набуття заставодержателем права
власності на предмет застави. Право застави припиняється також в інших
випадках, встановлених законом. Наприклад, згідно статті Закону України
«Про іпотеку» підставами припинення іпотеки є також закінчення строку
дії іпотечного договору та визнання іпотечного договору недійсним.
Окремо зазначимо, що ні норми ЦК України, що регулюють інститут
застави (ст.ст.572-593), ні положення Закону України «Заставу, чи Закону
України «Про іпотеку» не містять бланкетних норм, які б відсилали б до
статтей ЦК України, що регулюють інститут поруки.
З вищевикладеного можна зробити наступні висновки щодо відмінності поруки та застави (іпотеки): порука та застава є двома різними видами
(способами) забезпечення виконання зобов’язань. Один із них має виключно зобов’язальний, а інший речово-зобов’язальний характер; порука та
застава мають різні правові підстави виникнення, договір поруки та договір застави, в залежності від суб’єктного складу сторін, є двома самостійними цивільними або господарськими договорами, які відрізняються
істотними умовами договору, договору поруки притаманна покладення
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солідарної або субсидіарної відповідальності на поручителя за виконання
боржником основного зобов’язання, на відміну від цього відповідальність
майнового поручителя обмежується вартістю заставленого майна; порука
та застава мають різні підстави для припинення.
Отже, не має правових підстав для ототожнення майнового поручителя
у заставних відносинах з поручителем за договором поруки та застосування до таких заставних відносин норм ЦК України, що регулюють інститут
поруки. Не має також жодних підстав і для того, щоб розглядати договори
застави за участю майнового поручителя як змішані (ч. 2 ст. 628 ЦК
України), які є підставою для одночасного виникнення двох видів (способів) забезпечення виконання зобов’язань: поруки та застави.
Зазначимо, що вищевказана проблема вже вирішена у загальних судах
завдяки роз’ясненням наданим Пленумом Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ у постанові «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин», де судам роз’ясненно, що при вирішенні спорів за участю майнових поручителів суди мають виходити з того,
що відповідно до статті 11 Закону України «Про заставу», статей 1, 11
Закону України «Про іпотеку» майновий поручитель є заставодавцем або
іпотекодавцем. Відповідно до статті 546 ЦК застава (іпотека) та порука є
різними видами забезпечення, тому норми, що регулюють поруку (статті
553-559 ЦК), не застосовуються до правовідносин кредитора з майновим
поручителем, оскільки він відповідає перед заставо/іпотекодержателем за
виконання боржником основного зобов’язання винятково в межах вартості предмета застави/іпотеки8.
Однак зазначена вище хибна практика зберігається у судовій практиці
господарських судів9. В зв’язку із тим, що згідно статті 36 Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» в Україні створені пленуми Вищих спеціалізованих судів, які за результатами узагальнення судової практики
дають роз’яснення рекомендаційного характеру з питань застосування спеціалізованими судами законодавства при вирішенні справ відповідної
судової юрисдикції, потрібно надання роз’яснення з вищевказаного приводу з боку Пленуму Вищого господарського суду України. В противному
разі, з існуючим рівнем корумпованості господарських судів, в Україні і
надалі збережеться можливість маніпулювання нормами чинного законодавства при розгляді судових справ щодо договорів застави за участю майнового поручителя.
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С. О. КОРОЄД

ЗМІНА МЕТИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
ЯК ОСНОВА ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ
Аналізуються погляди науковців на двояке розуміння цивільного процесу: як правила
поведінки суду і як процесуальну діяльність, та обґрунтовується висновок, що остання являє собою цивільне судочинство, особливе значення при дослідженні якого має відводитися діяльнісному підходу, за яким суттєве значення має мета діяльності.
Обґрунтовується необхідність законодавчої зміни мети цивільного судочинства, якою
має бути усунення правового конфлікту, зумовленого порушенням цивільної процесуальної діяльності, та здійснення ефективного захисту порушених, невизнаних або
оспорюваних прав, свобод чи інтересів суб’єктів матеріальних правовідносин. Для реалізації зазначеної мети доводиться необхідність покладення на суд обов’язку вживати
всіх необхідних і достатніх заходів щодо встановлення фактичних обставин, що
мають значення для правильного вирішення справи, та застосовувати ефективний
спосіб захисту порушеного права чи охоронюваного законом інтересу або вживати
інших дієвих заходів відповідно до закону та інтересів сторін і спрямовані на вирішення заявленої вимоги.
Ключові слова: правосуддя, цивільне судочинство, суд, цивільні справи, завдання,
мета, реформування, діяльнісний підхід.
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Короед С.А. Изменение цели гражданского судопроизводства как основа его
реформирования
Анализируются взгляды ученых на двоякое понимание гражданского процесса: как
правила поведения суда и как процессуальную деятельность, и обосновывается вывод,
что последняя представляет собой гражданское судопроизводство, особое значение
при исследовании которого отводится деятельностному подходу, согласно которому
существенное значение имеет цель деятельности. Обосновывается необходимость
законодательного изменения цели гражданского судопроизводства, которой должно
быть устранение правового конфликта, обусловленного возбуждением гражданской
процессуальной деятельности, и осуществление эффективной защиты нарушенных,
непризнанных или оспариваемых прав, свобод или интересов субъектов материальных
правоотношений. Для реализации указанной цели доказывается необходимость возложения на суд обязанности совершать все необходимые и достаточные меры по установлению фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, и применять эффективный способ защиты нарушенного права или охраняемого законом интереса или осуществлять другие действенные меры в соответствии с
законом и интересами сторон, направленные на разрешение заявленного требования.
Ключевые слова: правосудие, гражданское судопроизводство, суд, гражданские
дела, задачи, цель, реформирования, деятельностный подход.
Koroied Sergii. Changing the purpose of civil proceedings as a basis for its reform
It is analyzed the views of scientists on a dual understanding of civil procedure: as the
rules of conduct of the court and as a procedural activity; and it is justified the conclusion that
the latter is a civil proceedings, and particular importance in the study of which is assigned
to the activity approach, in accordance to which essential meaning has the purpose of activities. It is justified the need for legislative amendment of purpose of civil proceedings, which
should be the elimination of the legal conflict due to the excitation of the civil procedural
activities, and implementation of effective protection of the violated, unrecognized or disputed rights, freedoms or interests of substantive relations. To achieve this goal it is proven the
necessity of assignation of duties on the court to make all necessary and reasonable measures
to establish the factual circumstances relevant to the proper resolution of the case, and apply
effective way to protect the violated right or legally protected interest or to carry out other
effective measures in accordance with the law and the interests of the parties for the resolution of the declared claim.
Key words: justice, civil proceedings, court, civil cases, problem, objective, reform,
activity approach.

Цивільний процес, як відомо з юридичної літератури, визначається
науковцями двояко: по-перше, як порядок провадження в цивільних справах, порядок розгляду і вирішення цивільних справ, порядок вчинення
процесуальних дій, тобто як встановлені законом правила поведінки суду
та інших учасників процесу, і ототожнюється із поняттям “цивільне судочинство”1, яке складається із автономних процесуальних порядків розгляду справ2; а по-друге, як врегульована цивільним процесуальним правом і
здійснювана в певній процесуальній формі процесуальна діяльність
суб’єктів судочинства щодо розгляду і вирішення цивільних справ в судах
в процесі здійснення правосуддя в цивільних справах, ототожнюючи таку
діяльність із поняттям “цивільне судочинство”3, а також цивільні процесуальні відносини, які виникають у зв’язку з такою діяльністю4.
У традиційному розумінні поняття “процес”, як правило, ототожнюється з діяльністю судових органів щодо розгляду і вирішення конкретних
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кримінальних, цивільних, адміністративних справ. У такому ж розумінні
процес зводиться до правоохоронної діяльності, яка складає головний
зміст функцій правосуддя. Саме в такому аспекті визначається функціонально-компетенційний зміст судової влади5. Судовий процес – визначена
законом процедура розгляду судом цивільної, кримінальної, господарської
або будь-якої іншої справи6. Крім того, в юридичній літературі з цивільного процесу зазначається: “для того, щоб почати процес заінтересована
особа має пред’явити позов, подати скаргу або заяву”7. З останнього
речення випливає, що процес “починається”. На нашу думку, все це вказує
на те, що процес є динамічним явищем, тобто діяльністю (сукупністю дій).
Оскільки поняття “цивільний процес” і “цивільне судочинство” вчені
вживають як синоніми, незалежно від того, який зміст вони вкладають в це
поняття, тому можна зробити висновок, що цивільне судочинство теж
являє собою врегульовану нормами цивільного процесуального права
діяльність суду та інших учасників процесу, пов’язану з розглядом і вирішенням по суті цивільних справ8. Таке розуміння судочинства міститься й
в юридичній енциклопедії, згідно з якою воно є видом державної діяльності, пов’язаної із розглядом і вирішенням цивільних, кримінальних та
інших судових справ9.
Отже, враховуючи динамічний характер цивільного процесу, особливе
значення в процесуальних дослідженнях має застосування діяльнісного
підходу. Як відомо, діяльність являє собою комплекс взаємодіючих елементів, які разом зі зв’язками утворюють системну якість. В теперішній
час прийнято виділяти чотири елементи діяльності: мета, засіб, процес і
результат діяльності. Таким чином, процес є тільки частиною діяльності, її
складовим елементом. Важливим елементом є мета. Її значення в структурі діяльності є суттєвим. Прийнято вважати, що в рамках діяльнісного підходу мета означає образ майбутнього результату діяльності, на основі чого
задається структура цієї діяльності10.
Як слушно зауважують окремі науковці, що саме мета “задає процесуальність судової діяльності”11.
Ми вже досліджували питання, пов’язані із реалізацією мети сучасного українського цивільного судочинства, проте лише в аспекті ефективності способів захисту порушеного права12. Натомість нами не піддавалося детальному аналізу питання щодо мети, яку має переслідувати цивільне судочинство та яка має стати визначальним вектором в реформуванні
процесуального порядку здійснення правосуддя в цивільних справах.
В науці цивільного процесу немає однозначної точки зору щодо мети
цивільного судочинства. Одні науковці вважають, що мета цивільного
судочинства зводиться лише до вирішення спору (тобто, мета позивача
полягає в отриманні судового рішення, ухваленням якого закінчується
цивільне судочинство), а інші вважають такою метою – реальний захист
прав (тобто кінцевою метою цивільного судочинства є саме реальне відновлення в правах)13.
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Дореволюційні процесуалісти кінцевою метою діяльності суду (а в
окремих випадках й учасників процесу) вважали: а) спірний цивільний
позов обернути у безспірний (К.Д. Кавєлін); б) щоб право не тільки існувало, але і діяло, так як шляхом процесу держава сама призводить право до
здійснення, вправляючи примус проти всіх, хто діє всупереч його приписам (Ю.С. Гамбаров); в) вирішення питання про правильність вимог позивача (Є.О. Нефедьєв); г) охорону громадського ладу шляхом відгородження цивільних прав окремої особи проти порушень з боку інших осіб
(І.Є. Енгельман); д) вирішення спірних відносин матеріального цивільного права між сторонами (Т.М. Яблочков)14.
Сучасні вчені-процесуалісти пов’язують завдання судової влади при
здійсненні правосуддя в цивільних справах з процесуальною діяльністю
щодо усунення правового конфлікту, встановлення правомірності вимог,
визначення виду і обсягу суб’єктивних прав і юридичних обов’язків
суб’єктів права15. При цьому, окремі науковці зауважують, якщо сприймати кожну цивільну справу як певну спірну або конфліктну правову ситуацію, то завданням цивільного судочинства постає вирішення спорів, ліквідація правопорушень і відновлення порушених прав і законних інтересів16.
Основний доповідач Алан Узелач на Всесвітній конференції
Міжнародної асоціації процесуального права (2012 р.) проголосив дві
головні мети цивільного судочинства, які в самому широкому сенсі можуть
бути визначені як: а) вирішення індивідуальних спорів системою державних судів; б) та реалізація соціальних цілей, функцій і стратегії. У різних
концептуальних роботах ці цілі називаються по-різному. Про першу мету
часто говорилося як про мету врегулювати конфлікти (врегулювання спорів, вирішення конфлікту)17.
Водночас, на нашу думку, не можна залишати без уваги мету, заради
якої до суду звертається позивач, адже його першочерговою і головною
метою порушення цивільної процесуальної діяльності є захист його порушеного права, тобто реальне відновлення в правах. З огляду на це варто
приєднатися до думки І.В. Решетникової і В.В. Яркова, що треба не лише
розглядати справу, але й знайти законний шлях вирішення конфлікту, який
відповідатиме інтересам сторін18.
З вищенаведеного випливає, що мета цивільного судочинства повинна
зводитися до усунення між сторонами правового конфлікту (тобто остаточного вирішення цивільно-правового спору, у випадку його наявності),
та застосування ефективного способу захисту порушеного права, адекватного спірним матеріальним правовідносинам сторін та конкретним обставинам справи.
Таким чином, мета цивільного судочинства має подвійний характер:
а) процесуальний аспект мети цивільного судочинства полягає в “погашенні” спору в процесуальному плані шляхом вирішення (розв’язання)
справи; б) матеріальний аспект мети цивільного судочинства зводитись до
застосування ефективного способу захисту порушеного права, адекватно-
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го спірним матеріальним правовідносинам сторін та конкретним обставинам справи, який би остаточно в юридичному плані усунув би між сторонами цивільно-правовий конфлікт, тобто “погасив” спір в матеріально-правовому розумінні.
Разом з тим, завдання цивільного судочинства, як ми обґрунтовували
раніше, має полягати у правильному і своєчасному розгляді і вирішенні
цивільних справ, оскільки саме ці два чинники – правильність і своєчасність – є тими критеріями процесуальної діяльності, дотримання яких
можна об’єктивно оцінити (на відміну від таких чинників, як справедливість і неупередженість, які сьогодні закріплені серед завдань цивільного
судочинства)19.
З огляду на зроблені висновки нами пропонується змінити закріплену
у статті 1 ЦПК України мету цивільного судочинства, виклавши зазначену
норму в такій редакції: “Завданням цивільного судочинства є правильний
і своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ – спорів про право та
інших правових питань цивільної юрисдикції з метою усунення правового
конфлікту, зумовленого порушенням цивільної процесуальної діяльності,
та здійснення ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів суб’єктів матеріальних правовідносин”.
Ще І.Є. Енгельман свого часу зазначав, що в обов’язки держави входить турбота про створення процесу, який би рівною мірою забезпечував
правовий захист кожній простій людині і високопоставленому чиновнику,
більш заможному і менш заможному. Лише за таких умов громадяни
будуть сприймати суд як установу, яка сприяє охороні загального блага і,
зокрема, цивільних прав20.
Тому, зважаючи на те, що сформульована нами вище мета має стати
спрямовуючим вектором всього цивільного судочинства, варто визначити
й загальні засади її реалізації, доповнивши статтю 1 ЦПК України частиною другою такого змісту: “Для реалізації зазначеної мети цивільного
судочинства суд зобов’язаний вжити всіх необхідних і достатніх заходів
щодо встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та застосувати ефективний спосіб захисту порушеного права чи охоронюваного законом інтересу або вжити інших дієвих
заходів відповідно до закону та інтересів сторін, спрямованих на вирішення заявленої вимоги”.
Лише за умови внесення таких законодавчих змін, на наше переконання, можна вести мову про початок якісного реформування цивільного
судочинства, спрямованого на реальний і ефективний захист порушених
чи оспорюваних прав та інтересів суб’єктів цивільних матеріальних правовідносин, які звертаються в порядку цивільного судочинства за судовим
захистом, забезпечення фактичної рівності сторін в процесі та покладення
на державу відповідальності за якісне правосуддя та реальний судовий
захист порушених прав.
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С. А. ПИЛИПЕНКО
Г. Л. КРУШЕЛЬНИЦЬКА

ПРОБЛЕМИ КОНФІСКАЦІЇ
ЯК ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТВАРИН
Досліджено питання припинення права приватної власності на тварин у випадку їх
конфіскації. Аналізується наявне правове регулювання зазначених питань у цивільному,
адміністративному та кримінальному законодавстві. Розглядається можливість конфіскації тварин у випадку вчинення щодо них правочинів, що порушують публічний
порядок. Виокремлюються прогалини у чинному законодавстві в сфері правового регулювання конфіскації тварин та пропонуються шляхи вирішення поставлених завдань.
Ключові слова: тварини; припинення права власності; конфіскація.
Пилипенко С.А., Крушельницкая А.Л. Проблемы конфискации как основания
прекращения права собственности на животных
Исследованы вопросы прекращения права частной собственности на животных в
случае их конфискации. Анализируется существующее правовое регулирование указанных вопросов в гражданском, административном и уголовном законодательстве.
Рассматривается возможность конфискации животных в случае заключения относительно них сделок, которые нарушают общественный порядок. Выделяются пробелы
в указанной сфере правового регулирования и предлагаются пути решения поставленных вопросов.
Ключевые слова: животные; прекращение права собственности; конфискация.
Pylypenko Svitlana, Krushelnytska Hanna. Problems of confiscation as a ground for
the termination of the animal ownership
The article is dedicated to the investigation of issues of the termination of private ownership of animals parcel in case of its confiscation. The available legal regulation in civil,
administrative and criminal lawis analyzed. The possibility of confiscation of animals in case
of conclusion of transaction concerning them, that violate public order. The shortcomings of
the current law are singled out and the ways of raised issues are proposed.
Key words: animals; termination of the ownership; confiscation.

Одним із способів припинення права власності, зокрема на тварин,
згідно Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) є конфіскація.
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Водночас у законодавстві України відсутній досконалий і узгоджений
механізм конфіскації тварин, що й зумовлює актуальність цієї статті. Це
пояснюється тим, що конфіскація тварин є санкцією за вчинене її власником протиправне діяння, в тому числі щодо належної йому тварини, і виражається в примусовому та безоплатному позбавленні власника права власності на цю тварину. Отже, конфіскація є суворою санкцією відносно
особи, і її застосування потребує належного правового регулювання. Крім
того, недостатня врегульованість питань конфіскації тварин у чинному
законодавстві України зумовлює появу низки важливих практичних проблем, які будуть висвітлені нами в даній статті.
Питання правової природи інституту конфіскації тварин є малодослідженим і розглядається здебільшого у контексті вивчення спеціальних способів набуття та припинення права власності. Зокрема, окремі теоретичні
розробки можна зустріти у наукових роботах А. З. Баранюк, О. С. Харченка, В. Л. Скрипника.
У вітчизняній цивілістиці проблема припинення права власності на
тварину шляхом конфіскації залишається поза увагою науковців, тому
метою даної статті є аналіз чинного законодавства України, яке регулює
правовідносини, що виникають у випадку конфіскації тварин, виявлення
наявних в ньому недоліків та внесення пропозиціій щодо їх усунення.
За своїм змістом та призначенням конфіскація являє собою виключно
примусове, безоплатне вилучення на користь держави майна, яке належить
порушнику на праві приватної власності1. Статтею 354 ЦК України встановлено, що до особи може бути застосовано позбавлення права власності на майно за рішенням суду як санкція за вчинення правопорушення
(конфіскація) у випадках, встановлених законом. Конфісковане майно
переходить у власність держави безоплатно. Таким чином, для конфіскації
майна як для особливої підстави припинення права власності на майно
характерно наступне: а) вона є реакцією держави на вчинене суб’єктом
правопорушення; б) при цьому слово “санкція”, очевидно, має тлумачитись не інакше як реакція карального характеру; в) майно, щодо якого припиняється право власності фізичної чи юридичної особи, водночас переходить у власність держави2.
Підстави застосування конфіскації визначені у ч. 6 ст. 41 Конституції
України, відповідно до якої конфіскація майна може бути застосована
виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених
законом. Таким чином, повноваження щодо конфіскації належать виключно судам відповідно до положень процесуального законодавства.
При цьому, згідно Додатку до Кримінального Кодексу України та
Закону України “Про виконавче провадження” конфіскація не може поширюватися на таких тварин як одна корова, а у разі відсутності корови –
одна телиця; якщо немає ні корови, ні телиці – одна коза, вівця чи свиня –
в осіб, які займаються сільським господарством.
Перелік правопорушень, за вчинення яких може застосовуватися конфіскація, встановлюється кримінальним, адміністративним та цивільним
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правом. При цьому, можливість застосування “цивільно-правової конфіскації” передбачена лише у разі вчинення правочину, який грубо порушує
публічний порядок3.
Слід відзначити, що при позбавленні права власності на тварин шляхом
конфіскації при вчиненні адміністративного чи кримінального правопорушення власником тварини, законодавство України містить неточності та
неузгодженості. Так, частиною 2 ст. 12 Закону України “Про захист тварин
від жорстокого поводження” передбачено можливість конфіскації тварини
у разі жорстокого поводження власника з нею. Проте виявляється, що
практичної можливості здійснити конфіскацію тварини у цьому випадку
немає, оскільки у ст. 299 Кримінального кодексу України (далі – КК
України) за знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а
також нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських
чи корисливих мотивів передбачено санкції у вигляді штрафу, арешту та
обмеження волі. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
(далі – КУпАП) визначено імперативно санкцію за жорстоке поводження із
тваринами, їх мордування у вигляді штрафу. Тобто санкціями КК України
та КУпАП конфіскація тварини у разі жорстого поводження із нею не
передбачена, відповідно, суд не може вийти за межі санкції статті і винести рішення про конфіскацію тварини. Таким чином, спостерігаємо неузгодженість законодавства, яка має бути усунута шляхом включення конфіскації до санкцій статей КК України та КУпАП щодо жорстокого поводження із тваринами.
Водночас ст. 88, 88-1, 88-2, 90 КУпАП передбачають конфіскацію тварини як можливу санкцію за незаконне вивезення з України або ввезення
на її територію тварин, зокрема тварин, занесених до Червоної книги
України; за порушення порядку придбання чи збуту тварин; за порушення
правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах; за
погіршення середовища перебування тварин, занесених до Червоної книги
України, а також за порушення умов їх утримання. Конфіскація тварини
передбачена також ст. 154 КУпАП у разі тримання собак і котів у місцях,
де це заборонено відповідними правилами, чи понад установлену кількість, чи незареєстрованих собак, або приведення в громадські місця, або
вигулювання собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи в невідведених
для цього місцях, що спричинило заподіяння шкоди здоров’ю людей або їх
майну, а так само повторне протягом року вчинення порушення з числа
передбачених ч. 1 ст. 154 КУпАП. При цьому, застосовуючи санкцію за
вищевказані правопорушення, у вигляді конфіскації тварини, суд має
визначити саме власника тварини, а не особу, яка тимчасово утримувала
тварину під час вчинення адміністративного правопорушення.
Так, постановою судді Броварського міськрайонного суду Київської
області від 13 травня 2011 р. у справі № 33-355 А. було притягнуто до адмі-
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ністративної відповідальності за ч. 2 ст. 154 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 60 грн. з конфіскацією собаки.
Постанова була видана на підставі того, що 24 квітня 2011 р. близько 20
год. 30 хв. в м. Бровари по вул. Симоненка собака, який належить А., вигулювався без намордника, що призвело до пошкодження куртки Б. і завдання їй матеріальних збитків в розмірі 350 грн.
Своїми діями А. порушив правила вигулювання собак, що спричинило
заподіяння шкоди майну особи та вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 154 КУпАП.
Проте цю постанову було змінено апеляційним судом Київської області шляхом виключення з постанови призначення додаткового стягнення у
вигляді конфіскації собаки. Такого висновку апеляційний суд дійшов,
з’ясувавши, що суд першої інстанції зазначив у описовій та резолютивній
частинах постанови, що саме А. є власником собаки, але згідно з
Міжнародним ветеринарним сертифікатом № 012546, копія якого знаходилася в матеріалах справи, власником собаки є його донька В., яка утримує
собаку відповідно до чинного законодавства, вини її у вчиненні проступку
немає, оскільки про те, що А. взяв вигулювати собаку, вона не знала.
Отже, всупереч ч. 1 ст. 29 КУпАП суд неправомірно вирішив конфіскувати собаку, чим порушив норму матеріального права, оскільки собака не
належить йому на праві приватної власності, що підтверджується
Міжнародним ветеринарним сертифікатом4.
Законодавчо неврегульованими залишається низка питань, пов’язаних
із порядком виконання постанови суду про конфіскацію саме тварин як
особливого об’єкта цивільних прав у випадку порушення правил утримання домашніх тварин чи правил їх вигулювання, що призвело до заподіяння шкоди здоров’ю та/або майну людей. Так, незрозуміло, який саме орган
державної влади повинен здійснити конфіскацію тварин? Куди при цьому
доставляються конфісковані тварини? Як вони обліковуються? Хто і в
межах якого строку зобов’язаний їх утримувати? Чи підлягають конфісковані тварини продажу? На нашу думку, у зв’язку із величезною кількістю
постанов про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 154
КУпАП, недоцільно передбачати у санкції цієї статті конфіскацію тварини
натомість, більш дієвим засобом впливу на правопорушника є збільшення
розміру штрафу. Адже держава не взмозі забезпечити створення окремих
притулків саме для численних конфіскованих в порядку ч. 2 ст. 154 КУпАП
тварин, оскільки досі невирішеним залишається питання утримання та
розміщення безпритульних тварин. Таким чином, конфіскація тварини у
власника з підстав порушення правил тримання собак і котів тільки збільшить кількість безхазяйних тварин, адже знайти нового власника конфіскованій тварині досить складно, оскільки тварини звикають до свого
колишнього господаря, тривалий час зберігають прихильність до нього і
часто поводяться агресивно із чужими людьми.
Водночас законодавством України не передбачено конфіскацію тварин
у власників, які порушили правила утримання належних їм тварин у вигля-
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ді нездійснення щеплення від небезпечних захворювань, що призвело до
зараження тварини, а отже і створення небезпеки для санітарно-епідеміологічного благополуччя як людини, так і тварини. Вважаємо, такий випадок не повинен охоплюватися реквізицією, оскільки реквізиція тварин
можлива лише у випадках виникнення епізоотій, тобто масовості та неконтрольованості поширення захворювання тварин. Натомість одиничний
випадок захворювання тварини небезпечною хворобою внаслідок відсутності у неї необхідних щеплень має бути підставою саме для безоплатного вилучення державою з метою проведення ветеринарних, карантинних
заходів та/або знищення зараженої тварини з метою захисту суспільних
інтересів.
Що стосується “цивільно-правової” конфіскації, то ст. 228 ЦК України
передбачає безоплатне вилучення в дохід держави одержаного за правочином, який порушує публічний порядок. Статтею визначено перелік порушень публічного порядку: 1) правочини, спрямовані на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина; 2) правочини, спрямовані на знищення майна фізичної або юридичної особи, держави,
Автономної Республіки Крим, територіальної громади та на незаконне
заволодіння ним. Крім того, на думку О. В. Дзери, під дію цієї статті
можуть підпадати також правочини, що порушують основні засади державного правопорядку та/або суперечать моральним засадам суспільства5.
При цьому законодавець не ставить визнання правочину антипублічним у безпосередню залежність від факту наявності в діях його учасника
(учасників) наміру (умислу) на досягнення протиправної мети. Тому під
дію ч. 2 ст. 228 ЦК України підпадають правочини щодо об’єктів, вилучених з цивільного обігу, незалежно від намірів їх учасників. У таких випадках їх дії спрямовані на незаконне заволодіння цими об’єктами6.
Згідно законодавства України тварини, занесені до Червоної книги
України, є обмеженими в цивільному обороті, проте є і такі, що взагалі
вилучені з цивільного обороту. В Україні введено мораторій на вилов китоподібних Чорного та Азовського морів: відповідно до наказу Міністерства
екології та природних ресурсів України № 328 від 20.09.2011 року “Про
тимчасову заборону спеціального використання китоподібних Чорного та
Азовського морів” заборонено спеціальне використання (вилучення з природного середовища існування) з будь-якою метою, крім випадків збирання решток загиблих дельфінів з науково-дослідною метою, строком на три
роки видів китоподібних, занесених до Червоної книги України: дельфіна
звичайного (Delphinus delphis); афаліни (Tursiops truncatus); морської свині
звичайної (Phocoena phocoena).
Питання міжнародної торгівлі тваринами, які знаходяться під загрозою
зникнення, регулює Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої
фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення (далі –
Конвенція СІТЕС), учасницею якої є також Україна. Для будь-якої торгівлі
тваринами, визначеними цією Конвенцією, повинні отримуватися дозвіл
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на експорт, імпорт чи сертифікат на реекспорт, інтродукцію з моря. Такий
дозвіл чи сертифікат видається на кожен зразок чи партію зразків
Адміністративним органом, яким в Україні є Мінприроди. Отримання відповідних дозволів регулюється Порядком видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами
регулювання Конвенції СІТЕС.
Об’єкти Червоної книги України, надані відповідно до закону з дозволу центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у приватну власність, розведені (отримані) у
штучних умовах від законно набутих у приватну власність об’єктів
Червоної книги України, а також ввезені в Україну з-за кордону або набуті
в Україні в осіб, які мають право приватної власності на ці об’єкти, є приватною власністю юридичних або фізичних осіб. Законність набуття у приватну власність об’єктів Червоної книги України повинна бути підтверджена відповідними документами. Зокрема, відповідно до ст. 7 Закону
України “Про тваринний світ” законність набуття у приватну власність
об’єктів тваринного світу (крім добутих у порядку загального використання) повинна бути підтверджена відповідними документами, що засвідчують законність вилучення цих об’єктів з природного середовища, ввезення в Україну з інших країн, факту купівлі, обміну, отримання у спадщину
тощо, які видаються у встановленому законодавством порядку. Таким
чином, документами, що можуть підтверджувати право власності на тварин, занесених до Червоної книги України, можуть бути: дозволи на спеціальне використання об’єктів тваринного світу, віднесених до природних
ресурсів загальнодержавного значення; дозволи на імпорт зразків видів
дикої фауни та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами
регулювання Конвенції СІТЕС; договори купівлі-продажу, міни, дарування; свідоцтво про право на спадщину.
Одним із документів, що підтверджує право власності на тварин, занесених до Червоної книги України, є дозвіл на їх спеціальне використання,
що надає право на всі види користування тваринним світом (за винятком
любительського та спортивного рибальства у водоймах загального користування), що здійснюється з їх вилученням (добуванням, збиранням тощо)
з природного середовища. Подібні дозволи відповідно до Правил видачі
дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, видає Міністерство екології та та природних ресурсів України. Крім
того, у ст. 19 Закону України “Про Червону книгу України” визначено, що
спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги
України здійснюється у виняткових випадках лише у наукових і селекційних цілях, у тому числі для розмноження, розселення і розведення у штучно створених умовах, а також для відтворення популяцій за дозволом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
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екології та природних ресурсів на підставі рішень Національної комісії з
питань Червоної книги України, прийнятих відповідно до її повноважень.
При цьому порядок видачі та форма дозволів на спеціальне використання
(добування, збирання) об’єктів Червоної книги України визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань
екології та природних ресурсів.
Таким чином, з огляду на особливий правовий режим тварин, занесених до Червоної книги України, якщо правочин стосується переходу права
власності на таких тварин, їх використання у будь-яких (наукових, культурних, естетичних тощо) цілях, добування без вище зазначених відповідних дозволів, передбачених міжнародним та вітчизняним законодавством,
тварини як предмет таких правочинів підлягають конфіскації в порядку
ст. 228 ЦК України. Так само підлягають безоплатному вилученню державою китоподібні Чорного і Азовського морів, вилучені з природного середовища після 20.09.2011 року, які стали предметом правочинів щодо них,
оскільки такі правочини грубо порушують публічний порядок та суперечать інтересам держави.
Отже, конфіскація є однією із підстав примусового припинення права
приватної власності на тварину і, одночасно, способом набуття права власності на неї державою. При цьому, можна виділити наступні групи правопорушень, за які передбачено позбавлення права власності на тварин у
вигляді конфіскації:
1) діяння, пов’язані з безпосереднім впливом на тварину шляхом жорстокого поводження з нею (мучення, катування тощо);
2) діяння, що порушують правила тримання, переміщення тварин,
поводження із ними у громадських місцях, а також ветеринарні правила;
3) діяння, пов’язані з цивільним оборотом тварин, зокрема порушенням
правил придбання, збуту, добування тварин (зокрема занесених до
Червоної книги України) та укладення правочинів відносно них, що
порушують публічний порядок.
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ
ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА УЧАСНИКІВ СПРАВИ
ПРО БАНКРУТСТВО
Досліджено еволюцію, яку концептуально пройшов інститут неспроможності
протягом всієї історії свого розвитку в Україні та за кордоном. Проаналізовано основні етапи процесу становлення та розвитку регламентації правового становища основних учасників справи про банкрутство.
Ключові слова: банкрутство, конкурсний процес, неспроможність, боржник, кредитори, арбітражний керуючий.
Бутирская И.А. История становления регламентации правового положения
участников дела о банкрутстве
Исследована эволюция, которую концептуально прошел институт несостоятельности на протяжении всей истории своего развития в Украине и заграницей.
Проанализированы основные этапы процесса становления и развития регламентации
правового положения основных участников дела о банкротстве.
Ключевые слова: банкротство, конкурсный процесс, несостоятельность, должник, кредиторы, арбитражный управляющий.
Butyrska Іrina.
This article explores the evolution, which conceptually was passed by insolvency institute
throughout the history of its development in Ukraine and abroad. The main stages of the
process of formation and development of the regulation of legal status of main participants in
the bankruptcy proceedings are analyzed.
Key words: bankruptcy, competitive process, insolvency, debtor, creditors, the arbitration
administrator.

Історія конкурсного процесу почалася ще від перших етапів становлення грошово-кредитних відносин. І це не випадково. Оскільки там, де є торгівля і ринкові відносини, обов’язково є кредитори і боржники, а останні
не завжди в змозі розрахуватися за отриманий товар. Дослідження сучасного стану регламентації правового становища учасників провадження у
справі про банкрутство неможливе без вивчення історії конкурсного процесу, що і зумовило необхідність дослідження історичного генезису регулювання статусу учасників справи про банкрутство.
Особливості інституту неспроможності на різних стадіях його історичного розвитку та особливості правової регламентації становища учасників
справи про банкрутство досліджувалися ще видатними дореволюційними
вченими – класиками конкурсного права Г.Ф. Шершеневичем та
А.Х. Гольмстеном. Не втратили ці питання своєї актуальності і на сьогоднішній день. Дану проблематику досліджували такі науковці, як
Б.М. Поляков, О.М. Бірюков, Я.Г. Рябцева, В.П. Козирєва та інші.
© БУТИРСЬКА Ірина Анатоліївна – асистент кафедри правосуддя Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича
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Зародження конкурсного процесу відбулося ще в епоху рабовласницьких суспільств, для яких було нормою сприйняття людини як речі (раба). І
за таких умов цілком природнім було звернення стягнення за невиконання
майнових зобов’язань на самого боржника, а не на його майно. Подібні
норми знаходимо вже у законах Липитиштара (ХХ-ХІХ ст. до н.е., царство
Шумеру), Законах Хамурапі (ХVІІІ ст. до н.е., Вавилон) та в асирійському
праві ХV-Х ст. до н. е.
Вважається, що перші кроки у правовому регулюванні конкурсного
процесу були зроблені за часів римського права. У Римській республіці
початкового періоду неспроможного боржника можна було продати в рабство, пізніша історія має і боржникові в’язниці, і фізичне покарання1. З
розвитком товарообігу римляни дійшли висновку, що покарання боржника
навіть смертю не відшкодовує заподіяних кредитору майнових збитків.
Набагато вигідніше замість фізичної розправи примусити боржника відшкодувати заподіяні збитки, відповісти своїм майном. Особиста відповідальність замінюється майновою, за якою боржник відповідає своїм майном2. Так, у випадку зникнення боржника, яке унеможливлювало особисте виконання зобов’язання, кредитори могли звернутися до претора з проханням допустити їх до володіння майном боржника. Такий допуск надавав кредиторам можливість нагляду за майном боржника і забезпечував
його збереження. Після спливу 30 днів, якщо ні боржник, ні інші особи не
задовольняли вимоги кредиторів, останні збиралися разом для обрання зі
свого числа особи, яка б здійснювала продаж майна, – magister bonorum
venderdorum. На думку Я.Г. Рябцевої, у magister bonorum venderdorum
можна знайти перші згадки про особливих учасників, пов’язаних з відносинами банкрутства3. На цю особу покладалися обов’язки виклику осіб,
які б бажали придбати майно неспроможного боржника та складання умов
угоди. Крім того, вже бачимо проведення праобразу зборів кредиторів.
Найстарішою пам’яткою древньоруського права є «Руська Правда».
А.Х. Гольмстен зазначав, що в Руській Правді ХІІІ ст. уже знаходимо вказівки на конкурсний процес: «Ст. 69 за Карамзинським списком врегульовує той випадок, коли у боржника декілька кредиторів, і він не в змозі їм
заплатити; випадок цей вирішується дуже просто: боржника ведуть на
торги та продають; виручені від продажу кошти розподіляють між кредиторами»4. Також Руська Правда встановлювала черговість задоволення
вимог кредиторів: борг князю виплачувався позачергово; у першу чергу
задовольнялися вимоги іноземних кредиторів, якщо їм невідомо про те,
що боржник вже багатьом заборгував; а потім сума, що залишилася, розподілялася між іншими кредиторами, повністю виключаючи з їх кола тих,
що нарахували на свою користь непомірно великі відсотки.
В епоху середньовіччя на зміну звичаєвому праву «варварських» законів приходить зріла система правового регулювання товарно-грошових
відносин, яка багато в чому перейняла основи правового регулювання
римського приватного права. У цей період виникає новий учасник у спра-
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ві про банкрутство – комітет кредиторів. Так, у середньовічній Італії функцію управління майном неспроможного боржника було покладено на
комітет кредиторів – capi di creditori, до обов’язків якого входили: розшук
майна боржника та створення ліквідаційної маси, володіння майном боржника, управління ним, представництво боржника в суді, укладення мирової угоди з боржником. Крім того, комітет повинен був перевіряти вимоги
кредиторів.
Активна правотворча діяльність італійських середньовічних юристів у
сфері конкурсного процесу викликала прийняття відповідних законів і у
Франції. Значний інтерес являє собою розпорядження Генріха ІІІ 1582 р.,
яким передбачено створення особливої комісії з трьох членів для перегляду всіх справ про неспроможність, що мали місце протягом останніх 20
років. Таким чином, даний закон уже передбачав можливість перегляду
рішень суду у справах про неспроможність вищестоящими комісіями, в
яких можемо знайти елементи апеляційної інстанції на сучасному етапі. З
приходом до влади Наполеона було здійснено чимало реформ у правовій
сфері, у тому числі і у праві неспроможності. Торговельне уложення 1808
р. у третій книзі містило положення про неспроможність, що суттєво відрізнялись від попереднього права. Нове уложення внесло багато позитивних змін до конкурсного права, забезпечуючи в більшій мірі інтереси кредиторів. Закон передбачав призначення судом спеціальної особи – суддікомісара, який здійснював загальне управління діями учасників конкурсного провадження: перевіряв вимоги кредиторів, організовував перевірки
їхніх представницьких органів, вирішував суперечки, здійснював контроль
над іншими учасниками.
Щодо країн анло-саксонської системи права, то перший закон у сфері
конкурсного права було прийнято в Англії у 1543 р. Даний закон мав в
основному кримінальний характер і передбачав суворі покарання для
неспроможного боржника. Цивільна частина його положень обмежувалася
приписами лорду-канцлеру щодо арешту майна боржника та його розподілу між кредиторами. У 1825 р. було прийнято перший банкрутський статут, яким вперше було передбачено право боржника ініціювати відкриття
конкурсного провадження. Але цей статут не передбачав контролю за
діями кредиторів, у зв’язку з чим у 1831 р. було створено особливий банкрутський суд – Court of Bankruptcy, що складався з шести членів. Задача
управління майном боржника була передана сумісно піклувальникам,
обраним кредиторами, та присяжним піклувальникам, що діяли при банкрутському суді.
Значні зміни у суб’єктному складі учасників конкурсного процесу
Англії були внесені конкурсним статутом 1869 р. Даний закон скасував
втручання посадових осіб в управління майном боржника, яке було передано до відання самих кредиторів. На зміну судовим піклувальникам прийшли особи, що обиралися кредиторами на власний розсуд – trustees. Але
цей закон діяв порівняно недовго, оскільки безконтрольність кредиторів не
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сприяла ефективності конкурсного процесу і тягла за собою чисельні зловживання. Все це зумовило прийняття у 1883 р. нового конкурсного статуту, який багато в чому повернув положення, що діяли до 1869 р. Згідно
даного закону, управління майном неспроможного боржника доручалося
не судовим, а адміністративним органам, а саме міністерству торгівлі.
У США першим нормативним актом у сфері відносин неспроможності
був банкрутський статут 1800 р., дія якого поширювалася тільки на торговельну діяльність, а об’єднання торговельної й неторговельної неспроможності відбулося у 1841 р. У 1867 р. з’являється новий банкрутський
статут, який закріпив те, що справи про банкрутство перебували у провадженні окружних судів. Як орган, уповноважений управляти конкурсним
процесом, передбачалися виборні з членів суду особи. На таких осіб
покладалися обов’язки зі скликання загальних зборів кредиторів, перевірки вимог кредиторів, перевірки звітів піклувальників. Такі особи за своїм
статусом були схожі на суддів-комісарів у Франції5.
У ХVIII ст. у Росії (до складу якої тоді входила більша частина і
України) починають бурхливо розвиватися економічні відносини, що
викликало необхідність правового регулювання неспроможності. Перша
спроба російського законодавця створити кодифікований акт у цій сфері
мала наслідком прийняття у 1740 р. Статуту неспроможності, або, як його
називали у суспільстві, банкрутського статуту. Цим актом було вперше
законодавчо закріплено статус кураторів як посадових осіб, які обираються кредиторами або призначаються Комерц-колегією, діють за дорученням
суду та представляють інтереси боржника. До кураторів висувалися вимоги щодо сумлінності, виборності лише з кредиторів п’ятої черги, наявності російського підданства, за виключенням ситуацій, коли боржник або
будь-хто з кредиторів були іноземцями. Але на практиці Статут 1740 р. не
діяв, у зв’язку з чим у 1800 р. було прийнято новий банкрутський статут,
який вважається першим у Росії кодифікованим актом про неспроможність. Цей Статут поширював свою дію як на торговельну, так і на неторговельну неспроможність. Статутом 1800 р. було встановлено винагороду
для кураторів у розмірі двох відсотків від суми, що була отримана від продажу майна банкрута.
У 1832 р. було прийнято Статут про торговельну неспроможність.
Даний Статут ввів інститут присяжних попечителів, які призначалися
судом не з числа кредиторів і діяли поряд із кураторами. Попечитель обирався з числа присяжних повірених – адвокатів. Основною метою попечителя було забезпечення законності всіх дій неспроможного боржника.
Конкурсне управління формувалося кредиторами шляхом обрання голови
і кураторів. До повноважень конкурсного управління належало формування активу і пасиву боржника, вирішення питань про долю боржника, зокрема і про притягнення його до кримінальної відповідальності. До числа
конкурсних кредиторів Статут 1832 р. відносив і тих, чиї вимоги були
забезпечені заставою.

130

Юридичні і політичні науки

131

Присяжні попечителі разом з конкурсним управлінням замінювали
боржника в управлінні його майном. Основною задачею попечителя було
вжиття охоронних заходів щодо підготовки конкурсного провадження, а
конкурсне управління займалося ліквідацією майна. Щодо такої подвійної
системи управління справами боржника Г.Ф. Шершеневич висловлювався
як проти абсолютно надмірного ускладнення. Але головний недолік, на
думку вченого, полягав не у цьому, а у відсутності точних меж часу, коли
припиняється діяльність одного органу і починається діяльність іншого, а
також у приєднанні до присяжного попечителя наявних кредиторів як
непотрібного баласту. Посада присяжного попечителя, на думку Г.Ф. Шершеневича, безумовно повинна бути одноособово6.
Дослідження правового регулювання відносин неспроможності у дореволюційній Росії свідчить про його досить високий рівень навіть у порівнянні з сучасними йому зарубіжними аналогами. Одним із доказів цього є
регламентація законодавством того часу відновлювальних процедур, розвиток яких зазвичай пов’язують з реформою законодавства про банкрутство США 1978 р. Мова йде, зокрема, про введення у 1836 р. у російське
право неспроможності інституту адміністрації, який суттєво полегшував
становище боржника, оскільки дозволяв відновити його платоспроможність. Інститут адміністрації у справах торговельних був введений і
детально врегульований Статутом судочинства торговельного. Метою
адміністрації було саме відновлення справ боржника, приведення підприємства у такий стан, який би давав можливість не лише задовольнити
вимоги всіх кредиторів, але і забезпечити подальшу діяльність підприємства. З метою реалізації даних цілей, керівник боржника відсторонювався
від управління підприємством, яке переходило у відання досвідчених адміністраторів. З позиції сучасного праворозуміння, адміністрація у справах
торговельних є чимось подібним до інституту керуючого санацією, одним
із завдань якого також є відновлення платоспроможності боржника.
Здійснення в Росії судової реформи 1864 р. мало наслідком внесення
певних змін і до конкурсного процесу. До реформи справи про неспроможність розглядалися комерційними судами, а за їх відсутності – ратушами або магістратами. У зв’язку з ліквідацією магістратів, частина конкурсних справ перейшла до окружних судів.
Наступним етапом у розвитку правового регулювання відносин
неспроможності стало прийняття у 1922 р. Цивільного кодексу Української
РСР, а у 1924 р. – Цивільного процесуального кодексу Української РСР (у
1929 р. до нього були включені правила розгляду справ про неспроможність). До органів конкурсного управління радянського періоду відносилися зберігач, ліквідатори та особливе управління. При чому, враховуючи
публічний характер конкурсного процесу, кредитори не брали участі у
формуванні органів конкурсного управління. На ліквідаторів покладались
обов’язки встановити актив та пасив неспроможного боржника, розшукати, оцінити та здійснити реалізацію його майна, розглядати претензії кре-
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диторів. Також законодавством було передбачено можливість створення
ліквідаційної комісії, члени якої несли солідарну відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків та завдані боржнику або кредиторам
збитки.
З 1930-х рр. відносини, пов’язані з неспроможністю, радянським правом практично не регулювались. Офіційна доктрина не визнавала інститут
банкрутства, оскільки при плановій соціалістичній економіці, як проголошувалося, не було місця неспроможності. Більше того, на початку
1960-х рр. норми про банкрутство взагалі були виключені із законодавства
СРСР. Як наслідок, доводиться констатувати, що цивільне право у радянський період свого розвитку втратило практично всі дореволюційні традиції правового регулювання банкрутства.
У незалежній Україні першим законодавчим актом у сфері неспроможності став Закон України «Про банкрутство» (далі – Закон про банкрутство) від 14 травня 1992 р. Зазначений закон поширював свою дію тільки
на юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. До представницьких органів кредиторів віднесено збори та комітет кредиторів.
Розпорядником майна міг бути призначений банк боржника, Фонд державного (комунального) майна (якщо боржник – державне підприємство,
організація) або інша особа за пропозицією боржника чи кредиторів.
Також Законом 1992 р. було передбачено особливих учасників справи про
банкрутство – санаторів. До них належали громадяни і юридичні особи,
які бажали взяти участь у санації боржника.
Але Закон 1992 р., який по своїй суті був прокредиторським, мав ряд
недоліків: реорганізаційна процедура – санація – на практиці видалася
неефективною, не передбачалося ніяких засобів збереження майна (мораторій було введено тільки пізніше), не передбачалося залучення незалежних професійних осіб для надання послуг у справі про банкрутство (розпорядником майна найчастіше виступав представник обслуговуючого
банку)7. Крім того, Законом не було встановлено базового розміру заборгованості, необхідного для порушення провадження у справі про банкрутство, що давало можливість запуску судового механізму банкрутства за
наявності навіть незначного боргу, що також не йшло на користь суб’єктам
підприємництва. Всі ці фактори зумовили внесення суттєвих змін до
Закону України «Про банкрутство», який з 30 червня 1999 р. отримав нову
назву – «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом».
Закон 1999 р. розширив права боржника щодо відновлення його платоспроможності. Об’єктом правового регулювання тепер стали не майнові, а грошові зобов’язання боржника. Вперше на законодавчому рівні було
передбачено функціонування спеціального державного органу з питань
банкрутства та визначено його повноваження. Також Законом про банкрутство в редакції 1999 р. було введено інститут арбітражного керуючого,
який може виступати у справі в якості розпорядника майна, керуючого
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санацією або ліквідатора. 22 грудня 2011 р. було прийнято нову редакцію
Закону про банкрутство, яка набрала чинності 19 січня 2013 р. Зміни, внесені даним Законом, у тій чи іншій мірі торкнулися практично кожного
учасника провадження у справі про банкрутство. Як ці зміни вплинуть на
розвиток вітчизняного права неспроможності, покаже час.
Проведене дослідження історії становлення та розвитку регламентації
правового становища учасників справи про банкрутство дає можливість
сформулювати наступні висновки. На етапі зародження конкурсного процесу коло учасників справи про банкрутство обмежувалося боржником і
кредиторами, для яких цілком природнім було звернення стягнення за
невиконання майнових зобов’язань на самого боржника, а не на його
майно. Пізніше подібна практика показала, що особисті покарання боржника не забезпечують відшкодування заподіяних кредитору майнових
збитків, що зумовило заміну особистої відповідальності боржника на майнову. Кредитори почали переслідувати боржника не кожен окремо, а об’єднуючись і навіть призначаючи зі свого складу особу, уповноважену представляти інтереси всіх, кому боржник заборгував. Таким чином, вже з’являються праобрази сучасних інститутів зборів кредиторів та арбітражного
керуючого. В епоху середньовіччя виникає новий учасник у справі про
банкрутство – комітет кредиторів, перші згадки про якого знаходимо в
Італії.
З кінця ХХ ст. відновлювальні процедури стали основою правового
регулювання відносин неспроможності, що зумовило необхідність участі у
справі про банкрутство професійних суб’єктів, метою участі яких у процесі є не лише пропорційне задоволення вимог кредиторів, але і, за можливості, відновлення платоспроможності боржника. Таким учасником став
арбітражний керуючий у сучасному розумінні, який на даному етапі розвитку права неспроможності може виконувати у справі про банкрутство
роль розпорядника майна, керуючого санацією або ліквідатора.
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М. Я. ПОЛІЩУК

ПОНЯТТЯ МЕДІАЦІЇ
ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО МЕТОДУ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Досліджено підходи до визначення поняття медіації у правовій доктрині та основних міжнародних правових актах, що регулюють різні аспекти медіації. Визначено
характерні ознаки медіації та місце цієї процедури в системі інших альтернативних
способів вирішення спорів. Сформульовано авторське визначення процедури медіації.
Ключові слова: медіація, переговори, альтернативний спосіб вирішення спорів,
ознаки медіації.
Полищук М.Я. Понятие медиации как альтернативного метода решения споров
Исследованы подходы к определению понятия медиации в правовой доктрине и
главных международных правовых актах, которые регулируют разные аспекты медиации. Определены характерные свойства медиации и место данной процедуры в системе других альтернативных способов решения споров. Сформулировано авторское определение процедуры медиации.
Ключевые слова: медиация, переговоры, альтернативный способ решения споров,
свойства медиации.
Polishchuk Maria. Concept of mediation as alternative dispute resolution method
The research paper describes approaches to mediation definition presented in legal doctrine and in appropriate international legislation. Furthermore, mediation characteristics and
place of this procedure among other alternative dispute resolution methods were determined.
As a result, an author’s view on mediation concept was presented.
Key words: mediation, negotiations, alternative dispute resolution method, mediation
characteristics.

Медіація як окремий альтернативний спосіб вирішення спорів зародилася в 60-70 роках ХХ ст. у США. Поява і динамічний розвиток процедури медіації в цій країні були зумовлені кризою судової системи. За таких
обставин, беручи участь у медіації, сторони отримували реальну можливість швидко та ефективно вирішити власний спір. З часом, численні переваги медіації порівняно із судовим розглядом спору стали причиною розширення географічних кордонів використання цієї процедури. Так, медіація набула поширення у Великобританії, Канаді, Австралії і в більшості
країн Європейського Союзу (Австрія, Італія, Німеччина, Нідерланди та
ін.). На сьогодні, як свідчить практика різних країн, все частіше вдається
досягнути взаємовигідного вирішення спору за допомогою медіації. Крім
того, угоди, укладені в результаті процедури медіації виконуються набагато сумлінніше, ніж судові рішення.
Визначення поняття медіації є важливим як для теорії, так і для практики завданням. Особливо актуальним це видається на сучасному етапі,
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коли медіація в Україні лише починає розвиватися, а відповідне правове
регулювання цієї процедури відсутнє.
Дослідженню різних аспектів медіації присвячені праці таких вітчизняних науковців, як Ю.В. Бауліна, В.С. Гопанчука, І.А. Войтюк,
В.В. Землянської, В.Т. Маляренка, Н.В. Нестор, Ю.Д. Притики,
М.І. Хавронюка. Проблематика медіації також розглядається багатьма
зарубіжними вченими, серед яких, зокрема, К. Мур, С. Пеппіт, Л. Райскін,
А. Роу, Дж. Фолберг та інші. Однак, проблеми, пов’язані із визначенням
основних ознак та сутності медіації залишаються актуальними з огляду на
те, що сьогодні застосовуються різні види та форми цієї процедури, які
можуть не узгоджуватися з її традиційним розумінням.
Термін «медіація» походить від грецького терміну «medos» (нейтральний, незалежний від сторони), а також від таких латинських термінів, як
«mediatio» (посередництво) та «mediare» (бути посередником у спорі)1. В
юридичній літературі можна знайти різні підходи до визначення медіації.
Так, наприклад, зарубіжні науковці, які досліджують альтернативне вирішення спорів, А. Роу, І. Шерман, С. Пеппіт визначають медіацію як процес, в якому сторони, за допомогою незалежної третьої сторони, систематично докладають зусиль для з’ясування їхніх спільних та відмінних
поглядів, досліджують можливості альтернативного вирішення спору та
здійснюють пошук компромісів для укладення угоди про вирішення власного спору2. На думку К. Ковача, медіація є процесом, в якому нейтральна
третя сторона (сторони) виступає основою для полегшення вирішення
спору між сторонами конфлікту. Завданням медіатора є сприяння комунікації між сторонами та допомога їм у визначенні питань, що є істотними
для вирішення спору3. У свою чергу, інші автори (Л. Райскін, Дж. Вестбрук, Ч. Гутрі, Т.Дж. Хейнш, Р. Рубен, Дж.К. Робенольт) відзначають, що в
процедурі медіації незалежна третя особа допомагає сторонам у веденні
переговорів з метою забезпечення вирішення спору та укладення відповідної угоди. На думку вчених, медіація має такі характерні особливості.
По-перше, медіація є добровільним процесом, під час якого третя особа,
що має бути безсторонньою, допомагає сторонам вирішити їхній спір.
По-друге, медіація може виступати в різних формах, які виокремлюють в
рамках окремих моделей медіації. По-третє, особи, що беруть участь у
медіації, можуть безпосередньо впливати на хід та результат медіації4.
Відомий дослідник медіації К.В. Мур звертає увагу на те, що медіацію
найчастіше визначають як втручання в переговори або конфлікт уповноваженої третьої особи, яка не має повноважень приймати рішення щодо вирішення спору, але допомагає сторонам спору добровільно прийти до порозуміння. Більш того, процедура медіації має також сприяти відновленню
довіри і взаємоповаги між сторонами5. Такі зарубіжні вчені, як Дж. Фолберг, Д. Голан, Л. Клопенберг, Т. Стипанович, визначають медіацію як процес, що сприяє переговорам і в якому незалежна особа допомагає сторонам досягнути консенсусу. Як відзначають названі автори, медіація відріз-

Держава і право • Випуск 65
няється від безпосередніх переговорів тим, що в ній бере участь неупереджена третя сторона6.
Проблеми способів альтернативного вирішення спорів, зокрема, медіації дедалі частіше стають предметом наукових досліджень вітчизняних
науковців. Так, на думку Ю.Д. Притики, медіація являє собою переговори
між двома конфліктуючими сторонами за участю посередника, що має
необхідні навички, досвід, освіту для того, щоб допомогти сторонам дійти
згоди у врегулюванні їхнього спору7. В.В. Рєзнікова визначає медіацію як
альтернативний спосіб вирішення спору, що являє собою структурований
переговорний процес, який здійснюється за допомогою незалежного, нейтрального та кваліфікованого посередника (медіатора), що допомагає сторонам спору самостійно, на добровільній основі, досягти згоди для вирішення спору, що відповідатиме інтересам кожної зі сторін спору8. Визначення медіації міститься також в міжнародних правових актах, що покликані регулювати різні аспекти процедури медіації. Зокрема, в Рекомендації
Комітету Міністрів Ради Європи щодо медіації в цивільних справах від
18 жовтня 2002 р., медіація визначена як процес вирішення спору, під час
якого сторони ведуть переговори на предмет спірних питань з метою
досягнення угоди за допомогою одного або більше медіаторів9. Визначення медіації містить також Директива Європейського парламенту і Ради
Європи 2008/52/ЕС про деякі аспекти медіації в цивільних та господарських справах, у статті 3 якої зазначено, що медіацією є процедура встановленої форми, незалежно від назви та спрямованості, у якій дві або більше сторони спору на добровільних засадах самостійно намагаються досягнути згоди у вирішенні їхнього спору за допомогою медіатора. Ця процедура може бути розпочата за ініціативою сторін, за рекомендацією чи розпорядженням суду або згідно із умовами законодавства окремої держави10.
В Україні законодавче визначення медіації, як і правове регулювання
цієї процедури загалом – відсутнє. Однак влітку 2013 року було зареєстровано одразу два законопроекти щодо медіації. Першим був проект Закону
України «Про медіацію» № 2425а від 26.06.2013 р., в якому медіація (примирення) визначена як процедура альтернативного, добровільного врегулювання спорів, вирішення конфліктів шляхом ведення переговорів між
сторонами конфлікту (спору) за допомогою одного або декількох медіаторів (посередників) з метою досягнення сторонами взаємоприйнятного
рішення про врегулювання конфлікту (спору) або усунення спричиненої
конфліктом (спором) шкоди11. Згодом, 03.07.2013 р. до Верховної Ради
України надійшов черговий проект Закону України «Про медіацію»
№ 2425а-1. Автори законопроекту визначили медіацію як позасудову процедуру врегулювання конфлікту шляхом переговорів за допомогою одного
або декількох посередників (медіаторів)12.
Аналізуючи усі, наведені вище визначення, можна відмітити, що, за
винятком незначних розбіжностей, вони є переважно подібними. Завжди
обов’язковим елементом визначення медіації є участь третьої особи –
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медіатора, який має бути незалежним та неупередженим. На відміну від
інших способів вирішення спору (судовий розгляд, арбітраж), медіатор
лише сприяє, допомагає сторонам налагодити діалог, змінити ставлення до
проблем, що стали причиною спору, знайти компроміс. Водночас, медіатор
не може зобов’язати сторін вирішити спір та укласти відповідну угоду, а
також не має повноважень самостійно приймати рішення щодо способу
врегулювання спору. В багатьох визначеннях автори акцентують увагу на
добровільності процедури медіації – за взаємною згодою сторони звертаються до процедури медіації і лише за взаємною згодою можуть укласти
угоду про вирішення спору за результатами переговорів. Разом з тим, в
деяких країнах добровільність медіації може бути частково обмежена у
тих випадках, коли суд направляє сторін на медіацію на імперативних засадах. Така практика є досить поширеною в США, де в окремих штатах
(наприклад, Флорида) спір між сторонами розглядається судом лише, якщо
сторони попередньо зверталися до процедури медіації з метою вирішення
цього спору. Однак, результат медіації завжди залежить від сторін, а угоду
про вирішення спору вони укладають лише за власним бажанням та взаємною згодою.
Метою медіації є насамперед вирішення спору та укладення угоди між
сторонами таким чином, щоб максимально врахувати інтереси кожної з
них. Інше важливе завданням медіації полягає у налагодженні діалогу,
сприянні ефективній комунікації сторін, створенні умов для їхньої співпраці з метою пошуку взаємовигідного рішення. Крім того, на відміну від
судового розгляду, медіація покликана не просто забезпечити вирішення
спору, але й примирити сторін, усунути причини їхнього конфлікту. Таким
чином, зменшується ризик виникнення спорів у майбутньому, а сторони
мають можливість і надалі продовжувати співпрацю.
Важливе значення для правильного розуміння медіації має також
визначення її місця серед інших способів альтернативного вирішення спорів, до яких належать арбітраж, примирювальна процедура або консиліація (conciliation) та переговори (negotiation). Так, основна різниця між
медіацією та арбітражем зводиться до характеру повноважень особи, що
керує процедурою вирішення спору, адже арбітр, на відміну від медіатора,
самостійно приймає у справі рішення, що є обов’язковим для сторін.
Іншою відмінною ознакою арбітражу є те, що така процедура є більш формалізованою. Разом з тим, в практиці різних країн зустрічаються випадки,
коли медіація та арбітраж поєднуються і становлять окремий, змішаний
спосіб вирішення спору (med-arb та arb-med). За правилами медіації-арбітражу (med-arb) спочатку сторони беруть участь у медіації, після якої, в разі
неможливості вирішення спору, розпочинається процедура арбітражного
розгляду. Незалежна третя особа, що виступає медіатором на першому
етапі, згодом вирішує той самий спір вже як арбітр, і це робить арбітражний розгляд швидшим і простішим, оскільки сторони не мають потреби
знову висловлювати свою позицію у справі13. У випадку арбітражу-медіа-
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ції (arb-med) порядок відповідних процедур змінюється і спочатку сторони звертаються до арбітражу. Окрім того, взаємозв’язок медіації та арбітражу виявляється і в тих випадках, коли сторони укладають угоду після
процедури медіації, але звертаються до арбітра з наміром отримати арбітражне рішення на підтвердження такої угоди. Це пов’язано із тим, що на
відміну від угоди за результатами медіації, рішення арбітражного суду
виконувати простіше з огляду на дію Нью-Йоркської Конвенції про
визнання та виконання іноземних арбітражних рішень 1958 року.
При встановленні відмінностей між процедурами медіації та консиліації часто виникають труднощі. Консиліація (примирлива процедура), так
само як і медіація, характеризується участю незалежної третьої особи, яка
лише сприяє вирішенню спору. Однак, функції та роль медіатора є дещо
відмінними. Медіатор бере активну участь у вирішенні спору, досліджуючи усі обставини справи та вислуховуючи позицію сторін, а завдання незалежної третьої сторони у консиліації полягає лише у забезпеченні комунікації сторін з тим, щоб останні могли продовжувати вести переговори.
Водночас, в юридичній літературі досі точаться дискусії щодо доцільності
розмежування термінів «медіація» та «консиліація», значна частина вчених вважають названі процедури тотожними14.
Дискусійним є і визначення переговорів як окремого способу альтернативного вирішення спорів. Досить часто переговори розглядаються лише
як техніка, що використовується в інших альтернативних способах вирішення спорів та може виступати елементом судового розгляду спору. Від
медіації процедура переговорів відрізняється тим, що остання не передбачає участі незалежної третьої особи, яка буде допомагати сторонам знайти
взаємовигідне вирішення їхнього спору. Зазвичай у переговорах беруть
участь лише сторони. Оскільки сторони самостійно контролюють процес
вирішення спору, то умови проведення переговорів та відповідний результат залежить лише від їхньої волі.
Отже, медіацією є альтернативний спосіб вирішення спору, за умовами
якого сторони на добровільних засадах беруть участь у переговорах і, за
допомогою незалежної та кваліфікованої третьої сторони (медіатора),
намагаються досягнути консенсусу та вирішити власний спір з урахуванням інтересів кожної з них. Відповідно основні ознаки медіації можна
визначити таким чином:
суть медіації полягає у регулярному проведенні переговорів між сторонами та/або розмов медіатора з кожною із сторін окремо;
участь у медіації та укладення угоди за результатами цієї процедури
здійснюються на добровільних засадах;
незалежна третя сторона з відповідною кваліфікацією, знаннями та
досвідом – медіатор, керує процесом переговорів та допомагає сторонам
знайти взаємовигідне рішення;
сторони самостійно приймають рішення щодо способу вирішення
спору і медіатор не може нав’язувати їм свою позицію у справі;
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першочерговим завданням медіації є досягнення угоди та примирення
сторін.
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Исследованы правовые последствия установления режима раздельного проживания супругов. Анализируется опыт зарубежных стран и возможность расширения
перечня этих последствий в Семейном кодексе Украины с целью усовершенствования
механизма регулирования отношений, связанных с режимом раздельного проживания
супругов.
Ключевые слова: режим раздельного проживания супругов; сепарация; презумпция
отцовства; наследование.
Bilyk Oleksandra. Legal consequences of spousal separate living regime establishment
The research deals with legal consequences of spousal separate living regime establishment. Experience of foreign countries and possibility of expanding the list of these consequences in the Family Code of Ukraine for the purpose of improving regulation mechanism of
spousal separate living regime relations are analyzed.
Key words: spousal separate living regime; separation; presumption of paternity;
inheritance.

Зі здобуттям незалежності одне з центральних місць в законотворчій
діяльності займає розвиток законодавства в приватноправовій сфері, зокрема в галузі сімейного права: з’являються нові інститути, удосконалюються існуючі. Новелою правового регулювання сімейних відносин чинного Сімейного Кодексу України стала можливість застосування такого
механізму збереження сім’ї та шлюбу, як режим окремого проживання
подружжя (сепарація).
На жаль, правові наслідки даного режиму обмежуються двома пунктами, визначеними в ст. 120 СК1, які лише поверхнево відображають ті
зміни, яких зазнає життя подружжя, що перебуває у режимі окремого проживання.
Метою даної статті є докладний аналіз правових наслідків встановлення режиму окремого проживання та з’ясування можливостей їх розширення і вдосконалення в українському законодавстві на основі вивчення законодавства тих країн, де інститут окремого проживання подружжя (сепарація) давно застосовується і є відповідно врегульованим.
Наслідки режиму окремого проживання визначені досить лаконічно
лише статтею 120 СК, хоча даний режим має значний вплив на права і
обов’язки подружжя у різних сферах сімейного життя. Відповідно до чинної редакції ч. 2 ст. 120 СК, у разі встановлення режиму окремого проживання: 1) майно, набуте в майбутньому дружиною та чоловіком, не вважатиметься набутим у шлюбі; 2) дитина, народжена дружиною після спливу
десяти місяців, не вважатиметься такою, що походить від її чоловіка.
Первинна редакція цієї статті визначала третій наслідок, який втім було
виключено на підставі Закону України «Про внесення змін до Сімейного
та Цивільного кодексів України» від 22.12.2006 р.2 Цей наслідок полягав у
тому, що дружина/чоловік міг усиновлювати дитину без згоди іншого з
подружжя.
Кожен з цих наслідків потребує докладного аналізу.
Припинення презумпції права спільної сумісної власності на майно,
набуте за час шлюбу, є класичним і основним наслідком сепарації. Навіть
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за відсутності режиму окремого проживання, встановленого у відповідному порядку, законодавець намагається захистити майнові права кожного з
подружжя, надаючи суду можливість визнати особистою приватною власністю дружини, чоловіка майно, набуте нею, ним за час їхнього окремого
проживання у зв’язку з фактичним припиненням шлюбних відносин (ч. 6
ст. 57 СК). Тобто в цій нормі можна побачити правовий наслідок фактичної сепарації.
Тривалий час основне значення сепарації полягало саме у легалізації
окремого проживання подружжя, адже одним із законів тодішнього шлюбного права був обов’язок спільного сімейного проживання3. На сучасному
етапі спільне проживання не є визначальною ознакою шлюбу, а тому, встановлюючи режим окремого проживання особи прагнуть захистити свої
права, які часто зводяться до захисту майнових інтересів. Так, у рішенні
Красилівського районного суду Хмельницької області від 11 лютого
2010 року було встановлено, що у подружжя склалися обставини, які перешкоджають їм проживати разом. Через постійні сварки, непорозуміння
вони змушені проживати окремо. 24 листопада 2009 року відповідач залишив дружину з дітьми і проживає у своїх батьків. Щоб розібратися у своїх
почуттях та відносинах їм необхідний час, проте позивачка не бажає, щоб
придбане нею майно у цей період вважалось спільною сумісною власністю,
тому просить встановити з відповідачем режим окремого проживання4.
Зарубіжний досвід також вказує на необхідність такого наслідку.
Відповідно до Закону про сімейні відносини штату Нью-Йорк5, майном,
набутим у шлюбі, вважається таке майно, що набуте під час шлюбу одним
чи обома з подружжя до укладення сепараційної угоди чи порушення справи про розлучення чи встановлення сепарації в судовому порядку, якщо
інше не передбачено договором між ними.
Встановлення режиму окремого проживання не означає, що подружжя
взагалі не може спільно придбати майно. Наприклад, кожен із подружжя
може вкласти власні кошти для купівлі квартири для проживання сім’ї, але
у випадку виникнення між ними спору про розподіл спільно набутого під
час шлюбу майна буде враховуватися режим окремого проживання
подружжя, його строк. При вирішенні цієї справи суддя повинен керуватися нормами не Сімейного кодексу, згідно з якими дружина та чоловік
мають рівні права на майно, а нормами Цивільного кодексу. Майно повинно розділятися пропорційно до внесених кожним із подружжя коштів6.
Проте не слід забувати, що режим окремого проживання не стосується
тих прав та обов’язків, які виникли до його встановлення. Встановлення
режиму сепарації не припиняє права спільної сумісної власності подружжя на майно, яке було набуте до цього. А це означає, що для розпорядження вказаним майном одним з подружжя є обов’язковою згода іншого з
подружжя у випадках, встановлених у статті 65 СК7.
Наслідок припинення презумпції батьківства чоловіка матері дитини
при встановленні сепарації теж не викликає подиву і часто зустрічається в
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законодавстві зарубіжних країн. Хоча в літературі зазначається, що режим
сепарації не звільняє від обов’язку дотримуватися шлюбної вірності8,
законодавець, як України, так і зарубіжних країн, вважає необхідним убезпечити чоловіка від невірності дружини.
На думку Б.К. Левківського, п. 2 ч. 2 ст. 120 СК деякою мірою суперечить нормі ст.122 та ст. 133 СК. У ст. 122 СК зазначено, що дитина, яка
зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя, у статті не
передбачено застережень стосовно визнання батьківства під час встановленого режиму окремого проживання. На думку вченого, законодавцю
варто було б передбачити такого роду застереження9.
Досить легко усунути наведену суперечність, розширивши ч. 2 ст. 122
СК. На нашу думку, можна запропонувати таку редакцію даної норми:
«Дитина, яка народжена до спливу десяти місяців після припинення
шлюбу, встановлення режиму окремого проживання подружжя або
визнання його недійсним, походить від подружжя».
У ст. 133 СК «Запис подружжя батьками дитини» передбачено, що
якщо дитина народилася у подружжя, дружина записується матір’ю, а
чоловік – батьком. Як видно із норми статті 133 СК, застереження стосовно того, що чоловік не записується батьком дитини, якщо минуло десять
місяців після встановлення режиму окремого проживання подружжя,
також не передбачено10.
На підзаконному рівні дане питання регулюється п. 14 глави 1 розділу
ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні11: у разі
встановлення у порядку, передбаченому чинним законодавством, режиму
окремого проживання подружжя, дитина, народжена дружиною після
спливу десяти місяців, не вважається такою, що походить від її чоловіка. У
цьому випадку при пред’явленні дружиною копії рішення суду про встановлення для подружжя режиму окремого проживання державна реєстрація народження дитини проводиться за заявою матері в порядку, передбаченому пунктом 18 глави 1 розділу ІІІ, тобто у разі відсутності спільної
заяви батьків, прізвище та громадянство батька дитини зазначається за
прізвищем та громадянством матері, а власне ім’я та по-батькові – за вказівкою матері у заяві про державну реєстрацію народження. Графи актового запису про народження «Дата народження», «Місце проживання» в розділі «Відомості про батька» у цьому випадку не заповнюються.
Зарубіжне законодавство теж закріплює аналогічний наслідок. Так,
ст. 116 ЦК Іспанії12 регулює презумпцію батьківства у разі встановлення
сепарації: діти, народжені після реєстрації шлюбу і до 300 днів після фактичної чи встановленої судом сепарації, вважаються такими, що походять
від чоловіка матері. Аналогічна норма міститься в нормативних актах
багатьох країн, з деякими уточненнями щодо строку.
Як уже згадувалося, на момент прийняття Сімейного кодексу встановлення режиму окремого проживання породжувало ще й наслідок можливості усиновлення дитини одним із подружжя без згоди іншого з подруж-

142

Юридичні і політичні науки

143

жя. Виключення даної норми було позитивно сприйняте українськими
науковцями. В.І.Жилінкова зазначала, що в практичному плані достатньо
важко було б уявити усиновлення дитини особою, сімейний стан якої є
досить невизначеним, а те, що режим окремого проживання подружжя є
доказом саме невизначеності, не підлягає сумніву. Тому питання про всиновлення дитини навряд чи можна вважати актуальним для подружжя, яке
перебуває в режимі окремого проживання13.
Можна погодитися, що за сучасного стану розвитку сімейного законодавства та суспільної думки в Україні, скасування наслідку, пов’язаного з
усиновленням дитини без згоди іншого з подружжя, є виправданим, проте,
аналізуючи зарубіжний досвід можна прийти до висновку, що такий наслідок заслуговує на існування. Його чітке закріплення можна знайти, зокрема в ст. 3.216 ЦК Литви14, у разі усиновлення дитини одним із подружжя
згода іншого з подружжя не вимагається, якщо наявне рішення суду про
встановлення режиму окремого проживання подружжя.
За загальним правилом, відповідно до ч. 1 ст. 120 СК, встановлення
режиму окремого проживання не припиняє прав та обов’язків подружжя,
які встановлені Сімейним кодексом і які дружина та чоловік мали до встановлення цього режиму, а також прав та обов’язків, встановлених шлюбним договором. Проте не всі науковці підходять до цього формулювання
однозначно, зокрема існує думка, що дію шлюбного договору слід припиняти на час дії режиму окремого проживання подружжя15. Дану пропозицію можна підтримати, спираючись на досвід зарубіжних країн. Зокрема,
згідно з ЦК Литви, сепарація припиняє дію шлюбного договору, крім тих
положень, які стосуються режиму сепарації (ст. 3.107 ЦК).
Також важливо погодитися з думкою науковців, які зазначають, що правові наслідки встановлення режиму окремого проживання взагалі не впливають на реалізацію прав та обов’язків батьків і дітей. Таку реалізацію
ускладнює лише фізично роздільне проживання чоловіка та дружини16.
Відповідно до ст. 92 ЦК Іспанії, сепарація, так само як і розлучення чи
визнання шлюбу недійсним, не звільняє батьків від обов’язків щодо їхніх
дітей. В українському законодавстві відображення цього принципу можна
знайти в ч. 2 ст. 141 СК: розірвання шлюбу між батьками, проживання їх
окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини.
Цікавим є досвід тих країн, де при встановленні сепарації визначають
винного у її встановленні. В таких випадках непоодинокі ситуації, коли
для винного з подружжя діють більш жорсткі наслідки.
Керуючись зарубіжним досвідом, можливим видається дещо розширити правові наслідки встановлення сепарації в Україні. Перш за все, необхідним видається визначення порядку спадкування у разі встановлення
режиму окремого проживання. У ЦК Польщі17 прямо передбачено, що до
того з подружжя, хто пережив іншого, не застосовується спадкування за
законом у разі встановлення режиму сепарації. Сепарація впливає також
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на спадкові відносини за законодавством Іспанії: той з подружжя, хто пережив, у разі відсутності родичів по висхідній чи низхідній лінії, успадковує
все майно померлого за умови, якщо не було фактичної чи судової сепарації. Втрата права на спадкування у разі встановленого режиму окремого
проживання передбачена ЦК Литви. Відповідно до ст. 548 ЦК Італії18, той
з подружжя, хто пережив, зберігає право спадкування, якщо його/її не було
визнано винним у сепарації. Згідно з чинним законодавством Мальти19,
той з подружжя, який є винним у встановленні сепарації на підставі
подружньої зради чи безпідставного залишення одного з подружжя іншим
щонайменше як на два роки, позбавляється передбаченого ЦК Мальти
права спадкування чверті майна померлого, у разі наявності у останнього
дітей чи інших нащадків.
В українській правовій доктрині заслуговує на увагу думка
Л.В. Липець, яка зазначає, що дружина/чоловік у стані сепарації можуть
бути спадкоємцем лише тієї частки майна, яку вони нажили разом. Що ж
стосується тієї частки майна, яку кожен з них отримав, перебуваючи в
режимі окремого проживання, той з подружжя, що пережив, є спадкоємцем другої черги, і успадковує її лише за відсутності спадкоємців першої
черги (батьків та дітей). Оскільки закон, вирішуючи долю спадкового
майна, керується принципом, що спадкове майно повинно відійти до осіб,
які, по-перше, є найближчими родичами спадкодавця, а по-друге, допомагали спадкодавцю в набутті та утриманні цього майна, то дружина/чоловік
у стані сепарації не є тією найближчою людиною спадкодавця, і навряд чи
допомагав іншому набути власне майно. У вирішенні даного питання слід
також враховувати тривалість як спільного, так і окремого проживання
подружжя20.
Врегулювання питань спадкування при встановленні режиму окремого
проживання є тим більш актуальним у зв’язку з існуванням в Україні такої
правової конструкції, як заповіт подружжя. Відповідно до ст. 1243 ЦК
України21, подружжя має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке
належить йому на праві спільної сумісної власності. У разі складення
спільного заповіту частка у праві спільної сумісної власності після смерті
одного з подружжя переходить до іншого з подружжя, який його пережив.
У разі смерті останнього право на спадкування мають особи, визначені
подружжям у заповіті. Виходячи з суті даного заповіту, він діє лише на час
існування між особами шлюбних зв’язків, тобто поки особи вважаються
подружжям. На підтвердження цієї думки можна навести п.18 Постанови
Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про
спадкування»22: розірвання шлюбу припиняє статус подружжя, а недійсність шлюбу (визнання шлюбу недійсним) анулює статус подружжя. У
зв’язку з цим розірвання шлюбу чи визнання шлюбу недійсним після складення заповіту подружжя позбавляє цей заповіт юридичного значення без
пред’явлення відповідного позову. У цьому разі спадкування відбувається
на загальних підставах.
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Тому, у випадку сприйняття законодавцем необхідності врегулювання
порядку спадкування у разі встановлення сепарації, важливим є вирішення питання: чи продовжує діяти заповіт подружжя у разі встановлення
режиму окремого проживання? На нашу думку, оскільки режим окремого
проживання не припиняє статусу подружжя, спільний заповіт подружжя
не може втрачати чинність у зв’язку з встановленням режиму окремого
проживання. Проте досить недоречно застосовувати таку конструкцію у
разі виникнення обставин, які стали підставою для встановлення сепарації. У такій ситуації суд може вимагати у подружжя чи в одного з них при
зверненні до суду надання відомостей про наявність чи відсутність складеного заповіту подружжя, і, у разі його наявності, зобов’язати сторони
визначитись: бажають вони обоє або одна з них відмовитися від спільного
заповіту за даних обставин чи ні. Оскільки відповідно до ст. 1243 ЦК, за
життя дружини та чоловіка кожен з них має право відмовитися від спільного заповіту, нотаріально посвідчивши таку відмову, проблем з застосуванням такого порядку не виникне навіть у разі подачі позову лише одним
із подружжя.
Аналізуючи правові наслідки встановлення режиму окремого проживання, можна зустріти такі, які не є типовими, але наявні в законодавствах
зарубіжних країн і заслуговують на дослідження. Так, ст. 62 ЦК Мальти
передбачає право дружини повернути собі дівоче прізвище чи прізвище
свого попереднього чоловіка, який помер, при встановленні сепарації, у
той же час чоловік має право вимагати заборони продовження використання дружиною його прізвища після встановлення сепарації, якщо таке
використання може заподіяти шкоду чоловікові.
Отже, проаналізувавши чинне законодавство України і зарубіжних
країн, а також наукову літературу, можна прийти до наступних висновків.
По-перше, наявні в чинному українському законодавстві наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя відповідають досвіду
зарубіжних країн і є актуальними на сучасному етапі розвитку сімейного
права в Україні. По-друге, потребують певного уточнення норми, пов’язанні з визначенням походження і державної реєстрації народження дитини,
батьки якої перебувають у режимі окремого проживання, для узгодження
їх з таким наслідком сепарації, як припинення презумпції батьківства
чоловіка матері після спливу десяти місяців. По-третє, не викликає сумнівів необхідність врегулювання спадкування прав та обов’язків померлого
тим з подружжя, хто пережив. Найбільш правильним варіантом вирішення
цього питання, буде можливість спадкування тим з подружжя, що пережив, відповідної частини лише того майна, яке подружжя нажило до встановлення режиму окремого проживання.
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Б. В. САНІН

ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ
ПЕРЕБУВАННЯ ОСОБИ НА УТРИМАННІ
Досліджується питання встановлення факту перебування на утриманні.
Розглянуто мету та підстави встановлення такого факту. Здійснено аналіз законодавства у цій сфері та судової практики. Приділено увагу доказам та процесуальним
особливостям встановлення факту перебування на утриманні.
Ключові слова: годувальник, утримання, непрацездатна особа, юридичний факт.
Санин Б.В. Правовые особенности определения факта нахождения лица на
содержании
Исследуется вопрос установления факта нахождения на содержании.
Рассмотрены цель и основания установления этого факта. Осуществлен анализ законодательства в этой сфере и судебной практики. Уделено внимание доказательствам
и процессуальным особенностям установления факта пребывания на содержании.
Ключевые слова: кормилец, содержание, нетрудоспособное лицо, юридический
факт.
Sanin Bogdan. The legal specific of the establishment of the fact finding on the content
In a scientific paper will explore the establishment of the fact finding on the content.
Consider the purpose and reason to establish this fact. The analysis of the legislation in this
sphere and jurisprudence. Attention is paid to proofs and procedural characteristics determine whether exposure to the content.
Key words: breadwinner, content, disabled person, a legal fact.

Серед юридичних фактів, які можуть бути встановлені у порядку окремого провадження, особливе місце посідають факти перебування на утримані. Це зумовлено, насамперед, соціальним значенням встановлення
такого факту, адже, зачасти, це необхідно для реалізації вразливими категоріями населення (інвалідами, особами похилого віку, дітьми та ін.) права
на пільги, компенсації, відшкодування, призначення пенсії, пов’язаних із
втратою годувальника або припиненням надання утримання.
Законодавство у цій сфері досить розгалужене, а судова практика, в основному, складається із справ, що випливають із відносин, пов’язаних із смертю годувальника. Попри це, ЦПК України не містить обмеження щодо
можливості встановлення відповідного факту і за інших умов. Зазначене
вказує на актуальність обраної теми дослідження.
Проблеми встановлення фактів, що мають юридичне значення, були і
залишаються предметом дослідження вітчизняних та зарубіжних вченихпроцесуалістів, зокрема, С.С. Бичкової, П.Ф. Єлісейкіна, В.В. Комарова,
С.Я. Фурси, Є.І. Фурси, Д.М. Чечота, М.Й. Штефана та інших. Разом з тим,
© САНІН Богдан Володимирович – аспірант відділу юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів приватного права НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України
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низка питань теоретичного і практичного характеру залишаються невирішеними чи дискусійними, що зумовлює потребу у здійсненні наукових
пошуків у цьому напрямку.
Насамперед, слід визначитись із метою встановлення факту перебування на утриманні. Як вірно вказано у п. 1 судової практики розгляду справ
про встановлення фактів, що мають юридичне значення, для визначення
юридичного характеру факту потрібно з’ясувати мету встановлення,
оскільки один і той самий факт для певних осіб і для певної мети може
мати юридичне значення, а для інших осіб та для іншої мети – ні.
Наприклад, встановлення факту перебування на утриманні для призначення пенсії у зв’язку із втратою годувальника має юридичне значення для
непрацездатного члена сім’ї померлого незалежно від часу перебування на
його утриманні. А для вітчима і мачухи таке право настане за умови, якщо
вони виховували або утримували померлого пасинка чи падчерку не
менше п’яти років (статті 37 і 41 Закону «Про пенсійне забезпечення»)1.
К.С. Франовська зазначає, що даний факт має юридичне значення для заявника у випадку, коли його встановлення необхідне йому для: 1) призначення пенсії по втраті годувальника; 2) оформлення права на спадщину; 3) відшкодування шкоди, завданої смертю особи, на утриманні якої він перебував; 4) оформлення права на пільги та компенсаційні виплати2. Встановлення факту перебування на утриманні може стати необхідним, зокрема, для реалізації права на одержання щомісячних страхових виплат (пенсій у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного
випадку на виробництві або професійного захворювання) непрацездатними особами, які перебували на утриманні померлого або мали на день його
смерті право на одержання від нього утримання, а також дитини померлого, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після
його смерті (ст. 33 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»)3. У разі
втрати годувальника потреба у встановленні відповідного факту може
виникнути і для нарахування пенсії згідно Закону України «Про пенсії за
особливі заслуги перед Україною» (статті 3, 4, 6 цього Закону)4. У п. 8
Постанови Верховного Суду України «Про судову практику в справах про
встановлення фактів, що мають юридичне значення Верховний Суд
України вказує, що судам необхідно мати на увазі, що встановлення факту
перебування особи на утриманні померлого має значення для одержання
спадщини, призначення пенсії або відшкодування шкоди, якщо допомога,
яка надавалась, була для заявника постійним і основним джерелом засобів
до існування. Одержання заявником заробітку, пенсії, стипендії, інших
доходів не є підставою для відмови у встановленні факту перебування на
утриманні, коли суд встановить, що основним і постійним джерелом засобів до існування була для заявника допомога з боку особи, яка надавала
йому утримання5.

148

Юридичні і політичні науки

149

Традиційно встановлення факту перебування особи на утриманні розглядають щодо випадків, пов’язаних із смертю годувальника. Разом з тим
ч. 1 ст. 256 ЦПК України не зводить встановлення вказаного факту до
випадку його встановлення у зв’язку із смертю годувальника, а передбачає,
що суд розглядає справи про встановлення факту перебування фізичної
особи на утриманні. Встановленню підлягають факти, від яких залежить
виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних
осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення. У зв’язку із цим додатково слід розглянути таку ситуацію, коли особі слід встановити факт перебування на утриманні особи, визнаної безвісно відсутньою. Так, згідно із ч. 4 ст. 44 ЦК України за заявою заінтересованої особи
опікун над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або
фізичної особи, місце перебування якої невідоме, надає за рахунок цього
майна утримання особам, яких вони за законом зобов’язані утримувати.
Коло осіб, які мають право на утримання за законом, досить широке. Це
може бути другий з подружжя (ст. 75 СК України), чоловік або жінка, які
не перебувають у шлюбі між собою (ст. 91 СК України), діти чи дитина
особи, визнаної безвісно відсутньою (ст. 180 СК України), її повнолітні
дочка та (чи) син (статті 198, 199 СК України), її батьки (статті 202, 203 СК
України) чи інші члени сім’ї тощо. Такі особи можуть бути заінтересовані
у встановленні факту перебування на утриманні в особи, яка пропала безвісти, метою чого може бути надання утримання за рахунок майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою. При цьому опікун над таким
майном, як особа, відповідальна за його збереження, має підстави вимагати від особи, яка претендує на утримання, документ, що таке право підтверджує. У разі відмови відповідного органу (територіальні органи
Пенсійного фонду України, органи місцевого самоврядування, ЖЕО тощо)
у видачі указаного документу, особа, яка претендує на утримання, може
звернутись до суду для встановлення факту перебування на утриманні
фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою. Зазначене певною мірою
підтверджується і позицією Верховного Суду України. Так, при аналізі
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» ним вказано, що із норм цього Закону випливає право на отримання
пенсії у зв’язку із втратою годувальника осіб, які на день його смерті були
непрацездатними. Усі правила зазначеного Закону, що стосуються сімей
померлих, відповідно, поширюються (оскільки інше не обумовлено) і на
сім’ї безвісно відсутніх, якщо безвісна відсутність годувальника засвідчена у встановленому порядку6. Згідно із ч. 1 ст. 47 ЦК України правові
наслідки оголошення фізичної особи померлою прирівнюються до правових наслідків, які настають у разі смерті. Відповідно, немає особливостей
встановлення факту перебування особи на утриманні залежно від того, чи
оголошена особа померлою, чи вона померла. У зв’язку із цим цілком
обґрунтовано К.С. Франовська зазначає, що факт перебування громадянина на утриманні встановлюється судом у разі смерті (ч. 1 ст. 1200, ч. 2
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ст. 1265 ЦК України), визнання безвісної відсутності (ст. 43 ЦК України)
або оголошення померлим (ст. 46 ЦК України) годувальника, коли утриманець залишається без матеріальної допомоги7.
Можна навести й інші приклади виникнення потреби у встановленні
факту перебування на утриманні. У зв’язку із обов’язком повнолітніх
дочки, сина утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги, визначеним ч. 1 ст. 202 СК України, може виникнути
потреба у встановленні факту перебування на утриманні такої дочки чи
сина до досягнення ними повноліття у батьків при виконанні ними своїх
батьківських обов’язків. Адже, згідно із ч. 1 ст. 204 СК України дочка, син
можуть бути звільнені судом від обов’язку утримувати матір, батька та
обов’язку брати участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що
мати, батько ухилялися від виконання своїх батьківських обов’язків.
Обов’язок батьків утримувати дитину до досягнення нею повноліття є
одним із основних (ст. 180 СК України). Стосовно ситуації, що розглядається, мати, батько повнолітньої дитини можуть звернутись до суду для
встановлення факту перебування дочки, сина на утриманні до досягнення
ними повноліття або до моменту припинення обов’язку батьків утримувати повнолітню дочку, сина. Метою встановлення такого факту буде одержання від дочки, сина утримання, наприклад, шляхом участі у додаткових
витратах у зв’язку із лікуванням батька, матері.
При розгляді цієї категорії справ важливе значення відіграє зібрання і
подання належних та достатніх доказів. Так, С.Я. Фурса вказує, що в справах про встановлення факту перебування громадянина на утриманні суд
приймає: 1) докази, які підтверджують факт перебування заявника на утриманні особи, яка померла (документи, акти, листи ділового та особистого
характеру, що містять відомості про перебування заявника на утриманні);
2) докази, на підставі яких можна встановити, що надані заявнику матеріальні засоби є основним і постійним джерелом його існування (корінці
поштових переказів, листи та інші документи, що свідчать про одержання
заявником грошей або інших видів допомоги від годувальника); 3) довідку
ЖЕК або сільської ради про те, що заявник звертався до них за одержанням документу про знаходження на утриманні померлого, але йому у
цьому відмовлено (через відсутність відомостей про утримання або на тій
підставі, що заявник не був на утриманні); 4документи, які свідчать про те,
що заявник є членом сім’ї померлого (копії свідоцтва про шлюб, народження, усиновлення та інші, якщо встановлення факту перебування на
утриманні необхідно для призначення пенсії); 5документи, які підтверджують, що заявник був непрацездатною особою та знаходився на утриманні спадкодавця не менше 1 року до його смерті (копія свідоцтва про
народження, довідка про інвалідність, інші письмові докази, якщо встановлення факту перебування на утриманні необхідно для оформлення
права на спадщину); 6) копію свідоцтва про смерть годувальника чи повідомлення військомату8. Цілком підтримуючи такий перелік доказів, який
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додатково звернути увагу на наступне. До доказів, що підтверджують факт
знаходження заявника на утриманні особи, яка померла, можна віднести і
дані персональної облікової картки застрахованої особи. Так, відповідно
до ч. 3 ст. 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» персональна облікова картка застрахованої особи повинна
містити, зокрема, відомості про членів сім’ї, які знаходяться на утриманні
застрахованої особи, та її дітей. Згідно ч. 4 ст. 21 цього Закону персональна облікова картка застрахованої особи зберігається в Пенсійному фонді
протягом усього життя цієї особи, а після її смерті – протягом 75 років на
паперових носіях та в електронному вигляді за наявності засобів, що
гарантують ідентичність паперової та електронної форми документа.
Якщо ж заявник долучить довідку уповноваженого органу про те, що ця
особа не перебувала на утриманні померлого, то в такій ситуації слід врахувати позицію Верховного Суду України, який вказує, що видана відповідним органом довідка про те, що за його даними особа не перебувала на
утриманні померлого, не виключає можливості встановлення в судовому
порядку факту перебування на утриманні. Така довідка оцінюється судом
за правилами ЦПК України (п. 8 Постанови Верховного Суду України
«Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення». Щодо доказів, на підставі яких встановлюється факти,
що надані заявнику матеріальні засоби є основним і постійним джерелом
його існування, то можна конкретизувати перелік документів, що можуть
підтвердити одержання заявником грошей, зокрема, ними можуть бути
банківські документи, що підтверджують зарахування коштів на рахунок
заявника як шляхом внесення їх годувальником у готівковій формі, так і
шляхом переказу коштів у безготівковій формі з інших його рахунків.
Щодо довідки ЖЕО або сільської ради про те, що заявник звертався до них
за одержанням документу про знаходження на утриманні померлого, але
йому у цьому відмовлено, то на сьогодні таку довідку може видавати як
ЖЕО, так і інший суб’єкт, що виконує аналогічні функції, наприклад,
ОСББ, житловий чи житлово-будівельний кооператив, а також територіальні органи Пенсійного фонду України. Щодо документів, які свідчать
про те, що заявник є членом сім’ї померлого, то у разі, якщо особи проживали однією сім’єю без реєстрації шлюбу, такими документами можуть
бути: договір, укладений між ними щодо такої форми сімейного життя,
рішення суду про встановлення факту проживання чоловіка та жінки без
шлюбу тощо. Франовська К.С., аналізуючи справи відповідної категорії,
вказує, що заявник, разом із заявою про встановлення факту перебування
на утриманні з метою оформлення права на пенсію, повинен подати докази, що свідчать про те, що він є членом сім’ї померлого і непрацездатним:
1) свідоцтво про народження для неповнолітніх; 2) довідку з навчального
закладу для студентів до 23 років; 3) пенсійне посвідчення; 4) довідку з
ВЖРЕП, селищної ради, будинкоуправління про місце реєстрації; 5) довід-
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ку МСЕК про встановлення групи інвалідності10. На думку Фурси С.Я., до
доказів перебування на утриманні слід віднести і рішення суду про призначення аліментів цій особі. При цьому не є перешкодою для встановлення факту перебування на утриманні роздільне проживання членів сім’ї. В
окреслених випадках виконавчі комітети міської та сільської ради позбавлені можливості видавати громадянам довідки про утримання11. Цілком
погоджуємось з думкою автора, адже чинне законодавство не ставить
право на утримання у залежність від спільного проживання. Так, згідно із
ч. 2 ст. 3 СК України подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та
чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду
за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.
Дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. Окрім того, встановлення режиму окремого проживання подружжя,
що передбачено у ст. 119 СК України, не припиняє прав та обов’язків
подружжя, які встановлені цим Кодексом і які дружина та чоловік мали до
встановлення цього режиму, а також прав та обов’язків, які встановлені
шлюбним договором (ч. 1 ст. 120 СК України).
Враховуючи все вищезазначене, можна дійти висновку, що судова практика у сфері встановлення факту перебування на утриманні сформувалась
у дещо звуженому вигляді та зосереджена на встановленні досліджуваного факту у зв’язку із смертю годувальника. Однак чинне законодавство містить норми, аналіз яких дозволяє стверджувати, що існують й інші підстави для звернення до суду для встановлення факту перебування на утриманні в порядку окремого провадження, зокрема, у зв’язку із оголошенням
годувальника безвісно відсутнім, у зв’язку із додатковими витратами на
лікування батька, матері тощо. Це зумовлює потребу у чіткому формулюванні мети встановлення факту перебування на утриманні, визначенні
доказів, які необхідно подавати у цій категорій справ, кола заінтересованих
осіб та розгляді інших питань, що мають значення для встановлення такого факту і потребують наукового обґрунтування.
1. Судова практика розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне
значення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://document.ua/sudova-praktikarozgljadu-sprav-pro-vstanovlennja-faktiv-sho-doc111294.html http: // document.ua/sudovapraktika-rozgljadu-sprav-pro-vstanovlennja-faktiv-sho-doc111294.html. 2. Франовська К.С.
Узагальнення практики розгляду судами Житомирської області цивільних справ за
заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення та методика розгляду
справ даної категорії [Електронний ресурс] / Франовська К.С. – Режим доступу : http://
notariat.zt.ua/franovsky.php. 3. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 4. Закон України «Про пенсії за особливі
заслуги перед Україною» від 01.06.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua. 5. Постанова Верховного Суду України № 5 «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» від 31.03.95 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 6. Судова практика
розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення [Електронний
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ресурс]. – Режим доступу : http: // document.ua/sudova-praktika-rozgljadu-sprav-provstanovlennja-faktiv-sho-doc111294.html 7. Франовська К.С. Цит. праця. 8. Фурса С.Я.
Провадження в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, у
порядку цивільного судочинства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / С.Я. Фурса С.Я. –
К., 1997. – С. 127-128. 9. Судова практика розгляду справ про встановлення фактів, що
мають юридичне значення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // document.
ua/sudova-praktika-rozgljadu-sprav-pro-vstanovlennja-faktiv-sho-doc111294.html 10. Франовська К.С. Цит. праця. 11. Фурса С.Я. Цит. праця. – С. 128.
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ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ
СУДОЧИНСТВІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
Розглядаються теоретичні проблеми і практика нормативного регулювання підстав звільнення від доказування в цивільному судочинстві України, Республіки Польща
та Російської Федерації. Аналізується поняття і правові наслідки визнання сторонами
спірних фактів, встановлення фактів загальновідомими, преюдиціальний зв’язок судових актів. Виявляється своєрідність підходів до їх законодавчого закріплення.
Ключові слова: преюдиція, загальновідомі факти, признання сторони, тягар доказування, підстави звільнення від доказування.
Фартушок Н.Б. Основания освобождения от доказывания в гражданском
судопроизводстве: сравнительно-правовой анализ
Рассматриваются теоретические проблемы и практика нормативного регулирования оснований освобождения от доказывания в гражданском судопроизводстве
Украины, Республики Польша и Российской Федерации. Анализируется понятие и правовые последствия признания сторонами спорных фактов, установления фактов
общеизвестными, преюдициальная связь судебных актов. Выявляется своеобразие подходов к их законодательному закреплению.
Ключевые слова: преюдиция, общеизвестные факты, признание стороны, бремя
доказывания, основания освобождения от доказывания.
Fartushok Nazar. Grounds for dismissal of proof in civil proceedings: a comparative
legal analysis
The paper discusses the theoretical problems and practice normative regulation grounds
for exemption from the proof in civil proceedings in Ukraine, the Republic of Poland and the
Russian Federation. Analyzes the notion and the legal effects of the recognition by the parties
disputed facts, establishing thefacts of common knowledge, prejudicial communication judgments. Reveals the originality of their approach to legislative codification.
Key words: collateral estoppel, facts of common knowledge, the recognition of hand, the
burden of proof, grounds for excluding of proof.

В умовах зближення процесуальних систем розгляду цивільно-правових спорів особлива увага повинна бути приділена доказовому праву в
цивільному судочинстві як системі норм, що найбільше відчуває таке взає© ФАРТУШОК Назар Богданович – здобувач Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України
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мопроникнення правових культур і традицій. І в цьому зв’язку можна констатувати підвищену актуальність порівняльно-правових досліджень в
сфері доказового права, і в першу чергу, з країнами, що мають значну ступінь історичної чи іншої спільності з Україною. Предметом даної статті є
підстави звільнення від доказування, їх порівняльна характеристика на
основі цивільного процесуального законодавства України, Республіки
Польща та Російської Федерації.
Проблеми підстав звільнення від доказування як об’єкт наукового аналізу розглядалися в роботах О. В. Бауліна, І. В. Решетнікової, В. В.
Комарова, М. К. Треушнікова, Г. П. Тимченка, В. Д. Андрійця, С. Я. Фурси,
В. П. Фенніча, Д. Г. Фільченка, В. В. Яркова, Ю. В. Білоусова, О. О.
Нахової, М. Г. Єлісєєва, О. М. Безрукова, О. М. Шеменевої та інших процесуалістів. Однак тільки в межах своїх національних законодавств і предметів дослідження. Метою цієї статті є розгляд підстав звільнення від
доказування крізь призму порівняльно-правового методу, котрий розширює можливості наукового пошуку і конкретні його наукові результати.
Правила розподілу тягаря доказування не стосуються ряду обставин,
які виключаються з кола тих, що підлягають доказуванню. Зокрема, відповідно до ст. 61 ЦПК України, підставами звільнення від доказування є:
1) обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у
справі; 2) обставини, визнані судом загальновідомими; 3) обставини, установлені такими, що набрали законної сили судовим рішенням у цивільній,
господарській або адміністративній справі, у якій беруть участь ті самі
особи або особа щодо якої вони встановлені; 4) вирок, що набрав законної
сили, та постанови у справі про адміністративне правопорушення обов’язкові для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій
особи щодо якої постановлено вирок або постанову суду з питань, чи мали
місце ці дії та чи вчинені вони цією особою).
Аналогічні підстави для звільнення від доказування містяться в ЦПК
РФ, виключаючи визнання, яке регулюється в рамках пояснень сторін в
окремій нормі ЦПК. ЦПК Польщі містить правила такого змісту.
Загальновідомі обставини і факти не можуть бути оскаржені, і вони не
потребують доказування. Обставини, установлені такими, що набрали
законної сили судовим рішенням суду і пов’язані з особами, які беруть
участь у справі, обов’язкові для іншого суду, який розглядає справу.
Факти, встановлені такими, що набрали законної сили судовим рішенням щодо однієї цивільної справи, не доводяться знову при розгляді інших
цивільних справ, у яких беруть участь ті самі особи. Вирок, що вступив у
законну силу, обов’язковий для суду або судді, що розглядає цивільну
справу про наслідки дій особи лише з питань, чи мають місце дії та чи вчинені вони цією особою. Визнання регулюється так само, як у Російській
Федерації, нормою про пояснення сторін.
Порівняльний аналіз норм ЦПК України, Польщі та РФ, призводить до
наступних висновків. Найбільш суттєві відмінності – у правовому регулю-

154

Юридичні і політичні науки

155

ванні такої підстави звільнення від доказування як визнання. Українське
законодавство закріплює принципово іншу модель, ніж та, яка міститься в
цивільному процесі Росії та Польщі.
Передусім, українське законодавство зараховує визнання до числа підстав для звільнення від доказування, а російський і польський – ні. З цього
слід зробити висновок, що український законодавець оцінює за загальним
правилом визнання як акт для суду обов’язковий, що має імперативну силу
зробити факт беззаперечним. Визнання поставлено поряд з судовими актами і загальновідомими фактами. Звільнення від доказування відбувається
за приписом закону.
Російське ж і польське законодавство ставить, у якості загального правила, перед судом завдання – визначити наскільки визнання відповідає
волевиявленню сторони. Визнання розглядається як окремий варіант пояснення сторін. Тому для російського і польського суду визнання – окремий
випадок, який підлягає оцінці і не має обов’язкового значення. Подальше
звільнення від доказування відбувається з волі суду. У науковій літературі
обґрунтована думка, що безспірність факту створюється судом. Лише
після цього сторона звільняється від доказування1.
Крім того, російська і польська нормативні моделі визнання засновані
на можливості суду відкинути визнання фактів особами, які беруть участь
у справі. Якщо у суду є сумніви в тому, що визнання зроблено з метою приховати дійсні обставини справи, або під впливом обману, насильства,
погрози або омани, він не приймає визнання (ч. 3 ст. 68 ЦПК РФ).
Українське цивільне процесуальне законодавство не передбачає права
суду відмовити у прийнятті визнання фактів. Однак процесуальний закон
встановлює правило, в силу якого сторона сама може відмовитися від
зробленого нею при попередньому розгляді справи визнання, якщо доведе,
що визнала обставини внаслідок істотної помилки, обману, погрози, тяжких обставин чи обставини визнано у результаті зловмисної домовленості
її представника з іншою стороною (ч. 1 ст. 178 ЦПК). Отже, згідно з українським ЦПК, визнання знаходиться під владою сторони, яка його зробила
і є для суду обов’язковим.
Розглядаючи обидва представлені варіанти відзначимо, що позиція
українського ЦПК видається дещо категоричною. Абсолютизувати визнання особою, яка бере участь у справі, фактичних обставин – означає надати
можливість використовувати судовий захист для будь-яких відносин за
взаємною згодою сторін. Слід залишити за судом право відкинути визнання в разі його сумнівності. Обов’язковість визнання суперечить принципу
вільної оцінки доказів. Можливість суду відкинути значення визнання як
підстави для звільнення від доказування лише надасть можливість перевірити висновок про його відповідність дійсності іншими доказами і не
обмежить прав осіб, які беруть участь у справі. Обов’язковість для суду
визнання стороною факту підриває саму можливість суду відкинути
визнання позову, адже в більшості випадків доведеність фактів підстави
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позову (що презюмується при їх визнанні) тягне за собою його задоволення.
Тому ми вважаємо більш прийнятним правове регулювання визнання в
ЦПК РФ і ЦПК Польщі і пропонуємо доповнити ЦПК України нормою
відповідного змісту, яка встановлює право суду відкинути визнання обставин особою, яка бере участь у справі, за наявності для того підстав, прямо
передбачених в законі.
У літературі обґрунтовано думку, що ще одним видом безперечних
обставин є факти замовчування. О. О. Нахова вважає, що мовчання позивача, відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі, щодо якоїнебудь обставини, надає йому властивість безспірності. Воно у подібних
випадках кваліфікується як «фактична презумпція», «мовчання – знак
згоди». Ця презумпція не встановлена чинним процесуальним законом, але
широко відома і використовується у повсякденній практиці, у спілкуванні
людей. Вона повинна бути санкціонована судом2. С. Ф. Афанасьєв пропонує зрівняти правовий режим визнаних фактів і фактів замовчування3.
Інші автори поділяють зазначену позицію, доповнюючи, що суд, виявивши факти замовчування, повинен поставити їх на обговорення.
Підтверджені позивачем і відповідачем обставини вважаються встановленими. Ніякими іншими засобами доказування, крім пояснень сторін, дані
факти підтверджувати не треба. У цьому полягає процесуальна економія
часу і сил суду та учасників судочинства, економія процесуальних засобів
у змагальному процесі4.
На нашу думку, немає можливості ставити знак рівності між визнанням
і мовчанням, і правові наслідки цих видів вираження ставлення до спірних
питань повинні бути різними. Справді, рекомендація суду з’ясувати якомога чіткіше відношення сторін до встановлюваних обставин справи сприяє
правильному і своєчасному розгляду справи внаслідок економії сил і часу.
Однак, якщо особа, яка бере участь у справі, скориставшись своїм правом,
не дасть якої-небудь відповіді на цікаві для суду питання, факти замовчування не можуть вважатися визнаними і підлягають доказуванню на
загальних підставах.
Відносно загальновідомих обставин слід зазначити відмінність законодавчих формулювань. ЦПК РФ і України виключають із кола фактів ті, які
підлягають доведенню «обставини, визнані судом загальновідомими».
ЦПК Польщі так само виняток робить для «загальновідомих обставин і
фактів».
Тлумачення загальновідомості фактів пропонувалося ще римськими
юристами. Зокрема, наводилося таке положення: «Загальновідомим повинен бути визнаний такого роду факт, незнання якого суддею і обома сторонами, припустивши їх обдарованими загальнолюдським розумом, неможливе»5. Сучасні автори називають низку умов, при наявності яких факт
може вважатися загальновідомим: по-перше, даний факт має бути відомий
широкому колу осіб; по-друге, факт обов’язково повинен бути відомий
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всьому складу суду, що розглядає
У науці існує думка, що загальновідомі факти можуть викликати помилки, фальсифікації і маніпуляції
фактами, матеріалами, тому вони можуть підлягати вивченню за загальними правилами7.
Незалежно від пропонованих у науці характеристик загальновідомості
фактів, така властивість обставини як загальновідомість не є чітко і заздалегідь встановленою. В одних випадках наявність подібної характеристики можна припустити з більшою ймовірністю, в інших – з меншою.
Загальновідомість володіє деякою часткою суб’єктивізму. Тому, щоб уникнути помилок, викликаних різним розумінням загальновідомості обставин
сторонами і судом, практично більш раціонально покладатися на певний
об’єктивний критерій, роль якого в даному випадку відіграє судове судження. Якщо суд визнає будь-які обставини загальновідомими і повідомить про це сторонам, процес доказування надасть більшу визначеність,
не створюючи при цьому загрози зумовленості. Твердження суду стосується загального характеру обставин, які не залежать від сторін конкретного спору, не затверджує і не заперечує наявності у них правового значення для справи. Правильним видається думка О. В. Бауліна про те, що
переконання суду про загальновідомість факту має сформуватися до
подання стороною доказів на підтвердження тієї чи іншої обставини. В
іншому випадку, сама ідея, що загальновідомий факт не потребує доказування, не буде реалізована8. Тому є доцільною пропозиція закріпити у
законі обов’язок суду вказувати про визнання (невизнання) обставин
загальновідомими на стадії підготовки справи до судового розгляду. В
аспекті порівняння ЦПК України, Польщі та РФ слід відзначити більш
вдалу формулювання ЦПК України.
Існують деякі різночитання і в розумінні преюдиціальності фактів,
встановлених судовим рішенням. ЦПК України та РФ регулюють це
питання досить традиційно, виключаючи можливість повторного спору за
одними і тими ж обставинам, між одними і тими ж самими особами. При
цьому преюдиціальність встановлених законом фактів обов’язкова для всіх
зацікавлених осіб, які брали участь у попередній справі в якості позивачів,
відповідачів, третіх осіб, заявників9. У науці таке положення отримало
назву суб’єктивних меж преюдиціальності.
Однак ЦПК Польщі звертає увагу своєрідністю підходу, встановлюючи
одночасно два правила. Поряд з традиційною нормою міститься припис
такого змісту: обставини, встановлені такими, що набрали законної сили
судовим рішенням суду і пов’язані з особами, які беруть участь у справі,
обов’язкові для іншого суду, який розглядає справу. Преюдиціальною
силою наділяються обставини, пов’язані з особами, які беруть участі у
справі, незалежно від тотожності суб’єктного складу наявного процесу та
процесу, в якому винесено попереднє рішення.
Схожа норма має сенс щодо обставин, які встановлюють правовий статус суб’єкта. Такі обставини мають місце самі по собі, безвідносно до
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особи іншої сторони. Так, наприклад, судовим рішенням встановлено, що
особа уклала угоду, перебуваючи в стані психічного розладу, який позбавляє його можливості адекватно оцінювати свої дії та керувати ними.
Встановлений судовим рішенням факт перебування особи в такому стані в
певний час є преюдиціальним для подальших процесів, у якій вона бере
участь.
Коментована норма має значний потенціал, тому що виключає зайву
роботу, особливо щодо фактів, для доказування яких потрібні значні витрати сил і часу, а також зменшує можливість постанови взаємовиключних
рішень, прийняття судами різних рішень стосовно однієї й тієї ж особи.
Водночас, у законодавчому правилі міститься чимала небезпека зловживань, спрямованих на спеціальне наділення преюдиціальної сили
«незручних» фактів у процесі з сильною протилежною стороною. Суду
слід обережно підходити до виключення подібних фактів з кола тих, які
підлягають доказуванню. Крім того, законодавче формулювання «обставини, пов’язані з особами, які беруть участі у справі» дуже розпливчаста і
вимагає істотної конкретизації. На нашу думку, таке уточнення буде
доцільним у вигляді роз’яснення вищої судової інстанції. Проте, в цілому
розглянута норма є позитивною.
У літературі і і досить радикальна позиція – про можливість суду заново дослідити преюдиційні факти, при виникненні сумнівів у їхній дійсності. Така можливість пов’язується з суперечливістю преюдиціальних фактів
і наявних у справі доказів. Однак, на нашу думку, від подібних пропозицій
більше шкоди, ніж користі, оскільки можливість заперечування вступила в
законну силу судового рішення, підрив авторитету судової влади переважує можливі витрати.
Порівняльний аналіз підстав для звільнення від доказування свідчить
про традиційно єдиний підхід, реалізований у цивільному процесі
України, Російської Федерації та Польщі. Разом з тим, існують і деякі відмінності, найбільш суттєвими з яких є правила, що регулюють визнання
фактів особою, яка бере участь справі.
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Я. В. СІМУТІНА

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИПИНЕННЯ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА УГОДОЮ СТОРІН
ТА З ІНІЦІАТИВИ ПРАЦІВНИКА: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ
Досліджено правове регулювання припинення трудового договору за угодою сторін
та за ініціативою працівника як правоприпиняючих юридичних фактів у трудовому
праві. Зокрема, розглянуто питання щодо процедури та сфери застосування угоди сторін як підстави припинення трудових правовідносин. Визначено угоду сторін як правомірну двосторонню дію працівника та роботодавця, яка передбачає їх спільне вільне
волевиявлення, спрямоване на припинення трудових відносин. На відміну від угоди сторін, розірвання трудового договору з ініціативи працівника, як юридичний факт, слід
визнати правомірною односторонньою дією з боку працівника, що передбачає його
вільне волевиявлення на припинення трудових відносин.
У ході проведеного дослідження зроблено висновок про недосконалість норм трудового законодавства, які регулюють порядок звільнення за цими підставами, що призводить до проблем у застосуванні їх на практиці.
Ключові слова: припинення трудових відносин, угода сторін, роботодавець, працівник розірвання трудового договору, звільнення, правоприпиняючий юридичний факт.
Симутина Я.В. Правовое регулирование прекращения трудового договора по
соглашению сторон и по инициативе работника: некоторые проблемы
Исследовано правовое регулирования прекращения трудового договора по соглашению сторон и по инициативе работника как правопрекращающих юридических фактов
в трудовом праве. В частности, рассматриваются вопросы относительно процедуры и
сферы применения соглашения сторон как основания прекращения трудовых правоотношений. Определено соглашение сторон, как правомерное двухстороннее действие
работника и работодателя, предусматривающее их общее волеизъявление, направленное на прекращение трудовых отношений. В отличии от соглашения сторон, расторжение трудового договора по инициативе работника, как юридический факт, следует
рассматривать как правомерное одностороннее действие со стороны работника, предусматривающее его свободное волеизъявление на прекращение трудовых отношений.
В ходе проведенного исследования сделан вывод о несовершенстве норм трудового
законодательства, регулирующих порядок увольнения по данным основаниям, что приводит к проблемам в их применении на практике.
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Ключевые слова: прекращение трудовых правоотношений, соглашение сторон,
работодатель, работник, расторжение трудового договора, увольнение, правопрекращающий юридический факт.
Simutina Iana. Legal regulation of the termination of the employment contract by
agreement between the parties and by the employee: some problems
The article investigates the legal regulation of the termination of the employment contract
by agreement between the parties and by the employee as legal facts in the labor law. In particular, the issues concerning the procedure and scope of the parties’ agreement as grounds
for termination of employment relationships. It is determined that the agreement between the
parties as a legitimate two-way action of the employee and the employer, providing for their
common will, aims to stop the employment relationship. In contrast to the agreement of the
parties, termination of employment contract by the employee, as a legal fact, should be considered as a legitimate unilateral action of the employee, providing his free consent to termination of employment relationship.
In the course of the study, it is concluded that the imperfection of labor laws governing
the dismissal on these grounds, that leads to problems in their application in practice.
Key words: termination of employment relations, the parties’ agreement, the employer, the
employee, termination of employment, dismissal, legal fact.

Питання, пов’язані з виникненням, зміною чи припиненням трудових
відносин, завжди перебували у центрі уваги багатьох вчених трудового
права. Особливий інтерес викликають проблеми, що стосуються визначення правоприпиняючих юридичних фактів як підстав припинення індивідуальних трудових правовідносин. Вони неодноразово були предметом спеціальних наукових досліджень, а також розглядалися в окремих аспектах
такими українськими науковцями, як В.М. Андріїв, В.С. Венедіктов,
С.В. Венедіктов, В.В. Жернаков, М.І. Іншин, К.Ю. Мельник, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, О.І. Процевський, Н.М. Хуторян, В.І. Щербина,
О.М. Ярошенко та ін.
Проте науковий інтерес до правового регулювання припинення трудового договору з кожним роком не зменшується, а навпаки зростає, що
пов’язано як з кризовими соціально-економічними умовами, масовими
скороченнями та вивільненням працівників, так і з недосконалою правовою системою, зокрема, прогалинами та колізіями у правовому регулюванні припинення трудових правовідносин.
Можна без перебільшення сказати, що на сьогодні припинення трудового договору за угодою сторін та розірвання трудового договору за ініціативою працівника є найбільш розповсюдженими. Водночас порядок
припинення трудового договору за вказаними підставами є не достатньо
регламентованим та далеким від досконалості, що не може не відображатися на практиці його застосування.
Метою цієї статті є дослідження сучасного стану правового регулювання припинення трудового договору за угодою сторін та з ініціативи працівника, проблем, що виникають у правозастосовній практиці, а також
вироблення науково-обґрунтованих пропозицій, спрямованих на удосконалення процедури припинення трудових відносин за цими підставами.
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Загальновизнано, що однією з основних ознак трудових правовідносин
на відміну, зокрема, від цивільно-правових, в яких має місце застосування
найманої праці, є стабільність. Отже, укладаючи трудовий договір, за нормами чинного законодавства про працю переважно на невизначений строк,
сторони погоджуються на тривалу співпрацю. Проте, трудові відносини
все одно рано чи пізно можуть припинитися у зв’язку з настанням певних
обставин, за спільним волевиявленням обох чи з ініціативи однієї зі сторін
трудового договору. У будь-якому випадку для припинення трудових відносин має бути застосована тільки законодавчо закріплена підстава.
При вивченні цього питання не можна обійти увагою понятійний апарат, що використовується у чинному законодавстві та у правозастосовній
практиці. Так, у чинному законодавстві про працю для позначення припинення трудових правовідносин вживаються різні за своїм змістом поняття:
«припинення» трудового договору, «розірвання» трудового договору,
«звільнення» працівника, «вивільнення» працівників. Ця ситуація, на
думку М.С. Поліщук, не є позитивною для галузі трудового права, адже
таким чином відбувається дезорієнтація правокористувачів, які можуть
вкладати в зазначені терміни різний зміст, вводячи тим самим в оману
інших суб’єктів правовідносин. В той же час не можна забувати, що однозначність в законодавчій мові полягає не лише в одному значенні терміна, а
в його однаковому сприйнятті в межах конкретної галузі права всіма верствами населення1.
Погоджуємося з думкою професорів С.М. Прилипка та О.М. Ярошенка,
які зазначили, що «припинення трудового договору – це закінчення дії трудових правовідносин працівника з роботодавцем у всіх випадках, передбачених законодавством про працю. Розірвання трудового договору означає
припинення трудових правовідносин одностороннім волевиявленням (чи
роботодавця, чи працівника, чи осіб, які не є стороною трудового договору). Отже, поняття «припинення трудового договору» за своїм змістом
ширше, ніж поняття «розірвання трудового договору». Термін «звільнення» вживається щодо працівника і за змістом є синонімом терміну «припинення трудового договору»2. Щодо поняття «вивільнення», то виходячи
із змісту глави III-А КЗпП, можна зробити висновок про те, що вивільнення працівників – це категорія, яка може застосовуватися тільки щодо припинення трудового договору у випадку змін в організації виробництва і
праці, тобто на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП.
Отже, стосовно підстав, які є предметом дослідження у цій статті, за
угодою сторін відбувається припинення, а з ініціативи працівника – розірвання трудового договору.
У ст. 36 КЗпП України закріплені загальні підстави припинення трудового договору, що можуть бути застосовані до всіх без виключення працівників. Вона включає вісім пунктів, що передбачають припинення трудового договору за угодою сторін, у разі закінчення його строку, розірвання трудового договору з ініціативи працівника, роботодавця або на вимогу
профспілкового органу та ін.
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Пункт 1 ст. 36 КЗпП передбачає можливість припинення трудового
договору за угодою сторін. Слід зазначити, що ця підстава найчастіше
застосовується для припинення строкових трудових договорів, водночас
чинне законодавство про працю не містить жодних застережень щодо
неможливості застосовувати цю підставу і для припинення трудового
договору, укладеного на невизначений строк. За загальним правилом, трудовий договір може бути припинений за угодою сторін, якщо має місце
волевиявлення обох сторін, у будь-який строк, про який вони домовляться.
Відповідно до п. 8 постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» при домовленості між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом про
припинення трудового договору за п.1 ст. 36 КЗпП (за згодою сторін) договір припиняється в строк, визначений сторонами. Анулювання такої
домовленості може мати місце лише при взаємній згоді про це власника
або уповноваженого ним органу і працівника3.
При цьому немає значення, від кого саме із сторін виходила ініціатива
припинити трудовий договір. Головне, щоб сторони досягли взаємної
домовленості на припинення трудового договору за цієї підставою.
Бажання лише однієї із сторін або працівника, або роботодавця припинити трудові відносини за цієї підставою визнається недостатнім, оскільки
закон надає можливість розірвати трудовий договір з ініціативи однієї із
сторін трудових правовідносин за спеціально передбаченими для цього
підставами. На підтвердження цього Пленум ВСУ у згаданій вище постанові зазначив, що сама по собі згода власника або уповноваженого ним
органу задовольнити прохання працівника про звільнення до закінчення
строку попередження не означає, що трудовий договір припинено за п.1
ст. 36 КЗпП, якщо не було домовленості сторін про цю підставу припинення трудового договору. В останньому випадку звільнення вважається
проведеним з ініціативи працівника (ст.38 КЗпП).
На практиці застосування такої підстави, як угода сторін для припинення трудових відносин, має свої переваги як для працівників, так і для
роботодавців, на яких слід зупинитися більш детально.
Для працівника звільнення за угодою сторін вигідніше, якщо є потреба
розірвати трудовий договір без обов’язкового відпрацювання протягом
двох тижнів, яке передбачене у разі звільнення за власною ініціативою.
Крім того, звільнення працівника за п. 1 ст. 36 дає йому право отримувати
у центрі зайнятості за місцем проживання допомогу по безробіттю, починаючи з 8-го дня (ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття») на відміну від звільнення за власним бажанням, у разі якого виплата допомоги по безробіттю особі починається з 91 календарного дня (ч. 3 ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття»4).
Роботодавці можуть бути зацікавлені у виборі саме цієї підстави для
припинення трудових відносин з працівником у кількох випадках.
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Зокрема, якщо є потреба провести скорочення чисельності або штату працівників, але роботодавця «лякає» достатньо складна і тривала у часі процедура, а також чимала сума вихідної допомоги, яку він за законом
зобов’язаний виплатити працівнику при звільненні за п. 1 ст. 40 КЗпП
України, він може запропонувати працівнику оформити звільнення за угодою сторін, виплативши при цьому навіть певну суму компенсації. Крім
того, в окремих випадках не бажаючи вступати з працівником у трудовий
спір або звільняти його «по статті», роботодавець може запропонувати
працівнику використати цю підставу як певний компроміс, щоб уникнути
можливих негативних наслідків у вигляді судового позову тощо.
Незважаючи на достатню поширеність звільнення за угодою сторін на
практиці, доводиться констатувати відсутність у законодавстві процедури
припинення трудового договору за цієї підставою. Так само відсутня регламентація цього питання і у проекті Трудового кодексу України, у ст. 94
якого визначено лише, що трудовий договір може бути розірвано в будьякий час за домовленістю між працівником і роботодавцем5.
У галузевій науковій літературі можна зустріти різні погляди щодо
порядку та процедури припинення трудового договору за угодою сторін.
Зокрема, на думку В.І. Єгорова та Ю.В. Харитонової, в основі такого згоди
повинна бути і домінувати свобода волі працівника, а отже, саме від працівника повинна виходити ініціатива розірвати трудовий договір, що
оформлюється у вигляді його письмової заяви з проханням звільнити його
за угодою сторін. Якщо ж ініціатива виходить від роботодавця, вона
носить попередній характер і не має юридичної сили до тих пір, поки не
буде позитивно сприйнята працівником, реакція якого і в цьому випадку
повинна бути виражена у його письмовій заяві, на якій роботодавцем ставиться віза, що підтверджує його згоду на розірвання трудового договору
саме за згодою сторін5.
Не можемо погодитися з такою категоричною позицією шановних авторів, оскільки домовленість між працівником і роботодавцем про припинення трудового договору за угодою сторін на практиці може мати й усну
форму, та втілитися в подальшому у відповідному наказі роботодавця, з
яким працівник ознайомлюється під розпис. Крім того, обов’язкова наявність письмової заяви від працівника може бути сприйнята як особиста ініціатива останнього, чим може скористатися роботодавець і оформити
звільнення працівника за ст. 38 КЗпП України. З огляду на це, вважаємо,
що процедура припинення трудового договору за угодою сторін повинна
знайти своє належне закріплення у проекті Трудового кодексу України. Як
один з можливих варіантів, пропонуємо закріпити обов’язок сторін трудового договору оформляти згоду на припинення трудових відносин у вигляді окремого письмового документу – угоди про припинення трудових відносин, в якому, зокрема, чітко прописувати дату, з якої їх трудові відносини припиняються.
Отже, враховуючи вищезазначене, угода сторін, як підстава припинення трудових правовідносин, є правоприпиняючим юридичним фактом –
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правомірною двосторонньою дією працівника та роботодавця, яка передбачає їх спільне вільне волевиявлення, спрямоване на припинення трудових правовідносин.
На відміну від угоди сторін, розірвання трудового договору з ініціативи працівника є правомірною односторонньою дією з боку працівника.
Важливим моментом є саме вільне волевиявлення працівника на припинення трудових відносин. У зв’язку з цим, Пленум ВСУ у постанові «Про
практику розгляду судами трудових спорів» визначив, що по справах про
звільнення за ст.38 КЗпП суди повинні перевіряти доводи працівника про
те, що власник або уповноважений ним орган примусили його подати
заяву про розірвання трудового договору. Подача працівником заяви з
метою уникнути відповідальності за винні дії не може розцінюватись як
примус до цього і не позбавляє власника або повноважений ним орган
права звільнити його за винні дії з підстав, передбачених законом, до закінчення встановленого ст. 38 КЗпП строку, а також застосувати до нього
протягом цього строку в установленому порядку інше дисциплінарне
стягнення6.
Порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника на сьогодні частково врегульований у чинному Кодексі законів про працю
України, проте застосування цієї підстави у правозастосовній практиці
породжує багато питань. Так, відповідно до ч. 1 ст. 38 КЗпП України працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений
строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. Цей строк встановлений з метою надання роботодавцю
можливості підшукати нового працівника, а працівнику, так би мовити,
упевнитися у своїх намірах розірвати трудові відносини з цим роботодавцем. Слід звернути увагу, що закон не забороняє роботодавцю звільняти
працівника за ст. 38 раніше закінчення двотижневого строку, навіть, у день
подання заяви за умови, якщо працівник про це просить у своїй заяві, і сторони дійшли такої згоди. Проте збільшення строку попередження або
затримка видачі трудової книжки та розрахунку з боку роботодавця у
зв’язку з відсутністю працівнику заміни або неповернення ним певних
матеріальних цінностей роботодавцю є таким, що суперечить закону. На
жаль, у чинному трудовому законодавстві відсутня норма, яка б це чітко
закріплювала, а тому її необхідно обов’язково прописати у новому
Трудовому кодексі України з метою запобіганню порушення роботодавцями принципу свободи праці.
Якщо конкретний строк у заяві про звільнення за власним бажанням
працівником не вказано, протягом двох тижнів жодна зі сторін не може
розірвати трудовий договір в односторонньому порядку, тобто роботодавець не може раніше звільнити працівника, а працівник не може самостійно залишити роботу до закінчення строку попередження, оскільки такі
його дії будуть вважатися порушенням трудової дисципліни, і він може
бути звільнений за прогул.

164

Юридичні і політичні науки

165

Водночас згідно з п. 12 постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» працівник, який попередив власника або
уповноважений ним орган про розірвання трудового договору, укладеного
на невизначений строк, вправі до закінчення строку попередження відкликати свою заяву і звільнення в цьому випадку не проводиться, якщо на
його місце не запрошена особа в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації (ч. 4 ст. 24 КЗпП України). З огляду на те, що
спосіб відкликання працівником заяви про звільнення за власним бажанням законодавством не визначений, на практиці виникають питання, в якій
формі це необхідно зробити. Як стверджують автори Науково-практичного коментаря до законодавства України працю, найкраще, якщо працівник
подасть заяву про відкликання раніше поданої заяви про звільнення до
закінчення двотижневого строку, встановленого ст. 38 КЗпП. Така заява
повинна бути належним чином зафіксована, щоб у разі спору можна було
посилатися на відповідні докази відкликання заяви про звільнення7.
Згідно з ч. 2 ст. 38 КЗпП України, якщо працівник після закінчення
строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає
розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не
вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на
його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору. Аналіз цієї
норми і судової практики її застосування дає підстави стверджувати, що
згоди роботодавця на продовження роботи у нього працівника, який висловив бажання звільнитися, не потрібно. У цій нормі, на думку авторів Курсу
порівняльного трудового права, чітко простежується дія такого принципу
трудового права як гуманізм, що виражається у позбавленні людини можливості заробляти собі на життя тільки у виключних випадках, коли це
торкається інтересів інших суб’єктів8.
У ст. 38 КЗпП України також визначений перелік випадків, у яких роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить
працівник, а саме у разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за
власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність;
догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного
висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за
конкурсом, а також з інших поважних причин). Слід зауважити, що перелік випадків, в яких працівник не зобов’язаний відпрацьовувати визначений законом строк попередження, а роботодавець повинен розірвати трудовий договір у вказаний працівником у заяві строк, не є вичерпним.
Однак у такому випадку працівник зобов’язаний вказати причину звільнення у заяві, і надати в разі необхідності відповідні документи. Виникає
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питання, як має оцінюватися поважність причин, в силу яких працівник не
може більше працювати? Також з наведеного переліку щонайменше одна
причина викликає ускладнення на практиці, а саме «вихід на пенсію»,
адже незрозуміло, що саме має на увазі законодавець: чи-то призначення
особі пенсії, чи-то досягнення пенсійного віку? Чи розповсюджується ця
підстава на осіб, які вже є пенсіонерами і бажають звільнитися без відпрацювання двох тижнів? Видається, що така норма повинна бути більше
конкретизована у новому Трудовому кодексі.
Крім того, ч. 3 ст. 38 КЗпП України надає працівнику право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо
власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про
працю, умови колективного чи трудового договору. Проте механізм застосування цієї норми не визначений. Погоджуємося з авторами Курсу порівняльного трудового права, на думку яких, у випадку вимушеного звільнення, коли претензії працівника мають юридичне і фактичне підґрунтя,
він зобов’язаний у заяві чітко вказати на конкретні випадки порушення
роботодавцем щодо нього норм трудового законодавства, умов колективного чи трудового договору, інакше роботодавець буде вправі застосувати
норму ч. 1 ст. 38 КЗпП9.
Розглядаючи особливості розірвання трудового договору, укладеного
на невизначений строк, з ініціативи працівника, не можна обійти увагою
питання розірвання строкового трудового договору, що має певні відмінності. Якщо безстроковий трудовий договір працівник вправі розірвати із
власної ініціативи у будь-який час, попередивши роботодавця за два тижні,
то строковий трудовий договір відповідно до ст. 39 КЗпП України підлягає
розірванню достроково на вимогу працівника лише у разі його хвороби
або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором,
порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про
працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених
ч. 1 ст. 38 цього Кодексу. Отже, на сьогодні ставити питання про припинення строкових трудових відносин працівник має право фактично лише
за наявності у нього поважних причин. Такий підхід прямо суперечить
основним принципам трудового права, зокрема, принципу свободу праці,
заборони примусової праці, і, що слід однозначно схвалити, не знайшов
відображення у проекті Трудового кодексу, в якому передбачений єдиний
порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника незалежно
від виду такого договору (строковий чи безстроковий).
Неврегульованими у законодавстві на сьогодні є також питання, що
часто виникають на практиці, а саме, чи може працівник подати заяву про
звільнення за власним бажанням, перебуваючи у відпустці або на лікарняному, або чи можна звільняти працівника, якщо на день закінчення строку
попередження про звільнення за власним бажанням він перебуває на лікарняному або у відпустці? Враховуючи, що законодавство не містить окремих застережень щодо невключення періоду тимчасової непрацездатності
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або перебування працівника у відпустці до двотижневого строку попередження, слід дійти висновку, що період перебування працівника на лікарняному або у відпустці не зупиняє перебігу двотижневого строку, і якщо працівник в межах цього строку не відкликав свою заяву, роботодавець повинен його звільнити за ст. 38 КЗпП України.
Таким чином, проведений аналіз порядку припинення трудового договору за угодою сторін та з ініціативи працівника свідчить про значне відставання правового регулювання порядку та процедури припинення трудових відносин за вказаними підставами від потреб практики, що негативно впливає на ефективність застосування норм трудового законодавства.
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http://lib.academy.sumy.ua/library/P_Visnik/Numbers/1_6_2012/06_04_02.pdf. 2. Прилипко С.М., О.М. Ярошенко. Трудове право України: підручник / С.М. Прилипко,
О.М. Ярошенко [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Х. : ФІНН, 2009. – С. 354. 3. Про практику розгляду судами трудових спорів: постанова Пленуму Верховного суду України № 9
від 6 листопада 1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.
ua/laws/show/v0009700-92. 4. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 р. № 1533-III – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1533-14. 5. Проект
Трудового кодексу України (доопрацьований) реєстр. № 2902 від 22.04.2013 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : //http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=46746. 6. Егоров В.И. Трудовой договор: учебное пособие /
В.И. Егоров, М.В. Харитонова [2-изд., перераб. и доп.]. – М. : КноРус, 2009. – С. 308.
7. Про практику розгляду судами трудових спорів: постанова Пленуму Верховного суду
України № 9 від 6 листопада 1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92. 8. Науково-практичний коментар до
законодавства України про працю / В.Г. Ротань. І.В Зуб, Б.С. Стичинський [6-те вид.,
доп. і перероб.]. – К. : А.С.К., 2006. – С. 214. 9. Курс порівняльного трудового права :
підручник / Іншин М.І., Мацюк А.Р., Соцький А.М., Щербина В.І. / за ред. акад. А.Р. Мацюка. – Х. : НікаНова, 2011. – С. 504. 10. Курс порівняльного трудового права : підручник / Іншин М.І., Мацюк А.Р., Соцький А.М., Щербина В.І. / за ред. акад. А. Р. Мацюка. – С. 505.

УДК 349.232

Т. Б. ФАРТУШОК

ЗАХИСТ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ
ПРИ БАНКРУТСТВІ РОБОТОДАВЦЯ
Досліджено сучасний стан захисту прав працівників на оплату праці з урахуванням
положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у співвідношенні з чинним трудовим законодавством. Зроблено
висновок, що в процедурі банкрутства норми щодо прав працівників на оплату праці
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носять охоронний, захисний характер і є більш детально відображені (на відміну від
норм, що регулюють захист прав працівників при звільненні, зміні умов праці тощо).
Звертається увага на необхідність реформування законодавства в площині захисту
прав працівників на оплату праці при процедурі банкрутства, що зумовлено неврахуванням всіх особливостей врегулювання даних питань та необхідністю встановлення
більш чіткого та категоричного характеру захисту прав працівників на оплату праці
в цій процедурі.
Ключові слова: захист, права працівників, оплата праці, банкрутство.
Фартушок Т.Б. Защита прав работников на оплату труда при банкротстве
работодателя
Исследовано современное состояние защиты прав работников на оплату труда с
учетом положений Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника
или признания его банкротом» в соотношении с действующим трудовым законодательством. Сделан вывод, о том, что в процедуре банкротства нормы относительно
прав работников на оплату труда носят охранительный, защитный характер и более
детально отображены (в отличие от норм, регулирующих защиту прав работников
при увольнении, изменении условий труда и т.п). Обращается внимание на необходимость реформирования законодательства в плоскости защиты прав работников на
оплату труда при процедуре банкротства, что предопределено не учётом всех особенностей урегулирования данных вопросов и необходимостью установления более четкого и категорического характера защиты прав работников на оплату труда в этой процедуре.
Ключевые слова: защита, права работников, оплата труда, банкротство.
Fartushok Taras. Рrotection of workers rights for payment of labour at bankruptcy
of employer
In the article was researched the modern state of protection of workers rights for payment
of labour and it was made with taking into account the Law of Ukraine «About renewal in solvency of debitor or confession his bankrupt» in correlation with a current labour legislation.
An author did the conclusion, that in procedure of bankruptcy, norms in relation of workers
rights for payment of labour carry defensive, protective character and are represented in
detail (unlike the norms in relation to the protection of rights for workers at dismission, changes of terms of labour and others like that). In the article is payed great attention on the necessity of reformation of legislation in the plane of protection of worker’s rights for payment of
labour at procedure of bankruptcy, what is predefined by untaking into account of all features
of settlement of these questions and by the necessity of establishment of more clear and categorical character of protection of worker’s rights for payment of labour in this procedure.
Key words: protection, worker’s rights, payment of labour, bankruptcy.

Окремим питанням у проблематиці захисту прав працівників на оплату
праці є належне забезпечення права працівників на отримання заробітної
плати у разі банкрутства роботодавця. Актуальність даної теми обумовлюється значною кількістю банкрутств підприємств, стрімкою динамікою
розвитку інститутів банкрутства та необхідністю законодавчого забезпечення реального захисту прав працівників на оплату праці при неплатоспроможності роботодавця.
Дослідженню наведених питань приділяли увагу наступні науковці:
В. Бондик, О. Боєва, Л. Величко, В. Вітрянський, Н. Вєсєнєва, Л. Гершанок, В. Джунь, А.Москаленко, В. Радзивілюк, Б. Поляков, Е. Павлодський, М. Тітов, М. Фесюра, М. Харченко. Проте на сьогодні залиша-
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ється невирішеним питання щодо належної реалізації права працівників
на оплату праці при банкрутстві роботодавця. Отже, метою цієї статті є
проведення аналізу чинного законодавства України про банкрутство та
вироблення пропозицій щодо удосконалення механізму захисту права працівників на оплату праці у разі банкрутства роботодавця.
Слід зазначити, що правове регулювання процедури банкрутства в
Україні до 1 січня 2000 року здійснювалося на підставі Закону України,
який мав назву Закон України «Про банкрутство», відтак, і коло питань в
розрізі захисту прав працівників на оплату праці, які він регулював, було
дещо вужчим, оскільки не в повній мірі регулювались випадки захисту
прав працівників на оплату праці при відновленні платоспроможності боржника (роботодавця).
Основним нормативно-правовим актом, який регулює це питання на
даний час, є Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»1. Так, у ст. 28 Закону України «Про оплату праці»2 передбачено, що у разі банкрутства підприємства чи ліквідації
його у судовому порядку зобов’язання перед працівниками такого підприємства щодо заробітної плати, яку вони повинні одержати за працю (роботу, послуги), виконану у період, що передував банкрутству чи ліквідації
підприємства, виконуються відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
За час дії згаданого Закону науковцями проблема захисту прав працівників на оплату праці при банкрутстві чи санації досліджувалась не
достатньо. Наведене пояснюється постійним внесенням змін у даний
Закон, а відтак, стрімкій динаміці розвитку інститутів банкрутства.
Нововведенням у Закон України “Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом” є ч. 4 ст. 10 у редакції Закону
України від 6 грудня 2012 року № 5518-VI, відповідно до якої суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, вирішує усі майнові
спори з вимогами до боржника, у тому числі спори про стягнення заробітної плати3.
Крім того, згаданим Законом статтю 12 Господарського процесуального кодексу України («Справи, підвідомчі господарським судам») було
доповнено пунктом 7 наступного змісту: «Справи у спорах з майновими
вимогами до боржника, стосовно якого порушено справу про банкрутство,
у тому числі справи у спорах про … стягнення заробітної плати». Відтак,
розгляд спорів про стягнення заробітної плати перебуває у компетенції
господарського суду, у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство.
Щодо статусу судді при розгляді справ про банкрутство варто навести
твердження Б.М. Полякова, який вважає, що статус судді при розгляді
справ про банкрутство відрізняється від його статусу при розгляді іншої
категорії справ, підвідомчих господарському суду; в останньому випадку
він є ширшим. На його думку, при розгляді справ про банкрутство суддя
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господарського суду виступає в ролі менеджера4. Водночас, не можна
повністю підтримати позицію О.С. Боєвої, яка зазначила, що роль суду при
процедурі банкрутства не обмежується лише “арбітражною” або “менеджерською” діяльністю, оскільки законом суду надані відповідні владні
повноваження, тому, якщо план санації, звіт керуючого санацією, ліквідатора або мирова угода не відповідають вимогам закону, суд не затверджує
їх. Оскільки надані владні повноваження у процедурі розгляду справ про
банкрутство входять в зміст «арбітражної» та «менеджерської» компетенції (як синтезу прав та обов’язків) судді, яка чітко регламентована та окреслена законом, та є правами, наданими судді з метою реалізації покладених
на нього обов’язків5.
Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” інтереси працівників
боржника може представляти представник працівників боржника – особа,
уповноважена загальними зборами (конференцією), на яких присутні не
менш як дві третини штатної чисельності працівників боржника, або відповідним рішенням первинної профспілкової організації боржника (а за
наявності кількох первинних організацій – їх спільним рішенням) представляти їх інтереси під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу. Представник працівників боржника є учасником у
справі про банкрутство.
Наведене гарантує працівникам представництво на участь у зборах.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 26 цього ж Закону, протягом десяти днів після
винесення ухвали за результатами попереднього засідання господарського
суду розпорядник майна письмово повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та
уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про
місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення.
Відтак, представник працівників боржника може брати участь у зборах з
правом дорадчого голосу.
Крім того, як зазначено у ч. 8 ст. 26 вказаного вище Закону, представник працівників боржника має право дорадчого голосу та брати участь і у
роботі комітету кредиторів.
Н. Вєсєнєва6 та Л. Гершанок7 вважають, що працівники повинні бути
виведені зі складу кредиторів. Водночас, на думку Б.М. Полякова8, це є
неприйнятним, оскільки зменшує вплив працівників на роботодавців.
На мою думку, ця проблема залишатиметься відкритою ще доволі тривалий час, оскільки, враховуючи динаміку розвитку інститутів банкрутства та змін до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (з часу прийняття – внесено більше
60 змін та доповнень), виключення працівників зі складу кредиторів може
зменшити їх вплив на роботодавців, а відтак, гарантії реалізації права
захисту на оплату праці. З іншого боку, залишення працівників у складі
кредиторів без надання їм пріоритетних прав (в межах першої черги) над
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іншими кредиторами щодо задоволення вимог з погашення заборгованості з виплати заробітної плати чи з інших питань (щодо активів, ліквідаційної маси тощо) не є безумовною гарантією захисту прав працівників на
оплату праці.
З метою вирішення цієї проблеми пропоную внести до законодавства
норму, за якою суб’єкт господарювання перед початком найму працівників
(а для прийнятих працівників, – протягом певного встановленого періоду
часу) був би зобов’язаний створити гарантійний фонд виплати заробітної
плати в межах фонду оплати праці від одного до трьох місяців хоча у теперішній економічній ситуації така норма законодавства буде суперечити
інтересам роботодавців, оскільки покладатиме додатковий економічний
тягар на фонди суб’єкта господарювання.
Слід звернути увагу, що представлення інтересів боржника окремим
працівником та участь його у провадженні у справі про банкрутство
Законом не передбачено. Крім цього, не передбачено і представлення представником працівників боржника інтересів звільнених працівників до
початку процедури банкрутства.
При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, кредитори за вимогами щодо виплати заробітної плати мають право протягом тридцяти днів
від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство подати до господарського суду письмові заяви
з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.
Як зазначено у ч. 4 ст. 23 цього Закону, особи, вимоги яких заявлені
після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту
чергу в ліквідаційній процедурі; проте, відповідне правило не поширюється на вимоги кредиторів щодо виплати заробітної плати.
Слід зазначити, що відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону до заяви про порушення провадження у справі про банкрутство повинно бути додано протокол загальних зборів (конференції) працівників боржника, відповідне
рішення первинної профспілкової організації боржника (за наявності кількох первинних організацій – їхнє спільне рішення), на яких обраний представник працівників боржника для участі у справі про банкрутство, якщо
такі збори (конференція) відбулися до подачі заяви боржника до господарського суду.
Права працівників на оплату праці гарантуються також обов’язком боржника зазначати у відзиві загальну суму заборгованості боржника перед
кредиторами за зобов’язаннями, що передбачають виплату грошей, у тому
числі з виплати заробітної плати (ч. 2 ст. 13 Закону).
Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом” передбачено можливість введення мораторію на
задоволення вимог кредиторів. Так, відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону, мораторій на задоволення вимог кредиторів – зупинення виконання боржником
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грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення
мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання
цих зобов’язань та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію.
Проте, згідно з ч. 5 ст. 19 Закону, дія мораторію на задоволення вимог
кредиторів не поширюється на вимоги поточних кредиторів; на виплату
заробітної плати та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування.
Крім того, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 45 Закону, вимоги щодо виплати
заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута та інші виплати працівникам задовольняються у
першу чергу.
Відповідно до ч. 1 ст. 116 КЗпП України при звільненні працівника
виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Згідно з ч. 1 ст. 117 КЗпП України у разі
невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних
звільненому працівникові сум у строки, зазначені у ст. 116 цього Кодексу,
при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація
повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час
затримки по день фактичного розрахунку9.
Виходячи зі змісту статей 116, 117 КЗпП України, середній заробіток за
час затримки розрахунку при звільненні за своєю сутністю не належить до
неустойки та не є санкцією за невиконання грошового зобов’язання. Це
компенсаційна виплата за порушення права на оплату праці, яка нараховується у розмірі середнього заробітку.
О.С. Боєва зазначає, що положення ст. 31 (а в новій редакції – 45 статті) Закону “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом” містять певні протиріччя зі статтями 116, 117 КЗпП
України, оскільки за змістом ст. 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства провадиться в
день звільнення, а порушення цієї вимоги тягне за собою у відповідності
до ст. 117 КЗпП України застосування до підприємства економічних санкцій у вигляді виплати підприємством працівникові середнього заробітку
за весь час затримки по день фактичного розрахунку. Така обставина не
може не позначитися негативно на економічному стані підприємства –
боржника та на його платоспроможності. Відтак, О.С. Боєвою робиться
висновок, що такий стан законодавства потребує внесення певних змін до
ст. 117 КЗпП України – шляхом виключення з неї відповідальності за
затримку розрахунку при звільненні щодо підприємств – боржників, які
знаходяться в стадії ліквідаційної процедури або в стадії банкрутства10.
Не заперечуючи правової позиції О.С. Боєвої, дозволю собі зазначити,
що виключення зі ст. 117 КЗпП відповідальності за затримку розрахунку
при звільненні щодо підприємств – боржників, які знаходяться в стадії лік-
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відаційної процедури або в стадії банкрутства, може призвести до послаблення гарантій захисту прав працівників на оплату праці. Внесення ж змін
чи доповнень до ст. 117 КЗпП, на мою думку, не є обов’язковим, оскільки
встановлена даною нормою відповідальність за затримку проведення розрахунку при звільненні визначається з урахуванням вини, як обов’язкової
підстави та складової відповідальності. Відтак, при проведенні розрахунків при звільненні працівників у порядку та у відповідності до вимог
Закону “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом” відсутня буде вина зобов’язаної особи, а отже, і підстави для
встановленої у ст. 117 КЗпП відповідальності.
Частиною 5 ст. 5, ст. 6 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передбачена санація
боржника до порушення справи про банкрутство – система заходів щодо
відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати засновник (учасник, акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений
управляти майном) боржника, кредитор боржника, інші особи з метою
запобігання банкрутству боржника шляхом вжиття організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до порушення провадження у справі про банкрутство.
При цьому, як зазначено у ч. 8 ст. 23 цього Закону, розпорядник майна
зобов’язаний окремо внести до реєстру відомості про вимоги щодо виплати заробітної плати. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону, план санації обов’язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати.
У випадку санації боржника ч. 2 ст. 29 Закону («План санації боржника») передбачено такий захід як одержання кредиту для виплати вихідної
допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Закону позачергово за
рахунок продажу майна боржника. Таке право наявне і у ліквідатора (ч. 2
ст. 41), при чому, право ліквідатора кореспондується обов’язком – виплата
вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна
банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту.
Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 29 Закону України “Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, якщо планом санації передбачено звільнення працівників, праця яких не може бути
задіяною під час його виконання, вихідна допомога в такому разі виплачується за рахунок боржника або коштів від продажу майна боржника, або
кредиту, одержаного для цієї мети.
Слід зазначити, що провадження у справі про банкрутство може бути
завершене і шляхом затвердження господарським судом мирової угоди.
При цьому, Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у ч. 2 ст. 78 встановлює також додат-
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кові гарантії прав працівників на оплату праці при укладенні мирової
угоди, а саме – заборгованість із заробітної плати перед працюючими та
звільненими працівниками банкрута та інші виплати працівникам не підлягають прощенню (списанню), відстрочці та/або розстрочці за умовами
мирової угоди.
Згідно з ч. 1 ст. 81 Закону до заяви про затвердження мирової угоди в
обов’язковому порядку додаються і зобов’язання боржника щодо погашення заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута.
Щодо позицій В.І. Власова та Б.М. Полякова про необхідність включення до законодавства норми щодо внесення до колективного договору
положень, які б при процедурі санації мали характер компромісу та відображали соціальне партнерство між кредиторами та працівниками (трудовим колективом)11, і така колективна угода повинна стати елементом санації12 слід зазначити, що в будь-якому випадку включення таких положень
до колективного договору сприяло б захисту прав працівників на оплату
праці як працюючих, так і звільнених у зв’язку із запровадженням процедури санації, у тому числі шляхом розширення засобів захисту таких прав.
Проте, наявність такої колективної угоди не повинна виключати законодавче регулювання захисту прав працівників на оплату праці при процедурі санації, оскільки це може призвести до порушень прав на оплату праці,
а відтак, необхідності захисту таких поза межами розгляду справи про
банкрутство, що ускладнюватиме і затягуватиме процедуру захисту.
Щодо пропозицій В.І. Власова та Б.М. Полякова про необхідність
включення до законодавства норми щодо внесення до колективного договору положень, які б при процедурі санації мали характер компромісу та
відображали соціальне партнерство між кредиторами та працівниками
(трудовим колективом)13, і така колективна угода повинна стати елементом
санації14, слід зазначити, що в будь-якому випадку включення таких положень до колективного договору сприяло б захисту прав працівників на
оплату праці як працюючих, так і звільнених у зв’язку із запровадженням
процедури санації, у тому числі шляхом розширення засобів захисту таких
прав. Проте, наявність такої колективної угоди не повинна виключати
законодавче регулювання захисту прав працівників на оплату праці при
процедурі санації, оскільки це може призвести до порушень прав на оплату праці, а відтак, необхідності захисту таких поза межами розгляду справи про банкрутство, що ускладнюватиме і затягуватиме процедуру захисту.
При цьому, пропозиції В.І. Власова та Б.М. Полякова стосовно передачі спорів щодо укладення колективного договору до компетенції судів
загальної юрисдикції, законодавчого встановлення мінімального строку
для розгляду цих справ і неможливості оскарження рішення з таких справ,
в розрізі захисту прав працівників на оплату праці викликають певні сумніви. Як наведено вище, Законом України від 6 грудня 2012 року № 5518-
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VI спори про стягнення заробітної плати при розгляді справ про банкрутство передані до компетенції господарських судів. Для встановлення мінімального строку розгляду таких спорів необхідно внести зміни до процедури розгляду справ про банкрутство, оскільки вимоги працівників з
виплати заробітної плати є кредиторськими вимогами. Також, з огляду на
судову практику в аспекті розгляду справи (не за наказним провадженням)
про стягнення заборгованості з виплати заробітної плати дещо суперечливими у співвідношенні видаються пропозиції щодо, з одного боку, мінімізації строку розгляду зазначеної категорії справ, а з іншого – встановлення
норм, що судові рішення з таких справ не підлягають оскарженню.
На підставі проведеного дослідження можна дійти висновку, що норми
щодо прав працівників на оплату праці під час процедури банкрутства
носять охоронний, захисний характер і детально відображені у спеціальному нормативно-правовому акті. Проте необхідність реформування законодавства в площині захисту прав працівників на оплату праці при процедурі банкрутства є очевидною, що зумовлено неврахуванням у правовому
регулюванні всіх практичних особливостей та необхідністю встановлення
більш чіткого механізму реалізації права працівників на оплату праці у разі
банкрутства роботодавця.
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В. М. ЮРАХ

ПРО РОЗСУДЛИВІСТЬ У ЗАКОНОДАВЧОМУ ТЛУМАЧЕННІ
ДЕФІНІЦІЇ «ГРОШОВИЙ АГРЕГАТ»
Розглянуто термін «фінанси». Розтлумачено відмінність дефініцій «гроші» та
«фінанси». Здійснено дослідження дефініції «грошовий агрегат». Запропоновано: тлумачення терміну «гроші»; внесення до Податкового кодексу України категорії «грошовий агрегат».
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Рассмотрен термин «финансы». Разъяснено отличие дефиниций «деньги» и
«финансы». Осуществлено исследование дефиниции «денежный агрегат».
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Yurah Vitaly. Prudence in the statutory definition definitions «monetary aggregates»
In the article the term "finance". Interpreted different definitions of "money" and
"finance". Research of the definition of "monetary aggregate" Proposed: interpretation of the
term "money"; introduction of the Tax Code of Ukraine category "monetary aggregate".
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Багато складових елементів механізму державного управління в
Україні характеризуються сьогодні як такі, що гальмують суспільний розвиток, організуючий вплив яких на суспільні процеси не задовольняє
потреби динамічного розвитку громадянського суспільства. Це стосується
і фінансового права. Нагальна проблема трансформації системи якого
постала в Україні. Ця якісно нова система має ґрунтуватися на принципах
правової, соціально-орієнтованої демократичної держави.
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Сучасний розвиток науки фінансового права rрунтується на тому, що
держава і суспільство не лише взаємодіють між собою, але й обслуговують
одне одного. З цього випливає, що вдосконалення фінансового права відбувається шляхом надання йому дедалі більш чітких організаційно-правових
форм і поліпшення адміністративних процедур. Необхідність дослідження
і всебічного аналізу сутності міждисциплінарних фінансово-правових відносин зумовлена також появою нових термінів також в адміністративному
праві, наприклад таких як адміністративний договір, управлінські послуги
тощо, які привносять у правове поле нові приватно-правові елементи.
Потребу врегулювання супільних відносин у бюджетній та фінансовій
сфері взагалі досліджували в своїх фундаментальних роботах науковці:
С.І. Іловайський, В.А. Лебедєв, І.Х. Озеров, Ю.А. Ровинський,
М.А. Смирнов, В.Н. Твердохлєбов.
Дослідження проблем визначення фінансових правовідносин та їх змісту здійснили Л.К. Воронова, О.М. Горбунова, М.А. Гуревич,
О.О. Дмитрик, М.В. Карасьова, П.С. Пацурківський, Ю.А. Ровинський,
Н.І. Хімічева, С.Д. Ципкін та ін.
Більшість відомих автору науковців у працях, присвячених проблемам
визначення фінансових правовідносин та їх змісту, не досліджували тлумачення дефініції «грошовий агрегат». Автор ставить за мету в цій публікації запропонувати законодавцю тлумачення дефініції «грошовий агрегат», що передбачає перспективу порозуміння з іноземними колегами у
сфері фінансово-правових відносин.
Держава, реалізуючи відповідні права й обов'язки, при здійсненні
фінансової діяльності заінтересована в створенні саме фондів фінансових
ресурсів, оскільки має справу не тільки з грошима, а й з іншими грошовими активами1.
Фінансові відносини завжди пов’язані з формуванням грошових фондів, які набувають форми фінансових ресурсів. Тому залежно від правового режиму фінансові ресурси, як і фінанси, розмежовуються на публічні та
приватні. Публічні фінансові ресурси акумулюються на рівні різних ланок
бюджетної системи, приватні ж належать підприємствам та господарським
організаціям недержавної форми власності2.
Особливості фінансово-правових норм у врегулюванні такого виду суспільних відносин полягають у тому, що вони: 1) завжди мають державновладний характер; 2) наділені імперативністю, що не дозволяє суб’єктам
фінансово-правових відносин змінювати приписи держави та умови норм;
3) безпосередньо визначають поведінку суб’єктів фінансово-правових відносин і не ставлять цю поведінку в залежності від їхньої згоди3.
Формами вираження імперативності правових норм є категоричність
припису, визначеність кількісних (строки, розміри, періодичність, частки,
відсотки тощо) та якісних (перелік видів майна, опис передбачених дій і
порядок їх виконання тощо) умов застосування і способу реалізації правової норми, заборона інших, ніж передбачено, дій.
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Мал. 1. Відмінність грошей від фінансів

Цікавим в теперішній час є те, що сучасна фінансова наука не дає однозначної відповіді щодо суті фінансів. Тим більше, що багатогранність
фінансів дає можливість вивчати їх з позицій різних рівнів, у тому числі
загальної теорії фінансів, економіки, менеджменту, права тощо4.
Потрібно враховувати, що основними ознаками терміну є: системність,
наявність дефініції, тенденція до однозначності в межах свого термінологічного поля, тобто термінології певної галузі. Зазначені ознаки наявні
тільки в конкретних терміносистемах, але за їх межами термін втрачає вказані характеристики і стає загальновживаним словом5.
Так, з XVII ст. термін «фінанси» стає міжнародним і застосовується для
визначення відносин, пов’язаних з прибутками і видатками держави6.
Існують дві найпоширеніші версії походження терміну «фінанси».
Згідно з першою, він походить від лат. finantia – закінчити, врегулювати
суперечку (грошову). За другою, цей термін походить від фр. finance –
обов’язкова сплата грошей або грошовий платіж.
Важливим є акцент А.Г. Зюнькіна на відмінності грошей від фінансів7,
проте навряд чи можна вважати тлумачення ним цих дефініцій остаточним. (див. мал. 1)
Отже, фінанси – це не просто гроші, доходи або видатки. Фінанси – це
сукупність відносин, що мають розподільчий характер і опосередковуються через доходи й видатки громадян і юридичних осіб – суб'єктів господарської діяльності, фінансово-кредитних установ, держави, міжнародних
фінансових організацій тощо. Фактично гроші виступають інструментом
фінансових відносин8.

Юридичні і політичні науки

179

Крім того, у наш час грошима є все, що виконує їх функції: міри вартості, засобу обігу, засобу утворення скарбів, засобу платежу, світових грошей. Перша функція грошей полягає у тому, що вони слугують матеріалом
для вираження вартості всіх інших товарів9.
Ключовим показником є грошова маса, яка включає в себе не тільки
надруковані і випущені в обіг гроші. Під грошовою масою слід розуміти
всю сукупність запасів грошей у всіх їх формах, які перебувають у розпорядженні суб'єктів грошового обороту в певний момент.
Найбільшу складність має структуризація грошової маси за першим
критерієм, оскільки немає однозначного розуміння ступеня ліквідності
кожного її елемента, як і немає чіткого розмежування між власне грошима
і високоліквідними фінансовими активами, які вже не є грошима. За цим
критерієм наука і практика виділяють кілька елементів грошової маси,
комбінацією яких можна визначати різні за складом і обсягом показники
грошової маси, що називаються грошовими агрегатами10. Тобто, якщо
показник грошової маси неоднорідний за своєю ліквідністю, то його ділять
на грошові агрегати.
Грошовий агрегат – це специфічний показник грошової маси, яка
характеризує певний набір її елементів залежно від їх ліквідності.
Кількість агрегатів, які використовуються в статистичній практиці окремих країн, не однакова, що пояснюється істотними відмінностями в елементному складі грошової маси, у спектрах активів, які розглядаються в
національній практиці як гроші, переслідуючи мету використання грошової маси в регулятивних цілях11.
Грошові агрегати – види грошей та грошових коштів, що відрізняються один від одного ступенем ліквідності (можливістю швидкого перетворення в готівку). Ці агрегати є показниками структури грошової маси і
формуються з різних частин грошового обігу.
Грошовий обіг – це рух грошей при виконанні ними своїх функцій у
готівковій та безготівковій формах12 (див. мал. 2)
Види грошей

готівкові

безготівкові

1. металеві гроші;
2. паперові гроші;
3. декретні гроші.

1. депозити в банках;
2. чеки, чекові книжки;
3. електронні гроші;
4. кредитні пластикові картки;
5. цінні папери – боргові гроші.

Мал. 2. Види грошей
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Закон грошового обігу встановлює кількість грошей, необхідних для
виконання ними функцій обігу і засобу платежу.
Рівняння Фішера: МV = РО, М = РВ / V,
де V – швидкість обігу, М – грошова маса.
Кількість грошей знаходиться в прямій залежності від їх кількості та
рівня цін проданих товарів і в зворотній залежності від швидкості обігу
грошей.
В економічній теорії виділяються такі агрегати грошової маси:
М0 – готівка в обігу за межами кредитних організацій;
М1 – фінансові активи, які можуть бути негайно задіяні для здійснення
розрахунків; М0 + чеки, вклади до запитання, гроші на розрахункових
рахунках;
М2 – утворюється шляхом складання агрегату М1 і найбільш поширених видів строкових вкладів (М1 + вклади на ощадних рахунках);
М3 – утворюється шляхом обліку агрегату М2 і деяких видів великих
термінових вкладів та строкових угод про зворотне випуск; М2 + депозитні сертифікати, облігації державної позики, казначейські ощадні облігації,
комерційні папери;
M4 – M3 + негрошові ліквідні активи, що зберігаються в банківських
сейфах. Прикладом може служити історія з продажем на початку минулого століття картини Казимира Малевича "Чорний квадрат";
L – найбільш широкий з усіх грошових агрегатів, узагальнюючий всі
грошові кошти та фінансові активи (готівка, чеки, вклади, цінні папери, всі
попередні агрегати включаються до L)13.
Найчастіше використовується М1 – гроші для угод, М2.
Варто звернути увагу на те, що протягом більшої частини XX в, (до 90х рр..) Агрегат M1 розглядався як найбільш точний вимірювач грошової
маси. Проте в даний час з розвитком кредитних відносин стала більш очевидною залежність ключових параметрів національної економіки від агрегату М2, який і розглядається в даний час як найважливіший об'єкт грошово-кредитної політики.
«Квазі – гроші» = М2 – М1-майже гроші, квазі-грошова готівка, керована банками і казначейством (строкові вклади, депозитні рахунки грошового ринку).
Грошові агрегати представляють собою ієрархічну систему – кожний
наступний агрегат включає в свій склад попередній14. Найвищу ліквідність
має грошовий агрегат М0 (готівка), ліквідність M1 нижче, ніж М0, але
вища, ніж М2, оскільки вклади до запитання мають бути повернені вкладнику за його заявою, а строкові вклади можуть використовуватися банком
на свій розсуд протягом усього терміну вкладу і повертаються вкладнику
тільки після закінчення цього терміну.
Грошові агрегати М0, M1, М2 і МЗ офіційно прийняті, наприклад, в
США. Однак в Економікс К. Макконнелл і С. Брю під власне грошима
розуміють лище агрегат M115. Такої позиції дотримуються і більшість еко-
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номістів. Адже: по-перше, прямо всі функції грошей виконують тільки
готівкові та безготівкові гроші (M1); по-друге, розширення грошової маси
за критерієм достатньої ліквідності цінностей можна продовжувати і далі,
додаючи до неї і інші об'єкти, порівняно легко реалізовані, що робить саме
явище грошей вельми розпливчастим і невизначеним; по-третє, в різних
країнах виділяють дещо відмінні один від одного агрегати "майже грошей"; по-четверте, звертаю увагу на те, що в США, визначення самих грошових агрегатів М2 і МЗ періодично переглядається Федеральною резервною системою (далі ФРС), що робить розширювальну дефініцію грошей
ще більш аморфною. Крім того, саме в США додавання МО, M1, М2, і МЗ,
визначає грошовий агрегат, який символічно позначається L, в який включають МЗ плюс високо ліквідні активи (ощадні облігації і короткострокові
зобов'язання казначейства)16.
Правовий статус ФРС визначений Законом про ФРС у вигляді особливої фінансової установи, що об'єднує риси як незалежної юридичної
особи, так і публічного державного агентства. Незалежність емісійного
центру від уряду пояснюється прагненням забезпечити баланс між платниками податків і урядом (що знаходяться в стосунках «наймача» і «підрядчика»), а також банківською системою, що історично склалася в США,
і запобігти можливості використання грошової емісії в короткострокових
інтересах уряду США (наприклад, для покриття дефіциту бюджету). У
1982 році суд центрального округу штату Каліфорнії виніс постанову у
справі «Джон Люїс проти Сполучених Штатів», в якому визначив, що
Федеральні резервні банки, що входять в структуру ФРС, не є установами,
до яких можуть бути пред'явлені позови приватних осіб згідно із законом
про позови до державних організацій і службовців (Federal Tort Claims
Act). Дана постанова суду відноситься до практики застосування закону
Federal Tort Claims Act до Федеральних резервних банків і не виносить
жодного визначення відносно статусу ФРС в цілому17.
В інших державах кількість грошових агрегатів не є завжди однаковою.
Так, для порівняння Японії та Німеччини з Україною, вкажемо, що в них
для визначення грошової маси використовують три грошових агрегати18.
Через Глосарій банківської термінології НБУ розтлумачено поняття
«грошові агрегати» (monetary aggregate) як зобов’язання депозитних корпорацій перед іншими секторами економіки, крім сектору загального державного управління та інших депозитних корпорацій. Там же вказано про
те, що складовими грошового агрегату є фінансові активи у формі готівкових коштів у національній валюті, переказних депозитів, інших депозитів,
коштів за цінними паперами, крім акцій, що емітовані депозитними корпораціями та належать на правах власності іншим фінансовим корпораціям, нефінансовим корпораціям, домашнім господарствам та некомерційним організаціям, що обслуговують домашні господарства. Залежно від
зниження ступеня ліквідності фінансові активи групують у різні грошові
агрегати М0, М1, М2 та М3. Грошовий агрегат М0 включає готівкові
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кошти в обігу поза депозитними корпораціями. Грошовий агрегат М1 –
грошовий агрегат М0 та переказні депозити в національній валюті.
Грошовий агрегат М2 – грошовий агрегат М1 і переказні депозити в іноземній валюті та інші депозити. Грошовий агрегат М3 (грошова маса) –
грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій19.
Оскільки НБУ в методологічному коментарі вказує на те, що «офіційні
резервні активи складаються відповідно до методології, викладеної в
Керівництві МВФ «Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті.
Форма надання даних: керівні принципи» (2001)»20 порівняємо тлумачення термінів з оригіналом «керівництвом», а саме з «International Reserves
and Foreign Currency Liquidity: Guidelines for a Data Template (Guidelines)
issued in 2001»21.
Встановимо, що у вказаній вище книзі термін «monetary aggregate» не
вживається. Сто десять разів вживається термін «monetary authorities»монетарна влада. Стосовно ж терміну «Aggregate short and long positions»,
який автор перекладає як «сукупні короткі та довгі позиції», то його
вжито – чотири рази.
З огляду на те, що «грошова база – сукупність зобов’язань Національного банку України в національній валюті, що забезпечують зростання грошових агрегатів та кредитування економіки. Грошова база є показником
бази фінансування, яка є основою для формування грошових агрегатів, а не
самим грошовим агрегатом. Грошова база включає готівкові кошти, випущені в обіг Національним банком України, і переказні депозити в національній валюті в Національному банку України. До готівкових коштів в
обігу належать банкноти та монети, емітовані Національним банком України, за винятком банкнот і монет у сховищах Національного банку України,
касах і банкоматах установ Національного банку України. До переказних
депозитів належать зобов’язання Національного банку України за коштами
на кореспондентських рахунках, коштами обов’язкових резервів та іншими
коштами на вимогу інших депозитних корпорацій, а також коштами на рахунках інших фінансових корпорацій, нефінансових корпорацій та домашніх господарств (працівників Національного банку) у національній валюті
в Національному банку України»22, можна вказати на низьку компетентність авторів цього докумету. Оскільки у визначення «грошової бази» віднесено кошти на рахунках домашніх господарств (працівників Національного банку) у національній валюті в Національному банку України.
Автор не має економічної світи, проте навіть з відсутністю спеціальних
знань можна звернути увагу на чималу диспропорцію в тлумаченні дефініції «грошовий агрегат» між фахівцями юристами та економістами, це не
враховуючи іноземний статус учасника дискусії.
І наостанок – про основний постулат вчення Г. Кнаппа, заснований на
властивості грошей як платіжного засобу. В ньому підкреслено головну
роль державної влади при створенні грошової системи23. Тобто, цей постулат заперечує за грошима функцію особливого товару.
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Підсумовуючи викладене вище, спробуємо запропонувати таке:
По-перше, необхідно законодавчо розтлумачити термін «гроші – це
будь-який об'єкт або унормований запис, який, як правило, приймається в
якості оплати за товари і послуги та погашення заборгованості в тій чи
іншій країні за встановлених МВФ, Європейським центральним банком і
Світовимо банком соціально-економічних умов».
По-друге, слід внести в підпункт 14.1.40 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України такі зміни: «грошовий агрегат – категорія,
яка має ієрархічну систему для вимірювальння загальної вартості грошової маси в економіці та впливу операцій на відкритому ринку, таких, як
зміна облікової ставки або умов торгівлі цінними паперами. Грошовий
агрегат: М0 – металеві та паперові гроші, М1 – M0 плюс депозити до запитання, дорожні чеки, гроші на розрахункових разунках, переказні депозити в національній валюті. Правила здійснення розрахунків грошових агрегатів М2 і МЗ періодично встановлюється – Національним банком України
з урахуванням останніх стандартів Федеральної резервної системи, МВФ,
Європейського центрального банку і Світового банку та відповідно до
законодавства України; для фінансових установ – державним органом,
визначеним законом.
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М. А. ПОЖИДАЄВА

НАУКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ
ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ
Розглянуто правову природу електронних грошей. Проаналізовані науково-практичні підходи до розуміння сутності електронних грошей. Дано авторське визначення
електронних грошей. Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України.
Ключові слова: електронні гроші, платіжний інструмент, електронний платіжний засіб, грошове зобов’язання емітенту.
Пожидаева М. А. Научно-аналитический подход к пониманию правовой природы электронных денег
Рассмотрена правовая природа электронных денег. Проанализированы научнопрактические подходы к пониманию сущности электронных денег. Дано авторское
определение электронных денег. Сформулированы предложения по совершенствованию
действующего законодательства Украины.
Ключевые слова: электронные деньги, платежный инструмент, электронное платежное средство, денежное обязательство эмитента.
Pozhydaeva Maria. The scientific and analytical opinion to understanding the legal
character of electronic money
The article describes the legal character of electronic money. It analyses scientific and
practical opinions to understanding the nature of electronic money. Author’s definition of electronic money is given. It suggests ways of improvement of the current Ukrainian legislation.
Key words: electronic money, payment instrument, electronic payment means, the monetary obligation of the issuer.

З розвитком Інтернет-бізнесу відбувається поступове зростання та розширення послуг платіжної інфраструктури: з’явлються зручні схеми розрахунків за допомогою систем електронних грошей. З кожним роком в
Україні дедалі більшого поширення серед споживачів набуває застосування електронних грошей при оплаті ними замовлених товарів (послуг) у
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глобальній мережі Інтернет. Причиною зростаючої популярності електронних грошей стала об’єктивна потреба суспільства в швидкому, недорогому, зручному і надійному інструменті віддалених розрахунків. Проте
в світі існують різні підходи до регулювання випуску та обліку електронних грошей, а також до розуміння економічної та правової їх сутності, що
впливає на рівень досконалості законодавства у цій сфері.
В Європейському Союзі порядок використання електронних грошей
при розрахунках та правила здійснення діяльності з їх емісії регулюються
спеціальною Директивою 2009/110/ЄС від 16.09.2009 р. Європейського
Парламенту та Ради щодо започаткування та здійснення діяльності установами – емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за
ними, що вносить зміни до Директиви 2005/60/ЄС та 2006/48/ЄС, та скасовує Директиву 2000/46/ЄС1. Відповідно до ст. 2 зазначеної Директиви
електронні гроші означають грошову вартість, як представлено у вимозі до
емітента, які зберігаються на електронному пристрої, в тому числі магнітному, випускаються для отримання коштів з метою здійснення платіжних
операцій та приймаються фізичною або юридичною особою, відмінною
від установи – емітента електронних грошей. Дане визначення є вдалим і
достатньо широким, яке охоплює різноманітні сучасні та майбутні форми
прояву електронних грошей на основі наперед оплачених карток багатоцільового використання, смарт-карток, програмній основі в Інтернеті, у тому
числі і відступлення права вимоги внаслідок передання кредитором своїх
прав третій особі, тощо.
В Україні протягом останніх п’яти років відбувається процес удосконалення правового регулювання обігу електронних грошей. Так, держава
надала електронним грошам повноцінний правовий статус шляхом закріплення у статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів
в Україні» особливостей випуску електронних грошей і здійснення операцій з ними з урахуванням змін, внесених до деяких законодавчих актів
України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків на підставі Закону України від 18.09.2012 р. При цьому
слід зазначити, що на сьогодні порядок здійснення операцій з електронними грошима в Україні ще регулюється такими нормативно-правовими
актами, як Законом України «Про банки та банківську систему» від
07.12.2000 р. із змінами (див. ст. 47 Закону), Законом України «Про
Національний банк України» від 20.05.1999 р. із змінами (див. ст.ст. 7, 40,
56, 67 Закону), постановою Правління Національного банку України «Про
внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку
України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей» від
04.11.2010 р. із внесеними змінами згідно з постановою Правління
Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативноправових актів Національного банку України з питань здійснення операцій
з електронними грошима» від 19.06.2014 р. У зв’язку з цим постає питання щодо подальшого удосконалення чинного законодавства у даній сфері.
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Особливостям функціонування та розвитку сучасних платіжних систем
присвячені дослідження вітчизняних учених – економістів та юристів:
Н.А. Буличевої, Б.С. Івасіва, Т.Т. Ковальчука, Т.Д. Косової, В.М. Кравця,
В.С. Лук’янова, М.О. Мацелика, О.О. Папаіки, С.О. Пиріг,
Ю.О. Тараненка, І.О. Трубіна та ін. Правовим засадам функціонування
електронних грошей у сфері електронної комерції присвячені окремі
наукові праці І.О. Трубіна. Проте науковці не зосереджують увагу на можливостях регулювання відносин у сфері використання електронних грошей відповідними нормами Цивільного кодексу України. При цьому з
25.07.2014 р. набрали чинності внесені Національним банком України
зміни до Положення про електронні гроші в Україні з метою приведення
порядку здійснення операцій з електронними грошима до вимог чинного
законодавства України та норм Європейського Союзу2. Все це вказує на
необхідність у більш ґрунтовному дослідженні правової природи електронних грошей.
Законодавець під електронними грошима розуміє одиниці вартості, що
зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу
іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням
цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі (див. ст. 15
Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» у
редакції від 18.09.2012р.)3.
Так, прирівнюючи електронні одиниці вартості до засобу платежу, у
чинному законодавстві не передбачається саме визначення терміну «засіб
платежу». Замість нього широко застосовується поняття «платіжний
засіб», яке міститься в ст. 192 Цивільного кодексу України, ст. 35 Закону
України «Про Національний банк України» і ст. 3 Закону України «Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні» щодо визначення гривні як
єдиного законного платіжного засобу на території України.
При цьому слід звернути увагу на листи Національного банку України
№ 25-112/6750 від 07.06.2013 р. та № 25-109/5294 від 07.02.2014 р., які підтверджують, що електронні гроші не можуть бути прирівняні до статусу
гривні – грошової одиниці України, оскільки випускаються банками і
мають обмеження у розповсюдженні і здійсненні операцій за ними серед
обмеженого кола осіб4. Таким чином, електронні гроші являють собою
платіжні засоби, емітовані банківською установою, тоді як звичайні готівкові гроші вводяться в обіг центральним банком держави.
Також існує принципова різниця між електронними грошима і звичайними безготівковими грошовими коштами. Вона полягає у тому, що безготівкові гроші пов’язані з конкретним банківським рахунком та у більшості випадків і з банківською пластиковою карткою фізичної особи, а електронні гроші – з конкретним електронним гаманцем, за допомогою якого
можна отримувати або відправляти платежі практично миттєво через
комп’ютер чи мобільний телефон з виходом до Інтернету. При цьому немає
необхідності звертатись до банку для укладання договору та відкриття
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рахунку, а також надавати певні документи. Значна перевага електронних
грошей полягає в тому, що майже всі операції з ними відбуваються в режимі он-лайн і займають дуже мало часу. А здійснення будь-якої операції з
використанням банківської картки, навпаки, обов’язково вимагає доступ
до банківського рахунку.
Отже, електронні гроші є грошовим сурогатом (замінником готівки),
тоді як безготівкові кошти – грошовий субститут (замісник готівки)5. Такої
самої позиції дотримується Національний банк України, згідно якої електронні гроші випускаються й іншими, ніж Національний банк України,
банками, є електронним замінником банкнот і монет та грошовим
зобов’язанням емітента. Електронні гроші використовуються як засіб
здійснення платежів, приймаються обмеженим колом осіб, надаються емітентом в обмін на кошти у готівковій або безготівковій формі і відповідно
до законів України не є валютними цінностями та грошовими коштами6.
Поряд з термінами «платіжний засіб», «електронні гроші» у нормативно-правових актах використовуються такі поняття, як «електронний платіжний засіб», «платіжний інструмент», «спеціальний платіжний засіб».
Так, п. 1.14 ст. 1 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” встановлено, що електронним платіжним засобом є платіжний інструмент, який надає його держателю можливість за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про належні держателю кошти та
ініціювати їх переказ. Платіжний інструмент є засобом певної форми на
паперовому, електронному чи іншому носії інформації, який використовується для ініціювання переказів. Аналізуючи Розділ ІІІ даного Закону, що
присвячений різним платіжним інструментам, серед яких окремо розглядаються електронні платіжні засоби (див. ст. 14 Закону) та електронні
гроші (див. ст. 15 Закону), можна зробити висновок про розмежування
законодавцем понять «електронні платіжні засоби» та «електронні гроші».
Отже, електронні гроші є самостійним видом платіжних інструментів, але
не є різновидом електронних платіжних засобів. Хоча це протирічить п.
1.31 ст. 1 Закону, згідно з яким до платіжних інструментів належать лише
документи на переказ та електронні платіжні засоби. До останніх законодавець не відносить електронні гроші. На нашу думку, така позиція не є
однозначною, оскільки, з одного боку, електронні гроші приймаються як
засіб платежу, а з іншого – на законодавчому рівні не належать до електронних платіжних засобів. Так, складно зрозуміти, чи є електронні гроші
платіжним інструментом та платіжним засобом електронної форми. Тому
пропонуємо удосконалити визначення електронного платіжного засобу
шляхом його уніфікації, що надасть можливість електронні гроші розглядати у складі різних існуючих електронних платіжних засобів (банківська
платіжна картка, мобільний платіжний інструмент, електронні гроші
тощо), та конкретизувати перелік платіжних інструментів, визначених п.
1.31 ст.1 Закону, у тому числі шляхом перерахування різновидів електронних платіжних засобів.
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Також слід зазначити, що чинним законодавством електронні гроші не
віднесені і до спеціальних платіжних засобів. Відповідно до п. 1.4 ст. 1
постанови Правління Національного банку України «Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів» від 30.04.2010 р.
спеціальний платіжний засіб – платіжна картка, мобільний платіжний
інструмент, інший платіжний інструмент, що виконує функцію засобу
ідентифікації, за допомогою якого держатель цього інструменту здійснює
платіжні операції з рахунку платника або банку, а також інші операції,
установлені договором. У даному визначенні спостерігається прив’язка
платіжної операції безпосередньо до рахунку. Платіжна операція – дія, ініційована держателем спеціального платіжного засобу, з унесення або зняття готівки з рахунку, здійснення розрахунків у безготівковій формі з використанням цього спеціального платіжного засобу за банківськими рахунками (див. абз. 22 п. 1.4 ст. 1 постанови Правління Національного банку
України «Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів»). У даному випадку можна погодитись з нормотворцем щодо
складності розгляду електронних грошей серед спеціальних платіжних
засобів через те, що операції з електронними грошима не пов’язані з конкретним банківським рахунком та не виконують функцію засобу ідентифікації. Проте, вже самі платіжні операції можуть проводитись і за допомогою електронних грошей. У зв’язку з цим, на наш погляд, можна вважати
дане законодавче визначення платіжної операції вузьким та обмеженим.
Тому що здійснення платежу для виконання розрахунків може ініціюватись не лише держателем платіжної картки, мобільного платіжного інструменту тощо, а і користувачем електронних грошей. Дійсно, для проведення розрахунків електронними грішми платник переважно не ідентифікує
себе (аналогічно зі здійсненням оплати готівкою), оскільки використовує
лише реквізити отримувача коштів. У той час, як держатель спеціального
платіжного засобу, здійснюючи платіжні операції, у більшості випадків
ідентифікується. Водночас електронні гаманці користувачів електронних
грошей також можуть бути персоніфікованими або корпоративними.
Обов’язково слід враховувати, що електронні гроші діють як наперед
оплачений платіжний інструмент на пред’явника на відміну від переказу
безготівкових чи готівкових коштів. Згідно з п. 1.3 Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління
Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативноправових актів Національного банку України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей» від 04.11.2010 р. з урахуванням внесених
змін від 19.06.2014 р., наперед оплачена картка багатоцільового використання – пластикова або інша картка, яка містить електронні гроші в чипі,
інтегрованому на цій картці, або яка є засобом доступу до електронних
грошей, що зберігаються в пам’яті комп’ютера. Таким чином, позитивним
моментом є те, що уточнено визначення наперед оплаченого електронного
платіжного засобу, а також скасовано норму щодо обов’язкової наявності
чипів на попередньо оплачених картках.

188

Юридичні і політичні науки

189

На підтвердження викладеного вище можна навести положення міжнародного документу Європейського центрального банку «Звіт про електронні гроші» ще за серпень 1998 р., відповідно до якого електронні гроші
розглядаються у широкому значенні. Це грошова вартість, яка зберігається в електронному вигляді на технічному пристрої і може широко використовуватись для здійснення платежів підприємствам іншим, ніж емітент,
без необхідності використання при цьому банківських рахунків, але яка діє
як передплачений документ на пред’явника7.
Електронні гроші, виступаючи попередньо оплаченим платіжним продуктом, не є одноцільовими платіжними засобами. Згідно з п. 1.1
Положення про про електронні гроші в Україні дія цього нормативно-правового акту не поширюється на діяльність осіб, які здійснюють випуск
та/або обслуговування таких наперед оплачених карток одноцільового
використання: дисконтних карток торговців, карток автозаправних станцій, витків для проїзду в міському транспорті тощо, які приймаються для
здійснення платежів виключно їх емітентами.
Ключовим моментом, який відрізняє платежі електронними грошима
від класичних електронних платежів з використанням платіжних терміналів та інших роздрібних електронних платежів, є наявність довільного
тимчасового розриву між внесенням грошових коштів до електронного
гаманця на рахунку оператора і наступним платежем, коли право розпорядження електронними грошима у користувача вже є, а призначення платежу він ще не визначив. Іншими видами операцій з електронними грошима можуть бути: повернення електронних грошей користувачеві у безготівковій або готівковій формі; переміщення електронних грошей між
електронними гаманцями, коли дебетуються і кредитуються виключно
баланси електронних гаманців, а рух грошових коштів по рахунку не відбувається.
Порівнюючи правову природу електронних грошей та переказ безготівкових грошових коштів, потрібно зазначити, що переказ останніх відбувається за допомогою банківських рахунків. Згідно з п. 1.24 ст. 1 Закону
України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» переказом
коштів є рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому в готівковій формі. Переказ коштів здійснюють
банки та небанківські фінансові установи, що отримали відповідну ліцензію на здійснення таких операцій. Переказ вважається завершеним у
момент зарахування коштів на рахунок отримувача. Усі операції, пов’язані
з рухом безготівкових грошей, відображаються на банківських рахунках
платника та отримувача.
Але електронні гроші переміщуються між електронними гаманцями в
інформаційному просторі, не використовуючи рахунків банків. При цьому
слід пам’ятати, що переказ коштів на рахунок емітенту (банку, що здійснює випуск електронних грошей відповідно до чинного законодавства)
завжди передує подальшим операціям з електронними грошима, оскільки
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останні є забезпеченими зобов’язаннями свого емітенту. Виходячи з цього
та погоджуючись з поглядами практиків-фінансистів, можна вважати, що
електронні гроші мають подвійну правову природу: з одного боку вони є
засобом платежу, який існує тільки в електронному вигляді, а з іншого –
зобов’язанням емітента, яке має підкріплюватися гривнею8.
Звертаючи увагу на таку ознаку електронних грошей, як існування їх у
формі грошового зобов’язання емітенту, необхідно зазначити, що воно
передбачене для здійснення платежів та інших угод з особами, відмінними
від боржника (емітенту) за даним зобов’язанням. Це дає підстави для
висновку, що регулювання відносин у сфері використання електронних
грошей може здійснюватись і ст. 190, ч.1 ст. 509, п.1. ч.1 ст. 512, ч.3 ст. 656
Цивільного кодексу України, а не лише спеціальними нормативно-правовими актами.
Також доцільною є позиція Б.С. Івасіва, І.О. Трубіна про приналежність
електронним грошам як грошовим зобов’язанням емітента на пред’явника
ознаки безстроковості9. Згідно з пп. 4.1. п. 4 Положення про електронні
гроші емітент зобов’язаний здійснювати погашення випущених ним електронних грошей на вимогу пред’явника. Отже, кредитор (користувач електронних грошей) має право вимагати від боржника (емітента електронних
грошей) виконання грошового зобов’язання у будь-який час.
Розглядаючи електронні гроші у формі зобов’язань емітенту та прав
вимоги до нього, надається можливість відповідно до ч.1 ст. 190 ЦК
України віднести цифрові гроші до такої категорії майна, як майнових
прав та обов’язків. Згідно з ч.1 ст. 509 ЦК України після здійснення випуску електронних грошей банк-емітент (боржник) набуває грошове
зобов’язання перед користувачем (кредитором), тобто зобов’язання сплатити певну суму безготівкових чи готівкових грошей користувачу.
Аналогічну за змістом норму закріплено абз.4 п.15.1. ст. 15 Закону України
«Про платіжні системи та переказ коштів в Україні». Так, банк, що здійснює випуск електронних грошей в обмін на готівкові або безготівкові
кошти, зобов’язаний погашати випущені ним електронні гроші на вимогу
користувача.
На підставі п.1. ч.1 ст. 512, ч.3 ст. 656 ЦК України користувач електронних грошей (кредитор) у зобов’язанні може бути замінений іншою
особою, і тоді вже банк-емітент (боржник) зобов’язаний повернути борг
новому користувачу (кредитору). Це має назву відступлення права вимоги
внаслідок передання користувачем (кредитором) своїх прав третій особі
(іншому користувачу, торгівцю) шляхом розрахунків електронними грошима за відповідним правочином.
На підтвердження зазначеного вище звертаємось до ч. 2.1 ст. 2 Закону
України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», відповідно
до якої регулювання функціонування платіжних систем та відносин у
сфері переказу коштів здійснюється не лише даним Законом та Законами
України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяль-
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ність», «Про поштовий зв’язок», нормативно-правовими актами
Національного банку України, міжнародно-правовими актами з питань
переказу коштів, а й іншими актами законодавства України. Виходячи з
цього, можна вважати, що відносини у сфері обігу електронних грошей
регулюються як спеціальним законодавством, так і Цивільним кодексом
України.
Отже, на відміну від запропонованого у Директиві 2009/110/ЄС визначення поняття «електронні гроші» в українському законодавстві сам зміст
даного терміну зрозуміти складно. Тому пропонуємо дещо його уточнити.
Таким чином, електронні гроші означають одиниці вартості, що зберігаються на електронному пристрої, передбачаються для отримання коштів у
готівковій або безготівковій формі з метою здійснення платіжних операцій
та приймаються іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є безстроковим грошовим зобов’язанням цієї особи на пред’явника.
1. Директива 2009/110/ЄС. Європейського Парламенту та Ради щодо започаткування та здійснення діяльності установами – емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними, що вносить зміни до Директиви 2005/60/ЄС та 2006/48/ЄС, та
скасовує Директиву 2000/46/ЄС, від 16.09.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_a18. 2. Національний банк України привів
порядок здійснення операцій з електронними грошима у відповідність вимогам вітчизняного законодавства та нормам Європейського Союзу. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=9119981&cat_id=
55838. 3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків : Закон України від
18.09.2012 р. // Голос України. – 2012. – № 195. 4. Щодо визначення окремих понять:
Лист Національного банку України від 07.06.2013 № 25-112/6750 // Бізнес-БухгалтеріяПраво. Податки. Консультації. – 2013. – № 36. – С. 34; Про особливості здійснення операцій з електронними грошима: Лист Національного банку України від 07.02.2014
№ 25-109/5294 // Баланс. – 2014. – №36. – С. 18. 5. Рябов В.О. Электронные деньги – шаг
в будущее или в пропасть? [Электронный ресурс] / В.О. Рябов // Креативная экономика. – 2012. – № 6 (66). – С. 106-112. – Режим доступа : http://www.creativeconomy.ru/
articles/23818/. 6. Про особливості здійснення операцій з електронними грошима: Лист
Національного банку України від 07.02.2014 № 25-109/5294 // Баланс. – 2014. – №36. –
С. 18. 7. Report on electronic money, European Central Bank, 1998, Postfach 16 03 19,
D-60066 Frankfurt am Main. – 31 August 1968. [Електронний ресурс]. – Режим доступ :
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/emoneyen.pdf 8. Янюк Ю. Електронні гроші в
Україні / Ю. Янюк // Юридична Газета. – 2013. – № 35-36. – С. 32. 9. Івасів Б. Історія
виникнення та перспективи розвитку електронних грошей / Б. Івасів // Світ фінансів. –
2008. – № 2. – C. 158; Трубін І.О. Правові засади функціонування електронних грошей
у сфері електронної комерції : монографія / Трубін І.О. – К. : Алеута, 2013. – С. 44-45.
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О. С. КОЙЧЕВА

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПОВНОВАЖЕНЬ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ
Розглядаються повноваження Рахункової палати та фінансовий контроль, як
основний спосіб їх реалізації. Аналізується термінологія з радянських часів до сьогодення. Акцентується увага на розумінні фінансового контролю як способу, діяльності,
функції та методу. Розглядається фінансовий контроль в діяльності Рахункової палати, як органу контролю з конституційним статусом. Досліджується при реалізації
яких саме повноваженнях цей спосіб відіграє провідну роль.
Ключові слова: фінансовий контроль, спосіб реалізації, метод, повноваження.
Койчева О.С. Финансовый контроль как способ реализации полномочий
Счетной палаты
Рассматриваются полномочия Счетной палаты и финансовый контроль, как
основной способ их реализации. Анализируется терминология с советских времен до
современности. Акцентируется внимание на понимании финансового контроля как
способа, деятельности, функции и метода. Рассматривается финансовый контроль в
деятельности Счетной палаты, как органа контроля с конституционным статусом.
Исследуется при реализации каких именно полномочий этот способ играет главную
роль.
Ключевые слова: финансовый контроль, способ реализации, метод, полномочия.
Koycheva Olga. Financial control as a way to implement the powers of the
Accounting Chamber
The article deals with the powers of the Accounting Chamber and financial control as the
main way to implement them. We analyze the terminology of the Soviet era to the present.
Attention is focused on understanding the financial control as process, activities, functions
and methods. We consider the financial control of the Accounting Chamber, as the controlling
body with constitutional status. We investigate the implementation of which powers this way
plays a leading role.
Key words: financial control, the method of implementation, the method, powers.

Проведення контролю на рівні держави розглядається як один із способів забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні. В
епоху ринкової економіки для його проведення необхідне значне економічне підґрунтя, саме з цієї причини особливої актуальності набуває
фінансовий контроль. В нашій країні існує достатнє різноманіття органів
основним напрямком роботи яких є здійснення фінансового контролю,в
тому числі, в бюджетній сфері. Більшість із них представлена органами
виконавчої гілки влади, але нашу увагу привертає орган із особливим конституційним статусом, який створюється Верховною Радою України та
підзвітний їй, а саме Рахункова палата. На міжнародному рівні, завдяки
членству в INTOSAI та EUROSAI, Рахункова палата закріплює за собою
© КОЙЧЕВА Ольга Семенівна – аспірантка кафедри адміністративного і фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія»
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статус вищого органу фінансового контролю, основна діяльність якого
направлена на контроль за дохідною та видатковою частинами державного бюджету.
Визначення фінансового контролю на законодавчому рівні відсутнє, і
серед науковців – ні серед юристів, ні економістів немає єдиної точки зору
з цього приводу. Цікавим, на наш погляд, є співвідношення контрольної
функції фінансів і фінансового контролю. Як зазначає Л. А. Савченко, контрольна функція фінансів фактично є об’єктивною основою існування
фінансового контролю, але вона не породжує його. Поняття «фінансовий
контроль» і «контрольна функція фінансів» є різними, оскільки контрольна функція фінансів – це прояв суспільного призначення фінансів і забезпечення економічних умов для здійснення контролю за формуванням, розподілом і використанням публічних фондів коштів, державного і комунального майна, а фінансовий контроль – це діяльність відповідних суб’єктів, які практично використовують контрольний характер фінансів1.
Видатний російський історик В. Й. Ключевський підкреслював, що
необхідно вивчати державно-правові й інші явища суспільного життя як
рух у часі, процес. Тому необхідно звернутися до витоків вивчення фінансового контролю. Питання виникнення і розвитку державного фінансового контролю в XIX ст. досліджувалися в роботах В.А. Саковича.
Звертаючи увагу на взаємозумовленість фінансового контролю та
фінансової діяльності, радянський вчений Е. О. Вознесенський правильно
вказує на розширення зовнішніх кордонів контрольної активності органів
фінансового контролю. Висновок про поширення фінансового контролю
не тільки на фінансові, але й на певний комплекс господарських відносин,
видається правильним, відповідним реальній дійсності. Для підтвердження цього висновку досить послатися на акти ревізій, перевірок господарсько-фінансової діяльності будь-якого господарюючого суб’єкта. Проте
визнання даного положення навряд чи дає підстави для перейменування
фінансового контролю у фінансово-господарський2.
Згідно думки О.М. Козиріна, «під фінансовим контролем слід розуміти
здійснювану з використанням специфічних організаційних форм і методів
діяльність державних органів, а в ряді випадків і недержавних органів,
наділених законом відповідними повноваженнями з метою встановлення
законності і достовірності фінансових операцій, об’єктивної оцінки економічної ефективності фінансово-господарської діяльності та виявлення
нових резервів її підвищення, збільшення доходних надходжень до бюджету і збереження державної власності»3. У даному визначенні автор на
перше місце ставить наслідки здійснення фінансового контролю, він фактично виступає як спосіб вдосконалення фінансової діяльності в цілому.
Досліджуючи діяльність Рахункової палати Російської Федерації
Н.Д. Погосян визначає контроль у сфері фінансів як сукупність регулярних і безперервних процесів, за допомогою яких учасники в легітимній
формі забезпечують ефективне функціонування державного сектора, а
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також діяльність інших господарюючих суб’єктів незалежно від форми
власності. Звертаючи увагу, що державний фінансовий контроль є одним із
видів публічної діяльності, то його предметні цілі не повинні бути зведеними лише до здійснення спостережних (фіскальних) функцій4.
С.О. Шохін і Л.І. Вороніна розглядають фінансовий контроль як міжгалузеву систему нагляду наділених контрольними функціями державних і
громадських органів за фінансово-господарською діяльністю підприємств,
установ і організацій з метою об’єктивної оцінки економічної ефективності цієї діяльності, визначення законності і доцільності господарських і
фінансових операцій і виявлення резервів доходів державного бюджету.
О.Ю. Грачева розглядає фінансовий контроль як діяльність уповноважених
державою органів і організацій за дотриманням законності в процесі мобілізації, розподілу, перерозподілу і використання грошових фондів держави і муніципальних утворень з метою здійснення ефективної фінансової
політики в суспільстві для забезпечення прав і свобод громадян5.
У Болгарії досліджуваної проблемою займається І.Г. Стоянов, трактує
фінансовий контроль як «особливий фінансово-правовий спосіб захисту
публічної власності»6. Взагалі в теорії фінансового права Болгарії фінансовий контроль визначається як «контроль за зазаконностю і доцільністю
дій щодо здійснення процесу собіранія, розподілу і використання державних грошових засобів»7, тобто відбувається об’єднання понять «фінансовий контроль» та «державний фінансовий контроль». Серед сучасних
дослідників найбільш детально розмежовує ці поняття Л.А. Савченко, яка
виділяє «фінансовий контроль», який має бути комплексним, «публічний
фінансовий контроль», що охоплюватиме державний фінансовий контроль, так і контроль, що здійснюється органами місцевого самоврядування, та «державний фінансовий контроль».
Фінансовий контроль – це діяльність державних органів і недержавних
організацій, самих господарюючих суб’єктів чи їх структурних підрозділів, фізичних осіб, наділених відповідними повноваженнями чи правами,
що спрямована на забезпечення законності, фінансової дисципліни, раціональності в ході мобілізації, розподілу і використання фінансових ресурсів; публічний фінансовий контроль – це регламентована правовими нормами діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування,
інших публічних суб’єктів і недержавних організацій, господарюючих
суб’єктів чи їх структурних підрозділів, фізичних осіб наділених відповідними повноваженнями чи певними правами, що спрямована на забезпечення законності й ефективності їх розподілу, перерозподілу і використання, а також законності, ефективності управління державним та комунальним майном8.
Звертаючи увагу, що діяльність Рахункової палати стосується публічних фондів грошових коштів і державного та комунального майна, то за
визначенням Л. А. Савченко вона здійснює публічний фінансовий контроль.
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Розглядаючи державний фінансовий контроль з точки зору економіки,
Н. М. Сабітова вважає, що це одна з функцій управління фінансами, яка
здійснюється уповноваженими органами за процесами формування та
використання централізованих та децентралізованих фінансових фондів у
цілях дотримання законодавства, а також забезпечення результативності
поставлених цілей державної фінансової політики9.
Кожна наука, в тому числі і юридична має свою систему категорій,
понять і термінів. Для будь-якої науки використовувані поняття є нерівноцінними за своєю значимістю, ступенем важливості впливу на неї, отже, за
своєю роллю в пізнанні процесів, що відбуваються в даній науці. Виходячи
з цього, можна сказати, що одні юридичні поняття можуть бути визнані
категоріями, а інші ні. Правові категорії можуть бути базисними (правова
норма, правовідносини, правовий інститут) та спеціальними, які часто
приходять в науку з нормативних актів10. Однією з важливих спеціальних
категорій фінансового права є фінансовий контроль. Як справедливо зазначає О. Ю. Грачова, «фінансовий контроль – складна, багатоаспектна категорія. З одного боку, являючись складовою частиною державного управління, він виступає як засіб, інструмент політики держави. З іншого боку,
сам фінансовий контроль можна розглядати як управлінську діяльність,
яка має свої методи, способи, форми реалізації»11. До кінця оцінити значення фінансового контролю для сучасної системи державного устрою
неможливо, так як він впливає майже на всі види суспільних відносин.
Його сутність настільки різнопланова, що вивчити всі її аспекти практично неможливо. Підтвердженням цього є велика кількість визначень фінансового контролю, який розглядають як процес, діяльність, категорію. Із
нього випливає фінансово-контрольна функція, метод контролю, які використовуються практично у всіх відносинах які потребують фінансування
незалежно від його джерела.
Досить довго фінансовий контроль зовсім не виокремлювали в окрему
категорію, його розглядали як державний контроль, але з розвитком ринкових відносин, із збільшенням впливу приватних фінансів виникла
нагальна необхідність виокремити фінансовий контроль. У наш час існує
достатньо класифікацій фінансового контролю – державний і недержавний, публічний, суспільний, господарський, в залежності від сфери можна
виділити бюджетний, податковий, валютний, банківський, митний, контроль у сфері страхування. із розмежовуванням на державний і недержавний. Поглиблюватися в кожен із видів ми не будемо, нас цікавить контроль
який здійснюється певним органом – Рахунковою палатою. Згідно ст. 98
Конституції України контроль від імені Верховної Ради України за надходженням та використанням коштів в державний бюджет здійснює
Рахункова палата, з цього витікає, що це її основне завдання, діяльність
яку вона здійснює. Підтвердженням виступає ст. 1 закону України «Про
Таким чином можна зробити висновок, що Рахункова палата, як орган держави, реалізує свої повноваження (не всі) способом реалізації.
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Д.М. Ушаков визначає спосіб як той чи інший порядок, образ дій, метод у
виконанні якої-небудь роботи, досягненні якої-небудь мети12. Для виконання завдань Рахункова палата – як орган контролю, використовує фінансовий контроль як спосіб, для його реалізації виконує покладені на неї
функції та використовує певні методи.
Основні завдання передбачені для Рахункової палати містить
Конституція України, Закон України «Про Рахункову палату», інші може
містити чинне законодавство. Загальні завдання органів фінансового контролю не можуть вважатися всеосяжними для Рахункової палати в силу
специфіки її статусу. Рахункова палата є органом державної влади із спеціальним конституційним статусом. Розглядаючи питання функцій
Рахункової палати, О.І. Гриценко пропонує виходити з визначення того, що
основні категорії, які характеризують органи державної влади, притаманні
й Рахунковій палаті13. Виходячи із загальної теорії права єдиний підхід до
класифікації функцій відсутній, в залежності від обраного критерію.
Функції – основний напрям теоретичного і практичного призначення в
суспільстві з метою його прогресивного перетворення, конкретна функція – це єдність змісту, форм і методів її здійснення, що характеризується
певною самостійністю, однорідністю, повторюваністю14. Враховуючи те,
що функції, які є основним елементом змісту діяльності будь-якого органу
і реалізуються через покладені на нього завдання та повноваження, головним моментом у визначенні, забезпеченні дієвості механізмів реалізації
функцій Рахункової палати має стати встановлення відповідності між завданнями, повноваженнями і функціями. Закон України «Про Рахункову
палату» в ст. 6 – функції Рахункової палати їх перелік не містить, тому
необхідно на основі завдань і повноважень виділити функції. Завданнями
Рахункової палати є організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюджету України, витрачанням
бюджетних коштів, у тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням; здійснення контролю за утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього боргу
України, визначення ефективності та доцільності видатків державних коштів, валютних та кредитно-фінансових ресурсів;контроль за фінансуванням загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля; контроль
за дотриманням законності щодо надання Україною позик і економічної
допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям, передбачених
у Державному бюджеті України; контроль за законністю та своєчасністю
руху коштів Державного бюджету України та коштів позабюджетних фондів в установах Національного банку України та уповноважених банках;
аналіз встановлених відхилень від показників Державного бюджету
України та підготовка пропозицій про їх усунення, а також про удосконалення бюджетного процесу в цілому; регулярне інформування Верховної
Ради України, її комітетів про хід виконання Державного бюджету України
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та стан погашення внутрішнього і зовнішнього боргу України, про результати здійснення інших контрольних функцій; виконання інших завдань,
передбачених для Рахункової палати чинним законодавством України.
Проаналізувавши завдання можна виділити наступні функції: контрольна,
аналітична, консультативна та інформаційна. Серед наведеного переліку
значна перевага надається контрольній функції, що підтверджують повноваження Рахункової палати.
Закон України «Про Рахункову палату» містить перелік повноважень,
якими наділяється досліджуваний орган контролю. Більш детально звернемо увагу на контрольні повноваження, серед яких: здійснення експертно-аналітичної, інформаційної та інших видів діяльності, що забезпечують контроль за використанням коштів загальнодержавних цільових фондів, коштів позабюджетних фондів, за цільовим використанням фінансовокредитних і валютних ресурсів під час здійснення загальнодержавних програм; проведення фінансових перевірок, ревізій в апараті Верховної Ради
України, органах виконавчої влади, Національному банку України, Фонді
державного майна України, інших підзвітних Верховній Раді України органах, а також на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності в межах, визначених Законом; перевірка в органах і на об’єктах, апарата Верховної Ради України, органах виконавчої влади, Національного
банка України, Фонду державного майна України, інших підзвітних Верховній Раді України органах, а також на підприємствах і в організаціях
незалежно від форм власності в межах, визначених Законом, грошових
документів, бухгалтерських книг, звітів, планів, кошторисів витрат та
іншої документації щодо фінансово-господарської діяльності, а також
здійснення перевірки касових операцій з готівкою та цінними паперами,
матеріальних цінностей, їх обліку, зберігання і витрачання; отримання від
керівників установ та організацій, що перевіряються, всієї необхідної
документації та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність;
отримання від Національного банку України, уповноважених банків та
інших кредитних установ необхідних відомостей про здійснювані ними
операції та стан рахунків установ та організацій, що перевіряються, від
інших підприємств і організацій – довідок, копії документів по операціях і
рахунках цих підприємств та організацій; організація і проведення оперативного контролю за використанням коштів Державного бюджету України
за звітний період; проведення комплексної ревізії і тематичних перевірок
по окремих розділах і статтях Державного бюджету України, у тому числі
бюджетів загальнодержавних цільових фондів. Перелік наведених повноважень підтверджує, що спосіб фінансового контролю є необхідним і єдино вірним у діяльності такого надважливого органу, як Рахункова палата.
Проаналізувавши точки зору багатьох науковців та Закон України «Про
Рахункову палату», можна дати наступне визначення фінансового контролю – різновид державного контролю, який представляє собою діяльність
яка триває у часі уповноважених державних та недержавних органів, юри-
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дичних та фізичних осіб, яка має на меті забезпечення законності, ефективності, раціональності, результативності мобілізації, розподілу та використання державних коштів (централізованих та децентралізованих фондів) та державного майна. Фінансовий контроль як спосіб реалізації повноважень Рахункової палати – основний інструмент досягнення цілей
Рахункової палати, які визначені в чинному законодавстві та виражається
в системі прийомів і включає в себе здійснювані функції та використовувані методи.
У працях учених з фінансового права та законодавстві фінансовий контроль як спосіб реалізації повноважень не розглядається, що, на нашу
думку, є прогалиною, яка потребує уваги та дослідження. Його використання на практиці та закріплення в теорії сприятиме ефективнішій реалізації повноважень не лише Рахункової палати, а й усієї системи органів
фінансового контролю.
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ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
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С. М. ШЕРШУН
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ
НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Аналізуються напрямки досліджень з питань оцінки впливів на стан навколишнього середовища, наголошується на різноманітності тематики даного роду досліджень,
які охоплюють практично усі аспекти виникнення природних небезпек та екологічних
ризиків (оцінки ризиків на урбанізованих територіях, оцінки ґрунтів при розробці оцінки впливів на стан навколишнього середовища, оцінки критичного режиму поверхневого стоку вод, оцінки глобальних ризиків, оцінки сейсмічної небезпеки тощо).
Розглядаються особливості екологічної, економічної оцінки в галузі охорони навколишнього середовища, а також юридичної оцінки (правової кваліфікації) діяльності, що
здійснюється у сфері взаємодії людини та природи. Наголошується на доцільності
посилення системності, комплексності у аналізі екологічної проблематики, підкреслюється важливість досліджень питань, пов‘язаних з формуванням правового інституту оцінки впливів на стан навколишнього середовищ, застосуванням різних видів оцінок
під кутом зору усунення відособленості між ними, дублювання одне одного.
Ключові слова: впливи на стан навколишнього середовища, оцінка, екологічне законодавство, критерії оцінки, охорона навколишнього середовища.
Шершун С.Н. Методологические подходы к исследованию правового регулирования оценки воздействия на состояние окружающей среды
Анализируются направления исследований по вопросам оценки воздействия на
состояние окружающей среды, отмечается на разнообразии тематики данного рода
исследований, которые охватывают практически все аспекты возникновения природных опасностей и экологических рисков (оценки рисков на урбанизированных территориях, оценки почв при разработке оценки воздействия на состояние окружающей
среды, оценки критического режима поверхностного стока вод, оценки глобальных
рисков, оценке сейсмической опасности и т.п.). Рассматриваются особенности экологической, экономической оценки в области охраны окружающей среды, а также юридической оценки (правовой квалификации) деятельности, осуществляемой в сфере
взаимодействия человека и природы. Отмечается целесообразность усиления системности, комплексности в анализе экологической проблематики, подчеркивается важность исследований вопросов, связанных с формированием правового института оценки воздействий на состояние окружающей среды, применением различных видов оценок с точки зрения устранения обособленности между ними, дублирование друг друга.
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Shershun Sertgiy. Methodological approaches to the study of the legal regulation of
the impacts on the environment
This article analyzes the trends of research on the impacts on the environment, according to the diversity of the subject of this kind of research, covering all aspects of occurrence
of natural hazards and environmental risks ( risk assessment in urban areas, soil evaluation
in the development of the impacts on the environment, assessment of critical regime of surface
runoff, evaluation of global risk assessment of seismic hazard, etc.). The features of ecological, economic valuation of environmental protection and legal assessment (legal training)
activities carried out in the interaction between man and nature. Emphasized on the advisability of strengthening the systems, the complexity in the analysis of environmental issues,
emphasizes the importance of research issues related to the formation of the legal institution
of the impacts on the environment, the use of different types of assessments from the perspective of eliminating isolation between them overlapping each other.
Key words: impact on the environment, assessment, environmental legislation, evaluation
criteria, the environment.

Більшість управлінських рішень з питань охорони навколишнього
середовища ґрунтується на оцінки впливів на стан навколишнього середовища (екологічній оцінки). Це, зокрема, стосується різного роду програм
економічного, науково-технічного, соціального та іншого характеру, проектів розміщення та будівництва нових об‘єктів, доля яких значною мірою
залежить від результатів оцінювання їх можливого впливу на екологічні
умови життєдіяльності людини. На основі оцінки екологічних параметрів
діяльності діючих підприємств робляться висновки про можливість їх
подальшої експлуатації, або ж про необхідність модернізації виробництва.
У спеціальній літературі сутність оцінки вбачають у тому, щоб співвіднести предмети та події з ідеалізованою, тобто нормативною картиною світу1.
Остання визначається законодавством, насамперед, екологічним, котре
визначає екологічні показники, яким має відповідати стан навколишнього
середовища, та узгоджені з ними показники, в які мають укладатися фізичні, хімічні, біологічні та інші впливи на довкілля техногенної діяльності.
Втім роль екологічного законодавства у забезпеченні здійснення оцінки у
даній сфері не обмежується формуванням лише показників, за яким має
оцінюватися екологічний стан довкілля, ефективність природоохоронної
діяльності підприємств, установ, організацій. Це законодавство сприяє
також впровадженню у практику спеціальних видів оцінки впливів на стан
довкілля (екологічна стратегічна оцінка, екологічна експертиза, екологічний аудит, оцінка впливів на стан навколишнього середовища проектів
плануємої діяльності тощо), які вирішують завдання різного рівня, спрямованості та масштабу. Формування норм, що прямо чи опосередковано
забезпечують застосування екологічної оцінки у природоохоронній практиці, здійснюється не стихійно, а в наслідок трансформації до себе висновків, рекомендацій науки. З огляду на зазначене важливо зрозуміти чим сьогодні займається екологічна наука, включаючи її складову еколого-правову
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науку. Це дозволить зрозуміти перспективи подальшого розвитку правового регулювання у даній сфері.
Аналізуючи відповідні дослідження, слід насамперед, відзначити ті з
них, що з середині 1980-х років, обґрунтовують теоретичні та методологічні підходи щодо визначення і оцінювання природних небезпек та ризиків (екологічного ризику). Ці дослідження основані на розумінні залежності здоров‘я людини від стану навколишнього середовища і необхідності управління ризиком зниженням наслідків негативних впливів. Тематика
даного роду досліджень різноманітна, охоплює практично усі аспекти
виникнення природних небезпек та екологічних ризиків. Зокрема, вона
стосується оцінки ризиків на урбанізованих територіях, оцінки ґрунтів при
розробці ОВНС, оцінки критичного режиму поверхневого стоку, оцінки
неогеодинамічного ризику, оцінки ступеню впливу екологічних ризиків на
природно-територіальні комплекси, оцінки глобальних ризиків та небезпеки, оцінки сейсмічної небезпеки тощо2. Значна увага у спеціальній літературі приділяється природоресурсному аспекту оцінки. Дослідження з
цього питання спрямовані на удосконалення методології оцінки стану
окремих природних ресурсів, визначення критеріїв такої оцінки та практики сталого природокористування. Зокрема, з метою забезпечення екологічно обґрунтованого лісокористування у спеціальній літературі доводиться
необхідність запровадження в практику лісозаготівель щорічної екологічно безпечної норми вилучення деревини, яка має гарантувати збереження
екологічних властивостей лісу3 та фокусується увага на доцільності змінити підхід до оцінки стиглості, як важливого шляху оптимізації вікової
структури лісів і розміру лісокористувань4. Широко екологічні оціночні
характеристики застосовуються у спеціальний літературі щодо водних
ресурсів. Останні оцінюються як джерела водних і біологічних ресурсів.
Увага фокусується також на оцінки стану водних екосистем в сукупності з
оцінкою стану всієї території водозабору, області, регіону, країни5. У літературі з земельних питань акцент робиться на екологізації землекористування, опрацюванні методів оцінки земельних ділянок та методів оцінки
впливу стану землі на якість сільськогосподарської продукції, а, відтак, і
на здоров‘я людини6. Екологічні оцінки застосовуються також при аналізі
впливу господарської діяльності на атмосферне повітря, надра, флору та
фауну. Ці оцінки створюють підґрунтя для розвитку спеціалізованих
досліджень у даній сфері, у рамках інженерної екології, медичної екології,
математичної екології, хімічної екології тощо, в яких значна увага приділяється аналізу різного роду показників впливів екологічних факторів на
людину, оцінки природоохоронних заходів з точки зору їх здатності забезпечити екологічну безпеку, захист життя та здоров‘я людини від дії небезпечних техногенних та природних чинників.
Важливим напрямком цих досліджень є економічний. У економічній
літературі оцінка розглядається насамперед як спосіб визначення споживчої вартості продуктів праці, отриманих при переробці речовини природи.
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В основу такої оцінки кладуться певні критерії. Вони дозволяють вимірювати споживчу вартість продукції. Так, у залізній руді визначається кількість заліза та інших компонентів, що міститься в ній, у молоці – наявність
у ньому певної кількості жиру, білка, молочного цукру, вітамінів тощо7.
Особлива увага в економічній науці приділена дослідженню різноманітних підходів до економічної оцінки природних ресурсів, як споживчих
вартостей, придатність і корисність, техніко-економічні властивості, масштаби та способи використання яких визначаються суспільними закономірностями8. Зокрема, початковим у даного роду дослідженнях був затратний підхід, за яким оцінка природних ресурсів визначалася за величиною
затрат на їх добування, освоєння чи використання. З часом було доведено,
що цей підхід має такий недолік як те, що ресурс кращої якості, розташований у привабливому для освоєння місці, одержує меншу вартість, у той
час як його споживча вартість буде вищою, ніж «поганого ресурсу».
Досліджувався також результативний підхід, за яким економічну оцінку
(вартість) мають тільки ті природні ресурси, які дають дохід. Тобто вартість ресурсу визначається грошовим вираженням первинної продукції,
яку одержують від експлуатації природного ресурсу, чи різниці між одержаним доходом і поточними витратами. Цей підхід не в усіх випадках дає
можливість отримати об‘єктивну економічну оцінку природних ресурсів,
зокрема, тоді коли дохід від їх використання буде як прямим так і опосередкованим (при використанні кліматичних ресурсів території тощо).
Ґрунтовно у економічній науці досліджено рентний підхід до оцінки природних ресурсів. Його ключовими моментами є те, що рентні оцінки враховують обмеженість природного ресурсу, передбачають, що природний
ресурс, використання якого дає більший дохід при однакових затратах
одержує більшу вартість тощо9. Ці та інші підходи чинили суттєвий вплив
на розвиток економіки природокористування, і були трансформовані у
законодавство у вигляді приписів з оподаткування діяльності, пов‘язаної з
використанням природних ресурсів, економічного забезпечення природоохоронної діяльності, при формуванні програмних документів з охорони та
раціонального використання природних ресурсів. Важливо, що даного
роду дослідження поглибили розуміння об‘єктів, що можуть бути об‘єктом
оцінки у даній сфері суспільних відносин. Втім економічна оцінка природних ресурсів у розглянутих варіантах несе слабке екологічне навантаження, прив‘язане до споживання природної сировини, обґрунтовує це
споживання відповідним чином і через економічні оціночні характеристики використання того чи іншого природного ресурсу намагається запропонувати найбільш оптимальну з економічної точки зору модель природокористування. Така заданість економічної оцінки природних ресурсів зрозуміла. Вона об‘єктивно обумовлена тим, що економіка не може відмовитися від споживання природної сировини, на цьому будується її розвиток.
Логічно тому, що в умовах поглиблення екологічної кризи поряд з
дослідженнями економічної оцінки природних ресурсів економічна наука
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почала розробляти методологію оцінки витрат на охорону навколишнього
природного середовища, економічної оцінки шкоди, що завдається викидами (скидами) забруднюючих речовин та впровадження екологічних оцінок щодо технологічних та інших аспектів виробництва10.
В юридичній науці питання оцінки розглядаються у теорії права. Це
робиться зазвичай у контексті аналізу правової кваліфікації (юридичної
оцінки) поведінки у правовій сфері, під якою розуміється соціальна і правозначуща свідомо-вольова поведінка особи (дія чи бездіяльність), що
передбачена нормами права і спричиняє або може спричиняти можливі
юридичні наслідки11. За допомогою такої оцінки компетентними органами
(зокрема, правоохоронними) визначається відповідність чи невідповідність поведінки особи вимогам законодавства. Юридична кваліфікація
характеризується як розумовий процес по визначенню того чи є поведінка,
дії особи правомірними чи неправомірними та як результат, зафіксований
у відповідному документі (вирок суду, дозвіл на викид забруднюючих
речовин, державний акт на право власності на землю тощо). Такий документ може містити негативну правову оцінку дій відповідної особи
(наприклад у вироку суду,в якому зазначається характер правопорушення і
передбачається відповідна санкція кримінального, адміністративного чи
іншого характеру) або ж позитивну, що виявляється у наданні особі правоустановчих документів.
Юридична кваліфікація (оцінка) у зазначеному вигляді має місце й у
правовідносинах, що виникають у сфері взаємодії людини і природи.
Проте, це лише один з проявів застосування тут оцінки. Насправді з нею
пов‘язані більшість видів діяльності, які базуються на споживанні природних ресурсів, чинять фізичний, хімічний, біологічний вплив на довкілля.
Це виявляється у визначенні в екологічному законодавстві характеристик
природних ресурсів, які можуть залучатися до господарської діяльності,
параметрів техногенного впливу на довкілля, нормативів екологічної безпеки територій, обов‘язкової громадської та експертної оцінки виробничих
та інших господарських проектів тощо. Втім, незважаючи на таку значну
присутність приписів оціночного характеру в екологічному законодавстві
дослідження щодо розуміння правової природи такої категорії як «оцінка»,
її ролі та міста в природоохоронному механізмі не набули ще системного,
комплексного характеру.
Оцінка як предмет дослідження в еколого-правовій літературі за правило прив‘язана до певного виду діяльності. Наприклад, за своєю суттю оціночний характер має екологічна експертиза – вид науково-практичної діяльності уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та
об’єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному
дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об’єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища. І саме в такому контексті вона досліджується у еколого-правовій літературі12. Зазначене сто-

Держава і право • Випуск 65
сується і аналізу у юридичній літературі екологічного аудиту, який розглядається як процес оцінювання відповідного об‘єкта; моніторингу довкілля,
який здійснюється з метою одержання інформації для оцінок і прогнозування зміну стану природних об‘єктів; екологічного нормування, що надає
критерії оцінки стану довкілля, її компонентів, відповідності господарської
діяльності встановленим вимогам щодо охорони навколишнього природного середовища; екологічного контролю, який базується на оцінці об‘єктів
контролю з точки зору відповідності вимогам, критеріям встановленим екологічним законодавством. Оціночні мотиви присутні при розгляді у спеціальній літературі правових аспектів інформування в даній сфері, ведення
державних кадастрів природних ресурсів, стягнення зборів за природокористування та забруднення навколишнього природного середовища та
інших питань охорони і використання окремих природних ресурсів. Серед
останніх виділяються питання оцінки землі. Об‘єктом дослідження тут є
діяльність з бонітування ґрунтів (порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх
основними природними властивостями), економічної оцінки земель (це
оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва в сільському і
лісовому господарстві та як просторового базису в суспільному виробництві), грошової оцінки у формі нормативної (капіталізований рентний дохід
із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами) та експертної (результат визначення вартості земельної ділянки
та пов‘язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної
ділянки) оцінки земельних ділянок. З огляду на роль землі у життєдіяльності людини це питання широке висвітлення у науковій літературі, насамперед, економічній та юридичній13. Ці дослідження призвели до швидкого
розвитку законодавства з відповідного питання. Увага до цього питання не
зменшилися і після прийняття Закону України «Про оцінку землі», оскільки практика продовжує ставити питання з удосконалення механізму оцінки
землі.
Вагомий внесок у дослідження питань правового забезпечення оцінки
у правовідносинах з охорони навколишнього природного середовища
зроблено у працях Д.О. Палєхова, зокрема, у його головній роботі з цього
питання, що присвячена правовим засадам стратегічної екологічної оцінки14. Втім, автор наголошуючи на існуванні взаємопов‘язаної системи екологічних оцінок, основний акцент робить лише на одній з них, на стратегічній екологічній оцінки, яка має застосовуватися щодо проектів стратегічних рішень (оцінка їх можливих впливів на навколишнє природне середовище). Вузько спрямований характер мають й інші дослідження оцінки
впливів на навколишнє середовище (ОВНС), які обмежуються зазвичай
аналізом застосування цієї оцінки до проектів господарської діяльності15.
Характер зазначених досліджень вплинув на те, що екологічне законодавство не містить узагальненого визначення оцінки у даній сфері. Ті, що
наводяться у нормативно-правових актах не розкривають природи цієї
категорії, фокусують увагу на тому, що це певний вид діяльності (еколо-
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гічна експертиза, екологічний аудит тощо) або ж фокусують увагу на окремих аспектах оцінки у даній сфері.
Підсумовуючи проведений аналіз можна констатувати наступне.
Правові дослідження у даній сфері не орієнтовані на комплексний аналіз
відповідних питань. Між тим, саме такий аналіз дозволив би визначити
перспективи формування правового інститут оцінки впливів на стан
навколишнього середовища. Будуватися цей інститут має на нормах, що
сьогодні регламентують різноманітні аспекти, напрямки оцінки у даній
сфері (екологічну експертизу, екологічний аудит, оцінку ефективності реалізації регіональних природоохоронних та державних (загальнодержавних) цільових екологічних програм, оцінку ризику потенційного впливу
генетично модифікованих організмів на навколишнє природне середовище, оцінку безпеки атомних станцій тощо). Слід концептуально визначитися з сферами застосування різних видів оцінок (зокрема, екологічної експертизи та екологічного аудиту), маючи своєю метою усунути відособленість між ними, дублювання одне одного. Важливо дослідити можливість
побудови єдиної системи екологічних оцінок, в якій кожний елемент буде
доповнювати один одного, взаємодіяти. Актуальним є завдання щодо узагальнення практики впровадження та застосування різних критеріїв оцінки впливів на стан навколишнього середовища, які сьогодні пропонуються наукою, вироблення рекомендацій та пропозицій щодо їх уніфікації та
трансформації в законодавство.
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С. В. ХРАПАЧ

ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІПОТЕКИ
КОСМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
На основі аналізу відповідних норм цивільного права України, законодавства про
космічну діяльність та наукових джерел визначаються загальні положення щодо договірного регулювання суспільних відносин в сфері космічної діяльності в цілому та іпотеки космічних об’єктів зокрема. В статті також формулюються і обґрунтовуються
пропозиції, спрямовані на вдосконалення цього регулювання, зокрема, шляхом ухвалення
типового, або примірного договору іпотеки космічних об’єктів.
Ключові слова: космічний об’єкт, космічна діяльність, іпотека, правове регулювання, договір.
Храпач С.В. Особенности договорного регулирования ипотеки космических
объектов
На основе анализа соответствующих норм гражданского права Украины, законодательства о космической деятельности и научных источников определяются общие
положения договорного регулирования общественных отношений в сфере космической
деятельности в целом и ипотеки космических объектов в частности. В статье также
формулируются и обосновываются предложения, направленные на совершенствование
этого регулирования, в частности, путем принятия типового, или примерного договора ипотеки космических объектов.
Ключевые слова: космический объект, космическая деятельность, ипотека, правовое регулирование, договор.
Khrapach Stanislav. Features contractual regulation of the mortgage space objects
Based on the analysis of the relevant provisions of the civil law of Ukraine, legislation on
space activities and scientific sources define the general provisions of the contractual regula© ХРАПАЧ Станіслав Васильович – аспірант відділу проблем екологічного та космічного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
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tion of social relations in the field of space activities in general and the mortgage space objects in particular. The article also stated and justified proposals for improvement of this regulation, in particular through the adoption of a model or a model contract mortgage space objects.
Key words: space object space activities, mortgage, legal regulation, contract.

На сьогоднішній день космічна діяльність попри її велику фінансововитратну складову є досить перспективним напрямком. Однак в сучасних
політико-економічних умовах України державне фінансування цієї галузі є
недостатнім. Одним із шляхів вирішення питання щодо залучення коштів
в космічну діяльність є її комерціалізація, у тому числі шляхом запровадження іпотеки космічних об’єктів. Для України такий тип правовідносин є
абсолютно новим і малодослідженим, що актуалізує проблему договірного регулювання іпотеки космічних об’єктів. Виходячи з цього, існує об’єктивна необхідність у визначенні особливостей договірних відносин іпотеки космічного об’єкта, оскільки у вітчизняній юридичній науці практично
відсутні дослідження з цього питання.
Метою даної статті є визначення істотних умов, особливостей укладання, зміни та припинення договору іпотеки космічного об’єкта.
Одним із основних та найбільш розгалужених інститутів зобов’язального права, як відомо, є договірне право, під яким слід розуміти сукупність
цивільно-правових норм, які регулюють суспільні відносини шляхом
досягнення відповідних домовленостей (компромісів) між юридично рівними особами1. Основоположною категорією в договірному праві є
цивільно-правовий договір – домовленість двох або більше сторін, що
спрямована на встановлення, зміну та припинення цивільних прав та
обов’язків (ч. 1 ст. 626 ЦК)2.
Системний аналіз цивілістичної літератури засвідчив, що договірне
регулювання іпотеки космічних об’єктів має ґрунтуватися на загальних
положеннях і принципах договірного права.
В контексті дослідження договірно-правового регулювання іпотеки
космічних об’єктів слід зазначити, що основними ознаками будь-якого
договору, як відомо, є: домовленість, тобто для його існування має бути
компроміс, збіг волевиявлення учасників; спрямованість на встановлення,
зміну чи припинення цивільних прав та обов’язків, що свідчить про його
правову природу юридичного факту3.
Окрім цього, договір можна розглядати також як відповідні договірні
правовідносини, що виникли внаслідок укладення договору, а також як
певний документ.
Нормою статті 627 Цивільного кодексу України (далі ЦК) встановлено,
що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог законодавства, звичаїв ділового
обороту, вимог розумності та справедливості. Це положення відображає
один з найважливіших принципів договірного регулювання суспільних
відносин – принцип свободи договору. Свобода договору також є поняттям
багатозначним і має такі складові:
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1) свобода укладення договору, тобто відсутність будь-яких примусів,
щодо того, вступати суб’єктам в договірні відносини, чи ні. Винятки з
цього правила може бути встановлено тільки в законі, або з деяких
зобов’язань, наприклад, примусово можуть укладатись публічні договори,
якщо у підприємця є можливість надати споживачеві відповідні товари
(роботи, послуги) (ч. 4 ст. 633 ЦК), або договори, які має бути укладено
внаслідок укладення попереднього договору (ст. 635 ЦК) тощо;
2) свобода вибору характеру договору, сутність якої полягає у тому, що
сторони самі для себе вирішують, який саме договір їм укладати. При
цьому, вони можуть укладати як договір, що передбачений чинним законодавством, так і такий, що ним не передбачений, проте відповідає загальним засадам цивільного законодавства (ч. 1 ст. 6 ЦК). Однак і ця складова
має певні застереження, наприклад, якщо сторони задля приховування
договору купівлі-продажу нерухомості укладають договір дарування, то
останній буде визнано недійсним у порядку ст. 235 ЦК;
3) вільний вибір контрагента за договором, тобто сторони обиратимуть
того контрагента, який максимально підходить їм за тими чи іншими ознаками. Але й цю свободу може бути обмежено у випадках, що передбачено
чинним законодавством, наприклад, переважне право співвласника на
купівлю частки у праві спільної часткової власності (ст. 362 ЦК), або ж
укладення договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти здійснюється лише з суб’єктами, які стали переможцями в процедурі закупівлі за результатами розгляду тендерних пропозицій (ст. 34
Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти”) тощо;
4) вільний вибір умов договору, який полягає у тому, що сторони на
власний розсуд визначають зміст цього договору, формують конкретні
умови тощо. Обмеженість цієї свободи також може бути передбачено за
прямою вказівкою законодавства, або ж якщо це випливає зі змісту цього
договору, або ж сутності відносин між сторонами, наприклад, якщо сторони в договорі не визначили істотних для цього договору умов, то його вважатимуть неукладеним, тобто таким, що взагалі не породжує правових
наслідків. Іноді таке обмеження щодо вільного вибору умов договору може
стосуватися визначення ціни за договором, у випадках, коли ціна регулюється державними органами, наприклад, щодо хліба, медикаментів, комунальних послуг тощо4.
Зміст цивільно-правового договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства. До змісту договору належать
також і умови (пункти), які містяться в складових частинах договору, якщо
їх наявність обумовлено в основному тексті договору (додатки, плани,
схеми, кошторис, малюнки тощо).
Залежно від юридичного значення у змісті договору слід вирізняти
істотні, типові, звичайні та випадкові умови. До істотних належать умови
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про предмет договору та умови, що визначено законом як істотні або є
необхідними для договорів певного виду, а також усі ті умови, щодо яких
за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди (ч. 1 ст. 638 ЦК).
Важливість істотних умов полягає в тому, що тільки з моменту досягнення домовленості за істотними умовами договору в належній формі, договір
може бути визнано укладеним (ч. 1 ст. 638 ЦК).
До типових належать умови, які оприлюднено у встановленому порядку як типові для договорів певного виду (ч. 1 ст. 630 ЦК). Причому типові
умови можуть міститись як у типових формах цивільно-правових договорів, що прийняті відповідними органами державної влади, так і в окремому переліку для конкретного договору. Якщо у договорі не міститься посилання на типові умови, такі типові умови можуть застосовуватись як звичай ділового обороту. Значення типових умов полягає в тому, що у разі тлумачення змісту договору може бути враховано також типові умови, навіть
якщо в договорі немає посилання на ці умови (ч. 2 ст. 637 ЦК України).
Звичайними є такі умови договору, які не узгоджуються сторонами,
проте входять до їх договірного зобов’язання. Такими, здебільшого
можуть бути умови про строк договору та його ціну. Наприклад, відповідно до ч. 4 ст. 632 ЦК, якщо ціну в договорі не встановлено і не можна
визначити виходячи з його умов, її визначають виходячи із звичайних цін,
що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору. Однак для окремих видів договорів ці умови можуть вважатись істотними і тому повинні бути узгоджені між сторонами.
До випадкових належать умови, які є нетиповими для договорів певного виду, проте включаються до них за бажанням сторін. Наприклад, якщо
в договорі купівлі-продажу зазначено вимогу доставити придбаний товар
до місця постійного проживання покупця, то ця умова не є типовою для
договорів купівлі-продажу, однак може бути включена до змісту договору
за узгодженням сторін.
При визначенні змісту договору (у тому числі договору іпотеки космічних об’єктів) важливу роль відіграє тлумачення його умов (пунктів, положень). Тлумачення договору здійснюється відповідно до правил тлумачення правочину5.
Певні особливості має укладення окремих різновидів договорів.
Наприклад, обов’язковими для сторін (сторони) є договори, укладені на
підставі правового акта органу державної влади, органу влади АРК, органу місцевого самоврядування, має відповідати цьому акту (ст. 648 ЦК).
Розбіжності, що виникли при укладенні цього договору, вирішує суд.
Окремими особливостями наділено також і договори, що укладаються на
біржах, аукціонах, конкурсах тощо, оскільки умови та порядок їх укладення регулюється відповідними актами цивільного законодавства.
Важливе значення для укладення договорів має їх форма. За загальним
правилом, договір може бути укладено в будь-якій формі, якщо вимоги
щодо форми договору не встановлені законом. Якщо сторони домовилися

Держава і право • Випуск 65
укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту
надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для цього виду
договорів не вимагалася6.
Однак права та обов’язки за договором виникають у сторін лише з
моменту його укладення. За загальним правилом, договір є укладеним з
моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір,
відповіді про прийняття цієї пропозиції. Це означає, що усний договір – з
моменту досягнення усних домовленостей, письмовий – підписання його
сторонами, нотаріальний – моменту нотаріального посвідчення, державно
зареєстрований – моменту державної реєстрації. Однак якщо відповідно
до акта цивільного законодавства для укладення договору необхідні також
передання майна або вчинення іншої дії, договір є укладеним з моменту
передання відповідного майна або вчинення певної дії.
Місцем укладення договору, за загальним правилом, визначається
місце проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи
оферента.
З моменту укладення договору сторони вважаються зобов’язаними за
цим договором щодо виконання його умов, що визначається загальним
принципом: договори повинні виконуватись (pacta sunt servanda)7.
Важливими етапами в період існування договору є його зміна, розірвання та припинення. Основними підставами розірвання та зміни укладеного та дійсного договору є наступні.
1. Домовленість сторін, яка можлива лише у разі, якщо інше не передбачено в договорі чи законі. Домовленість про зміну чи припинення договору здійснюється в тій же формі, що й договір, якщо інше не передбачено законом. В окремих випадках зміна чи припинення зобов’язань за згодою сторін може обмежуватись інтересами інших осіб.
2. Істотне порушення іншою стороною умов договору, тобто таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при
укладенні договору. Така зміна та припинення укладеного договору можлива лише за рішенням суду на вимогу однієї із сторін за договором.
3. Одностороння відмова від договору у повному обсязі або частково,
якщо право на таку відмову встановлено договором або законом.
Наприклад, статтями 1008, 1025, 1026, 665, 724 Цивільного Кодексу
України передбачено, що в односторонньому порядку можуть змінюватись
чи припинятись за певних умов договори поставки, дарування, з обов’язком передати подарунок у майбутньому, надання послуг, комісії тощо. У
разі односторонньої відмови необхідним є письмове повідомлення іншої
сторони.
4. У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінено або розірвано за згодою сторін,
якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання.
При цьому, зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що,
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якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали
б його на інших умовах. Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення
договору у відповідність із обставинами, що істотно змінились, або щодо
його розірвання, договір може бути розірвано або змінено за рішенням
суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких
умов:
а) у момент укладення договору сторони виходили з того, що такі зміни
обставин не настануть;
б) зміну обставин зумовлено причинами, які заінтересована сторона не
могла усунути після їх виникнення за всієї турботливості та обачності, що
від неї вимагалися;
в) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів
сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що могла розраховувати при укладенні договору;
г) із звичаїв ділового обороту або суті договору не випливає, що ризик
зміни обставин несе заінтересована сторона.
При розірванні договору внаслідок істотної зміни обставин суд, на
вимогу будь-якої із сторін, визначає наслідки розірвання договору, виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв’язку з виконанням цього договору.
Зміна договору у зв’язку з істотною зміною обставин допускається за
рішенням суду у виключних випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах, змінених
судом.
5. Інші умови, які прямо передбачені в законі.
Наслідки зміни та припинення договору полягають в тому, що:
1) між сторонами припиняються чи змінюються зобов’язання відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо, з
моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору або
з моменту набрання рішенням суду законної сили, якщо інше не встановлено договором чи не зумовлено характером його зміни;
2) визначається доля того, що виконано за договором до моменту його
припинення чи зміни. За загальним правилом, сторони не мають права
вимагати повернення того, що вони виконали за зобов’язанням до моменту зміни або розірвання договору;
3) вирішується питання про відшкодування збитків, завданих зміною
або розірванням договору винною стороною8.
В галузі космічної діяльності договір також відноситься до основних
способів регулювання суспільних відносин. До основних договорів по космічній діяльності належать: договір на виконання науково-технічних робіт,
договір про транспортні послуги та договір страхування. Зазначені вище
договори є загальними та поіменованими. Але в контексті космічної діяльності вони завжди мають певні особливості, які викликані специфікою
предмета регулювання – космічним об’єктом.
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На сьогоднішній день починає набирати актуальності питання іпотеки
космічних об’єктів. Це пов’язано з комерціалізацією космічної діяльності.
В умовах сучасної української економіки державне фінансування космічної діяльності перебуває в доволі скрутному становищі. Відповідно, для
розвитку цієї галузі доцільним є залучення приватних капіталів.
Відповідно до Закону України «Про іпотеку», іпотека це вид забезпечення
виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і
користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в
разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно
перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому
Законом9.
Виходячи із законодавчого визначення, однією із основних характеристик іпотеки є те, що її предметом виступає виключно нерухоме майно. Але,
що стосується космічних об’єктів, то вони не є нерухомістю в класичному
розумінні. За своєю природою вони є рухомими об’єктами. Але Цивільний
кодекс у статті 181 зазначає що на космічні об’єкти законом може бути
поширено режим нерухомості. Саме так Закон «Про іпотеку» у статті 1
визначає що застава космічних об’єктів, регулюється за правилами, визначеними Законом10.
Як зазначалось вище, комерціалізація космічної діяльності потребує
додаткового залучення коштів із приватного сектору економіки. Найбільш
економічно вигідним способом такого залучення вважається оформлення
іпотеки. Специфіка предмета, а також стратегічна важливість космічного
сектору для держави, не може не породжувати певні особливості щодо
укладення договору іпотеки космічних об’єктів на відміну від класичних
договорів іпотеки, наприклад, іпотечного договору на квартиру.
Першочерговим кроком у врахуванні таких особливостей, на нашу
думку, мав би стати типовий договір. Розроблення такого договору із
визначенням усіх обов’язкових умов доцільно було б доручити центральному органу виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері космічної діяльності – Державному космічному
агентству України. Такий типовий договір, крім всього іншого, повинен
бути затверджений відповідним актом Кабінету міністрів України.
Вважаємо, що до таких обов’язкових умов мають бути віднесені
наступні:
Оскільки в Україні вся космічна діяльність знаходиться під повним
контролем держави, то іпотекодавцем може виступати лише спеціально
уповноважений орган державної влади, або відповідне державне підприємство. Що стосується іпотекодержателя, то ним може бути будь-яка юридична, або фізична особа. Можливо, доцільним було б також додати обмеження на те, щоб іпотекодержателем міг бути виключно резидент України.
Також, в інтересах держави було б запровадження контрольних перевірок
осіб, які хочуть стати, чи вже стали іпотекодержателями в договорах іпотеки космічних об’єктів.
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Якщо предметом договору іпотеки є космічний об’єкт який вже запущений, або має бути запущений в космічний простір, то його опис повинен включати дату створення такого об’єкту, його реєстраційний номер,
технічні характеристики, мета використання, способи якими може бути
використаний об’єкт тощо. Якщо ж законодавець віднесе до космічних
об’єктів і об’єкти наземної інфраструктури, то до таких об’єктів вільно
можна застосовувати класичні вимоги, які ставляться до договорів іпотеки
нерухомих об’єктів. Також, щодо предмета такого договору має бути
визначена його реальна вартість. Причому у вартість можна включати як
фактичні витрати на його створення, так і розрахункову вигоду від його
використання.
В договорі мають бути визначені гарантії для всіх сторін щодо належного виконання зобов’язань за договором кожною зі сторін. До таких
гарантій можна віднести підтвердження того факту, що предмет не перебуває під арештом, не заставлений, не проданий, на нього немає жодних
прав інші особи тощо.
Важливими розділами договору іпотеки космічних об’єктів також є
права та обов’язки сторін; задоволення вимог та порядок звернення стягнення на предмет іпотеки; строк дії договору; порядок вирішення спірних
питань, що виникають з договору; порядок страхування предмету договору; відповідальність за порушення умов договору.
Враховуючи все вищезазначене, можна зробити висновок, що договірне регулювання іпотеки космічних об’єктів вимагає серйозної роботи з
боку держави. Типовий договір іпотеки космічних об’єктів має бути
комплексним документом, який буде визначати всі особливості які породжуються специфікою суспільних відносин, які виникають в сфері космічної діяльності. В договорі іпотеки космічного об’єкта мають бути враховані всі нюанси, які мають чи можуть мати суттєве значення для регулювання відповідних суспільних відносин.
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Розділ 8
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

УДК 341.45

Н. М. АХТИРСЬКА

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС ВИЗНАННЯ
І ВИКОНАННЯ ВИРОКІВ СУДІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ В УКРАЇНІ
Проаналізовано конвенційні вимоги щодо вирішення питань, пов’язаних з визнанням
та виконанням вироків іноземних держав. Зроблено висновок про необхідність внесення змін до чинних міжнародних угод застереження про можливість перегляду судових
рішень у випадках загострення політичних відносин між державами та встановлення
політичних мотивів при постановленні вироків щодо громадян України в іншій державі.
Ключові слова: міжнародне співробітництво під час кримінального провадження;
визнання вироку; виконання вироку.
Ахтырская Н.Н. Международное сотрудничество при признании и исполнении
приговоров судов иностранных государств
Проанализированы конвенционные условия разрешения вопросов, связанных с признанием и исполнением приговоров иностранных государств. Сделан вывод о необходимости внесения изменений в действующие международные соглашения положений о
возможности пересмотра судебных решений в случаях обострения политических
отношений между государствами и установления политических мотивов при вынесении приговора гражданам Украины в другом государстве.
Ключевые слова: международное сотрудничество в уголовном производстве; признание приговора; исполнение приговора.
Akhtyrska Natalija. The international cooperation during recognition and execution
of courts of the foreign states in Ukraine
Conventional conditions of permission of the questions connected with recognition and
execution of sentences of the foreign states are analysed. The conclusion is drawn on need of
modification of existing international agreements of provisions on possibility of revision of
judgments for cases of an aggravation of the political relations between the states and establishments of political reasons at adjudgement to citizens of Ukraine in other state.
Key words: the international cooperation in criminal proceedings; sentence recognition;
sentence execution.
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Коли йдеться про міжнародне співробітництво, то, перш за все, мають
на увазі дипломатію як діяльність у налагоджуванні міжнародних контактів та веденні переговорів. Як вказує А.А.Зінченко, задовго до виникнення
держави прадавні родоплемінні групи вели переговори щодо визначення
меж території для полювання або про припинення війни. З виникненням
держав та державної влади удосконалюються й прийоми організації міждержавних відносин та методи ведення переговорів1. Розширення меж
міжнародного співробітництва, поява нових форм співпраці та методів
вирішення конфліктних ситуацій зумовили нагальну потребу детальної
регламентації, унормування міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. На відміну від дипломатії яка зосереджується на
вивченні організації політичних відносин між державами: засад та установ, які їх регулюють, методів налагодження міждержавних відносин й
укладання союзів між ними, сфера кримінального правосуддя врегульовує
питання, пов’язані з повноваженнями центральних органів влади, на які
покладається функція міжнародних зносин під час розслідування, судового слідства та відбування покарання винними особами; діяльність спільних слідчих груп; порядок одержання доказів на території інших держав
тощо.
Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України містить розділ
IX «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження», в
якому на нормативному рівні закріпленні загальні засади міжнародного
співробітництва, міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій, видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція), кримінальне провадження у порядку перейняття, визнання та
виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб2.
За даними Державної судової адміністрації України, у 2013 році до
судів надійшло 635 матеріалів в порядку надання міжнародної правової
допомоги, з яких закінчено провадження у 620 справах з постановленням
вироку або ухвали3.
Динамічність ділових та міграційних процесів у сучасному світі сприяє встановленню співробітництва, культурних, економічних та політичних
зв’язків. Водночас це створює ризики притягнення до кримінальної відповідальності на території іноземних держав громадян України. Відбування
покарання на підставі вироку суду іноземної держави за кордоном, як свідчить практика, не сприяє ефективній соціальній реабілітації. Відсутність
контактів з родичами і близькими, проблеми у спілкуванні через мовний
бар’єр негативно впливають на засудженого. Передача особи, засудженої
за кордоном, для відбування покарання у державі громадянства, як правило, відповідає інтересам самого засудженого. Інститут визнання і виконання вироків та передачі засуджених для відбування покарання в державу,
громадянином якої він є, базується на принципах гуманності; взаємної
довіри та співробітництва між державами; сприяння більш ефективному
досягненню цілей виправлення та перевиховання засуджених.
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Вирок суду іноземної держави може бути визнаний і виконаний на
території України у випадках і в обсязі, передбачених міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України
(ч. 1 ст. 602 КПК України). Правовими підставами для передачі засудженої
особи за кордоном для відбування покарання в Україні є міжнародні договори, ратифіковані в установленому законом порядку. Порядок визнання і
виконання вироків іноземних держав регламентується міжнародним та
внутрішнім законодавством України.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про міжнародні договори», міжнародний договір України – це укладений у письмовій формі з іноземною
державою або іншим суб’єктом міжнародного права, який регулюється
міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в одному чи
декількох пов’язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
Міжнародні договори України укладаються: Президентом України або за
його дорученням – від імені України; Кабінетом Міністрів України або за
його дорученням – від імені Уряду України; міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади, державними органами – від
імені міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів. Однак, міжнародні договори, що стосуються прав, свобод та
обов’язків людини і громадянина, укладаються лише від імені України
(п. «б» ч.2 ст. 3) Президентом України або за його дорученням (ч.1 ст. 3)4.
Згода України на обов’язковість для неї міжнародного договору може
надаватися шляхом підписання, ратифікації, затвердження, прийняття
договору, приєднання до договору. Згода України на обов’язковість для неї
міжнародного договору може надаватися й іншим шляхом, про який домовилися сторони (ст. 8 Закону України «Про міжнародні договори»).
Підписання – це або стадія укладення міжнародного договору, або
форма надання Україною згоди на обов’язковість для неї міжнародного
договору у випадках, передбачених міжнародним договором чи іншою
домовленістю сторін.
Ратифікація, затвердження, прийняття, приєднання – це залежно від
конкретного випадку форма надання згоди України на обов’язковість для
неї міжнародного договору.
Законодавцем встановлено, що навіть у разі відсутності міжнародного
договору положення глави 46 КПК України «Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених» можуть бути застосовані при вирішенні питання про передачу засудженої особи для подальшого відбування покарання (ч. 2 ст. 602 КПК). Отже, передача засудженого
також може бути здійснена на підставі письмового погодження компетентних органів України та компетентних органів іноземної держави, заснованого на принципі взаємності.
Як зазначається у преамбулі Європейської конвенції про міжнародну
дійсність кримінальних вироків (Гаага, 28 травня 1970 року), держави –

216

Юридичні і політичні науки

217

члени Ради Європи, вважають, що боротьба із злочинністю, яка все більше
стає міжнародною проблемою, вимагає використання сучасних та ефективних методів у міжнародному масштабі; вони впевнені у необхідності
проводити спільну кримінальну політику, спрямовану на захист суспільства; усвідомлюють необхідність поваги до людської гідності та сприяння
реабілітації правопорушників5. В ній передбачено, що санкція може виконуватися тільки у разі, якщо згідно із її законодавством дія, за яку була
встановлена санкція, була б злочином в разі її вчинення на її території, та
особа, якій було встановлено санкцію, підлягала би покаранню, в разі
якщо вона вчинила б цю дію там.
Відповідно до чинного законодавства, компетентним органом, на який
покладається розгляд запиту про виконання вироку суду іноземної держави, є Міністерство юстиції України. Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 11 січня
2012 р., передбачено, Мін’юст України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політикиу сфері виконання кримінальних покарань,
у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів
(посадових осіб)6.
Одним із основних завдань Міністерства юстиції є здійснення міжнародно-правового співробітництва, забезпечення дотримання і виконання
зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з правових
питань.Відповідно до покладених на нього завдань, Міністерство юстиції
вирішує у межах повноважень питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та міжнародних договорів України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України; організовує виконання і надає методичну допомогу судам та іншим органам державної
влади під час виконання міжнародних договорів України з питань, що
належать до компетенції Мін’юсту України (п.77), забезпечує правове
співробітництво судів та інших органів державної влади у цивільних і кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів та міжнародних договорів України, вирішує питання про
видачу правопорушників (екстрадицію), виконує інші функції, визначені
законами і міжнародними договорами України, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України (82).
Відповідно до ст. 3 Європейської конвенції про міжнародну дійсність
кримінальних вироків, договірна держава є компетентною у справах та за
умов, викладених у цій Конвенції, виконувати санкцію, встановлену в
іншій договірній державі, яка може виконуватися в цій останній державі.
Ця компетенція може здійснюватися лише за запитом іншої договірної
держави. При цьому запит про виконання вироку суду іноземної держави,
крім запиту про передачу засудженої особи, Міністерство юстиції України
розглядає протягом тридцяти днів з моменту надходження запиту. Якщо
запит і додаткові матеріали надійшли іноземною мовою, цей строк про-
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довжується до трьох місяців. При розгляді запиту про виконання вироку
суду іноземної держави згідно з’ясовується наявність підстав, передбачених міжнародним договором України, для його задоволення. З цією метою
Міністерство юстиції України може запитувати необхідні матеріали та
інформацію в Україні або у компетентного органу іноземної держави.
Як зазначається в Європейській конвенції про міжнародну дійсність
кримінальних вироків, держава винесення вироку може запитати іншу
договірну державу виконати санкцію лише якщо виконано одну чи більше
з наступних умов:1) якщо засуджена особа постійно проживає в іншій державі;2) якщо виконання санкції в іншій державі вірогідно покращить перспективи соціальної реабілітації засудженої особи; 3) якщо, в разі коли
санкція передбачає позбавлення волі, санкція може бути виконана після
виконання іншої санкції, що передбачає позбавлення волі, яку засуджена
особа відбуває чи має відбути в іншій державі;4) якщо інша держава є державою походження засудженої особи і заявила про своє бажання прийняти відповідальність за виконання такої санкції;5) якщо вона вважає, що
вона сама не може виконати санкцію, навіть за допомогою видачі, а інша
держава може (ст. 5).
У виконанні, запитаному згідно з попередніми положеннями, не може
бути відмовлено цілком або частково, за винятком випадків:1) коли виконання суперечить основним принципам правової системи запитуваної держави; 2) коли запитувана держава вважає, що злочин, за який винесено
вирок, має політичний характер чи є суто військовим; 3) коли запитувана
держава вважає, що існують істотні підстави для висновку про те, що
винесення вироку чи його суворість обумовлені расовими, релігійними,
національними міркуваннями чи політичними переконаннями; 4) коли виконання суперечило б міжнародним зобов’язанням запитуваної держави;
5) коли діяння вже є предметом переслідування в запитуваній державі чи
коли запитувана держава вирішує розпочати переслідування щодо цього
діяння; 6) коли компетентні органи запитуваної держави вирішили не розпочинати переслідування чи припинили вже розпочате переслідування
щодо того самого діяння; 7) коли діяння було вчинено поза територією
запитуючої держави; 8) коли запитувана держава не може виконати санкцію тощо.
Встановивши відповідність запиту про визнання і виконання вироку
суду іноземної держави умовам, передбаченим міжнародним договором
України, Міністерство юстиції України направляє до суду клопотання про
визнання і виконання вироку суду іноземної держави і передає наявні
матеріали.При відмові у задоволенні запиту Міністерство юстиції України
повідомляє про це іноземний орган, від якого надійшов запит, з роз’ясненням підстав відмови. Так, у ст. 7 Конвенції зазначається, що запит про
виконання не повинен задовольнятися, якщо виконання суперечить принципам Конвенції.
Не підлягають виконанню в Україні вироки судів іноземних держав,
ухвалені заочно (inabsentia), тобто без участі особи під час кримінального
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провадження – крім випадків, коли засудженій особі було вручено копію
вироку і надано можливість його оскаржити. У задоволенні запиту про
виконання вироку суду іноземної держави може бути відмовлено, якщо
таке виконання суперечить зобов’язанням України за міжнародними договорами України. Вирішення питання про визнання і виконання вироку
суду іноземної держави у частині цивільного позову вирішується у порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України.
Конвенція ООН «Про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі,
для відбування покарання у державі, громадянами якої вони є» від
19.05.1978 р. передбачає, що громадяни кожної з договірних держав, засуджені до позбавлення волі в іншій договірній державі, будуть за взаємною
згодою передаватися для відбування покарання в ту державу, громадянами
якої вони є (ст. 1)7. Дане право має відповідати наступним конвенційним
вимогам:1) передача засудженого для відбування покарання в державу,
громадянином якої він є, може мати місце після набрання вироком чинності; 2) засуджений, переданий для відбування покарання не може бути
знову притягнутий до кримінальної відповідальності. Виключенням може
бути випадок, коли після передачі засудженого вирок у державі, де він був
постановлений, скасовано та передбачено нове розслідування або судовий
розгляд. За таких обставин копія рішення про це та інші матеріали, необхідні для нового розгляду справи, направляються компетентному органу
держави, якій передано засудженого, для вирішення питання про притягнення його до відповідальності за законодавством цієї держави.
Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи про передачу засуджених осіб від
21 березня 1983 року8 держава винесення вироку інформує будь-яку засуджену особу, до якої може застосовуватися ця Конвенція, про зміст цієї
Конвенції. Якщо засуджена особа висловила державі винесення вироку
побажання бути переданою за цією Конвенцією, така держава інформує
про це державу виконання вироку у можливо найкоротші строки після
того, як рішення стане остаточним. Інформація включає: 1) прізвище, дату
і місце народження засудженої особи; 2) її постійну адресу, якщо вона є, у
державі виконання вироку; 3) виклад фактів, на яких ґрунтується вирок;
4) характер, тривалість покарання і дату, з якої починається його обчислення. Якщо засуджена особа висловила своє побажання про передачу
державі виконання вироку, держава винесення вироку на запит надсилає
цій державі інформацію, згадану в пункті 3. Засуджену особу інформують
у письмовій формі про будь-які заходи, вжиті державою винесення вироку
або державою виконання вироку на підставі попередніх пунктів, а також
про будь-які рішення, прийняті кожною державою у відповідь на запит про
її передачу.
Міжнародні норми передбачають певні застереження. Зокрема, відповідно до ст. 4 вказаної Конвенції, передача засудженого не відбувається,
якщо:1) за законодавством держави, громадянином якої є засуджений,
діяння, за яке він засуджений, не визнається злочином; 2) в державі, гро-
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мадянином якої є засуджений, за вчинене діяння він поніс покарання або
був виправданий, або провадження буде закрите, або особа звільнена від
покарання компетентним органом; 3) покарання не може бути виконано в
державі, громадянином якої він є, внаслідок закінчення строків давності
або з інших підстав, передбачених законодавством; 4) засуджений має
постійне місце проживання на території держави, судом якої постановлений вирок; 5) не досягнена згода про передачу засудженого на умовах,
передбачених Конвенцією.
Наявність міжнародних актів щодо порядку врегулювання питань виконання вироків, постановлених судами інших держав щодо громадян
України не дає відповіді на всі питання які виникають в сучасних умовах.
З огляду на аналіз наведених чинних конвенційних умов доцільно передбачити в законодавстві можливість перегляду судових рішень у випадках
виявлення в вироках політичних мотивів, зумовлених загостренням конфліктної ситуації між державами.
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власності у кримінальному законодавстві деяких зарубіжних країн. Автором формулюються відповідні пропозиції до Кримінального кодексу України. Подано узагальнення
судової практики з питань необхідної оборони.
Ключові слова: захист власності, необхідна оборона, нерухоме майно, рухоме
майно, суспільно небезпечне посягання.
Орловский Б.М. Защита собственности при необходимой обороне: зарубежный
опыт и современное уголовное законодательство
Исследован механизм уголовно-правовой защиты собственности при необходимой
обороне в уголовном праве Украины. Рассматриваются нормативные положения о
защите собственности в уголовном законодательстве некоторых зарубежных стран.
Автором формулируются соответствующие предложения в Уголовный кодекс
Украины. Подано обобщение судебной практики по вопросам необходимой обороны.
Ключевые слова: защита собственности, необходимая оборона, недвижимое имущество, движимое имущество, общественно опасное посягательство.
Orlovskiy Bogdan. The protection of property at the necessary defense: foreign experience and modern criminal legislation
The article investigates the mechanisms of legal protection of property in the necessary
defense in the criminal law of Ukraine. It also investigates the provisions, which regulate the
protection of property at necessary defense in the criminal legislation of some foreign countries. Based on this study, the author formulates appropriate proposals in the Criminal Code
of Ukraine and in the generalization of judicial practice on the necessary defense.
Key words: protection of property, the necessary defense, immovable property, movable
property, socially dangerous encroachment.

Необхідна оборона як правомірний суспільно корисний вчинок, що
виключає злочинність діяння, забезпечує захист від суспільно небезпечного посягання певного кола об’єктів. Одним із таких об’єктів захисту при
необхідній обороні виступає власність. Чинне кримінальне законодавство
України не містить регламентації механізму кримінально-правового захисту власності при необхідній обороні. Відсутні ґрунтовні дослідження з
цього приводу і в науці українського кримінального права. В той же час
існує низка нормативних положень про захист власності при необхідній
обороні у кримінальному законодавстві певних зарубіжних країн. Тому
розгляд питань, пов’язаних із вивченням та визначенням на рівні законодавчих положень механізму кримінально-правового захисту власності при
необхідній обороні, в рамках побудови в Україні кримінального законодавства на рівні європейських стандартів, є необхідним для подальшого
розвитку української кримінально-правової науки.
Дослідженням різних аспектів інституту необхідної оборони у вітчизняній та сучасній науці кримінального права займалися такі вчені, як
П. П. Андрушко, Ю. В. Баулін, В. Л. Володарський, В. П. Діденко,
С. І. Міронов, Я. В. Мочкош, Н. Н. Паше-Озерський, Л. Н. Смірнова,
В. І. Осадчий, І. С. Тишкевич, І. В. Ткаченко, Т. Г. Шавгулідзе,
М. І. Якубович, праці яких були базою для подальших наукових розробок.
Водночас системне дослідження механізму кримінально-правового захисту власності при необхідній обороні, в тому числі і на рівні аналізу відповідних положень у кримінальному законодавстві деяких зарубіжних країн,
в науці кримінального права України допоки не здійснювалось.
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Необхідна оборона як обставина, що виключає злочинність діяння,
забезпечує можливість захисту особою різних об’єктів від суспільно небезпечного посягання. До таких об’єктів захисту окрім життя і здоров’я, прав
і свобод, правоохоронюваних інтересів особи, відноситься також і її власність. Про захист власності у редакції статті 36 КК України зазначається
лише побічно в ч. 5, де вказується, що «не є перевищенням меж необхідної
оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування
зброї або будь-яких інших засобів чи предметів … для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає»1. Тобто можливо зазначити, що на рівні законодавчих положень захист власності при
необхідній обороні у діючому КК України не передбачений. Існує лише
посилання на можливість відвернення протиправного насильницького
вторгнення у житло чи інше приміщення, що розглядається у кодексі як
спеціальний випадок необхідної оборони при захисті від посягань, що становлять підвищену суспільну небезпеку. Також відсутнє будь-яке описання
механізму захисту власності при необхідній обороні і у Постанові Пленуму
Верховного Суду України № 1 від 26.04.2002 року «Про судову практику у
справах про необхідну оборону»2. У зв’язку з цим розглянемо існуючі
норми про захист власності при необхідній обороні у кримінальному законодавстві деяких зарубіжних країн. Потрібно зазначити, що найбільшу
увагу на рівні саме законодавчих положень, йому приділяється у кримінальному законодавстві таких зарубіжних країн, як США та Франції.
У французькому кримінальному законодавстві існують окремі норми,
які регулюють застосування необхідної оборони при захисті власності. Так
стаття 122-5 КК Франції встановлює, що не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка здійснила дії по захисту власності, за виключенням
умисного вбивства, та при відповідності засобів захисту тяжкості злочинного діяння3. В ст. 122-6 КК Франції визначені два спеціальних випадки
правомірного захисту під час посягань щодо власності. Відповідно до цієї
статті, діючим у стані правомірного захисту вважається той, хто здійснює
дії, вчинені:
п. 1 з метою відбити проникнення вночі до житла, що здійснюється
шляхом злому, насильства або обману;
п. 2 з метою захистити себе від осіб, які здійснюють крадіжку чи грабіж, поєднаний з насиллям4.
Значення вказаних положень КК Франції викликає дискусії серед французьких юристів. Спочатку вважалося, що в даному випадку міститься
презумпція абсолютної правомірності захисту, однак в 1959 році
Касаційний Суд Франції прямо вказав, що вказана законодавча презумпція
не містить абсолютний та беззаперечний характер і може змінюватись під
впливом доказів5.
У кримінальному законодавстві США захист власності при необхідній
обороні характеризується ще більш детально і його кримінально-правовому регулюванню присвячені окремі параграфи та розділи. За КК штату
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Нью-Йорк, що є центральним серед кримінальних кодексів різних штатів,
все майно поділяється на дві категорії – рухоме та нерухоме, що передбачає різний порядок і способи його захисту. Згідно параграфу 35.25 КК
штату Нью-Йорк для захисту рухомого майна особа може застосовувати
фізичну силу до іншої особи, за виключенням смертельної фізичної сили,
тоді і в такій мірі, коли вона розумно вважає, що це необхідно для попередження або припинення вчинення іншою особою крадіжки або вчинення чи спроби вчинення іншою особою кримінально-караної шкоди майну.
Параграфом 35.20 КК штату Нью-Йорк встановлюється захист особи при
берглері та підпалі відносно нерухомого майна, при якому дозволяється
використовувати навіть смертельну фізичну силу6.
Кримінальний кодекс штату Техас містить розділ «D», який складається із трьох груп кримінально-правових норм, що регулюють захист майна:
норми, що регулюють захист свого майна; норми, що регулюють використання смертельної сили для захисту майна; норми, що регулюють захист
майна третіх осіб.
Відповідно до параграфу 9.41 КК штату Техас: а) особа, що законно
володіє нерухомістю або рухомим майном може бути виправдана у застосуванні сили тоді і в такій мірі, коли вона розумно вважає, що застосування сили негайно необхідно для попередження або припинення порушення
права володіння чи незаконного перешкоджання здійсненню права використання майном; б) особа, незаконно позбавлена нерухомості або рухомого майна, може застосовувати силу тоді і в такій мірі, коли вона розумно вважає, що така сила необхідна негайно для повернення майна, при
умові, що сила застосовується негайно або через короткий час після
позбавлення майна і особа розумно вважає, що інша особа не має ніякого
права на це майно або інша особа при заволодінні майном використовувала силу, погрозу чи шахрайство по відношенню до власника майна7.
Застосування смертельної сили для захисту майна регулюється параграфом 9.42 КК штату Техас. Відповідно до цього параграфу особа виправдано застосовує смертельну силу по відношенню до іншої особи для
захисту нерухомого чи рухомого майна: 1) якщо вона могла би застосувати таку силу, як того вимагає параграф 9.41; 2) тоді і в такій мірі, коли вона
розумно вважає, що це необхідно негайно: а) для попередження близького
за часом здійснення підпалу, берглері, грабежу, розбою, крадіжки у нічний
час; б) для затримання особи, яка щойно вчинила берглері, грабіж, розбій,
крадіжку у нічний час; 3) особа розумно вважає, що нерухомість або рухоме майно неможливо захистити чи відновити іншим способом, або коли
використання будь-якої іншої сили, окрім смертельної, піддає того, хто
захищається або інших людей смертельній небезпеці чи небезпеці отримання тяжких тілесних ушкоджень.
Щодо захисту майна третіх осіб існує параграф 9.43 КК штату Техас в
якому вказано, що застосування сили або смертельної сили для захисту
майна третіх осіб допускається в тих самих випадках, що й при захисті
особою власного майна8.

Держава і право • Випуск 65
Проаналізувавши зарубіжний досвід кримінально-правового регулювання захисту власності при необхідній обороні в КК Франції та кримінальних кодексах США, автор вважає, що такий досвід потрібно запозичити і для українського кримінального законодавства. У своїх попередніх
наукових дослідженнях автором пропонувалося характеризувати поняття
необхідна оборона в ч. 1 ст. 36 КК України наступним чином: «Необхідною
обороною визнаються дії особи, вчинені з метою захисту свого життя і
здоров’я, прав і свобод, власності, суспільних інтересів або з метою захисту інших осіб від суспільно небезпечного посягання, спрямовані на заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної й достатньої в цій обстановці
для негайного відвернення чи припинення посягання»9. У цьому визначені існує безпосередня вказівка на власність як об’єкт захисту при необхідній обороні.
Сам же кримінально-правовий механізм захисту власності при необхідній обороні доцільно, на нашу думку, описати в узагальненні судової
практики з питань необхідної оборони, яким є Постанова Пленуму
Верховного Суду України «Про судову практику у справах про необхідну
оборону». Нормативні положення про такий захист можливо викласти у
п. 2 цієї постанови наступним чином:
«Потрібно розуміти, що необхідна оборона може здійснюватися особою у випадку захисту власності при відповідності її захисних дій суспільній небезпеці посягання та обстановці захисту. Суспільна небезпека
посягання, крім загальних критеріїв щодо вчинення злочину певного ступеня тяжкості, повинна також визначатися за: видом власності, на який
спрямовується посягання (нерухоме чи рухоме майно); способом вчинення посягання, який може бути загально небезпечним (вибух, підпал, використання холодної чи вогнепальної зброї); часом доби, в який відбувається посягання; кількістю осіб, що здійснюють посягання. При цьому необхідною обороною можуть бути не лише дії, пов’язані із захистом майна від
суспільно небезпечного посягання, а й дії, пов’язані з його поверненням,
якщо таке майно перейшло до того, хто посягає в результаті або процесі
здійснення посягання. При визначенні стану необхідної оборони у випадку повернення майна суди повинні враховувати, що захисні дії особи,
пов’язані із таким поверненням, мають бути вчинені негайно після вибуття майна з її володіння або через короткий проміжок часу після цього, який
має виключати остаточне та беззаперечне завершення посягання».
Таким чином, нами було охарактеризовано можливі законодавчі положення щодо захисту власності при необхідній обороні на рівні узагальнення судової практики, які, на його думку, можуть суттєво покращити
механізм її кримінально-правового регулювання і допомогти уникнути
деяких протиріч у правозастосовній сфері.
Тепер потрібно зупинитись на такому специфічному випадку захисту
власності при необхідній обороні, який пов’язаний із захистом особою
свого житла від берглері (незаконного проникнення до житла з метою вчинити в ньому злочин). У параграфі 35.20 КК штату Нью-Йорк він викла-
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дений наступним чином: «особа, яка володіє житлом чи здійснює контроль
над ним, а також особа, що має дозвіл перебувати всередині житла, яка
розумно вважає, що інша особа вчиняє або намагається вчинити берглері
по відношенню до житла, може використати смертельну фізичну силу по
відношенню до такої особи, якщо вона розумно вважає, що це необхідно
для запобігання вчинення берглері». В українському кримінальному законодавстві (ч. 5 ст. 36 КК України) йому частково відповідає спеціальний
випадок необхідної оборони, пов’язаний із «попередженням протиправного насильницького вторгнення до житла чи іншого володіння особи», під
час якого захист можливий із застосуванням зброї і нанесенням тяжкої
шкоди здоров’ю нападника. Однак, при цьому не враховуються можливості агресора увійти до житла звичайним або оманним шляхом (наприклад як
сусіда по якій-небудь справі чи при рекомендації працівником соціальних
служб або працівником правоохоронних органів) і подальшого намагання,
після проникнення до житла, вчинити тяжкий злочин у ньому. При такій
ситуації положення про підвищену суспільну небезпеку посягання і можливість заподіяння при необхідній обороні тяжкої шкоди нападнику діяти
не будуть, оскільки момент вторгнення до житла пройшов не протиправно.
Тому, на переконання автора, з метою усунення такої прогалини перелік
спеціальних випадків необхідної оборони у ч. 5 ст. 36 КК України потрібно доповнити наступним – «захист особи від тяжкого злочину у своєму
житлі», правомірність якого повинна залежати від оцінки того факту, чи
дійсно особа, що посягає, намагається вчинити тяжкий злочин у житлі
іншої особи чи ні. Якщо особа, що посягає, намагається вчинити тяжкий
злочин у житлі іншої особи, то захист від її посягання у зв’язку з підвищеним рівнем його суспільної небезпеки не повинен вважатися перевищенням меж необхідної оборони, незалежно від тяжкості заподіяної їй
шкоди. При цьому такий захист повинен допускатися як зі сторони власника чи володільця житла, так і зі сторони третьої особи, яка перебуває у
житлі на законних підставах (товариш, сусід, родич). На думку автора
детально охарактеризувати і розкрити можливість такого захисту доцільно
на рівні узагальнення судової практики про необхідну оборону, а саме в
п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику
у справах про необхідну оборону» наступним чином: «Захист особи від
тяжкого злочину у своєму житлі передбачає можливість власника (володільця) житла, або іншої особи, яка знаходиться у житлі на законних підставах, заподіяти тяжку шкоду (смерть або тяжкі тілесні ушкодження)
тому, хто здійснює тяжкий або особливо тяжкий злочин у цьому житлі в
залежності від конкретних обставин цього злочину». В даному випадку ми
говоримо саме про вчинення з боку того, хто посягає тяжкого або особливо тяжкого злочину у житлі, а не про суспільно небезпечне посягання з
його боку, в якому немає класифікації по ступеню тяжкості та суб’єктами
якого, крім загальних, можуть бути також малолітні чи психічно хворі
особи. В якості обґрунтування можна зазначити, що, по-перше, категорії
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«тяжке та особливо тяжке суспільно небезпечне посягання» в науці кримінального права не розроблені та по-друге посягання малолітніх чи психічно хворих людей, в силу їх фізичної чи психічної недосконалості, не
можуть становити такого рівня суспільної небезпеки, щоб автоматично
дозволяти особі, яка захищається заподіювати їм із використанням зброї
смерть чи тяжкі тілесні ушкодження без врахування суспільної небезпеки
посягання та обстановки захисту.
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В умовах сучасного розвитку медичної науки особи, які з тих чи інших
причин позбавлені можливості мати дітей, набувають її шляхом застосування до них лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій. Розвиток вказаних технологій є важливою гарантією для реалізації не
тільки права на материнство та батьківство, закріпленого ст. 59, 60 СК
України, а взагалі репродуктивних прав як системи відокремлених особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної
особи та спрямовані на здійснення її репродуктивної функції1.
Методом здійснення допоміжних репродуктивних технологій (далі
ДРТ) є сурогатне материнство, яке потребує особливої уваги, оскільки за
останні роки даний інститут зазнав значного розвитку.
Особливого вивчення потребують питання відповідальності сторін
договору сурогатного материнства, оскільки після успішного завершення
процедури імплантації ембріона, у разі настання вагітності у сурогатної
матері, сторони договору вступають в досить тривалий період свого життя,
протягом якого вони є не тільки сторонами договору, а й особами, відповідальними за життя виношуваної дитини.
Дану проблематику досліджували А. О. Пестрикова, Т. Е. Борисова,
И. А. Михайлова, В.А. Ватрас, О. А. Явор, О. Розгон та інші. Проте тепе-
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рішні умови у застосуванні допоміжних репродуктивних технологій в
Україні такі, відсутня чітка нормативна база, яка регламентувала б питання юридичної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання
сторонами договору сурогатного материнства. Це додає актуальності
подальших наукових розвідок в цьому напрямку.
Нині існують різні підходи до визначення правовідносин з сурогатного
материнства. Так, А.А. Пестрикова розуміє сурогатне материнство як
“процес штучного запліднення, виношування й народження дитини жінкою (сурогатною матір’ю) з метою передачі дитини названим батькам згідно з договором за винагороду або без неї”2. Н. С. Байбороша вважає, що
“сурогатне материнство – один із сучасних методів допоміжних репродуктивних технологій, що дозволяють перебороти безпліддя і знайти надію
стати батьками тим, хто не має можливості відчути радощі батьківства і
материнства – традиційного (усіченого) й нетрадиційного (повного)”3.
Зустрічаються і визначення сурогатного материнства як “допоміжної репродуктивної технології, при застосуванні якої жінка добровільно погоджується завагітніти з метою виносити й народити біологічно сторонню їй
дитину, що буде згодом віддана на виховання іншим особам – генетичним
батькам”4. Всесвітня організація охорони здоров’я оперує не терміном
“сурогатна матір”, а терміном “гестаційний кур’єр”, розуміючи під ним
“жінку, у якої вагітність наступила як результат запліднення ооцитів сперматозоїдами третьої сторони – пацієнтів. Вона виношує дитину під час
вагітності з тими умовами або договором, що батьками народженої дитини буде одна чи обидві людини, чиї гамети використовувалися для запліднення”5. За визначенням Європейського товариства репродукції людини
(ESHE), сурогатне материнство – це комплекс методів, а сурогатна матір –
це жінка, яка погоджується виносити і народити дитину для певної пари6.
Зазначені визначення обґрунтовують сурогатне материнство як медичне
явище.
Із правової точки зору під сурогатним материнством розуміють запліднення жінки шляхом імплантації ембріона з використанням генетичного
матеріалу подружжя з метою виношування і народження дитини, яка в
подальшому буде визнана такою, що походить від подружжя, як правило,
на комерційній основі на підставі відповідного договору між подружжям
та сурогатною матір’ю7.
Метод сурогатного материнства потрапив до поля зору юристів, оскільки відносини сурогатного материнства супроводжуються укладанням
договору, а власне виношування дитини зачіпає інтереси не однієї людини.
Крім того, ця послуга є оплатною, тому, безумовно, застосування цієї репродуктивної технології тісно пов’язане з юриспруденцією. Такий договір є
головним документом, що визначає відносини біологічних батьків із сурогатною матір’ю, та має складатися відповідно до положень чинного законодавства України, враховуючи індивідуальні вимоги, побажання та можливості подружжя та сурогатної матері8.
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Важливим є питання відповідальності сторін в разі невиконання чи
неналежного виконання сторонами своїх обов’язків, закріплених в договорі сурогатного материнства як різновиду договору про надання послуг. А
для розуміння того, якою вона має бути, на нашу думку, перш за все слід
визначити такі його зобов’язальні умови, порушення яких і стане підставою для притягнення сторони, що допустила порушення, до відповідальності.
У класичному вигляді договір про сурогатне материнство містить
наступні зобов’язання:
сурогатна мати зобов’язується виносити, народити і передати народжену нею дитину генетичним батькам, виконуючи при цьому всі зазначені у
договорі умови, зокрема такі: вчасно з’являтися для медичного огляду та
проведення медичних процедур, виконувати всі рекомендації лікарів щодо
режиму дня, харчування, умов проживання, не палити, не вживати алкоголь, наркотичні та психотропні препарати, у разі будь-яких, навіть незначних, відхилень звертатися до лікаря тощо);
генетичні батьки зобов’язуються виплатити сурогатній матері винагороду і компенсацію одразу ж після народження сурогатною матір’ю дитини, генетичні батьки зобов’язані забрати дитину (дітей)9. При цьому у
договорі про сурогатне материнство ціна, як правило складається з двох
частин. По-перше, подружжя має відшкодувати сурогатній матері фактичні витрати, пов’язані з виконанням нею договору: витрати на посилене
харчування, медичні обстеження, лікарські засоби, курси з підготовки до
пологів, придбання відповідного одягу, втрачений заробіток тощо. Подруге, це має бути власне винагорода за виконання договору, що встановлюється за домовленістю між сторонами і не включає всі ті звичайні
витрати, понесені сурогатною матір’ю під час вагітності та пологів10.
Отже, головними обов’язками сурогатної матері є: обов’язок виносити,
народити та передати дитину, а обов’язками батьків-замовників – надавати підтримку сурогатній матері під час вагітності, виплатити винагороду
власне за виношування та народження дитини та забрати народжену дитину. Порушення зазначених зобов’язань, на нашу думку, може мати наслідком притягнення сторін до відповідальності.
Істотне значення у разі невиконання договору має те, в чому саме полягає його невиконання або неналежне виконання. Видів неналежного виконання чи невиконання договору може бути багато, але вважаємо за необхідне зупинитися на таких, найбільш істотних, моментах:
передача подружжю дитини, народженої сурогатною матір’ю;
порушення сурогатною матір’ю приписів і рекомендацій лікарів (шкідливі звички, обмеження харчування, ігнорування режиму тощо);
відмова батьків-замовників від запису їх батьками дитини, народженої
сурогатною матір’ю;
несвоєчасне надання грошових коштів на покриття фактичних витрат,
пов’язаних з виконанням сурогатною матір’ю договору.
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Вчені по-різному намагаються обґрунтувати способи уникнення порушень договору та міри відповідальності, які слід застосовувати в разі порушення договору.
Так, з приводу недотримання умов договору сурогатною матір’ю та
щодо її відповідальності за це існує така думка.
Відмова сурогатної матері від передачі дитини подружжю є відмовою
від виконання зобов’язання, тому в даному випадку, необхідно керуватися
приписами ст. 622 ЦК України, що покладає на сурогатну матір обов’язок
відшкодувати подружжю-замовникам всі понесені за договором витрати11.
Крім того, виходячи з приписів ст. 23 ЦК України слід визнати право
батьків-замовників на компенсацію завданої їм моральної шкоди, яка виражається у найтяжчих переживаннях – відчутті втрати, позбавлення, самотності, безнадії, несправедливості. У договорі необхідно закріпити термін
для здійснення сурогатною матір’ю цих виплат. Обов’язок компенсувати
заподіяну відмовою передати дитину моральну шкоду служила б додатковою гарантією, стимулюючою сурогатну матір дати згоду на запис подружжя-замовників батьками дитини12.
Щодо відповідальності сурогатної матері за порушення приписів і
рекомендацій лікарів (шкідливі звички, обмеження харчування, ігнорування режиму тощо) більшість вчених наголошують на необхідності позбавити сурогатну матір права на компенсацію витрат під час вагітності та винагороду за народження дитини, та, більше того, покласти на неї обов’язок
відшкодування біологічним батькам усіх їхніх витрат за договором13.
З приводу відповідальності батьків-замовників, то, перш за все, пропонується встановити заборону на відмову подружжя-замовників від запису
їх батьками дитини, народженої сурогатною матір’ю. У іншому випадку
інтереси новонародженого дитини не будуть захищені належним чином,
оскільки неминуче виникнення ситуації, до якої сурогатна мати готова і
має намір передати дитину подружжю-замовникам, а вони передумали і не
бажають бути записаними його батьками. У результаті дитина може залишитися і зовсім без батьків. При цьому вийде, що подружжя-замовники,
які уклали договір з метою стати батьками дитини, народженої сурогатною
матір’ю, не будуть нести ніяких зобов’язань по відношенню до дитини14.
Тим самим порушуються інтереси дитини, гарантовані Сімейним кодексом України: жити і виховуватися у сім’ї, право на сімейне виховання, проживання разом з батьками (ст. 152 СК України), право на ім’я (ст. 146 СК
України), право на спілкування з батьками (ст. 153 СК України), право на
аліменти (ст. 179 СК України)15.
Уявляється, що відмову подружжя від запису їх батьками народженої
сурогатною матір’ю дитини можна допустити лише за умови згоди сурогатної матері залишити дитину собі16.
При невиконанні подружжям-замовниками обов’язків з надання підтримки сурогатної матері в обумовленими договором обсязі та порядку,
включаючи випадки несвоєчасного надання грошових коштів на необхідні
витрати, сурогатна мати повинна бути наділена правом вимагати відшко-
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дування завданих їй порушенням збитків або збільшення зазначеної в
договорі винагороди.
Відповідальність подружжя-замовників за порушення термінів оплати
наданих сурогатною матір’ю послуг повинна відповідати загальним правилам про порушення грошових зобов’язань. У цьому випадку доцільно
встановити розмір пені, яка нараховувалася б з дня, наступного за днем
порушення зобов’язання по день його виконання17.
Такі думки стосовно відповідальності можна знайти в юридичній літературі, проте це не може бути юридичним підґрунтям для притягнення сторін до відповідальності в реальній ситуації. Саме тому вважаємо за необхідне визначити, які ж чинні норми законодавства можна використати для
притягнення до відповідальності сторін договору про сурогатне материнство.
На думку В. Москалюк, майнові відносини, що виникають із договору
сурогатного материнства, мають регулюватися нормами ЦК України про
договір про надання послуг. Так, відповідно до ч. 1 ст. 901 ЦК України за
договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується
за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, що споживається в процесі здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу. Крім того, ч. 2 ст. 628 ЦК України
надає сторонам договору право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір)18.
Такої думки дотримується і А.С. Коломоєць, який стверджує, що з юридичної точки зору сурогатне материнство – це послуга з виношування і
народження дитини з наступною реєстрацією немовляти як дитини замовника послуги19.
Ми підтримуємо позицію щодо віднесення договору про сурогатне
материнство до різновиду договору про надання послуг. А тому, виходячи
з такого його розуміння, вважаємо, що відповідальність за невиконання чи
неналежне виконання договору про сурогатне материнство має відповідати загальним вимогам щодо відповідальності за порушення зобов’язань та
відповідальності за порушення договору про надання послуг.
Так, у відповідності до ч. 1 ст. 906 ЦК України збитки, завдані замовнику невиконанням або неналежним виконанням договору про надання
послуг за плату, підлягають відшкодуванню виконавцем, у разі наявності
його вини, у повному обсязі, якщо інше не встановлено договором.
Виконавець, який порушив договір про надання послуг за плату при здійсненні ним підприємницької діяльності, відповідає за це порушення, якщо
не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, якщо інше не встановлено договором або законом20.
Тож норми ЦК України про договір стосовно надання послуг передбачають тільки відповідальність виконавця за порушення договору, покладаючи на нього обов’язок відшкодувати замовникові збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням договору про надання послуг за
плату в повному обсязі. Відшкодування вказаних збитків залежить від
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вини виконавця (ст. 906 ЦК України). У договорі, який розглядається,
виконавцем вважається сурогатна матір, а замовниками є подружжя, яке
надає свій генетичний матеріал для імплантації.
Виходячи з вказаної норми, сурогатна матір повинна буде відшкодувати подружжю зазнані ними збитки, пов’язані із забезпеченням її потреб під
час вагітності та (або) пологів. Слід зазначити, що розмір відшкодування
буде залежати від того моменту, коли сурогатна матір допустила порушення умов договору. Але, як випливає зі змісту ст. 906 ЦК України, якщо
невиконання або неналежне виконання договору було допущено сурогатною матір’ю не з її вини (наприклад, жінка виконувала всі вказівки лікарів,
вела здоровий спосіб життя, але все ж таки вагітність перервалася з якихось об’єктивних причин), подружжя не має права вимагати від неї відшкодування збитків, заподіяних йому невиконанням або неналежним
виконанням договору21.
Цієї однієї норми недостатньо, тим паче, що вона встановлює відповідальність лише сурогатної матері як виконавця договору про сурогатне
материнство. Оскільки життєвих ситуацій однозначно більше, і вчиняти дії,
що порушують умови договору, може як сурогатна матір, так і батькизамовники, то справедливо, що і відповідальність за це має встановлюватись для обох сторін. Тому для урегулювання даного питання пропонуємо
керуватись не лише нормами з приводу відповідальності за порушення
договору про надання послуг, а й загальними нормами, які встановлюють
відповідальність за порушення зобов’язання, а саме главою 51 ЦК України.
Проте, і це не може вирішити проблему юридичної неурегульованості
питань відповідальності за невиконання чи неналежне виконання договору про сурогатне материнство. Тому пропонуємо таке:
перед укладанням такої форми договору щодо врегулювання суспільних відносин юрист має вживати заходів для встановлення статусу фізичної особи та здійснювати узгоджений розподіл прав та обов’язків між
суб’єктами(учасниками);
для уникнення непорозумінь між сторонами під час укладення такого
виду договору особливу увагу звертати на обов’язки сторін, порушення
яких може стати підставою для притягнення сторін до відповідальності.
Такі умови мають бути детально описані в договорі про сурогатне материнство;
в договорі має бути чітко визначена відповідальність сторін за порушення його умов, виходячи з загальних правил відповідальності за порушення зобов’язання та договору про надання послуг.
Емерджентною функцією законодавця щодо питання відповідальності
за порушення договору про сурогатне материнство має бути прийняття
спеціального закону, який має врегулювати суспільні відносини в репродуктивній медицині та встановити санкції за їх порушення.
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ної сторони складу злочину. Визначено особливості зв’язку між протиправним діянням
і суспільно небезпечними наслідками у злочинах, що вчиняються шляхом бездіяльності.
Подано практичні поради щодо правильного застосування норм кримінального закону
при вирішенні питання про наявність в поведінці особи складу злочину у випадку вчинення злочину із матеріальним складом шляхом бездіяльності. Надано пропозиції щодо
подальших наукових досліджень поставленої в статті проблеми та вдосконалення
законодавства про кримінальну відповідальність. Автори дійшли висновку про необхідність встановлення причинно-наслідкового зв’язку не між злочинною бездіяльністю та
суспільно-небезпечними наслідками (існування такого зв’язку взагалі виключене), а
зв’язку між гіпотетично правомірною поведінкою особи та альтернативним варіантом розвитку подій, який виключав би настання суспільно-небезпечних наслідків. Крім
того, автори вважають, що відсутність законодавчого визначення поняття складу
злочину та його ознак у КК України неприпустиме і призводить до неправильного розуміння суб’єктами правозастосовної діяльності норм кримінального закону.
Ключові слова: бездіяльність, злочин, матеріальний склад, об’єктивна сторона,
протиправне діяння, склад злочину, суб’єктивна сторона, суспільно-небезпечні наслідки, форма вини
Узунова О.В., Артёмов Е.А. Особенности связи между противоправным поведением и общественно опасными последствиями в преступлениях с материальным
составом, которые совершаются путём бездеятельности
Рассмотрена и проанализирована причинно-следственная связь между противоправным поведением лица и общественно опасными последствиями, как обязательным
признаком объективной стороны состава преступления. Определены особенности
связи между противоправным поведением лица и общественно опасными последствиями в преступлениях, которые совершаются путём бездеятельности. Поданы рекомендации практического характера касательно правильного применения норм уголовного
закона при решении вопроса о присутствии в поведении лица состава преступления в
случае совершения преступления с материальным составом путём бездеятельности.
Внесены предложения по поводу дальнейших научных исследований поставленной в
статье проблемы и усовершенствования законодательства об уголовной ответственности. Автора пришли к выводу о необходимости установления причинно-следственной связи не между преступной бездеятельностью и общественно опасными последствиями (существование такой связи вообще исключено) , а связи между гипотетически правомерным поведением лица и альтернативным вариантом развития событий,
который исключал бы наступления общественно опасных последствий. Кроме того,
авторы считают, что отсутствие законодательного определения понятия преступления и его признаков в УК Украины недопустимо и приводит к неправильному пониманию субъектами правоприменительной деятельности норм уголовного закона.
Ключевые слова: бездеятельность, преступление, материальный состав, объективная сторона, противоправное деяние, состав преступления, субъективная сторона, общественно-опасные последствия, форма вины
Uzunova Oksana, Artyomov Evgen. Peculiarities of a connection between the unlawful act and socially dangerous consequences in a crime with material component committed through omission
The article analyses the cause-effect relationship between the unlawful act of a person
and socially dangerous consequences as an indispensable sign of objective aspect of corpus
delicti. The authors determine the peculiarities of connection between an unlawful act and
socially dangerous consequences in crimes committed by omission. The article gives practical advice as to correct application of rule of criminal law in the process of settling the issue
of presence of corpus delicti in the behaviour of a person in case of committing a crime with
material component through omission. The scientists propose ways of further scientific
research of the issue dealt with in the article and of improvement of criminal legislation. The
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authors make a conclusion that it is necessary to establish a cause-effect relationship not
between criminal omission and socially dangerous consequences (the existence of such relationship is ruled out) but the relationship between hypothetical lawful behavior of a person
and an alternative variant of development of affairs which would eliminate socially dangerous consequences. Moreover, the authors consider that the absence of legislative definition of
the notion of corpus delicti in the Criminal Code of Ukraine is inadmissible and leads to
incorrect understanding of rules of criminal law by subjects of law enforcement.
Key words: inactivity, crime, material composition, the objective side, the wrongful act of
the crime, the subjective side, socially dangerous consequences, a form of guilt

Актуальність зазначеної теми викликана недосконалістю діючого законодавства, що визначає підставу кримінальної відповідальності в ч. 1 ст. 2
Кримінального кодексу України (далі – КК України). Зазначена норма містить положення, відповідно до якого єдиною і достатньою підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного
діяння, яке містить склад злочину.
Основною метою дослідження є узгодження теорії кримінального
права із формальною логікою, виправлення істотної помилки в розумінні
об’єктивної сторони складу злочину для приведення правозастосовної
діяльності у відповідність до вимог верховенства права і закону, зокрема у
випадку застосування кримінального закону до осіб, які вчинили злочин
шляхом бездіяльності.
Головним завданням дослідження є аналіз законодавства України, а
також положень теорії кримінального права і вимог формальної логіки,
вироблення практичних рекомендацій щодо встановлення зв’язку між злочинною бездіяльністю і суспільно-небезпечними наслідками, надання
рекомендацій щодо неприпустимості притягнення особи до відповідальності у певних випадках, які однозначно становлять малозначне діяння,
привернення уваги науковців до поставленої проблеми із метою подальшого її дослідження і внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства України.
Зміст поняття «склад злочину» законодавцем не розкрито, внаслідок
чого його можна встановити лише звернувшись до теорії кримінального
права. Однак слід зазначити, що ознаки трьох із чотирьох елементів складу злочину законодавцем охарактеризовано стисло, несистемно і частково.
Так, розділ V Загальної частини КК України визначає вину, основні її
форми та надає визначення умислу й необережності. Розділ ІV Загальної
частини КК України характеризує суб’єкт злочину та визначає його ознаки. Особлива частина КК України побудована за принципом, в основу
якого покладено розмежування злочинів за об’єктом посягання.
Таким чином законодавцем охарактеризовано загальні риси усіх елементів складу злочину, окрім об’єктивної сторони. В той же час, незважаючи на значні досягнення теорії кримінального права у дослідженні
об’єктивної сторони складу злочину, одна з проблем залишається наразі
недослідженою.
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За загальним правилом об’єктивна сторона злочину з матеріальним
складом, має містити наступні елементи:
– злочинне діяння;
– суспільно небезпечні наслідки;
– причинно-наслідковий зв’язок між злочинною бездіяльністю та суспільно-небезпечними наслідками1.
Вказані теоретичні напрацювання так само відносяться і до злочинів,
що вчиняються у формі бездіяльності.
Предметом даного дослідження є причинно-наслідковий зв’язок у злочинах з матеріальним складом, які вчиняються шляхом бездіяльності,
оскільки такий зв’язок має певні особливості.
Так, при вчиненні злочину шляхом бездіяльності суспільно небезпечні
наслідки настають в силу звичайного розвитку подій, якому особа мала б
запобігти в силу важливості суспільних відносин, що охороняються державою2. В силу важливості вказаних відносин держава вимагає від особи
втручання в звичайний розвиток подій і карає за невтручання.
Проте оскільки суспільно небезпечні наслідки настають за звичайного
розвитку подій, в який особа не втрутилась, то слід дійти висновку, що в
причинно-наслідковому зв’язку з наслідками перебуває не бездіяльність
особи, а саме ті життєві обставини, на які винна особа не вплинула.
Наприклад, лікар не надає допомогу людині, пораненій в життєвоважливий орган, оскільки бажає її смерті, і людина помирає. Бездіяльність
лікаря в даному випадку не є причиною смерті, оскільки він не вчинив
жодних дій, які б викликали смерть. Пацієнт помер від отриманих поранень, і саме поранення перебувають у причинно-наслідковому зв’язку зі
смертю пацієнта. Бездіяльність лікаря в даному разі знаходиться поза причинно-наслідковим зв’язком і жодного відношення до нього не має (див.
схему). Умисне вбивство, яке вчинив лікар в даному випадку, належить до
злочинів з матеріальним складом і може вчинятись шляхом бездіяльності3.
Проте виходячи з вищенаведених міркувань, у даному випадку відсутній причинно-наслідковий зв’язок, оскільки бездіяльність лікаря не порушила звичайного розвитку подій. Таким чином, другорядною метою роботи є пошук відповідей на наступні питання:
– Чи необхідно встановлювати зв’язок між бездіяльністю та суспільно
небезпечними наслідками у злочинах з матеріальним складом?
– Чи є такий зв’язок причинно-наслідковим?
– У чому полягають особливості такого зв’язку?
Відповідаючи на перше із зазначених питань, слід виходити з такого.
Встановлення зв’язку між протиправним діянням і наслідком є необхідною передумовою правильного(справедливого) застосування норм кримінального закону. Вказане обумовлене вимогою ч. 1 ст. 8 Конституції
України, яка поклала в основу правового ладу держави принцип верховенства права4. Складовою принципу верховенства права є принци правової
певності5. В частині суб’єктивної сторони національне законодавство ціл-
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Схема причинно-наслідкового зв’язку
у випадку із злочинною бездіяльністю лікаря
причина

зв’язок

Смертельне
поранення

Втрата крові

наслідки

Настання
смерті

Своєчасна
медична
допомога

Альтернативні
наслідки

Обов’язок
лікаря
втрутитись
у зв’язок

Відсутність
смерті

Лікар
(його дії)

Пояснення до схеми:
Прибираючи лікаря, отримуємо такий зв’язок:
причина

Смертельне
поранення

зв’язок

Втрата крові

наслідки

Настання
смерті

Таким чином, у провину лікарю ставиться не причинно-наслідковий зв’язок, який
існує незалежно від нього, а його невтручання в цей зв’язок, в силу якого альтернативні наслідки не виникли.
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ком відповідає вказаним вимогам. Зокрема, відсутність можливості у
особи обрати правильний варіант поведінки виключає її відповідальність.
Так діяння, які є випадками і щодо яких особа не могла або не повинна
була передбачити причинно-наслідковий зв’язок не тягнуть за собою відповідальності, оскільки виключається будь-яка форма вини. Такі випадки
в теорії кримінального права називаються казусами6.
Щодо об’єктивної сторони теоретиками висувається вимога щодо доведення і встановлення зв’язку між діянням і наслідками7. Притягнення
особи до відповідальності без встановлення зв’язку між бездіяльністю і
наслідками призведе до ситуації, несумісної із принципом правової певності, оскільки особа втратить можливість передбачити правові наслідки
своєї бездіяльності.
Таким чином, слід вказати, що у кримінальному провадженні щодо злочинів із матеріальним складом, які вчиняються у формі бездіяльності,
обов’язковому встановленню підлягає зв’язок між злочинною бездіяльністю і суспільно небезпечними наслідками. Недотримання такої вимоги є
порушенням ч. 1 ст. 8 Конституції України.
Відповідаючи на друге питання, слід сказати, що дійшовши висновку
про необхідність встановлення зв’язку між бездіяльністю і наслідками,
слід вирішити чи є такий зв’язок причинно-наслідковим. Причиннонаслідковий зв’язок виникає між діянням і наслідками. Причинно-наслідковому зв’язку властиві наступні ознаки:
– причина передую наслідку;
– причина є необхідною умовою настання наслідків;
– причина створює реальну можливість настання наслідків;
– причина з необхідністю викликає наслідки8.
Аналізуючи зазначену вище ситуацію із лікарем слід дійти висновку,
що причинно-наслідковий зв’язок відсутній, оскільки смерть настала від
раніше отриманих поранень. Логічний ряд: «поранення в життєво важливий орган – смерть» є завершеним, лікар до нього жодного відношення не
має. У випадку повної відсутності лікаря (порушення п. 2 вище) наслідки
все одно настали б, а тому його не можна вважати необхідною умовою
настання наслідків.
Крім того, кримінальний закон, встановлюючи відповідальність за бездіяльність, вимагає від особи втручання в звичайний розвиток подій, тобто
вручання в уже існуючий причинно-наслідковий ряд, з метою запобігання
наслідкам9.
У випадку ж покарання за дії, кримінальний закон вимагає від особи не
започатковувати певних причинно-наслідкових рядів. Наприклад не стріляти в особу, щоб не спричинити її смерть.
У випадку ж злочинної бездіяльності будь-яка особа, як зазначений
вище лікар, буде знаходитись поза причинно-наслідковим зв’язком в той
час, як матиме обов’язок і можливість в такий зв’язок втрутитись10.
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Таким чином, відповідаючи на друге поставлене питання, слід вказати,
що зв’язок, який існує між злочинною бездіяльністю і суспільно небезпечними наслідками у злочинах з матеріальним складом не є причино-наслідковим, оскільки бездіяльність особи не спричиняє змін у реальному світі і
не втручається в звичайний перебіг подій.
Виходячи з зазначеного вище, відповідь на третє питання слід починати з того, що зв’язок, який виникає між бездіяльністю суб’єкта злочину і
злочинними наслідками, має певні особливості. По-перше, особа, що вчиняє злочинну бездіяльність, знаходиться поза причинно-наслідковим зв’язком. По-друге, така особа повинна мати обов’язок і можливість втрутитись
і в цей зв’язок (вказані ознаки є обов’язковими ознаками злочинної бездіяльності як такої)11. По-третє, таке втручання повинно створювати можливість зміни причино-наслідкового ряду.
На третій ознаці слід зупинитись детальніше. Встановлюючи зв’язок
між злочинною бездіяльністю і суспільно небезпечними наслідками слід
визначити, після встановлення перших двох ознак такого зв’язку, чи могло
втручання такої особи створити принаймні реальну можливість зміни звичайного перебігу подій. У випадку, якщо лікар не втрутився, хоча міг і мав
втрутитись в перебіг хвороби пацієнта, проте його втручання не могло
створити можливість уникнення наслідків, лікаря притягати до відповідальності неможна.
Вказана позиція обґрунтовується перш за все вимогою справедливості
закону, яка, на думку Конституційного Суду України, є основною складовою принципу верховенства права12.
Крім того, та обставина, що бездіяльність не вплинула і не могла вплинути на настання суспільно-небезпечних наслідків, нівелює суспільнонебезпечний характер такої бездіяльності, відповідно до ч. 2 ст. 11 КК
України.
Таким чином, слід зазначити, що зв’язок між злочинною бездіяльністю
і суспільно небезпечними наслідками у злочинах з матеріальним складом
характеризується кількома особливостями і відрізняється від причиннонаслідкового.
Окремо слід вказати, що наявність різних теоретичних точок зору і різного правозастосування може спричинити стан правової невизначеності в
країні, а тому законодавцю слід розглянути можливість доповнення КК
України розділом, присвяченим складу злочину, його елементам та їх ознакам.
Отже, встановлення зв’язку між злочинною бездіяльністю і суспільно
небезпечними наслідками у злочинах з матеріальним складом є обов’язковим. Зазначений зв’язок не є причинно-наслідковим. Такому зв’язку властиві наступні ознаки: особа, що вчиняє бездіяльність, знаходиться поза
причинно-наслідковим зв’язком; така особа має обов’язок втрутитись в
причинно-наслідковий ряд; втручання такої особи в причинно-наслідковий ряд має створювати принаймні можливість уникнення суспільно-
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небезпечних наслідків. Поняття складу злочину, характеристика його елементів і їх ознак, а також особливості зв’язку між діянням і наслідком в
окремих випадках потребують законодавчого регулювання.
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Busol Olena. Countermeasures against corruption crime in terms globalization
The article is dedicated to the studying of a matter concerning countermeasures against
corruption in terms of world globalization processes. The legal regulation of countermeasures
against corruption taken by the world community has been studied. The views of scientists on
the positive and negative effects of globalization on the level of corruption in Ukraine are
being considered. The conclusion has been made about the place of Ukraine in preventing
corruption on the international arena within the globalization process.
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Сьогодні з існуючих проявів глобалізації в багатьох сферах суспільного життя найбільш виражені процеси в економічній сфері. Виниклі у планетарних масштабах відносини і побудовані принципи регулювання,
характерні для капіталістичних економік, призвели до потреби в єдиних
правилах для усіх країн на світовому ринку, що, в свою чергу, збільшило
ризики корупції на міжнародній арені. У зв’язку з цим, країни світу спільними зусиллями розробили та постійно удосконалюють цілий комплекс
міжнародно-правових актів, які закріплюють стандарти протидії корупції
на державній службі, в різних галузях господарства, окремих сферах суспільного життя. Як слушно зазначає Д. Рогозін, розширення погляду на
корупцію до міжнародного рівня надзвичайно корисно як для апологетів
боротьби з корупцією, так і для тих, хто намагається довести якщо не
ефективність, то необхідність багатьох корупційних відносин1.
Проблеми глобалізації, зокрема, у зв’язку з питаннями корупції, вирішували в своїх дослідженнях такі вітчизняні та зарубіжні вчені різних
галузей права, як М. Алле, В. Г. Геєць, Л. Н. Енгібарян, А. Єфименко,
Н. Меннінг, Н. Паркінсон, Д. Пайпс, В. М. Соловйов, М. І. Флейчук, інші.
Проте, ролі України в протидії корупційній злочинності в умовах глобалізації кримінологами не приділено достатньої уваги. Отже, мета дослідження – визначити вплив та місце України в протидії корупції державами
світу в умовах глобалізації.
“Глобалізація” – це термін, який позначає пристосування освітніх,
фінансових і урядових інституцій тієї або іншої країни або регіону до
потреб міжнародного ринку для успішної конкуренції у світовій економіці2. У досліджуваній в даній статті проблемі нам близька точка зору
А. І. Уткіна, який зазначає, що глобалізація сьогодні – це “злиття національних економік в єдину, загальносвітову систему, засновану на новій
легкості переміщення капіталу, на новій інформаційній відкритості світу,
на технологічній революції, на прихильності розвинених індустріальних
країн лібералізації руху товарів і капіталу, на основі комунікаційного зближення, планетарної наукової революції, міжнаціональних соціальних
рухів, нових видів транспорту, розвитку інформаційних технологій, інтернаціональної освіти”3. В. М. Соловйов, характеризуючи корупцію в контексті глобалізації, справедливо звертає увагу на такий важливий аспект,
як відсутність єдиного, загальноприйнятого розуміння цього феномену. У
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різних державах світу поняття “корупція” трактується по-різному.
Розмаїття у підходах до визначення цього терміна на міжнародному рівні
стає цілком зрозумілим з огляду на відмінності між рівнями економічного
й соціального розвитку, демократії, історичних передумов, стану моральності та правопорядку окремо взятих держав4. До того ж, у ряді країн між
існуючим законодавством і сформованою реальністю існує колосальний
розрив5. Саме тому, уряди країн світової співдружності вже давно обговорюють проблему глобалізації корупції на внутрішньому і міжнародному
рівнях, прийнято цілу низку відповідних документів6.
Основні міжнародно-правові норми та принципи, на яких має будуватися діяльність державних та інших органів країн світу в боротьбі з таким
суспільним явищем, як корупція, закладено в документах Організації
Об’єднаних Націй (ООН), Міжнародному кодексі поведінки державних
посадових осіб; Кодексі поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку7 та ін.
У Резолюції ООН “Попередження злочинності та кримінальне правосуддя в контексті розвитку: реалізації та перспективи міжнародного співробітництва. Практичні заходи боротьби з корупцією”8 йдеться про те, що недоречно чорнити установу і провокувати ворожу захисну реакцію навіть з боку
чесних співробітників, яким, можливо, вже і без того чиняться значні перешкоди у плані чесної та відвертої співпраці. Зазначено, що засоби масової
інформації відіграють корисну роль, забезпечуючи політичну підтримку виділенню необхідних сил і коштів для боротьби з корупцією. Вони як рупор
громадськості забезпечують гласність і підзвітність урядових кіл і системи
кримінального правосуддя. Але, оскільки вони не є складовою частиною
правоохоронних органів, то їх інтереси не збігаються з інтересами слідчих,
прокурорів та суддів. Разом з тим, дозволяється публічність заходів, але
тільки в тому випадку, коли вона принесе користь слідству і суду.
Комплексним універсальним антикорупційним міжнародним договором глобального значення є Конвенція ООН проти корупції9. Як зазначено
в цьому документі, корупція вже не є локальною проблемою, а перетворилася на транснаціональне явище, яке впливає на суспільства й економіки
всіх країн.
Серед основних документів Європейського Союзу в сфері боротьби
з корупцією можна назвати Комюніке Європейської комісії щодо комплексної політики Європейського Союзу з протидії корупції, в якому визначені основні засади протидії цьому негативному явищу та зазначені принципи вдосконалення такої протидії в нових країнах-членах, країнах-кандидатах і третіх країнах, а також Рамкове рішення Ради Європейського
Союзу “Про боротьбу з корупцією в приватному секторі”10, в якому дається поняття “активної” та “пасивної” корупції і встановлюються санкції
щодо фізичних та юридичних осіб за вчинення такого виду злочинів.
Питання посилення боротьби з корупцією розглядалися і на європейських форумах. Так, було прийнято спільний проект Комісії Євро-

242

Юридичні і політичні науки

243

пейського товариства та Ради Європи “Октопус”, Конвенцію про корупцію
у контексті цивільного права, Конвенцію про корупцію у контексті кримінального права. Радою Європи створена міжнародна Група протидії корупції, яка працює під керівництвом Комітету з кримінальних проблем11.
1 травня 1998 року було створено Групу держав проти корупції
(GRECO), що діє в межах Ради Європи. Основною метою GRECO є оцінка рівня корупції в державах-членах організації, виявлення недоліків у
національних механізмах боротьби з корупцією, підтримка в проведенні
необхідних законодавчих та інституційних реформ у цій сфері, здійснення
контролю за виконанням угод і правових документів, прийнятих Радою
Європи відповідно до програми дій проти корупції12. У листопаді
1990 року у Страсбурзі Держави-члени Ради Європи та інші держави, вважаючи, що боротьба з тяжкими злочинами вимагає застосування сучасних
і ефективних методів на міжнародному рівні; що одним з таких методів
є позбавлення злочинців доходів, одержаних злочинним шляхом; що для
досягнення цієї мети необхідно також обов’язково створити життєздатну
систему міжнародного співробітництва, підписали Конвенцію про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом13. У цьому документі розглядаються як кримінально-правові, так і
цивільно-правові аспекти міжнародної співпраці протидії корупційної злочинності.
У листопаді 1996 року Комітетом міністрів Ради Європи, на виконання
рекомендацій Дев’ятнадцятої Конференції міністрів юстиції європейських
країн (Валетта, 1994 р.), ухвалено “Програму дій проти корупції”14. Цей
документ окреслює основну діяльність, яка має на меті боротьбу з корупцією, а також механізми боротьби.
Комітет Міністрів Ради Європи 6 листопада 1997 року прийняв
Резолюцію “Двадцять принципів боротьби з корупцією” № (97)24. У
цьому документі наголошено, що “корупція представляє важливу загрозу
для основних засад та цінностей Ради Європи, знижує довіру громадян до
демократії, призводить до ерозії правосуддя, заперечує права людини та
затрудняє суспільний та економічний розвиток”. У зв’язку з цим держави
зобов’язуються здійснити відповідні заходи15.
Держави – члени Ради Європи та інші держави, відзначаючи, що
Резолюція № 1, ухвалена на 21-й Конференції міністрів юстиції європейських країн (Прага, 1997 р.), закликає до швидкого впровадження
Програми дій проти корупції та рекомендує, зокрема, якнайскоріше укласти кримінальну конвенцію, яка передбачала б скоординоване визнання дій,
пов’язаних із корупцією – злочинними, посилення співробітництва у галузі переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні таких злочинів, а
також ефективний механізм для подальших дій, відкритий для держав-членів і держав, які не є членами Ради Європи, а також вважаючи, що ефективна боротьба із корупцією вимагає розширення, активізації та поліпшення міжнародного співробітництва у кримінальних справах, 27 січня
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1999 року підписали Кримінальну конвенцію про боротьбу з корупцією,
яка набрала чинності для України 01 березня 2010 р.16
Вченими виділено ряд чинників, які є причиною, а також, що визначають подальший розвиток процесу глобалізації. По-перше, це – технікопромисловий чинник, що має на увазі різке зростання масштабів виробництва, міжнародні форми його здійснення, якісно новий рівень засобів
транспорту і зв’язку, що забезпечує швидке поширення товарів і послуг,
ресурсів і ідей з застосуванням їх в найбільш сприятливих умовах. Другий,
економічний чинник, говорить про небувалу концентрацію і централізацію
капіталу, організаційних форм, рамки діяльності яких виходять за національні межі, набувають міжнародного характеру, сприяючи формуванню
єдиного ринкового простору. Третій, інформаційний чинник – це радикальна зміна засобів ділового спілкування, обміну економічною, фінансовою інформацією, що створює можливості оперативного, своєчасного і
ефективного рішення виробничих, науково-технічних, комерційних завдань не гірше, ніж усередині окремих країн. Четвертий, науково-технологічний чинник, який визначається економічними вигодами використання
передового науково-технічного, технологічного і кваліфікаційного рівня
провідних у відповідних областях зарубіжних країн, для прискореного
впровадження нових рішень при відносно менших витратах. П’ятий, соціальний чинник, проявляється в послабленні ролі звичок і традицій, соціальних зв’язків і звичаїв, подоланні національної обмеженості, що підвищує мобільність людей в територіальному, духовному і психологічному
стосунках, сприяє міжнародній міграції. Шостий, політичний чинник,
виражається в послабленні жорсткості державних кордонів, полегшенні
свободи пересування громадян, товарів і послуг, капіталів. Нарешті, сьомий, екологічний чинник, обумовлює об’єднання зусиль світової спільноти, консолідацію ресурсів, координацію дій в різних сферах17.
Як найпоширеніший негатив від глобалізації науковцями розглядається
домінування певної країни в економічній сфері, зокрема підпорядкування
світу інтересам потужних транснаціональних корпорацій. Наочним прикладом є Російська Федерація. Відкрите акціонерне товариство “Газпром”
– російська газовидобувна і газорозподільна монополія – найбільша корпорація Російської Федерації і одна з найбільших нафтогазових компаній
світу, у світовому рейтингу нафтогазових компаній тримає перше місце з
видобування газу і нафти та входить у двадцятку найбільших світових
виробників у даному сеґменті енергетичного ринку. У зв’язку з напруженими відносинами між Україною та Російською Федерацією, викликаною
анексією Кримського півострова в 2014 році та, як результат, конфліктами,
пов’язаними з постачаннями газу в Україну, викликали велику стурбованість на Заході і примусили європейські засоби масової інформації говорити про тотальну залежність Європи від російських енергоносіїв. На сьогодні утворилася ситуація, коли “Газпром” вибірково продає газ компаніям
одних країн за дорожчою ціною, ніж компаніям інших країн Європи, що,
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по суті, можна кваліфікувати як міжнародну корупцію. Фактично Росія
використовує газ як елемент впливу на Європейських партнерів. Раніше,
західна преса наводила “Газпром” як показовий приклад корпорації, що
схильна до корупції як з боку менеджменту, так і чиновників18.
Якщо йдеться про рівень забезпеченості країн енергетичними ресурсами, які є визначальними для розвитку будь-якої країни, то найкраще придатний для його оцінки індекс енергетичної безпеки. М. І. Флейчук
наприклад, розглядає, розвідані запаси та споживання нафти й газу, та вказує на істотні диспропорції у світовому вимірі щодо рівня забезпеченості
країн та обсягами споживання цих продуктів, що також, на її думку, може
спричинити виникнення передумов для іллегалізації світового господарства, поширення тероризму та збільшення обсягів корупції у глобальних
масштабах. Таким чином, дослідниця на майбутнє прогнозує або помітне
підвищення рівня тіньового сектора та корупції у світових масштабах з
метою захоплення світових ресурсів та їх подальшого перерозподілу, або
загострення конфліктів між основними гравцями сучасного світового
порядку19.
В. М. Соловйов в своєму дослідженні робить висновки, які, на нашу
думку, є дискусійними про виключно негативний вплив глобалізації на
рівень корупції, а саме – що глобалізація сприяє поширенню корупції,
адже корупційні діяння в різних країнах мають різні прояви, різною є відповідальність за них або взагалі вона відсутня, якщо такі діяння були вчинені за межами країни громадянства. Глобалізація зумовлює розробку відповідних механізмів із відмивання грошей, спрямованих на мінімізацію
можливостей розкриття корупційного злочину шляхом застосування процесів розміщення, нагромадження та інтеграції коштів. Проте, вчений
справедливо вважає важливим формування в зоні Європейського Союзу
єдиної законодавчої бази щодо конфіскації незаконно отриманого майна і
ресурсів, а також реалізацію євроінтеграційних прагнень України20.
Можливо, найбільших витрат та зусиль вимагатиме створення правової
бази для розбудови сучасної моделі ринкової економіки без “національнокорупційних” особливостей. Головною перешкодою на шляху євроінтеграційних перспектив нашої держави є несумісність “офшорно-корупційної”
економічної моделі, що склалася в Україні, з економічними моделями держав-членів, і тільки створення здорового ринкового середовища із розбудовою економіки на принципах ринку та чесної конкуренції може відкрити перед Україною двері Європейського Союзу. Лише створення сприятливого інвестиційного клімату, під яким слід розуміти не лише стабільність курсу гривні та невиправдані пільги псевдоіноземним інвесторам, а
в першу чергу – свободу підприємництва та створення сприятливих умов
для внутрішніх інвесторів. Крім того, лібералізація підприємницької
діяльності, забезпечення справедливих умов конкуренції та дотримання
принципу прозорості здатні завдати нищівного удару по українській
корупції, радикально скоротивши її поживний грунт. На слушну думку
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А. Єфименко, значною мірою доля демократичних перетворень в країнах
пострадянського простору залежатиме від ефективності заходів, спрямованих на боротьбу з транскордонною корупцією та міжнародною злочинністю. Серед цих заходів центральне місце мають посісти заборона на
створення офшорних компаній, встановлення механізмів вільного доступу
до інформації про склад учасників юридичних осіб, заходи з відстоювання
і підтримки свободи слова та інших прав людини21.
Безперечною є думка М. Алле, який, критикуючи глобалізацію, вважає,
що вона руйнує умови ринку праці та економічного зростання. У зв’язку з
цим дослідником негативно оцінюється діяльність Світової організації
торгівлі та Економічної комісії Євросоюзу. Дуже часто глобалізація зумовлює зниження прозорості та контрольованості соціальних процесів. Як
правило, з глобалізацією поширюється тип побудови адміністративних
систем, який відповідає стилю управління західними корпораціями, але
недостатньо ефективний для малорозвинених країн, зважаючи на специфічні ментальні, соціокультурні, політичні та економічні характеристики.
Крім того, не слід забувати про надмірний рівень тіньової економіки та
масштабне розповсюдження корупційних зв’язків, що безумовно знижує
ефективність управлінських систем22. Державна служба в очах населення
втрачає громадянську легітимність і поступово перетворюється на своєрідну можливість отримати доходи, тобто заробити за рахунок зв’язків у
бізнесі та надання послуг адміністративного характеру, адже діяльність
апарату закрита, корумпована і непрозора23.
Цікавою є позиція Академіка НАН України В. Гейця, яка свідчить про
позитивне сприйняття ним глобалізації у протидії корупції на державній
службі. Так, вчений зазначає, що в глобальному вимірі щодо змісту реформ
у державному управлінні є дві важливі характерні тенденції. У слабких
державах ставиться завдання зміцнити державність шляхом реформ у державному управлінні й досягти успіху як щодо контролю, так і надання
адміністративних послуг, які є вимогою часу. Країни із міцною державністю здійснюють реформи своїх держслужб, використовуючи для успіху
нові технологічні можливості, насамперед інформаційно-комунікаційні,
що дозволяє значно формалізувати процедури надання адміністративних
послуг, знизити можливості корупції через мінімізацію можливостей втручання бюрократичного апарату в процес надання послуг та паралельно
забезпечити активізацію участі в управлінні громадянських інститутів, які
розширюють діалог і забезпечують прозорість у трикутнику суспільство –
держава – бізнес. У результаті в цілому підвищується ефективність діяльності державної служби, і хоча це є нібито цільовим завданням усіх змін,
виконати його вдається далеко не завжди, оскільки складно здійснювати
управління при постійному зростанні кількості функцій держави, незважаючи на, здавалося б, уже досить давно домінуючу ідеологію “чим
менше держави, тим краще”, але в часі, як відомо, роль державного перерозподілу внутрішнього валового продукту зростає24.
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Таким чином, корупційна злочинність є глобальною проблемою сучасності та, як наслідок, предметом для непокоєння світового співтовариства,
поштовхом до активної протидії явищу. Під загрозою від її впливу знаходиться вся цивілізація, оскільки остання не може нормально функціонувати – раціонально використовувати економічні, інтелектуальні, моральнопсихологічні, екологічні та науково-технічні надбання людства. В результаті, корупційна злочинність опосередковано посилює соціальну напруженість у суспільстві та призводить до його дестабілізації у всіх сферах суспільного життя.
Можна зробити висновок, що корупційна злочинність є саме негативним наслідком глобальних змін у світі та величезною проблемою для всього світового співтовариства, у вирішенні якої Україна має бути зацікавлена, у нинішніх кризових умовах, найбільше. Разом з тим, у глобалізації, з
числа вчених, є не тільки супротивники, але й прибічники. Безперечно,
вона явно змінила світову систему як у негативну, так і позитивну сторону. Глобалізація породжує багато нових проблем, але й відкриває нові
можливості людству. Глобалізація корупційної злочинності на міжнародній арені для нашої держави дає маневр для пристосування українських
реалій до міжнародних стандартів, а це, в свою чергу, сприяє приведенню
заходів, які вживає держава, до рівня, сумірного протидії корупційній злочинності у розвинених державах світу.
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А. М. БЕЗНОСЮК

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРОЦЕДУРИ ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНОГО
Розглядаються проблемні питання встановленої чинним КПК України процедури
допиту підозрюваного. Звертається увага на те, що в КПК України реалізовано процедуру допиту підозрюваного, яка притаманна доказовому праву країн англо-американської правової системи, що дає підстави говорити й про спільність проблем, пов’язаних з цим підходом. Наводяться дані досліджень зарубіжних вчених щодо процедури
допиту підозрюваного в країнах англосаксонського права, на основі яких надаються
пропозиції для подальшого удосконалення національного кримінального процесуального
законодавства.
Ключові слова: кримінальне судочинство, процедура допиту, показання підозрюваного.
Безносюк А. Н. Проблемы и перспективы совершенствования процедуры
допроса подозреваемого
Рассматриваются проблемные вопросы процедуры допроса подозреваемого, установленной действующим УПК Украины. Обращается внимание на то, что в УПК
Украины реализовано процедуру допроса подозреваемого, которая свойственна доказательному праву стран англо-американской правовой системы, что позволяет говорить
и об общности проблем, связанных с этим подходом. Наводятся данные исследований
зарубежных ученых, касающихся процедуры допроса подозреваемого в странах англосаксонского права, на основе которых выработаны предложения по дальнейшему
совершенствованию национального уголовного процессуального законодательства.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, процедура допроса, показания подозреваемого.
Beznosyuk Andriy. Problems and prospects of improving the procedure for interrogation of a suspected
It is reviewed problematic issues of the procedure for interrogation of a suspected established by the current Code of Criminal Procedure of Ukraine. It is attracted to the fact that it
is implemented the procedure for interrogation of a suspected in the Code of Criminal
Procedure of Ukraine, which is characteristic for the evidence law of the Anglo-American
legal system, what allows to speak about the generality of the problems associated with this
approach. It is cites the data of research of foreign scientists concerning the procedure for
interrogation of a suspected in the countries of Anglo-Saxon law, on the basis of which it is
providing suggestions for improving of the national criminal procedure legislation.
Key words: criminal proceedings, the procedure for interrogation of a suspected,
indications of a suspected.

Проведення допиту необхідно розглядати як дотримання процесуальної форми для показань підозрюваного, тобто як елемент форми. У ст. 86
КПК України говориться про недопустимість використання при прийнятті
процесуальних рішень фактичних даних, що отримані органом досудового розслідування в непередбаченому процесуальним законом порядку чи з
його порушенням. Разом з тим аналіз норм кримінального процесуально© БЕЗНОСЮК Андрій Миколайович – кандидат юридичних наук
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го закону, які регламентують допит, показує, що фактично у них закріплені організаційні та етичні вимоги до провадження цієї слідчої (розшукової)
дії, а не порядок (процедура) її перебігу (за виключенням, хіба що, одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб для з’ясування причин
розбіжностей у їхніх показаннях). Варто звернути увагу на схожість у
цьому з англосаксонським доказовим правом, що дає підстави говорити й
про спільність проблем, пов’язаних з таким підходом.
Як зазначає Н. В. Ткачова, в Англії відсутнє так зване попереднє слідство, тобто немає суворої регламентації дій державних органів зі збирання
доказів. Відтак, якщо процедура не врегульована, то її не можливо порушити1. На підтвердження справедливості такого висновку наведемо дані
деяких досліджень поліцейської практики провадження допитів у країнах,
де панує англосаксонська модель права.
Так, групою учених Б. Снуком, К. Лютером, Х. Квінленом (Канада) та
Р. Мілен (Велика Британія), було досліджено 80 стенограм допитів підозрюваних, що проводились канадськими поліцейськими у період з 1999 до
20082. Ними було встановлено які типи запитань найчастіше ставились
допитуваному, об’єм відповідей на кожний з них, співвідношення між тим,
як довго під час допиту говорили слідчий та підозрюваний, і чи пропонувалось останньому дати показання у формі вільної розповіді. Усі запитання,
які ставились підозрюваному, дослідники розподіляли за такими групами:
1) відкриті, тобто ті, за допомогою яких допитуваному забезпечується
можливість вільної розповіді про відомі йому обставини справи. Ці питання передбачають широке коло відповідей і, як правило, починаються зі
слів: “скажіть”, “поясність” або “опишіть”. Наприклад, “Розкажіть мені
про суперечку з вашою дружиною”, що являє собою відкрите питання;
2) зондуючі – мають тенденцію генерувати відповіді дещо меншого
об’єму порівняно з тими, які обумовлені відкритими питаннями. Зазвичай
вони починаються словами: “хто”, “що”, “чому”, “де”, “коли” або “як”.
Прикладом зондуючого питання буде: “Якою частиною тіла потерпіла контактувала з поверхнею землі при падінні?”;
3) закриті – це запитання обмежені і допускають або правильну, або
помилкову відповідь, тобто “так” чи “ні”. Прикладом такого питання буде:
“Ваше обличчя під час нападу було приховане?”;
4) навідні – тип питань, у формулюванні яких вже міститься бажана
відповідь. Наприклад, питання “Ви вжили спиртне, чи не так?” є ведучим;
5) примусового вибору – тип питання, що передбачає обмежену кількість можливих відповідей. Наприклад, “Ви вдарили чи штовхнули потерпілу?” буде прикладом питання примусового вибору;
6) судження / заява – включає в себе судження або заяву особи, яка
допитує. Наприклад, “Я думаю, що цей злочин вчинили Ви” буде класифікуватися як судження / заява;
7) кратні – такі, що складаються з кількох питань, які, в свою чергу,
ставляться без паузи, не даючи можливості допитуваному відповісти на
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кожне із них. Прикладом цього може бути: “Як Ви туди потрапили? Що Ви
робили всередині? Коли ви вперше вирішили вкрасти автомобіль?”;
8) повторні (контрольні) – питання, покликані отримати від допитуваного відповідь на ті запитання, що ставились йому на початку допиту та на
які він вже відповідав;
9) пояснювальні (уточнюючі) – тип питань, що передбачають повторення особою, яка провадить допит, того, що сказав допитуваний, але формулюючи його у вигляді питання. Прикладом такого питання буде:
Допитуваний: “У цей період часу я знаходився вдома.” Слідчий: “Добре,
тож у період часу з 20.00 до 22.00 того дня Ви знаходились за вказаною
Вами адресою?” Допитуваний: “Так, правильно.”.
Результати дослідження показали, що лише в 11 випадках під час допиту підозрюваному була надана можливість повідомити про відомі йому
обставини справи у формі вільної розповіді, з них у 10 – на початку слідчої дії. Об’єм же інформації, отриманої від допитуваного під час вільної
розповіді, в середньому у 24 рази був більшим ніж при постановці різних
типів запитань, за виключенням відкритих. Тривалість вільної розповіді
складала близько 10 % від загальної тривалості усіх відповідей допитуваного, у той час як тривалість відповідей на інші типи питань становила
лише близько 1 %.
Всього під час допиту ставилось в середньому близько 97 питань, з них
закриті становили 39, 98 %, зондуючи – 29, 26 %, пояснювальні (уточнюючі) – 8, 07 %, судження/заяви – 7, 40 %, кратні – 5, 65 %, повторні –
3, 15 %, примусового вибору – на 2, 84 %, навідні запитання – 2,78 % та
відкриті – 0, 95 %. Постановка ж відкритих запитань призводила до отримання від допитуваного в середньому у 6 разів більше інформації ніж було
отримано при навідних питаннях та у 9 разів більше ніж при закритих.
Разом з тим, 49 допитів (61, 25 %) взагалі були проведені без використання відкритих запитань.
В усіх випадках особи, які проводили допит, ставили питання безсистемно, хаотично. Під час провадження 47 допитів (58, 75 %) слідчі говорили більше допитуваного.
Отримані дані у значній мірі підтвердили результати аналогічних
досліджень, що проводились у США, на що вчені зауважили, що така
практика поліцейських допитів в обох країнах зумовлена традиційною
культурою отримання від підозрюваного зізнання.
Угода про визнання вини є домінуючим інститутом кримінального процесу в США, до того ж не елементом, що доповнює систему кримінального правосуддя, а фактично цією системою3. Частка кримінальних справ,
що вирішується за результатами укладення угоди між обвинуваченим і
стороною обвинувачення, там сягає близько 95 %4. В України за даними
моніторингового звіту реалізації нового КПК України у 2013 році, проведеного Центром політико-правових реформ, кількість угод про визнання
винуватості склала 8 % від загальної кількості проваджень, надісланих до
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суду (або 1030 таких угод на місяць протягом 8 місяців 2013 року). Як
зазначають автори звіту, наведені статистичні дані свідчать про те, що
кількість спрощених проваджень в Україні перебуває на допустимому
рівні, і що таке нововведення не перетворило систему на “конвеєр зі створення обвинувальних вироків”5. Але цей висновок, на нашу думку, є не
зовсім коректним принаймні з двох причин. По-перше, через значний
вплив на правозастосовчу діяльність вітчизняних правоохоронних органів
багатолітньої практики, сформованої в умовах дії КПК України 1960 року.
По-друге, у чинному кримінальному процесуальному законодавстві існують усі передумови для того, щоб кількість таких проваджень зростала,
зокрема цьому сприяє й відсутність чіткої регламентації процедури допиту підозрюваного, що надає органам розслідування можливість зловживань з метою отримання від особи, яка притягується до кримінальної відповідальності, визнання винуватості.
Отже, повертаючись до результатів наведених досліджень, відмітимо,
що відсутність гарантій вільного викладу підозрюваним своїх показань не
виключає того, що під час допиту останній вимушений буде давати відповіді тільки на ті запитання, які цікавитимуть орган розслідування. Тому в
законі необхідно передбачити такий порядок провадження допиту, який би
забезпечував можливість підозрюваному першочергово виразити своє
ставлення до висунутої проти нього підозри і дати з приводу неї ті показання, які вважає необхідними. Як слушно зазначив М. С. Строгович,
такий порядок забезпечить повноту і гарантуватиме право давати показання та пояснення6.
Крім того, доцільно було б запровадити в українському судочинстві
обов’язковість відеозапису під час провадження допиту. Саме ця обставина слугувала б гарантією об’єктивності, неупередженості, тактовності
учасників під час проведення цієї слідчої (розшукової) дії і усунула б будьяку можливість перекручення фактів та застосування однією зі сторін
фізичного або ж психологічного насильства. А для полегшення оперування здобутими під час допиту доказами, вважаємо, що до протоколу слідчої
(розшукової) дії, окрім технічного носія, на який фіксувався допит, необхідно додавати й його точну стенограму.
Варто зазначити, що із законодавчою ініціативою про запровадження
порядку проведення допиту, що передбачає обов’язкове його фіксування
(аудіо чи відео), виступила народний депутат Т. Я. Шлюз, яка внесла проект Закону про внесення змін до КПК України (щодо проведення допиту),
зареєстрований 29.07.2013 за № 30377. У пояснювальній записці автор
законопроекту обґрунтувала необхідність таких змін зокрема тим, що це:
1) спонукатиме усіх учасників до максимальної правдивості надання свідчень та дотримання процедурних вимог закону під час його проведення;
2) унеможливить здійснення підміни відзнятих відеоматеріалів як під час
слідства так і в подальшому.
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На основі цих та інших доводів робиться висновок про те, що запропонована форма фіксування допиту безумовно сприятиме підвищенню якості формування доказової бази під час розслідування кримінальних справ.
На справедливість такого висновку можна навести результати анкетування слідчих ОВС України, під час якого 54, 6 % опитаних повідомили,
що випадки зміни показань чи відмови від них осіб, які раніше були допитані із застосуванням відеозапису, їм не відомі, а 39,5 % з них вказали, що
такі випадки поодинокі.
Пропозиція парламентаря також отримала схвальні відгуки й від практикуючих адвокатів. Так, Д. В. Бугай вказує, що прийняття проекту в цілому позитивно вплине на проведення розслідування в кримінальних провадженнях. Зокрема, для захисту прав свідків та підозрюваних це виявиться в такому: особа зможе відмовитися відповідати на будь-які запитання
слідчого без проведення відеозапису допиту; слідчий під час проведення
допиту не зможе чинити тиск (як моральний, так і фізичний) на допитувану особу; при внесенні відповідей до протоколу слідчий втратить можливість “перекручувати” показання свідка або підозрюваного; для встановлення суті будь-якого показання слідчий суддя зможе переглянути відеозапис для уникнення неоднозначного трактування показань, викладених у
протоколі допиту.
На думку С. О. Гребенюка, зазначене нововведення значно ускладнить
можливість маніпулювання показаннями підозрюваного, свідків, можливість застосування психологічного тиску при допиті, ускладнить проведення надмірно тривалих і виснажливих допитів, спрямованих на зламання волі особи, тощо8.
Заслуговує на увагу дослідження американських вчених С. Кассіна,
Дж. Кюкки, В. Лавсона та Дж. Декарла, проведене з метою встановлення
характеру впливу відеозапису на процес отримання показань від підозрюваних9.
В основу дослідження покладено експеримент, у якому прийняли
участь 61 слідчий і стільки ж осіб, які виступили в ролі підозрюваних.
Відповідно до експерименту спочатку було імітовано вчинення злочину –
крадіжки, при цьому половина з числа осіб, які в подальшому були допитані з приводу підозри, дійсно за умовами експерименту витягли з переданого їм гаманця гроші, тобто вчинили дії, що становлять об’єктивну сторону даного складу злочину, а інша – ні. В подальшому кожному із слідчих, які приймали участь в експерименті, була представлена одна із зазначених осіб і повідомлено, що остання була затримана через підозру неподалік від місця злочину. Однак лише половині з усіх слідчих було вказано
на те, що під час допиту буде здійснюватись відеозапис, іншим про це відомо не було. Потім за допомогою отриманих відеозаписів було здійснено
порівняльний аналіз тактик допитів, які були застосовані цими слідчими,
та проведено анкетування кожного учасника експерименту з приводу того,
як особисто ними був сприйнятий перебіг слідчої дії.
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Як показало вивчення відеозаписів допитів, тактика протистояння, яка
передбачає застосування агресивних конфронтаційних методів досягнення
зізнання підозрюваного (таких як: звинувачення допитуваного у брехні,
створення атмосфери недовіри, пряме звинувачення у вчиненні злочину,
переривання відповіді допитуваного тощо) і являється основною для
сучасного американського допиту, була застосована слідчими у 65 % допитів підозрюваних. Слідчі, яким не було відомо про застосування під час
допиту відеозапису, використали цю тактику приблизно у рівній мірі як
відносно винних, так і щодо невинних підозрюваних (у 67 % та 73 %
випадків відповідно). Натомість слідчі, які були поінформовані про ведення відеозапису, рідше застосовувати її до невинних підозрюваних і частіше до винних (у 40 % проти 80 % випадків відповідно). З огляду на це,
дослідники відмітили, що слідчі другої групи були більш точнішими у
своїх висновках щодо винуватості підозрюваних (у 62 % випадків) ніж ті,
які представляли першу групу (у 35 % випадків).
В залежності від того, відкрито чи приховано проводився відеозапис
допиту, різнились й оцінки, які дали учасники експерименту, щодо зусиль,
які докладали слідчі для отримання від допитуваних зізнання. Так, якщо
слідчі, які знали про застосування відеозапису, та особи, яких вони допитували, у своїх оцінках не мали розбіжностей, то в оцінках іншої групи
учасників навпаки – слідчі оцінили свої дії менш критично, ніж їх сприйняли допитані.
Таким чином, наведені результати експерименту дають підстави зробити висновок про те, що застосування відеозапису під час допиту має позитивний вплив на процес отримання показань, зокрема сприяє відповідальнішому ставленню слідчих до цієї процесуальної дії. Разом з тим викликає
стурбованість широке використання слідчими під час допиту підозрюваних прийомів та методів, які, на нашу думку, є вкрай небезпечними для
правосуддя, водночас, з формальної точки зору, знаходяться у законній
площині. До найбільш небезпечних відносимо блеф (допущений слідчими
у 86,67 % допитів) та пред’явлення фальшивих доказів (у 71,67 %).
Відповідно до ст. 87 КПК України недопустимими є докази, отримані
внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, зокрема катування, жорстокого, нелюдського або такого що принижує гідність особи,
поводження або погрози застосування такого поводження. Однак щодо
отримання доказів шляхом обману у вітчизняному кримінальному процесуальному законі, як і в американському законодавстві, заборони відсутні.
Досліджуючи цю проблематику, американські вчені С. Кассін та
К. Кейчел провели експеримент, який полягав у безпідставних звинуваченнях студентів у поломці персонального комп’ютера через використання клавіші, яку натискати їм до цього заборонив викладач. За умовами експерименту у половині випадків для отримання зізнання від студента, якого
безпідставно звинувачували у пошкодженні комп’ютера, одна із студенток
цієї групи неправдиво вказувала, що ніби була очевидцем того, як той
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натиснув на заборонену клавішу. Цей фактор призвів до збільшення кількості зізнань студентів у тих діях, які вони не вчиняли, з 48 % до 94 %10.
Отож, ці дані, незважаючи на деяку їх відносність, є досить переконливим аргументом для доповнення українського кримінального процесуального законодавства нормами, які б забороняли отримувати показання внаслідок обману.
Важливо, що у Великій Британії відмовитись від застосування під час
допиту підозрюваних так званих тактик “психологічного маніпулювання”
на користь тактики “злагоди” (PEACE). При цьому, як показали спостереження, суттєво це не вплинуло на ефективність допиту як способу збирання доказів11.
Учені С. Соукара (Греція), Р. Булл, А. Врей, М. Тернер та Дж. Черрімен
(Велика Британія), спільно провівши дослідження стенограм допитів
підозрюваних, проведених поліцією Англії та Уельсу, виявили, що слідчі
дотримуються такої тактичної комбінації, яка передбачає отримання спочатку відповіді допитуваного на відкрите запитання і лиш потім можливість постановки інших питань та пред’явлення доказів12. Проте негативне ставлення викликає продовження практики використання поліцейськими під час допиту навідних питань, адже вони створюють потенційну можливість допитуваному вгадати “потрібну” відповідь, а за такої обставини
про достовірність не може йти й мови.
Оцінка ефективності британської моделі допиту підозрюваного була б
не повною без урахування того фактору, що допитуваний попереджається
про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань.
Це передбачено Законом Police and Criminal Evidence Act 1984 року, згідно
з яким у разі, якщо підозрюваний погодився давати показання, він переводиться до розряду свідків і допитується за правилами допиту свідка13.
Однак, на думку переважної більшості вітчизняних процесуалістів, така
модель допиту підозрюваного є не припустимою. Так, Ю. М. Грошевий та
С. М. Стахівський писали, що право давати неправдиві показання пов’язане з необхідністю забезпечити право на захист, яке, звичайно, є несумісним з обов’язком давати правдиві показання14 . Тому дача завідомо неправдивих показань і відмова від дачі показань, зазначає Ю. М. Чорноус, є
наслідком реалізації права на захист і не суперечить конституційним принципам кримінального процесу15. Але, на нашу думку, ця позиція науковців є досить спірною, адже, як зауважує М. В. Костін, дача обвинуваченим
завідомо неправдивих показань не може розглядатися як допустимий спосіб його захисту, оскільки це не зумовлено його законним інтересом, суперечить публічним інтересам, інтересам правосуддя, не відповідає принципу рівності сторін16.
Дійсно, якщо право підозрюваного на захист пов’язувати з можливістю
давати завідомо неправдиві показання, то в такому випадку вони перетворюються на засіб уникнення відповідальності, що є несумісним з поняттям
законного інтересу. Останній же полягає у застосуванні норм закону від-
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повідно до завдань кримінального судочинства, з тим щоб винний був
справедливо покараний, а невинуватий не був притягнутий до кримінальної відповідальності і засуджений.
Таким чином, законний інтерес підозрюваного узгоджений із завданнями кримінального процесуального судочинства і повинен бути відображений у нормах права та підлягає захисту за допомогою правових засобів.
Але використання цих засобів для захисту незаконного інтересу є неприпустимим. Такі дії підозрюваного слід розглядати як зловживання правом.
До них С. В. Романов, зокрема, відносить давання підозрюваним завідомо
неправдивих показань, однак, незважаючи на це, науковець доводить
неприйнятність застосування до підозрюваного будь-якої відповідальності. На його думку, формами запобігання зловживання підозрюваним своїми правами виступають відмова у захисті інтересу, що відстоюється за
допомогою такого зловживання, налагодження ефективної роботи правоохоронних органів; встановлення таких процедур, які позбавляють підозрюваного очікуваної вигоди від зловживання правом, водночас не обмежуючи останнього у здійсненні наданого йому права тощо17. Очевидно,
що ці форми у національному кримінальному процесуальному законодавстві далекі від досконалості, що, на наш погляд, робить передчасним розгляд питання про запровадження кримінальної відповідальності підозрюваного за давання завідомо неправдивих показань, адже така міра впливу
може виступати як останній аргумент, коли буде доведено, що інші механізми є не достатньо ефективними і не забезпечують баланс публічного та
приватного інтересів у кримінальному судочинстві.
Іншою виглядає ситуація з можливістю застосування кримінальної відповідальності до підозрюваного за умисну обмову невинуватої особи.
Вважаємо, що її запровадження можливе вже сьогодні. Як зазначають
С. Х. Нафієв та А. Л. Васін, право на захист не є абсолютним і його здійснення не повинно порушувати права та свободи інших осіб. Прагнучи
виправдати себе перед слідством та судом шляхом необґрунтованого перекладання вини на іншу особу, обвинувачений посягає на низку прав і свобод, гарантованих Конституцією та законами. У випадках використання
незаконних методів захисту, пов’язаних із завідомо неправдивим обвинуваченням інших осіб у вчиненні злочину, обвинувачений підлягає за це
кримінальній відповідальності18. Такої ж позиції дотримується й
В. М. Тертишник, який пропонує у законі передбачити кримінальну відповідальність за обмову явно невинуватої у вчиненні злочину особи, обґрунтовуючи це тим, що останні дії можуть заподіяти суттєвої шкоди законним
правам та інтересам громадян. Відповідальність за вчинення обмови явно
невинуватої особи мають нести всі особи, які вчинили такі дії, незалежно
від їх процесуального статусу19.
Також вимагає вирішення проблема реалізації закріпленого у ч. 3 ст. 42
КПК України права підозрюваного давати показання, яке поставлено в
пряму залежність від рішення сторони обвинувачення та суду. Адже відо-
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мості щодо обставин у кримінальному провадження, які відомі підозрюваному, можуть набути статусу доказів лише за умови, якщо вони надані під
час допиту, право на провадження якого мають виключно офіційні суб’єкти кримінального провадження – уповноважені державні органи та посадові особи. Суб’єкти сторони захисту не наділені такими повноваженнями, у разі необхідності вони вправі лише ініціювати проведення слідчих
(розшукових), у тому числі, негласних слідчих (розшукових) дій. Таке ініціювання здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних
клопотань, у задоволенні яких у разі відсутності відповідних підстав може
бути відмовлено (ч. 3 ст. 93, ст. 220 КПК України). А тому вважаємо, що
кримінальний процесуальний закон має обов’язково містити положення
про негайний допит особи після повідомлення їй про підозру або затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Це дасть
змогу якомога швидше перевірити показання підозрюваного, який може
повідомити не тільки ті обставини, що цікавлять орган розслідування, а й
надати по них пояснення, вказати на факти, що мають значення для його
захисту. Крім того, негайний допит зменшуватиме ризик отримання
неправдивих показань з пристосованими до них доказами.
Отже, як бачимо, у чинному КПК України до категорії “показання”
законодавець підійшов формально, як до рядового правового інституту у
кримінальному процесі, вклавши у нього виключно правовий зміст.
Переконані, що процесуальна форма має містити у собі й тактичні прийоми розслідування, направлені на забезпечення достовірності показань
підозрюваного. Закріплення ж тактичних прийомів у законодавстві не
позбавляє їх криміналістичної сутності. У свою чергу вміле використання
розроблених криміналістикою і заснованих на законі тактичних прийомів
у значній мірі підвищить ефективність допиту як засобу отримання показань, у тому числі від підозрюваного.
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О. М. ЖУК

РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЯК ЮРИДИЧНІ КАТЕГОРІЇ
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА
Розглядається соціально-правова природа ресоціалізації засуджених до позбавлення волі, соціальна та трудова реабілітація, взаємодія ресоціалізації, реабілітації та
соціальної адаптації. Соціальна реабілітація осіб, які звільняються з місць позбавлення волі, являє собою двохетапний процес, який складається з їх підготовки до життя
на волі та надання соціальної допомоги після звільнення. Основною метою соціальної
реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, є відновлення у особистості суспільно корисних зв’язків, навичок, звичок, кваліфікацію та пристосування до життя в
суспільстві.
Ключові слова: ресоціалізація, реабілітація, соціальна та трудова реабілітація,
соціалізація, десоціалізація, пенітенціарна та постпенітенціарна ресоціалізація.
Жук Е. Н. Ресоциализация и реабилитация – как юридические категории уголовно-исполнительного права
Рассматривается социально-правовая природа ресоциализации осужденных к
лишению свободы, социальная и трудовая реабилитация, взаимодействие ресоциализа© ЖУК Олена Миколаївна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ
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ции, реабилитации и социальной адаптации. Социальная реабилитация лиц, освобожденных из мест лишения свободы, представляет собой двухэтапный процесс, который
состоит из их подготовки к жизни на свободе и предоставления социальной помощи
после освобождения. Основной целью социальной реабилитации лиц, освобожденных из
мест лишения свободы, является восстановление в личности общественно-полезных
связей, навыков, привычек, квалификации и приспособлении к жизни в обществе.
Ключевые слова: ресоциализация, реабилитация, социальная и трудовая реабилитация, социализация, десоциализация, пенитенциарная и постпенитенциарная ресоциализация.
Zhuk Elena. Correction and training – both legal category of penal law
In the article the socio-legal nature of correction to imprisonment, social and vocational
education, cooperation and remedial education. Social correcting people who are released
from prison, is a two-step process that consists of preparing them to live in freedom and social assistance after release. The main goal of social correction of persons released from prison, is the restoration of the individual public utility connections, skills, habits, skills and
adapt to life in society.
Key words: Corrections, education, social and vocational training, correction in prison
and after release.

Проблема ресоціалізації, тривалий час перебуває у центрі уваги кримінологів і фахівців в галузі кримінального, кримінально-виконавчого права,
педагогіки, психології, соціології та інших суспільних наук. «Ресоціалізація» – поняття соціальне, яке за визначенням Ю.В. Жулевої означає
«поновлення або повторність дії, яка є протидією соціальній деградації
особистості»1.
Ресоціалізація – поняття багатопланове, яке, з одного боку, може бути
визначене як система заходів протидії десоціалізації особистості а з іншого боку – процес повторного внутрішнього пристосування особистості до
життя в суспільстві. Деякі вчені під ресоціалізацією засуджених розуміють
процес відновлення втрачених або ослаблених під час відбування кримінального покарання їхніх соціальних зв’язків, функцій і статусу, засвоєння
ними стандартів поведінки і ціннісних орієнтацій та усвідомлення правових, моральних і інших норм, які регулюють суспільне життя. На нашу
думку, такий підхід характеризує лише одну сторону багатогранного процесу ресоціалізації, оскільки відповіді на питання коли, яким чином і під
впливом яких факторів відбувається відновлення соціального статусу особистості він не дає.
У Кримінально-виконавчому кодексі України дається поняття ресоціалізації в місцях позбавлення волі як “свідоме відновлення засудженого в
соціальному статусі повноправного члена суспільства, повернення його до
самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві, де засоби виправлення і ресоціалізації засуджених застосовуються з урахуванням виду покарання, особистості засудженого, характеру суспільної небезпеки і мотивів вчиненого злочину та поведінки засудженого
під час відбування покарання. До основних засобів виправлення та ресоціалізації засуджених відноситься порядок виконання та відбування пока-
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рання (режим), суспільно корисна праця, соціально-виховна робота,
загальноосвітнє і професійно-технічне навчання та громадський вплив2.
В сучасній юридичній літературі представлені різні точки зору вчених
на процес та поняття ресоціалізації. Так, відомий вчений-юрист
М.О. Стручков розглядає ресоціалізацію як процес, “який складається з
двох етапів – пенітенціарного (під час перебування в місцях позбавлення
волі) та постпенітенціарного (після звільнення засудженого з місць позбавлення волі). При цьому до процесу ресоціалізації він відносить і профілактичний вплив на осіб з відхиляючою поведінкою3.
А.А. Волошина розглядає ресоціалізацію колишніх в’язнів тільки як
постпенітенціарну “роботу з дармоїдцями, п’яницями, раніше засудженими, які не стали на шлях виправлення”, підкреслюючи у цьому процесі
роль органів внутрішніх справ, державної влади, управління та суспільних
організацій4.
В.Б. Писарєв вважає ресоціалізацію комплексною проблемою, “яка
включає в себе адаптацію засудженого в умовах виконання покарань з
метою його виправлення та перевиховання, підготовку засудженого до
звільнення та соціальну адаптацію до умов життя на волі”5.
В.І. Позняков, аналізуючи ресоціалізацію неповнолітніх, підкреслює,
що це єдиний еволюційний процес, що включає в себе соціалізацію, яка
почалася до засудження, і продовжується в місцях позбавлення волі і після
звільнення в умовах життя на волі. На його погляд, „розв’язання проблеми
ресоціалізації осіб, які відбувають кримінальне покарання у вигляді
позбавлення волі, потребує врахування багатьох факторів, у тому числі
вікових особливостей засуджених6.
І.Г. Богатирьов під ресоціалізацією розуміє « виправлення засудженого,
формування у нього законослухняної поведінки, стимулювання становлення на життєву позицію, яка відповідає соціальним нормам, шляхом відновлення, збереження та розвитку соціально-корисних якостей і відносин
під час відбування покарання та соціальної адаптації після звільнення з
місць позбавлення волі»7.
С.Я. Фаренюк, В.О. Корчинський вважають, що для «успішної ресоціалізації виправлення і перевиховання засуджених необхідне створення єдиної системи правового регулювання виконання покарань, яка відносилася
б до пенітенціарного та постпенітенціарного етапу перебування засудженого в місцях позбавлення волі»8.
Поняття „ресоціалізації” як соціально-правову категорію неможливо
розглядати, не аналізуючи такі поняття як „реабілітація” та „адаптація”,
які часто зустрічаються в юридичній літературі та взаємопов’язані між
собою. Реабілітація тісно пов’язана з ресоціалізацією, але зосереджується
виключно на постпенітенціарному періоді, тобто після звільнення засудженого, коли звільнений проходить знову процес адаптації – шукає роботу, житло, встановлює соціальні зв’язки, навчається в освітніх закладах, на
курсах, ПТУ тощо. Ресоціалізація ж більш широке поняття, ніж реабіліта-
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ція, оскільки охоплює і пенітенціарний період, тобто термін відбування
покарання в місцях позбавлення волі.
На наш погляд, під ресоціалізацією засуджених необхідно розуміти
процес відновлення особи, яка вчинила злочин і засуджена до покарання,
як соціалізованого члена суспільства, що здійснюється на основі застосування до неї комплексу правових, організаційних, психолого-педагогічних,
виховних та інших заходів впливу на різних етапах кримінальної відповідальності з метою недопущення здійснення повторних протиправних
діянь та повернення її до самостійного загальноприйнятого соціального
життя в суспільстві.
Одночасно з визначенням поняття ресоціалізації засуджених виникає
необхідність у визначенні поняття соціальної реабілітації осіб, звільнених
з місць позбавлення волі, до якого необхідно віднести як підготовку засудженого до звільнення, так і надання йому, вже звільненому від відбування
покарання, соціальної, правової, медичної, психологічної, побутової та
трудової допомоги, можливості професійного навчання і перенавчання по
новій спеціальності з метою відновлення у нього потрібних навиків і зв’язків для пристосування до загальноприйнятих умов життя в суспільстві.
До ресоціалізації як загального поняття необхідно віднести як пенітенціарний, так і постпенітенціарний вплив на особистість з метою її виховання в місцях позбавлення волі та адаптації до умов життя після відбуття
кримінального покарання. Під пенітенціарною ресоціалізацією необхідно
розуміти процес відновлення соціального статусу особистості, який відбувається під впливом застосування до засудженого комплексу правових,
організаційних, педагогічних, психологічних, виховних та інших заходів
впливу під час виконання покарання.
В юридичній літературі поряд з поняттям «ресоціалізації» широко вживається термін «реабілітація».
Термін “реабілітація” походить від латинського слова „rehabilitio” –
(відновлення), знайшов відображення в юриспруденції і медицині. В медицині під реабілітацією розуміють усунення наслідків хвороби або травми,
а також комплекс медичних, психологічних та інших заходів, які спрямовані на відновлення порушених функцій організму та працездатності хворих і інвалідів. У правовому аспекті реабілітація – це відновлення в правах, наприклад, реабілітація колишніх в’язнів тоталітарного режиму, реабілітація при перегляді справи та судового вироку при відсутності складу
злочину або постанова про припинення справи про адміністративне правопорушення та інше. Такі визначення терміну не розкривають повністю
його сутності, оскільки в соціальній сфері існують специфічні елементи
реабілітації, як чітко визначеної категорії людей, а не тільки осіб, які звільняються з місць позбавлення волі. Мова йде про повну соціальну реабілітацію і про зняття обвинувачення або судимості.
Дослідження проблеми соціальної реабілітації осіб, звільнених з місць
позбавлення волі, зумовлюється тим, що особа, яка відбула покарання і
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звільняється на волю, неминуче має істотні соціальні деформації. Ізоляція
від суспільства, специфічне середовище УВП, яке різко відрізняється від
звичного для засудженого способу життя, злочинна субкультура, специфічні умови життя, в яких деякі засуджені перебувають протягом кількох
років, негативно впливають на їх особистості.
Більшість з ув’язнених втрачають трудові професійні навички, сімейні
зв’язки, стають дратівливими та озлобленими, особливо, якщо за вироком
суду мають тривалі строки позбавлення волі. В місцях позбавлення волі
вони збагачуються кримінальним досвідом, стають більш схильними до
вчинення нових злочинів. Про наявність цієї проблеми свідчать дані про
динаміку повторної злочинності, яка залишається високою.
При розгляді реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлення волі,
мова іде про специфічну соціальну категорію – колишніх засуджених, які
відбули покарання в ізольованому від суспільства середовищі, із специфічними умовами життя та розвинутою злочинною субкультурою. Після
звільнення вони мають відновити втрачені ними трудові, професійні
навички, сімейні стосунки, знайти роботу, житло та інше, тобто повернутися в суспільство і у подальшому житті дотримуватись існуючих в суспільстві соціальних норм. Досягнення цієї мети потребує вивчення і визначення поняття соціальної реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, саме в соціальному аспекті для того, щоб допомогти звільненим
жінкам повернутися в суспільство, а якщо потрібно, то й виробити
необхідні для ведення соціально корисного способу життя якості.
Соціальна реабілітація осіб, які звільняються з місць позбавлення волі,
являє собою двоетапний процес, який складається з їх підготовки до життя
на волі та надання соціальної допомоги після звільнення.
У соціальній реабілітації жінок, що звільняються з місць позбавлення
волі, присутній істотний елемент ресоціалізації, пов’язаний із трансформуванням свідомості і їхньої соціальної поведінки у відповідності з критеріями суспільної нормативності. Соціальна реабілітація при цьому розглядається як процес, який супроводжує відносини між суспільством, його
інститутами та суб’єктом адаптації, тобто як актуальний контекст соціальних умов адаптації, що впливає на характер, спрямованість і успішність
процесу ресоціалізації. Метою керування процесом соціальної реабілітації
жінок, звільнених з місць позбавлення волі, є відновлення їхнього об’єктивного і суб’єктивного статусу повноправних громадян, які дотримуються правових і моральних норм поведінки. Перша задача стосується суспільства, вона забезпечує відновлення об’єктивних параметрів їх статусу,
а друга – самого індивіда, і визначає нормалізацію суб’єктивних характеристик звільненого.
Таким чином можна дати визначення поняття соціальної реабілітації
звільнених з місць позбавлення волі як процесу підготовки осіб, у яких
закінчується строк відбування покарання в УВП та надання їм постпенітенціарної допомоги, яка реалізується у вигляді комплексу заходів соці-
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ального, правового, виховного та кримінологічного характеру, направленого на відновлення, а при необхідності і на набуття цими особами особистих якостей, що дозволяють їм вести законослухняний і соціально-корисний спосіб життя.
Основною метою соціальної реабілітації жінок, звільнених з місць
позбавлення волі, є відновлення у особистості суспільно-корисних зв’язків, навичок, звичок, кваліфікації та пристосування до життя в суспільстві.
До соціальної реабілітації необхідно віднести комплекс заходів з
надання в постпенітенціарний період соціальної, правової, медичної, психологічної допомоги та забезпеченістю житлом з метою пристосування
звільненого до умов життя на волі, які будуть розглянуті вище.
Виходячи з вищерозглянутого, можна зробити такі висновки:
по-перше, до поняття ресоціалізація засуджених слід відносити процес
становлення особи, як соціального члена суспільства, що здійснюється на
основі застосування до особи, яка вчинила злочин і засуджена за нього,
комплексу правових, організаційних, психологічних, виховних та інших
заходів впливу на різних етапах кримінальної відповідальності з метою
недопущення здійснення повторних протиправних діянь та повернення її
до самостійного загальноприйнятого суспільно-нормального життя в суспільстві;
по-друге, ресоціалізація як соціально-правова категорія охоплює різні
сторони оновлення соціальних зв’язків як під час відбування покарання,
так і після звільнення з місць позбавлення волі, тому її необхідно розділяти на пенітенціарну і постпенітенціарну. Пенітенціарна ресоціалізація
являє собою звикання засудженого до умов позбавлення волі та вироблення у нього законослухняної поведінки в установі, де він відбуває покарання за вчинений ним злочин, коли особа проходить соціальну адаптацію,
вирішує житлову проблему, працевлаштовується і потребує медичної та
психологічної допомоги, фінансової та державної підтримки. До постпенітенціарної ресоціалізації необхідно віднести комплекс заходів з трудового
та побутового влаштування і встановлення зв’язків у звільненого з метою
його подальшої соціальної реабілітації після звільнення на волю;
по-третє, до поняття «ресоціалізаця засуджених» слід відносити процес
становлення особи як соціального члена суспільства, що здійснюється на
основі застосування до особи, яка вчинила злочин і засуджена за нього,
комплексу правових, організаційних, психологічних, виховних та інших
заходів впливу на різних етапах кримінальної відповідальності з метою
недопущення здійснення протиправних діянь та повернення її до самостійного загальноприйнятого суспільно-нормального життя в суспільстві;
по-четверте, реабілітація – це відновлення у особи, яка відбула покарання у місцях позбавлення волі, соціальних зв’язків та надання їй соціальної, медичної, психологічної допомоги та працевлаштування.
До соціальної реабілітації автор відносить процес підготовки осіб, у
яких закінчується термін відбування покарання в установах виконання
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покарань, шляхом надання їм постпенітенціарної допомоги, яка реалізується у вигляді комплексу заходів соціального, правового, виховного та
кримінологічного характеру, направленого на відновлення, а за необхідності набуття цими особами особистих якостей, які дозволяють їм вести
законослухняний та соціально-корисний спосіб життя. Трудова реабілітація передбачає допомогу органів державної влади та управління, центрів
зайнятості населення у працевлаштуванні звільненого та наданні йому
допомоги в одержанні професії.
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О. В. БІЛОУС

ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРОНИКНЕННЯ ДО ЖИТЛА
ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ
ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Досліджено питання законодавчої регламентації проникнення до житла чи іншого
володіння особи під час кримінального провадження. Проаналізовано кримінальне процесуальне законодавство, виявлено недоліки правової регламентації та розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства, що визначає порядок проникнення до
житла чи іншого володіння особи.
Ключові слова: житло, інше володіння особи, недоторканність житла, проникнення до житла чи іншого володіння особи.
Белоус О.В. Законодательная регламентация проникновения в жилище или
иное владение лица в ходе уголовного производства
Исследованы вопросы законодательной регламентации проникновения в жилище
или иное владение лица в ходе уголовного производства. Проанализировано уголовное
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процессуальное законодательство, выявлены проблемы правовой регламентации, разработаны предложения по усовершенствованию законодательства, определяющего
порядок проникновения в жилище или иное владения лица.
Ключевые слова: жилище, иное владение лица, неприкосновенность жилища, проникновение в жилье или иное владение лица.
Bilous Oleg. Legislative regulation of entering the dwelling or other private property during
The issue of legal regulation of entering the dwelling or other private property during
criminal proceedings was investigated. The criminal procedural law was analyzed, the shortcomings of legal regulation were revealed and the suggestions for improving the legislation
determining the procedure of entering the dwelling or another property.
Key words: dwelling, other private property, inviolability of dwelling, entering the
dwelling or other private property.

Право на недоторканність житла задекларовано в міжнародно-правових документах та конституціях усіх правових держав світу. Зокрема, ст. 8
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод гарантує
право осіб на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого
житла і кореспонденції. В цій нормі також відмічається, що органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком
випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у
демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи
злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод
інших осіб1.
Стаття 30 Конституції України, ґрунтуючись на вказаних міжнародноправових стандартах, визначила, що не допускається проникнення до
житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку
інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках,
пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший,
встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку2.
Кримінальний процесуальний кодекс (далі – КПК) України питання
проникнення до житла чи іншого володіння особи регламентує в статтях
13 та 233. Так, положення ст. 13 КПК України характеризує недоторканність житла як засаду кримінального провадження, а в ст. 233 КПК України
визначено процесуальний порядок проникнення до житла чи іншого володіння особи. Проте, аналіз законодавчої регламентації засади недоторканності житла чи іншого володіння особи та практики його реалізації свідчить про необхідність вдосконалення окремих норм кримінального процесуального законодавства.
Дослідженню засади недоторканності житла та іншого володіння особи
у кримінальному процесі були присвячені роботи таких вчених як В.Т. Маляренко, Ю.М. Грошевий, Л.Д. Удалова, В.В. Назаров, О.П. Кучинська,

Держава і право • Випуск 65
І.Л. Петрухін, І.В. Сервецький, І.Й. Гаюр та І.Ф. Літвінова. Більшість із
робіт вказаних авторів були присвячені дослідженню цього питання за
часів дії КПК 1960 року. Прийняття в 2012 році нового Кримінального
процесуального кодексу обумовило необхідність подальшого дослідження
проблем недоторканності житла чи іншого володіння особи.
В КПК України питання, які регламентують порядок проникнення до
житла чи іншого володіння особи під час здійснення досудового розслідування, закріплені у статтях 13 та 233 КПК. В ст. 13 КПК України фактично повторюється положення ст. 30 Конституції України, та визначено, що
не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим
рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. В ст. 233 КПК
України вказано, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого
володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім
випадків, установлених частиною третьою цієї статті (ч. 1 ст. 233). А у ч. 3
ст. 233 КПК визначено, що слідчий, прокурор має право до постановлення
ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у
невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна
чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні
злочину3.
Вищенаведені норми свідчить про те, що в ст. 233 КПК України порядок реалізації конституційної засади недоторканності житла регламентується дещо ширше. Адже ст. 30 Конституції України та ст. 13 КПК України
визначили, що житло є недоторканним, вказавши, що проникати до житла
можна на підставі судового рішення або при наявності невідкладних
випадків. Проте в цих нормах нічого не зазначено про можливість увійти
до житла за добровільною згодою особи, яка там проживає. На відміну від
цього, у ч. 1 ст. 233 КПК України вказано, що потрапити до житла можна
також за добровільною згодою особи. Така правова регламентація процесуального порядку проникнення до житла чи іншого володіння особи
зумовлює те, що буквальне (вузьке) тлумачення положень ст.13 КПК
України, яке визначає недоторканність житла як засаду кримінального
процесу, дозволяє зробити помилковий висновок про те, що закон не
передбачає можливості потрапити у житло на підставі згоди особи, яка там
проживає. Вважаємо, що таке твердження є безпідставним. По-перше,
недоторканність житла – це суб’єктивне право особи, яка проживає в
цьому житлі. І тому вона може розпоряджатися ним на власний розсуд –
хоче впускає інших осіб до свого житла, не хоче – може не впускати. Подруге, “проникати” означає пробиратися, прокрадатися куди-небудь4.
Тобто, потрапити до житла можна як за згодою, так і без згоди володільця
конкретного житла.
А тому положення ч. 1 ст. 233 КПК України в частині того, що ніхто не
має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою
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метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє,
не суперечить положенням ст. 30 Конституції України та ст. 13 КПК
України, а лише конкретизує його та визначає механізм реалізації цієї конституційної засади кримінального провадження. Проте, з метою однозначного розуміння й чіткого застосування норм кримінального процесуального законодавства вважаємо за доцільне вдосконалити положення ст. 30
Конституції та ст. 13 КПК України, виклавши їх у такій редакції: кожному
гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до
житла чи до іншого володіння всупереч волі осіб, які ним володіють, інакше як за вмотивованим рішенням суду, за винятком невідкладних випадків,
пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.
Проникати в житло чи інше володіння особи під час здійснення кримінального провадження можна лишена на підставах та в порядку визначеному законом. При цьому І.Ф. Літвінова наголошує, що враховуючи винятковість обмеження права на недоторканність житла чи іншого володіння та
необхідність такого обмеження з метою вирішення завдань кримінального
судочинства, можливий баланс між ними може бути створений тільки за
наступних процесуальних критеріїв: 1) наявність законно та обґрунтовано
розпочатого кримінального провадження; 2) наявність підстав, передбачених законом; 3) наявність рішення відповідних посадових осіб у визначених законом випадках відповідно до їх компетенції; 4) закріплена в законі
можливість оскарження таких рішень; 5) відповідність обсягу обмеження
прав особи дійсній необхідності, що випливає з матеріалів справи5.
Окремої уваги потребує з’ясування мети обмеження конституційного
права особи на недоторканність житла під час здійснення кримінального
провадження. Адже, в ч. 2 ст. 30 Конституції України та в ст. 13 КПК
України вказано, що не допускається проникнення до житла чи до іншого
володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
Частина 1 ст. 233 КПК України не йде шляхом дублювання вказаних
норм, а визначає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого
володіння особи з будь-якою метою. Окрім того, ст. 233 КПК України має
загальну назву “Проникнення до житла чи іншого володіння особи”, де
нічого не вказано, що правила, викладені у цій нормі стосуються лише для
провадження слідчих (розшукових) дій. Наведене свідчить про те, що
зміст ст. 233 КПК України поширюється не лише на процесуальний порядок проникнення до житла чи іншого володіння особи з метою проведення слідчих (розшукових) дій. Правила, визначені в ст. 233 КПК України,
підлягають застосуванню щодо будь-яких випадків, коли у слідчого чи
прокурора виникає необхідність обмежити право на недоторканність
житла: з метою проведення в житлі і допиту, слідчого експерименту, освідування особи чи застосування деяких засобів забезпечення кримінального провадження6.
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Перелік таких процесуальних дій є досить широким. Зокрема, під час
кримінального провадження з проникненням до житла чи іншого володіння особи здійснюються чи можуть здійснюватися: затримання особи (статті 187–191, 207, 208 КПК України), тимчасовий доступ до речей та документів (статті 159–166 КПК України), арешт майна (статті 170–175 КПК
України), контроль за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який
перебуває під домашнім арештом (ч. 5 ст. 181 КПК України), обшук (статті 234–236 КПК України), огляд (статті 237–238 КПК України), слідчий
експеримент (ст. 240 КПК України), обстеження публічно недоступних
місць, житла чи іншого володіння (ст. 267 КПК України).
Таким чином, процесуальна форма, встановлена в ч. 1 ст. 233 КПК
України, поширюється на всі види процесуальних дій незалежно від мети
проникнення в житло чи інше володіння. Слід погодитися, що єдиним
виключенням має бути те, що мета проникнення має бути пов’язана із
конкретним кримінальним провадженням7.
А тому, викликає певні зауваження розташування цих положень у системі норм КПК України. Так, ст. 233 КПК знаходиться в главі 20 “Слідчі
(розшукові) дії”. А вищевикладене свідчить, що положення ст. 233 КПК
поширюються і на здійснення інших процесуальних дій. Тому вони є
загальними для всіх випадків проникнення до житла чи іншого володіння
особи у кримінальному провадженні. Враховуючи вищевказане, вважаємо,
що положення, закріплені у ст. 233 КПК України, мають бути закріплені у
ст. 13 КПК України як характеристика засади недоторканності житла.
Зокрема, подібний підхід до регламентації цієї засади можна спостерігати
в ст. 12 КПК Молдови.
Отже, відповідно до норм кримінального процесуального законодавства потрапити до житла чи іншого володіння особи для проведення там
процесуальних дій можна:
1) на підставі дозволу особи, яка володіє цим житлом;
2) всупереч волі особи, яка володіє житлом, але лише:
– за наявності ухвали слідчого судді;
– чи за наявності невідкладних випадків, пов’язаних із врятуванням
життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.
Таким чином, одним із способів проникнення до житла чи іншого володіння особи є входження туди на підставі дозволу особи, яка володіє ним,
за її добровільною згодою. Цей спосіб є найпростішим з точки зору процесуальної економії, адже він не потребує великих процесуальних затрат
сил та часу. Втім, його реалізація також вимагає дотримання процесуальної форми, зокрема – щодо порядку отримання та фіксації такого дозволу.
Так, ч. 1 ст. 233 КПК України визначає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як
лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє. Це положення свідчить, що під час проведення процесуальних дій у житлі, чи іншому воло-
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дінні слідчий чи прокурор повинен отримати дозвіл на входження в певне
приміщення від особи, яка на цей момент проживає в ньому (є фактичним
володільцем житла, займає його). Хоча, як свідчить аналіз слідчо-судової
практики, не завжди це положення тлумачиться саме таким чином.
Щодо того, де та як має бути відображено факт отримання згоди на
проникнення до житла, то закон не містить ніяких конкретних вимог щодо
цього питання. Тому, важливим є не стільки форма, як сам факт наявності
згоди та її фіксація у процесуальних документа. Це може бути як підпис
особи перед початком проведення слідчої дії (зокрема, бланки протоколів
огляду чи обшуку містять відповідну графу), або окрема розписка, яка
долучається до матеріалів кримінального провадження. Але слід підтримати вчених, які наголошують на тому, що форма згоди повинна бути письмовою8.
Випадки проникнення до житла чи іншого володіння особи без її згоди
І.Л. Петрухін пропонує поділяти на такі дві ситуації: 1) при непередбачуваних надзвичайних обставинах; 2) при захисті правопорядку9.
Перша ситуація – проникнення в житло без згоди осіб, які в ньому проживають, при пожежах, землетрусах, обвалах, аваріях водопроводу, каналізації, при пошкодженні газопостачання тощо. Тобто до житла без згоди
особи можна проникати при непередбачуваних чи надзвичайних обставинах, відповідно до вимог, визначених законами України. Адже не можливо
спочатку отримувати рішення суду для того, щоб увійти в приміщення при
землетрусі чи після нього з метою визволення людей. Не може людина зволікати, коли з чужої квартири, де відсутні мешканці, йде витік газу10.
Друга ситуація – це проникнення до житла всупереч волі особи, яка там
проживає, для: розкриття злочинів та встановлення істини у кримінальному процесі; отримання відомостей про злочини та осіб, які там проживають, при проведенні оперативно-розшукової діяльності; попередження
злочинів та інших правопорушень в межах адміністративно-правової
діяльності; виконання вироків та інших судових рішень11.
Такі ситуації передбачені як у КПК України, так і в інших законах
України. При чому, проникнення може здійснюватися як за рішенням суду,
так і без нього. Аналіз нормативно-правових актів, які містять положення
про проникнення до житла чи іншого володіння особи, свідчить, що таке
проникнення можуть здійснити: слідчий, прокурор (ст. 233 КПК України);
державний виконавець (п. 15 ч. 3 ст. 11 закону України “Про виконавче
провадження”); співробітники міліції (підпункти б, в п. 15 ч. 1 ст. 11 закону України “Про міліцію”); співробітники служби безпеки (п. 7 ч. 1 ст. 25
закону України “Про Службу безпеки України”); співробітники оперативних підрозділів (п. 7 ч .1 ст. 8 закону України “Про оперативно-розшукову
діяльність”); військовослужбовці національної гвардії (п. 10 ч. 1 ст. 12
закону України “Про Національну гвардію України” та п. 2 ч.1 ст.18 закону України “Про правовий режим надзвичайного стану”); військовослужбовці Служби правопорядку у Збройних Силах України (п. 12 ч. 1 ст. 7
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закону України “Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах
України”); органи, підрозділи, військовослужбовці, а також працівники
Державної прикордонної служби України, які відповідно до їх службових
обов’язків можуть залучатися до оперативно-службової діяльності (п. 1
ч. 1 ст. 20 закону України “Про Державну прикордонну службу України”);
військовослужбовці Управління державної охорони України (п. 5 ч. 1 ст. 18
Закону України “Про державну охорону органів державної влади України
та посадових осіб”); посадові особи, залучені до антитерористичної операції (п. 6 ст. 15 закону України “Про боротьбу з тероризмом”).
Так як під час проникнення до житла всупереч волі особи, яка там проживає, відбувається втручання державних органів до сфери прав людини,
адже обмежується конституційне право на недоторканність житла, то це
вимагає від законодавця встановлення дієвих гарантій забезпечення прав
та законних інтересів усіх учасників кримінального провадження. Однією
з гарантій у кримінальному процесі є процесуальна форма. А тому, КПК
України значну увагу приділяє регламентації процедури отримання судового рішення про проведення процесуальних дій з проникненням у житло
чи інше володіння особи та порядку його виконання.
Аналіз та узагальнення норм КПК України дозволяє виділити такі
загальні правила прийняття та виконання рішення про проведення процесуальних дій з проникненням у житло чи інше володіння особи. По-перше,
слідчий за погодженням з прокурором, прокурор звертаються до суду, в
межах територіальної юрисдикції якого перебуває орган досудового розслідування, з відповідним клопотанням. До клопотання мають бути додані: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального
провадження, в рамках якого подається клопотання; оригінали або копії
документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує
доводи клопотання. Слідчий суддя розглядає це клопотання за участю прокурора чи сторін кримінального провадження, якщо це передбачено законом, та постановляє ухвалу. Виконують ухвалу про проведення процесуальної дії в житлі чи іншому володінні особи слідчий, прокурор чи за
дорученням слідчого співробітники оперативних підрозділів за участі
понятих та, як правило, володільця житла.
Як бачимо, процесуальна форма отримання рішення суду про проведення слідчих дій чи заходів забезпечення кримінального провадження,
що здійснюються з проникненням до житла чи іншого володіння особи,
вимагає суттєвих затрат часу, що може спричинити втрату доказів. А тому,
під час звернення до суду з відповідним клопотанням, слід було б досить
активно використовувати сучасні досягнення науки і техніки щодо направлення документів електронною поштою та використання електронного
цифрового підпису.
Право на недоторканність житла чи іншого володіння особи – це одне
із основоположних прав людини, яке задеклароване в міжнародно-правових документах та конституціях усіх правових держав світу. Це право є
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пріоритетним та знаходиться під особливим державним контролем.
Обмеження права на недоторканність житла чи іншого володіння особи у
кримінальному провадженні вимагає від законодавця чіткості та однозначності при регламентації процесуального порядку проникнення до житла чи
іншого володіння особи.
1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004 2. Конституція
України від 28.06.1996 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради
України. – 1996. – №30. – Ст. 141. 3. Кримінальний процесуальний кодекс України: закво набуває чинності з 19 лист. 2012 р. (офіц. текст) – К. : Паливода А.В., 2012. – 326 с.
4. Словник української мови. Академічний тлумачний словник : в 11 т. (1970–1980)
[Електронний ресурс].– Т. 8. – Режим доступу : http://sum.in.ua/s/pronykaty 5. Літвінова І. Ф. Гарантії недоторканності житла чи іншого володіння особи у кримінальному
процесі України : дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / Літвінова І.Ф. – К., 2010. –
С. 117-118. 6. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 т. / В.Я. Тацій, О.М. Бандурка, А.В. Портнов, В.П. Пшонка, Є.М. Блажівський,
Є.П. Бурдоль. – Х. : Право, 2012. – Т. 1. – С. 589. 7. Науково-практичний коментар до
Кримінального процесуального кодексу України / за ред. О. А. Банчука, Р. О. Куйбіди,
М. І. Хавронюка. – Х. : Фактор, 2013. – С. 463. 8. Кримінальний процесуальний кодекс
України : науково-практичний коментар у 2 т. / В.Я. Тацій, О.М. Бандурка, А.В.
Портнов, В.П. Пшонка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль. – Х. : Право, 2012. – Т. 1. –
С. 589. 9. Петрухин И.Л. Личная тайна (человек и власть) / Петрухин И.Л. – М. :
Юристъ, 1998. – С. 97. 10. Маляренко В.Т. Про недоторканість житла та іншого володіння особи як засаду кримінального судочинства / В.Т. Маляренко // Вісник
Верховного Суду України. – 2004. – № 9. – С. 7. 11. Петрухин И.Л. Личная тайна (человек и власть) / Петрухин И.Л. – М. : Юристъ, 1998. – С. 97.

Розділ 9
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
І ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

УДК 325.1:341.242

С. М. ОЛІЙНИК

ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РЕАДМІСІЇ ОСІБ
ЯК МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ
Здійснено ретроспективне дослідження реадмісії осіб як інституту міжнародного права, її нормативно-правової регламентації та становлення. Встановлено, що
коріння міжнародно-правового регулювання цього явища сягає Х століття.
Ключові слова: ґенеза, реадмісія осіб, міжнародні договори.
Олейник С.Н. Возникновение и становление реадмиссии лиц как международно-правового института
Осуществлено ретроспективное исследование реадмиссии лиц как института
международного права, ее нормативно-правовой регламентации и становления.
Установлено, что корни международно-правовой регламентации этого явления досягают Х века.
Ключові слова: генезис, реадмиссия лиц, международные договора.
Oliinyk Svitlana. Accrual and evolvement of readmission of persons as international
legal institute
Retrospective research of readmission of persons as institute of international law, its normative legal regulation and evolvement is done. It is determined that origins of the international legal regulation of this phenomenon reach X century.
Key words: genesis, readmission of persons, international treaties

За останніх десять років Україною укладено низку угод щодо спрощеного перетинання державного кордону нашої держави, безвізових поїздок
громадян, а також із інших питань, що заохочують вільне пересування як
громадян України, так і іноземців. На цьому тлі імміграційної відкритості
значна частина сфер життя суспільства опинилась недостатньо захищеною. Одні країни перетворилися на постачальників мігрантів, інші – на
країни призначення, а деяким була приготована роль країн транзиту1.
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Від потоків нелегальних мігрантів країни несуть соціальні, політичні,
економічні втрати, а недосконалість законодавства у цій сфері звісно сприяє зросту переправляння осіб через державний кордон і незаконному переміщенню майна та фінансових коштів. Зазначені обставини обумовили
визначення у законодавстві України правових механізмів протидії цим
негативним явищам, у тому числі видворення та реадмісії осіб.
Дослідження деяких проблем реадмісії в Україні здійснювалось
незначною кількістю науковців, зокрема: С. Книш, Ю. Курилюк, З. Макаруха, К. Позняк, Н. Тиндик, В. Чумак та деякими іншими. Зарубіжний
досвід вивчення цієї проблеми представлений дещо більшою кількістю
праць таких дослідників як: А. Абашидзе, Л. Андріченко, С. Герасімов,
О. Кисельова, О. Кожаєва, І. Плюгіна, Л. Суторміна, Г. Вільк-Якубовські,
М. Зданович, M. Клачинські, Н. Колман, K. Хайлбруннер, Р. Хернандез-iСегрера та іншими. У той же час окремі важливі теоретичні та практичні
питання залишаються невирішеними або недостатньо розробленими й до
сьогодні.
Дослідження будь-якого питання, у тому числі такого міжнародно-правового явища як реадмісія осіб, неможливе без вивчення історичних аспектів його виникнення, зокрема, розвитку міжнародних угод, що містять у
собі взаємні зобов’язання держав щодо приймання-передавання нелегальних мігрантів на територію тої держави, з якої вони прибули.
Відомо, що слово «реадмісія» є запозиченим англомовним поняттям
(readmission), яке у буквальному перекладі означає «переприйняття»
(«re» – зворотна частка (знову, повторно, ще раз) та «admission» – доступ,
допуск, прийняття, впускання)2. Інститут реадмісії виходить за рамки
юрисдикції однієї держави, оскільки він зачіпає зовнішню для держави
міграцію та може бути вирішений лише спільними зусиллями усіх зацікавлених країн через укладання міжнародних угод.
Інститут реадмісії вважається новим феноменом у міжнародному
праві3. Українськими дипломатами поняття реадмісії найбільш активно
почало використовуватися під час проведення міждержавних зустрічей, а
також службовими особами міграційного та прикордонного відомств – під
час виконання, покладених на них законами завдань, з моменту підписання у 2007 році Угоди між Україною та Європейським співтовариством про
реадмісію осіб.
Водночас такі угоди, як відмічає Д. Бутейле-Паке, на даний час є одними з найстаріших інструментів, що використовуються державами для контролю напливу мігрантів4.
При вирішення питання щодо виникнення міжнародних договорів у
сфері реадмісії науковці мають різні погляди. На думку О. Кожаєвої це
пов’язано з індивідуальними підходами авторів до того чи іншого питання. Щодо становлення інституту реадмісії, слід враховувати, що деякі
автори підходять до виділення етапів виникнення договорів про реадмісію
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з тої точки зору, що європейські держави почали включати положення про
реадмісію в свої угоди з іншими державами ще до виникнення такої організації як Європейське Співтовариство (далі – ЄС) та формування інституту реадмісії як такого в рамках ЄС. Інші вчені при виділенні етапів становлення інституту реадмісії в рамках ЄС відштовхуються від початку
ведення політики безпосереднього регулювання реадмісії державами-членами ЄС5.
Так, польський дослідник М. Клачінські вважає, що після Другої світової війни, коли в умовах відновлення зруйнованої війною економіки функціонувало відносно ліберальне законодавство щодо трудової міграції,
західноєвропейські держави почали укладати між собою угоди про контроль за кордонами та поводження з незаконно прибулими особами, що
передбачали відповідальність сторін за незаконний в’їзд або перебування
власних громадян на території іншої договірної сторони6. Аналогічні
точки зору висловлені російськими авторами А. Абашидзе, О. Кисельовою7 та Л. Суторміною8, які наголошують, що це поняття існує з другої
половини ХХ ст.
Іншої точки зору дотримується австрійський дослідник Н. Колман. Він
зазначає, що ранніми двосторонніми угодами, що торкались питань реадмісії, були угоди 1818 та 1819 рр., укладені між Пруссією та іншими
німецькими державами. Трохи пізніше укладено угоду між Нідерландами
та Німеччиною від 7 листопада 1906 р., яка встановлювала, що договірні
держави зобов’язуються «відкривати свої території» для іноземців. Вона
була спрямована на «обмеження повноважень щодо вислання голландських громадян з Німеччини та навпаки». Найбільшу кількість угод про
реадмісію укладено європейськими державами у період з початку ХІХ ст.
до Другої світової війни, що здебільшого були зосереджені на прийманні
власних громадян9.
Водночас С. Герасімов вважає, що реадмісія – досить древня категорія,
що наслідує історичний відбиток феодального права, в якому відношення
до людини, як до речі, має давні корені. Достатньо пригадати, що ідея
управління переселенням людей здавна використовувалась владою. За
найвищим Указом від 4 вересня 1743 р. Сенат наказав: «Тих, які прийняли
віру та виявили бажання залишитись на державній службі в Росії, не відпускати та не висилати, а бути їм там, де хто нині перебуває»10.
Погоджуючись із тим, що зародки врегулювання міграційних питань на
міждержавному рівні починають з’являтися у Середньовіччі, І. Сєрова
зазначає, що з Древнього Світу до періоду Вестфальського мирного конгресу 1648 р. стосунки між державами визначались майже повним відчуженням народів та домінуванням фізичної сили. Будь-які інші народи,
чужоземці для древніх греків, римлян тощо, навіть якщо вони були сусідами, розглядалися як природні вороги. Але у Середньовіччі починають
зароджуватися нові принципи та напрями: народи знаходяться у постійній
боротьбі один із одним, але розуміють, що вони є братами по вірі та що їх
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об’єднує світоглядна спільність. Тому вони починають вступати в союзи
між собою для досягнення певних спільних цілей11.
І дійсно, саме у Древньому Римі вперше з’являються двосторонні договори з іншими країнами, відповідно до яких громадяни Риму могли мати
усі права в іншій державі та навпаки. Як зауважує В. Пероговський, іноземці у Древньому Римі завжди знаходилися під найсуворішим наглядом
уряду та могли у будь-який момент бути вигнаними з Риму12. На думку
Д. Каченовського видача громадян за злочини проти іноземної держави чи
проти її підданих було звичайним явищем Римської історії13. Однак, ці
угоди носили більш екстрадиційний характер.
У той же час, до числа найдавніших відомих міжнародних угод, що містили норми у сфері реадмісії, на нашу думку, належать міждержавні
русько-візантійські договори, укладені від імені руського народу великими
князями руськими Олегом (911 р.) та Ігорем (945 р.) з імператорами-самодержавцями візантійськими Леоном (Олександром, Костянтином) та, відповідно, Романом (Костянтином і Стефаном).
Так, договором 911 р. визначалось, що «Той, хто з’явився з будь-якої
країни (полонені християни) на Русь та продані (руськими) назад у Грецію
або полонені християни, приведені на Русь з будь-якої країни, – всі вони
повинні повертатись на Грецьку землю»14. Таким чином, русько-візантійські договори були одними з найперших відомих міжнародних угод, що
встановлювали обов’язок Русі передавати іноземців (полонених християн)
до Візантії.
Пізніше в одній з найбільш ранніх угод «договірного запису» між
Росією і Швецією, яку було укладено у 1019 р., обидві держави зобов’язувалися «видавати всіх перебіжчиків без різниці й на майбутнє таких не
приймати», що також слід розцінювати як взаємне зобов’язання цих держав щодо здійснення реадмісії осіб, які потрапили на їх території з протилежної сторони.
Пряма вказівка на видачу нелегального мігранта містилася також у
трактаті між англійським королем Генріхом II і шотландським королем
Вільгельмом 1174 р., за яким особи, що були обвинувачені в зраді та бігли
з Англії в Шотландію, підлягали арешту і суду шотландських судових
органів чи видачі англійському уряду15.
Середньовіччю відомі також безліч інших феодальних документів, що
містять у собі вимоги щодо вигнання з володінь лордів окремих чужоземців або цілих груп іноземців. Зокрема, за часів володарювання короля
Англії Генріха ІІ Плантагенета видані Кларендонська (1166) і
Нортгемптонська (1176) асизи, що забороняли надавати притулок чужинцям більш, ніж на одну ніч, за виключенням, якщо тільки він хворіє16.
Певне місце в історії правового регулювання міграційних процесів
через вислання займає нормотворча діяльність Петра І, який, вважаючи,
що некерована міграція «більше нетерпима», звелів «жодних втікачів не
приймати, а усіх приходящих людей, які прийшли після 1695 р., відсилати,
звідки хто прийшов»17.

Держава і право • Випуск 65
Період другої половини ХІХ ст. також характеризується значними міграційними процесами у Росії, що зумовило необхідність укладання цією
країною низки міжнародних угод у цій сфері. Так, 15 грудня 1860 р. між
Росією, Швецією та Норвегією підписано Конвенцію про взаємне вислання бродяг, злочинців та злиднів18. Цим документом встановлено, що будьякий бродяга, який не має документів, що надають право для перебування
в країні, повинен бути висланий у країну свого підданства, а у зворотному
його прийнятті повинно бути відмовлено. У разі ж, якщо місце народження або підданство такої особи не можуть бути встановлені, вона висилається до країни, де останнім часом шукала корисного зайняття або державної служби чи просто прибула з неї (ст. 2).
Аналогічні норми викладено у взаємних нотах Міністра закордонних
справ Росії та Посла Австро-Угорщини від 1 грудня 1886 р.19 Пунктом 6
цього документу зафіксовано обов’язок Сторін приймати за вимогою іншої
Сторони своїх підданих, навіть у випадках втрати ними свого підданства.
Могутній розвиток міжнародних відносин у другій половині ХІХ ст.
потребував всебічного дослідження проблем міжнародного права. Саме
тому в 1873 р. утворено спеціальний Інститут міжнародного права20, у
результаті діяльності якого прийнято низку документів, що безпосередньо
порушують проблеми вислання іноземців. Так, у ході чергової конференції
у Лозанні прийнято проект «Декларації про права вигнання іноземців»
(1888 р.), а у 1892 р. – «Правила про допущення або вигнання іноземців»21.
Цими документами вигнання іноземців поділялося на звичайне та надзвичайне. Саме звичайне вигнання є праобразом сучасної реадмісії, оскільки
воно застосовувалася до окремих іноземців, які обманом або в порушення
існуючих правил про їх допуск в’їжджають на територію держави (§ 1 ст.
7 Правил).
Після Першої світової війни основними форумами з вирішення міжнародних проблем стали Міжнародний суд справедливості, Ліга Націй, а
після Другої світової війни – Організація Об’єднаних Націй та її Комісія з
міжнародного права. Разом з тим Інститут міжнародного права продовжив
вивчати міжнародні суперечки, намагаючись вирівняти відмінності між
законодавствами країн світу. На Нью-Йоркській пленарній сесії 1929 р.
Інститут прийняв Декларацію міжнародних прав людини. У цьому документі розглядалися права на еміграцію, в’їзд та притулок, проблеми біженців, осіб без громадянства та вигнанців. Ці дослідження враховано у роботі конференції Ліги Націй з кодифікації, що відбулася в Гаазі у 1930 і
1931 рр.22
У другій половині ХХ ст. зважаючи на транскордонний характер злочинності, збільшення прозорості кордонів та посилення міграційних процесів, відбувається активізація міжнародних зустрічей з приводу співробітництва між національними органами держав, що займаються боротьбою із злочинністю, охороною кордонів, питаннями імміграції та надання
політичного притулку, а також судовими та правовими наслідками посилення транскордонного руху24.
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У 50-ті та 60-ті рр. ХХ ст. прийнято першу генерацію сучасних реадмісійних угод, що стосувались осіб, які помилково переміщались між державами-членами, що пізніше утворили Шенгенську зону. Ця політика
проявилася у другому поколінні двосторонніх угод про реадмісію, укладених з країнами Центральної та Східної Європи23. Угоди ці повинні були
запобігти нелегальній і неконтрольованій міграції після падіння
«Берлінської стіни». Однак зобов’язання торкались лише громадян Сторін
та не торкались іноземців та осіб без громадянства.
Поширення подібних зобов’язань на громадян третіх країн та осіб без
громадянства стало особливо актуальним у 70-х – 90-х рр. ХХ ст. через дві
причини. З однієї сторони, основні програми в’їзду були заморожені у відповідь на нафтову кризу та різкий спад економіки, а з іншої – політичні
зміни в Європі спричинило значне збільшення обсягів вимушеної міграції
із пострадянського простору та перетворили держави Центральної та
Східної Європи із «постачальників» мігрантів, насамперед нелегальних, у
«транзитні коридори» для них25. Ініціатива включення до міждержавних
стосунків країн-членів ЄС положень реадмісії по відношенню до громадян
третіх країни було висунуто 7 грудня 1997 р. Фінляндією та підтримано на
вищому рівні Радою ЄС у Тампере в жовтні 1999 р.
Таким чином, проведене нами дослідження історичних аспектів виникнення та становлення інституту реадмісії осіб дає достатні підстави стверджувати, що корені міжнародно-правового регулювання реадмісії сягають
Х ст. Одні з перших двосторонніх міжнародних договірних актів, що вміщували у собі взаємні зобов’язання держав щодо приймання-передавання
нелегальних мігрантів на територію тої держави, з якої вони прибули,
виникли саме на українській землі та укладені між Руссю й Візантією у
911 р.
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РЕАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНОЮ НОРМ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ – ЗАПОРУКА
УСПІШНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З МВФ
Досліджується механізм реалізації норм правової системи МВФ. Визначено міжнародно-правові норми, які входять до цієї системи та джерела цих норм.
Стверджується, що головну роль в реалізації норм правової системи Фонду грають
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правового регулювання. Кожна держава будучи суб’єктом міжнародного права колективно разом з іншими державами-членами Фонду створюють міжнародні норми у
міжнародній валютно-фінансовій сфері для безперебійного і чіткого регулювання міжнародних правовідносин.
Дані пропозиції щодо правового регулювання проблемних питань у цій сфері.
Ключові слова: правова система МВФ, міжнародні джерела права, міжнародноправова відповідальність, суб’єкт міжнародно-правового регулювання Міжнародного
валютного фонду.
Лабунская А.В. Реализация Украиной норм правовой системы
Международного валютного фонда – залог успешного сотрудничества с МВФ
Исследуется механизм реализации норм правовой системы МВФ. Определено международно-правовые нормы, которые входят в эту систему и источники этих норм.
Утверждается, что главную роль в реализации норм правовой системы Фонда
играют государства, которые являются одновременно субъектами международного
права и субъектами международно-правового регулирования. Каждое государство,
будучи субъектом международного права коллективно вместе с другими государствами-членами Фонда создают международные нормы в международной валютно-финансовой сфере для бесперебойного и четкого регулирования международных правоотношений.
Даны рекомендации, касающиеся правового регулирования проблем в этой сфере.
Ключевые слова: правовая система МВФ, международные источники права, международно-правовая ответственность, субъект международно-правового регулирования Международного валютного фонда.
Labunska Anzhelika. The implementation of the rules of the Ukrainian legal system
of the International Monetary Fund – is the key to successful cooperation with the IMF
The mechanism for implementing the rules of the legal system of the IMF is examined in
this article. International legal norms that are parts of this system and the sources of these
norms are defined.
It is alleged that States get the main role in the implementation of the provisions of the
legal system. States are both the subjects of international law and subjects of regulation of
international law. Each state as a subject of international law together with other States that
are Fund Members – creates international standards in the International Monetary and
Financial sector for the constant and legible regulation of international relations.
This article offers information about the legal regulation of problems in this area.
Key words: IMF legal system, international sources of law, international legal responsibility, subject of international law regulation of the International Monetary Fund.

Інтегруючись у глобальну світову економічну систему і прагнути стати
повноцінним членом МВФ, Україна має мету співпрацювати з Фондом
задля реформування національної економіки, розбудови повноцінних
ефективних ринкових відносин та покращення добробуту населення.
Прийнявши 03 червня 1992 року Закон України “Про вступ України до
Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та
розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій”, Україна
взяла на себе зобов’язання добросовісно виконувати всі правила, які регулюють світову валютно-фінансову систему, що є спільним механізмом
забезпечення державам-членам МВФ збереження пропорційності зовнішніх платіжних балансів без використання заходів, що можуть заподіяти
шкоду на національному та міжнародному рівні.
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Щоб світова валютно-фінансова система безперервно функціонувала
як єдиний економіко-правовий механізм, необхідно, щоб кожна державачлен МВФ чітко й добросовісно реалізувала на своїй суверенній території
міжнародно-правові норми, які є нормами правової системи МВФ і закріплені у відповідних джерелах.
Кожна держава-член Фонду,з одного боку, зобов’язана реалізувати
через свій державний механізм норми правової системи МВФ, а з іншого –
має право вимагати від інших держав-членів виконання таких же
зобов’язань.
Глобалізація та інтернаціоналізація економічних правовідносин породжує дедалі більшу взаємозалежність держав, водночас наслідки цих об’єктивних світових процесів для кожної держави можуть бути різними – як
позитивними, так і негативними. Отже, Україна при співробітництві з
МВФ повинна спрямувати свої зусилля на збереження і посилення національних інтересів у глобалізаційному процесі і зведення нанівець його
негативних наслідків.
Дослідивши проблемм, що виникають при співпраці МВФ з Україною,
є можливість оцінити їх з правової точки зору, знайти як теоретичні, так і
практичні відповіді на питання, що виникають.
Результати цих досліджень, на думку автора,можуть сприяти більш
ефективній співпраці МВФ з Україною та досягненню бажаних результатів для обох сторін. Дослідження проблеми реалізації норм правової системи Фонду має як теоретичне, так і практичне значення. Застосовуючи
теоретичні висновки при вирішенні практичних питань, можна уникнути
виникнення тих непорозумінь між Фондом та Україною, які виникали протягомусього часу їх співробітництва.
Автор,спираючись на фундаментальні роботи вітчизняних та зарубіжних вчених-правників, дослідження співвідношення міжнародного і національного права та міжнародної відповідальності держав в цілому, використав їх висновки при дослідженніпитання реалізації норм правової системи МВФ.
Загальні питання у цій проблемі висвітлені в багатьох працях юристівміжнародників в Україні та зарубіжних країн: В. Буткевич, В. Василенко,
В. Опришко, Г. Анцелевич, О. Покрещук, Л. Ануфрієва, Ю. Іванов,
І. Лукащук, Г. Ігнатенко, Л. Лунц, Д. Левин, Е. Усенко, Н. Миронов,
Р. Мюллерсон, Т. Сироїд, А. Талалаєв, Г. Тункин, Е. Аметистов, І. Блищенко, С. Черніченко, Н. Захарова та інші.
Свої аргументи й доводи автор намагалася будувати також і на аналізі
норм Статей угоди МВФ (Статуту МВФ, його міждержавних договорів,
рішень, внутрішніх правил тощо та законодавства України, що регулює ці
питання).
До міжнародних норм, що становлять правову систему Міжнародного
валютного фонду (МВФ, Фонду), на думку автора, належать:
1. Норми Статей угоди МВФ, що регулюють:

280

Юридичні і політичні науки

281

а) правовідносини Фонду та держав його членів;
б) правовідносини Фонду та держав, що не є його членами;
в) правовідносини держав-членів між собою.
2. Загальновизнані норми та принципи міжнародного права, так як
вони діють і у правовій системі Фонду.
3. Норми договорів МВФ, що визначають права й обов’язки сторін, зокрема ті, що укладаються при наданні фінансової та іншої допомоги державам-членам Фонду.
4. Норми рішень МВФ, які стосуються усіх держав, що є членами цієї
організації.
5. Норми фінансових правил, інструкцій та інших внутрішніх правил,
що складені на основі його Статуту і регулюють правовідносини МВФ з
державами його членами.
Усі ці норми повинна виконувати й Україна як член МВФ. Не викликає
сумніву у жодного авторате, що норми міждержавних договорів, що регулюють міжнародні економічні правовідносини, в тому числі відносини
між державами у валютно-фінансовій сфері є джерелом міжнародного економічного права.
Що стосується загальновизнаних норм та принципів міжнародного
права, то немає жодної сфери міжнародних відносин, де б не діяли ці
норми. Беззаперечно діють вони й у валютно-фінансовій сфері: добросовісне співробітництво, економічна безпека, повага до державного суверенітету, непорушність інтересів інших держав. Тому відповідно до вимог
міжнародного права ці норми повинні добросовісно виконуватися кожною
державоюпри співробітництві з МВФ.
Загальнообов’язкові для держав-членів рішення Фонду також відносяться до джерел міжнародного права. Такі рішення, будучи правовими
актами, закріплюють відповідні постійно діючі принципи та правила реалізації міжнародного економічного права1, тому вони є одним із джерел
міжнародного права.
Вимоги Фонду до держави-члена при наданні фінансової чи іншої
допомоги є міжнародними зобов’язаннями цієї держави і змістом договору між Фондом і державою, яка потребує фінансової чи іншої допомоги.
Статут Фонду надає йому право у визначених випадках і межах відповідною кількістю голосів приймати фінансові правила, інструкції та інші
внутрішні правила. Ці міжнародні документи також є нормативними актами і правила, що в них містяться, теж повинні виконуватися державамичленами Фонду.
Серед джерел правової системи Фонду, як і серед інших правових систем, відповідно до загальної теорії права існує правова ієрархія.
На думку автора, найвищий щабель у цій ієрархії займають загальновизнані норми та принципи міжнародного права. Щоб створити міжнародну організацію, Статті угоди МВФ (тобто міждержавний договір) повинні

Держава і право • Випуск 65
відповідати цим нормам і принципам, так як однією з вимог до міждержавного договору є його правомірність.
Отже, друге і найвідповідальніше місце у цій ієрархії посідають Статті
угоди МВФ (Статут МВФ), які укладені державами, первинними суб’єктами міжнародного права, які діяли у відповідності й у межах, що допускаються загальновизнаними нормами й принципами міжнародного права.
Держави, узгоджуючи свої інтереси або досягаючи компромісу, наділили
МВФ певними правами й обов’язками в міжнародній валютно-фінансовій
сфері. Положенням Статуту МВФ повинні відповідати усі інші джерела,
пов’язані з його діяльністю: договори, рішення, внутрішні правила.
Договори, які укладає МВФ з державами-членами та державами, що не
є членами, або іншими міжнародними організаціями також є джерелами
права. При укладенні договорів МВФ зобов’язаний діяти винятково в
межах компетенції, наданої йому державами й нормативно закріпленої у
його Статуті.
Більш того, при наданні фінансової або іншої допомоги державам-членам Статут Фонду є рамковою угодою, в якій зосереджені основні права й
обов’язки сторін, а інші договори не повинні їй суперечити.
На третьому місці знаходяться загальнообов’язкові для держав-учасниць рішення МВФ, які приймаються відповідно до положень Статуту в
межах компетенції МВФ. Слід акцентувати увагу на тому, що ці рішення є
колективними рішеннями держав-членів Фонду – Ради керуючих Фонду, і
прийняті відповідною кількістю голосів.
Внутрішні правила МВФ, наприклад, фінансові правила, процедури,
інструкції тощо, що визначають права та обов’язки сторін, теж мають юридичну силу для сторін правовідносин.
Незважаючи на різний ступінь юридичної сили міжнародно-правових
норм, що містять усі ці джерела, вони є обов’язковими до виконання державами-членами МВФ.
Україна, вступивши у правовідносини з МВФ, відповідно до теорії
І. Лукашука, виступає, з одного боку, суб’єктом міжнародного права, так
як разом з іншими державами-членами МВФ створює правові норми вище
зазначених джерел, узгоджуючи свої інтереси з іншими правовими суб’єктами або, знаходячи компроміс.З другого боку, виступає суб’єктом міжнародно-правового регулювання, тому що через свій державний механізм
реалізує ці норми на своїй території2.
Важливою особливістю норм правової системи МВФ, які є частиною
міжнародного економічного права, є відсутність міжнародних інститутів,
які б упримусовому порядку забезпечували виконання цих норм3.
Суб’єктом реалізації норм правової системи МВФ у правовідносинах
України з МВФ є перш за все держава.
Вітчизняні та зарубіжні автори у своїх працях лише дискутують про
правові способи, за допомогою яких реалізуються норми міжнародного
права в цілому.

282

Юридичні і політичні науки

283

Проблема співвідношення міжнародного й національного права виникла досить давно, однак і досі серед вчених не знайдено єдиного вирішення
цих питань.
Більшість вчених-дослідників цих питань приділяли увагу лише теоретичним питанням співвідношення міжнародного й національного права та
питанням відповідальності в міжнародному праві.
Механізм реалізації норм правової системи МВФ, які є нормами міжнародного права, являє собою складний процес, у якому взаємодіють
норми двох різних систем права – міждержавної системи і внутрішньодержавної.
Реалізацією норм правової системи МВФ є у втілення державою
суб’єктом міжнародно-правового регулювання, в нашому випадку
Україною, в життя цих норм через активну або пасивну поведінку суб’єктів національного права (державних органів та інших юридичних та фізичних осіб), шляхом узгодження норм міжнародного права з нормами національного права України й забезпечення виконання цих норм державним
примусом.
Реалізація норм правової системи МВФ в Україні має декілька стадій:
1. З’ясування співвідношення норм правової системи Фонду й національної системи права України.
2. Юридичні основи реалізації норм правової системи Фонду на території України (нормативне відображення узгодження цих норм в
Конституції України, законах та інших нормативних актах);
3. Створення державного механізму виконання (визначення державних
органів, юридичних та фізичних осіб, їх функцій та компетенції у сфері
валютно-фінансових відносин на території України).
4. З’ясування змісту норм, мети їх застосування, основних параметрів
у сфері валютно-фінансових правовідносин на території держави.
У міжнародно-правовій та вітчизняній літературі точаться довготривалі дискусії щодо з’ясування співвідношення норм міжнародного права з
національним правом держав. Існують три основні суперечливі позиції:
Одні вважають, що діє примат внутрішньодержавного права над міжнародним; другі вважають, що діє примат міжнародного права над внутрішньодержавним; треті вважають, що ці дві системи права є взаємозалежними, але самостійними й рівноправними, і кожна має верховенство у
своїй системі.
При цьому усі ці три доктрини в принципі зводяться до того, чи має
міжнародне право пряму дію на території суверенної держави.
В юридичній літературі питанню про дію норм міжнародного права на
території держави, на думку Р.Мюлерсона, приділяється недостатня
увага4.
Група авторів, що вважають за можливе пряме використання норм міжнародного права для регулювання внутрішньодержавних відносин, стверджують, що для цього необхідно лише прийняття державою спеціального
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закону, що поширює дію міжнародних норм на територію держави. При
цьому не змінюється міжнародний характер цих правових норм, а лише
виникає обов’язок у юридичних і фізичних осіб, насамперед у державних
органів влади, дотримуватися і застосовувати ці правила5.
Підтримує цю думку і Н.Миронов з деякою відмінністю, що при відсилці, санкціонуючи застосування міжнародно-правової норми для регулювання внутрішніх правовідносин, зміст цієї норм не змінюється, змінюється лише суть норми, внаслідок чого норма міжнародного права може
діяти на території суверенної держави6.
Інші автори визнають можливість прямої дії міжнародних норм на
території держави, за умови, що ці міжнародні норми містять не тільки
загальні принципи, а й наповнені чітким змістом. Ці норми стають нормами національного права і зміна законодавства стає зайвою7.
Протилежну позицію займають В. Буткевич, Є. Усенко, В. Шуршалов,
С. Черніченко та інші, які вважають, що об’єктивні межі міжнародного
права регулюють лише міжнародні відносини і виключають пряме регулювання національних правовідносин.
Найбільш обґрунтованоює позиція В. Буткевича, який акцентує увагу
на тому, що держава не може примусити будь-яку особу виконувати нормуміжнародного права, тому що її владні повноваження поширюються
лише на внутрішньодержавні норми8.
Автор, аналізуючи правові позиції щодо можливості прямої дії міжнародних норм на території суверенної держави, дійшов наступних висновків.
Особливість міжнародного права полягає в тому, що воно не має своєї
території дії, не може прямо діяти й на території будь-якої суверенної держави до тих пір, поки держава не створить юридичних основ для його реалізації. Відповідно до принципу міжнародного права про добросовісне
виконання державою міждержавного договору,держава, сторона цього
договору, повинна владними повноваженнями створити на своїй суверенній території такі правовідносини, які б відповідали вимогам вказаного
договору.
Доктрина авторів про пряму дію міжнародного права на території суверенної держави зводить нанівець теорію права про його поділ на галузі, що
не відповідає не лише цій загальновизнаній теорії, а й сучасним реаліям,
так як:
– відносини, які регулює міжнародне право, є правовідносини між державами, або між державою і міжнародними організаціями;
– суб’єктами міжнародного права не є державні органи, юридичні та
фізичні особи, транснаціональні корпорації тощо;
– міжнародні й внутрішньодержавні правовідносини регулюються різними методами впливу. Міжнародні правовідносини регулюються, як правило, шляхом координації й дипломатичними методами та міжнародними
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правовими санкціями, а внутрішньодержавні – через державний механізм
із застосуванням державного примусу.
Тому на території держави правовідносини можуть регулюватися
винятково нормами національного права.
Держава, вступаючи у міжнародні правовідносини, разом з іншими
суверенними державами створює міжнародні норми у певній сфері міжнародного життя і бере на себе зобов’язання реалізувати норми укладених
нею договорів.
Отже, Україна, підписавши Статті угоди МВФ, взяла на себе
зобов’язання добросовісно виконувати міжнародні норми, що містяться у
цьому міждержавному договорі, і вимагати добросовісного їх виконання
від інших держав, що є сторонами цього міждержавного договору.
Тому другим важливим етапом реалізації норм правової системи
Фонду на території України є правові основи їх реалізації.
Правові підстави реалізації Україною норм правової системи МВФ – це
юридичні норми Конституції України та інших законів, які визначають
співвідношення міжнародних норм і норм національного законодавства
України та участь України у міжнародно-правовому регулюванні міжнародних валютно-фінансових відносин.
Щоб вирішити питання про правові основи реалізації норм правової
системи МВФ як норм міжнародного права, необхідно з’ясувати: як і в
який спосіб міжнародне право передбачає реалізацію державами цих
норм; як і в який спосіб національне право України визначає взаємодію
норм міжнародного права з внутрішньодержавним, і як воно впливає на
регулювання зовнішніх відносин.
Міжнародне право не містить норми, яка б вказувала суверенним державам, як і в який спосіб виконувати зобов’язання за міждержавним договором. В.Буткевич акцентує увагу на тому, що не існує універсальної
норми міжнародного права, що зобов’язує державу погоджувати національне право з міжнародним9.
Згідно з основною вимогою міжнародного права відповідно до
Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року та
Віденської конвенції про право договорів між державами й міжнародними
організаціями або між міжнародними організаціями 1986 року кожний
діючий договір є обов’язковим для учасників і повинен ним добросовісно
виконуватись. Міжнародне право визначає характер взаємодії між його
правовими суб’єктами на основі принципів:рівноправності, дотримання
незалежності і суверенітету усіх держав, невтручання у внутрішні справи
держав, добровільної згоди на укладання міжнародних договорів та добросовісного їх виконання. У всіх інших питаннях міжнародне право надає
Україні можливість самій вирішувати, як і в який спосіб виконувати міжнародні зобов’язання.
Проте, в умовах економічної інтеграції і глобалізації правове регулювання міжнародних економічних відносин виникає потреба в досягненні
тотожності відповідних норм права10.
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Розділ 2 (а) ст. 31 Статей угоди МВФ вимагає, щоб цій міждержавній
угоді відповідало національне законодавство держави, яка стає членом
МВФ, і щоб воно забезпечувало виконання нею своїх зобов’язань за цією
угодою. Від виконання цієї вимоги Фонд ставить в залежність прийняття
держави до членів Фонду. Такі вимоги МВФ до держави, яка бажає стати
його членом, прямо не порушують принципи міжнародного права, але і не
сприяють підвищенню авторитету державних суверенітетів країн. Тому
Україна у своєму національному законодавстві зобов’язана визначити нормативне співвідношення українського законодавства з міжнародним,
забезпечити цим нормам імперативність та як суб’єкт міжнародно-правового регулювання створити державний механізм практичної реалізації цих
норм.
Без згоди держави будь-які міжнародні норми не можуть набути юридичної сили в національних законодавчих актах11.
Держава, яка брала участь у колективному створенні міжнародних
норм, може владною вказівкою створити національну норму, яку будуть
виконувати суб’єкти національного права12.
Отже, самі по собі норми правової системи МВФ не зобов’язують
національних суб’єктів України діяти у відповідності з цими нормами,
необхідно, щоб держава створила для цього юридичні підстави. В українському законодавстві норми, що визначають порядок реалізації норм міжнародного права, розпорошені в численних нормативних актах – як в
Конституції України, так і в інших нормативних актах. Не маючи свого
законодавчого врегулювання, ряд питань, що стосуються виконання міжнародних норм на практиці вирішуються без юридичних основ і не завжди
однаково, що шкодить Україні та міжнародній співпраці як з МВФ, так і з
іншими міждержавними організаціями.
Міжнародні договори не регулюють діяльність внутрішньодержавних
суб’єктів права, так як усі вони знаходяться під юрисдикцією суверенної
держави і тільки вона може наділяти їх відповідними обов’язками і правами. Тому державі необхідно перетворити ці міжнародні норми в національно-правові.
Держава одночасно поєднує в собі міжнародну і внутрішньодержавну
правосуб’єктність. На міжнародній арені разом з іншими державами створює міжнародні норми права, а щоб реалізувати ці міжнародні норми на
території своєї держави створює норми національного права. При такій
правосуб’єктності тільки держава може узгоджувати міжнародні норми
права з внутрішньодержавним правом.
Законом України «Про дію міжнародних договорів на території
України» від 10 грудня 1991 року встановлено, що, виходячи з пріоритету
загальновизнаних принципів міжнародного права, укладені й належним
чином ратифіковані Україною міжнародні договори становлять невід’ємну
частину національного законодавства України й застосовуються в порядку,
передбаченому для норм національного законодавства.
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У наступному документі – Постанові Верховної Ради України від
02 липня 1993 року «Про напрямки зовнішньої політики України» було
вказано, що Україна беззастережно дотримується принципу сумлінного
виконання всіх своїх зобов’язань, вважає належним чином ратифіковані
договори частиною свого внутрішнього права і керується принципом примату права в зовнішній політиці, визнаючи пріоритет загальновизнаних
норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права.
Ця Постанова у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010р. втратила чинність.
Конституція України, прийнята 28.06.1986р. (ст.9), встановила, що
чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, є частиною національного законодавства
України. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції
України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції
України, а її ст.18 визначає, що зовнішньополітична діяльність України
спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом
підтримання мирного взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами й нормами
міжнародного права. Отже, поза нормативним врегулюванням
Конституцією залишилися загальновизнані норми й принципи міжнародного права, рішення міжнародних організацій та інших міжнародно-правових актів, які є обов’язковими для виконання Україною.
Закон України «Про міжнародні договори України», прийнятий
29.06.2004 року, дещо змінив правову термінологію норми про реалізацію
міжнародних договорів на території України. Відповідно до ст. 19 цього
Закону чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства й застосовуються в порядку, передбаченому для норм національного
законодавства. Якщо міжнародним договором, який набрав чинності в
установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені
у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила
міжнародного договору.
Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від
01.07.2010 року із змінами та доповненнями від 27.03.2014 року одним із
принципів зовнішньої політики закріплює пріоритет загальновизнаних
норм і принципів міжнародного права перед нормами і принципами національного права (ч.8, 9, п.3, ст.2 ).
Таке розмаїття правової термінології в українському законодавству
щодо регулювання питань співвідношення норм міжнародного права й
національного призводить не тільки до теоретичних дискусій та неоднакового тлумачення цих норм, а й ускладнює реалізацію норм міжнародного
права на території України.
Важливим є з’ясування способу, яким Україна перетворює міжнародні
норми у національні норми права.
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Це не є «перенесенням» державою своїх прав і обов’язків на державні
органи або інших юридичних і фізичних осіб, а це є створенням для інших
та іншого роду прав і обов’язків13.
Ратифікація є найбільш поширеним способом погодження норм цих
двох систем.
Ряд авторів слушно зазначають, що значення ратифікації полягає у
трансформації норм міжнародного права у норми внутрішньодержавного14.
На думку автора, Закон про ратифікацію міжнародних договорів надає
нормам міжнародних договорів статус норм національного права і забезпечує державним примусом, не позбавляючи їх міжнародного статусу. Для
держави ці норми є міжнародними, а для суб’єктів на території України за
змістом ці норми є нормами національного права.
Аргументом для підтвердження такої позиції слугує і той факт, що
невід’ємною частиною Закону України «Про ратифікацію міжнародних
договорів» є текст міжнародного договору (п.1 ст.9) Закону України «Про
міжнародні договори України». Однак вказаним Законом врегульовано
лише порядок надання Україною згоди на обов’язковість для неї міжнародного договору шляхом ратифікації, а порядок надання згоди в інших
формах не врегульовано. Тому в цьому законі слід вказати, що усі форми
згоди України є владною вказівкою на те, що міжнародні договори, загальновизнані норми та принципи міжнародного права, рішення та інші норми
міждержавних організацій, обов’язкових для виконання Україною, набувають статусу норм національного законодавства. Стаття 6 Закону України
«Про міжнародні договори України» містить положення про те, що міжнародні договори України можуть укладатися від імені України або Уряду
України та інших суб’єктів, що не відповідає загальновизнаним нормам та
принципам міжнародного права. Стороною міжнародного договору може
бути тільки держава, тому що лише вона є суб’єктом міжнародного права.
Створивши юридичні основи реалізації норм міжнародного права і
перетворивши їх зміст у норми національного права, держава доручає
суб’єктам національного права, які діють на її території, виконувати ці
норми національного права.
Створення державного механізму виконання норм правової системи
Фонду у сфері валютно-фінансових відносин на території України полягає
у розробці та прийнятті законів для досягнення мети, вказаної в нормах
правової системи Фонду. Для цього необхідно в законодавчому порядку
визначити національні суб’єкти, яких держава уповноважує врегулювати
валютно-кредитні відносини всередині країни, здійснювати оперативне
керівництво, створювати необхідні інституції, здійснювати контроль за
виконанням цих законів та інші заходи економічного, політичного та соціального характеру.
Наступною стадією реалізації норм правової системи МВФ є з’ясування уповноваженими органами змісту, мети та інших параметрів норм правової системи Фонду.
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Зміст деяких правових термінів Статуту Фонду роз’яснюється в Статуті
в ст.ХХХ, однак ще залишається в Статуті Фонду багато термінів, що
потребують правового тлумачення.
Різне тлумачення певних норм Статуту Фонду обумовлене тим, що
вони реалізуються у різних країнах, де різні методологія і способи тлумачення правового змісту цих норм, а також тим, що при перекладі на різні
мови Статуту Фонду правовий зміст цих норм набирає різних відтінків.
Тому відповідно до постанови МВФ про мову Фонд визнає оригінал
Статей Угоди МВФ лише англійською мовою.
Неоднозначне трактування деяких правових термінів норм правової
системи Фонду призводить до дискусій та неоднозначного застосування
таких норм, про що говорить у своїй монографії німецький юрист-міжнародник Ф.Ебке15.
Відповідно до ст. ХХІХ Статуту Фонду повноваженням офіційного
тлумачення наділений МВФ, незважаючи на те, що він є однією із сторін
договору.
На думку автора, в інтересах уніфікації норм правової системи Фонду
зусиллями передових вчених-економістів та юристів разом із фахівцями
МВФ на основі ретельних економіко-правових досліджень необхідно
визначити дійсний правовий зміст недостатньо чітких норм правової системи МВФ, а результати наукового тлумачення термінів повинні стати
доповненням до ст. ХХХ Статей угоди МВФ для чіткого роз’яснення термінів.
Отже, реалізація норм правової системи МВФ є багатоаспектною і
складною проблемою, а тому потребує досконалого наукового дослідження в усіх її теоретичних, правових та прикладних питаннях.
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А. А. КОВАЛЕНКО

СИТУАТИВНІ МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ СЕПАРАТИЗМУ В УКРАЇНІ:
ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ *
Виокремлюються та аналізуються ситуативні політико-правові механізми протидії сепаратизму. Автори доходять висновку, що оперативне напрацювання цих механізмів є ефективним шляхом нейтралізації цієї загрози національній безпеці та реагування на її трансформацію.
Ключові слова: сепаратизм, національна безпека, етнополітика.
Кресина И.О., Коваленко А.А. Ситуативные механизмы противодействия сепаратизму в Украине: политико-правовой анализ
Определяются и анализируются ситуативные политико-правовые механизмы противодействия сепаратизму. Авторы делаюет вывод, что оперативная наработка
этих механизмов является эффективным путем нейтрализации этой угрозы национальной безопасности и реагирования на ее трансформацию.
Ключевые слова: сепаратизм, национальная безопасность, этнополитика.
Kresina Iryna, Kovalenko Anatoliy. A the situational mechanisms of preventing separatism: political and legal analysis
The situational political and legal mechanisms of preventing separatism are distinguished
and analyzed. Author concludes their operative working out is the effective way to neutralize
this threat to national safety and response to its transformation.
Key words: separatism, national safety, ethnopolitics.
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тизму для національної безпеки держави. Д. Ткаченко стверджує, що
Сепаратизм призводить до соціальної напруженості, політичної та економічної нестабільності, породжує загрозу конфронтації та воєнного протистояння, знижує ефективність функціонування інститутів центральної
влади, підриваючи їх легітимність1. Війна із сепаратистськими утвореннями на Сході України призвела до тисяч людських жертв (за даними РНБО,
837 військових та 1367 мирних жителів за даними ООН), десятків тисяч
біженців, завдала багатомільйонних збитків державі, юридичним та фізичним особам, ознаменувалася руйнуванням інфраструктури території, охопленої сепаратизмом.
У цій ситуації напрацювання ситуативних, політичних та правових
засобів протидії сепаратизму в його активній фазі є ефективним та необхідним механізмом стримування цього деструктивного явища та реагування на його трансформацію. Зокрема, Україна не лише визнала ДНР та ЛНР
терористичними організаціями, а й звернулася до інших держав з проханням визнати ці самопроголошені утворення терористичними організаціями. Після того, як 17 липня 2014 р. над територією України в районі м.
Тореза був збитий пасажирський літак Boeing-777 малайзійської авіакомпанії, внаслідок чого загинуло 298 осіб, парламент прийняв Заяву ВРУ
“Про трагічну загибель людей внаслідок терористичного акту над територією України”. В документі стверджується, що знищення пасажирського
літака стало можливим завдяки підтримці бойовиків з боку чинного керівництва Російської Федерації, забезпечення їх сучасною військовою технікою та зброєю, у тому числі ракетними комплексами для ураження повітряних цілей2. Такі дії та безвідповідальна політика російської влади, що
спрямовані проти України, провокують акти міжнародного тероризму, в
результаті яких гинуть не лише громадяни України, але й громадяни інших
держав. Незаконне постачання владою Російської Федерації зброї на територію України, направлення російських найманців та військовослужбовців
Збройних Сил Російської Федерації для участі в бойових діях проти
України були визнані актами військової агресії проти України, що мають
всі ознаки міжнародної терористичної діяльності.
Тому Верховна Рада України звернулася до міжнародних та європейських організацій, лідерів країн світу з пропозицією: 1) встановити та притягнути до кримінальної відповідальності винних у вчиненні терористичного акту; 2) визнати самопроголошені організації ДНР і ЛНР терористичними; 3) вжити спільних з Україною заходів, у тому числі у військово-технічній сфері, спрямованих на припинення діяльності терористичних угруповань, що ведуть військові дії проти України та є загрозою миру і стабільності в світі. Якщо інші держави та міжнародні організації визнають
ДНР та ЛНР терористичними організаціями, то це потягне за собою нові
обмеження та санкції для Росії, що підтримує тероризм (сепаратизм) в
Україні. Попри те, що заява є політичним документом, вона може мати відчутні правові наслідки.
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Безпосередньо в Україні було здійснено таргетну спробу оперативно
заблокувати фінансування сепаратистської терористичної діяльності.
Зокрема, прийнято Закон України “Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо кримінальної відповідальності за фінансування
сепаратизму”. Йдеться про доповнення Кримінального кодексу України
статтею 110-2, що встановлює кримінальну відповідальність за фінансування сепаратизму. Згідно з п.1 ст. 110-2 фінансування дій, вчинених з
метою зміни меж території або державного кордону України в порушення
порядку, встановленого Конституцією України, карається позбавленням
волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади
та з конфіскацією майна. Згідно з п. 2. ст. 110-2 фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або
захоплення державної влади, карається позбавленням волі на строк від 5
до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією
майна. Напередодні прийняття цих змін Генпрокуратура заявила, що виявила 17 фінансових установ, що підозрюються в причетності до фінансування сепаратистської діяльності в Україні.
Українське судочинство раніше не використовувало або дуже обережно
використовувало норму, що дозволяє притягати до відповідальності за
заклики до сепаратизму, оскільки така відповідальність може бути використана для обмеження демократичних свобод, зокрема свободи слова.
Так, представники колишньої влади – Партії регіонів та Комуністичної
партії України неодноразово вдавалися до сепаратистських дій – закликів
до порушення територіальної цілісності України та безпосередньо сепаратистської діяльності. Зокрема, лідер КПУ П. Симоненко неодноразово в
ефірі російських телеканалів дозволяв собі висловлювання, які містять
ознаки загрози суверенітетові, територіальній цілісності України. Однак
притягнути його до відповідальності за ці висловлювання в демократичному суспільстві досить складно. Адже свобода слова та висловлювань
гарантується законодавством України як демократичної, правової держави
і є одним з конституційних принципів, на яких базується захист прав
людини та громадянина в Україні. Але, враховуючи ступінь загрози сепаратизму національній безпеці України, Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти лідера КПУ за заклики до повалення конституційного ладу та посягання на територіальну цілісність України в ефірі російських телеканалів.
Правоохоронні органи пішли іншим шляхом – заборони політичних
сил, що підтримують сепаратистську діяльність та притягнення до відповідальності окремих осіб, злочинна діяльність яких очевидна і проявляється не лише у закликах до сепаратизму. Так, було відкрито 308 кримінальних проваджень проти представників Комуністичної партії України. У
правоохоронних органів є докази того, що керівництво КПУ відкрито підтримувало анексію Криму, створення самопроголошених ДНР і ЛНР
фінансово, агітувало за приєднання частини Дніпропетровської області до
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Росії, знущалося над національними символами України. Парламентська
більшість також заявила, що сепаратисти Сходу діють за підтримки представників КПУ та ПР. На дачі народного депутата від КПУ С. Кілінкарова,
яка знаходиться у селі Стуколова балка під Луганськом, бійці батальйону
“Айдар” виявили арсенал зброї та боєприпасів. Політика раніше підозрювали у постачанні зброї луганським сепаратистам.
ГПУ розпочала перевірку КПУ та низки інших партій на причетність
до сепаратизму. Прокурори областей отримали доручення, що стосується
не тільки Комуністичної партії, а й усіх партій, дії яких спрямовані на розпалювання міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі, пропаганду і
підбурювання до поділу територіальної цілісності держави та інших сепаратистських проявів. За результатами перевірки Міністерство юстиції
подало позов щодо заборони окремих політичних сил, включаючи КПУ. За
словами міністра юстиції, він особисто був би противником заборони
будь-якої політичної партії, оскільки це суперечить демократичним засадам держави, якби в Україні був мирний час і не було б військової ситуації3. П. Петренко наголосив, що юридична процедура ліквідації політичної
партії є дуже складною, оскільки прописувалася в законодавстві таким
чином, щоб не бути застосованою з метою тиску на політичну силу.
Зокрема, ст. 5 Закону України “Про політичні партії в Україні” містить
наступні обмеження щодо діяльності політичних партій. Утворення і
діяльність політичних партій забороняється, якщо їх програмні цілі або дії
спрямовані на: 1) ліквідацію незалежності України; 2) зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; 3) порушення суверенітету і територіальної цілісності України; 4) підрив безпеки держави; 5) незаконне захоплення державної влади; 6) пропаганду війни, насильства, розпалювання
міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі; 7) посягання на права і свободи людини; 8) посягання на здоров’я населення4. Діяльність політичної
партії може бути заборонена лише за рішенням суду. В першій інстанції
справу про заборону політичної партії розглядає Верховний Суд України.
Процедуру заборони партії за підтримку сепаратизму вже було застосовано щодо партій «Руська єдність» та «Руський блок». 9 квітня 2014 р.
Міністерство юстиції України звернулося до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом про заборону цих партій: 30 квітня 2014 р. суд
повністю задовольнив позов Мінюсту і заборонив діяльність політичної
партії «Руська єдність», 13 травня 2014 р. – «Руський блок». Ці радикальні проросійські сили мали підтримку в регіонах, охоплених сепаратизмом,
та фінансувалися Російською Федерацією. Власне, вся їх політична діяльність базувалася на поширенні та захисті проросійських настроїв. Тоді як
КПУ називає спроби заборонити партію незаконними та звинувачує владу
в політичному тиску. Міністр юстиції запевнив, що над політичними партіями й організаціями не буде розправ і судилищ, але у випадку виявлення фактів підтримки сепаратизму будуть подані відповідні позови до
судів. Також Генеральна прокуратура й Служба безпеки розпочали пере-
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вірку всіх громадських об’єднань на предмет їх підтримки тероризму й
сепаратизму5.
Органи державної влади та правоохоронні органи вдаються також до
ситуативних політико-правових механізмів із захисту інформаційної безпеки України. Адже сецесії регіонів передувало пропагування сепаратистських ідей в мас-медіа та Інтернеті. Раніше прямого застосування положень українського законодавства для заборони поширення інформації, що
пропагує сепаратизм – порушення територіальної цілісності, дезінтеграцію України, не спостерігалося. Це й обумовило практично вільне циркулювання сепаратистських поглядів у мас-медіа. У той час як роль
Інтернету як джерела інформації в Україні зростає, ця сфера залишається
практично нерегульованою, що дає змогу терористичним організаціям
використовувати веб-сторінки як майданчики для тиражування інформації,
спрямованої на формування ідеологічної бази сепаратизму. Однак авторів
таких матеріалів неможливо притягти до відповідальності за законодавством України, оскільки, по-перше, на Інтернет-публікації не поширюється законодавство про ЗМІ, по-друге, складно встановити особу, яка їх
поширює. Це серйозна проблема, яка нівелює інші зусилля держави у
боротьбі з сепаратизмом, ксенофобією, поширенням національної ворожнечі, –зазначає К. Вітман6.
Тому правоохоронні органи вдаються до політичних кроків щодо протидії сепаратизму. Зокрема, Служба безпеки України звернулася з листом
до Інтернет-асоціації України з проханням заблокувати сайти, які розповсюджують інформацію, що пропагує війну, національну ворожнечу,
насильницьку зміну конституційного ладу або порушення територіальної
цілісності України. Департамент контррозвідувального захисту інтересів
держави у сфері інформаційної безпеки попросив заборонити сайти
(www.ruska-pravda.com, rusmir.in.ua, russ-edin.org, novoross.info та інші),
зареєстровані як в Україні, так і за кордоном, які розповсюджують матеріали екстремістського та терористичного спрямування. Ці сайти були
заблоковані, й тепер вони недоступні користувачам з України.
Однак незрозумілою залишається тривала бездіяльність щодо поширення такої інформації в друкованих ЗМІ, на діяльність яких поширюються обмеження, передбачені чинним законодавством. Зокрема, ст. 3 Закону
України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» про
неприпустимість зловживання свободою діяльності друкованих ЗМІ забороняє використовувати їх для закликів до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу або територіальної цілісності України;
пропаганди війни, насильства та жорстокості7. У випадку такого правопорушення суд за зверненням припиняє випуск видання. Втім це не завадило окремим друкованим ЗМІ систематично поширювати публікації сепаратистського змісту, готуючи грунт для активних дій на Сході та Півдні
України. Навіть під час активної фази протидії сепаратизму на Сході терористичним організаціям вдавалося друкувати та поширювати газети сепа-
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ратистського спрямування. Так, влітку 2014 р. у м. Києві на розкладках з
пресою продавалися газети антиукраїнського змісту, зокрема “Хочу в
СССР” і “Я”. Обидві газети відверто сепаратистського змісту з бульварною
стилістикою. Окрім авторських сепаратистських матеріалів, інші статті,
розміщені в цих газетах, взяті з проросійських джерел і сайтів, російських
видань “Комсомольська правда”, “Взгляд”, російських форумів. “Хочу в
СССР” друкувалася в Маріуполі накладом 42 тис. екземплярів, “Я” – у
м. Донецьку.
Також за вказівкою керівництва терористичної організації ДНР до
регіонів України для розповсюдження серед місцевих жителів спрямовувалися наклади газети “Новороссия” з метою стимулювання активності
проросійськи налаштованих громадян, а також для виправдання терористичної активності сепаратистів на Сході України. Правоохоронні органи
намагаються відслідковувати появу таких видань та притягати до відповідальності осіб, причетних до продукування та розповсюдження незаконної
друкованої продукції. Зокрема, співробітники СБУ на трасі “Суми – Київ”
затримали легковий автомобіль, у багажнику якого було виявлено тисячу
примірників газети сепаратистського спрямування “Новороссия”, та
викрили в Полтавській області місцевого мешканця, який планував поширювати цю ж газету. Проти підозрюваних були порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.110 (посягання на
територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Адже притягти до відповідальності та припинити діяльність
ЗМІ, що діяли на території ДНР та ЛНР, було неможливо. Однак головного редактора сепаратистського видання “Хочу в СССР” і “Весник
Приазовья”, що видавалися в Маріуполі, було заарештовано через кілька
днів після звільнення міста від сепаратистів силами АТО.
Для захисту інформаційної безпеки на території України було заборонено трансляцію російських каналів в ефірних і кабельних мережах
(“Первый канал. Всемирная сеть”, “РТР-Планета”, “НТВ-Мир”, “Россия24”, “TVCI”, “Россия-1”, НТВ, ТНТ, “Петербург-5”, “Звезда”, “Рен-ТВ” і
“РБК-ТВ”, а також “Life News” та “Russia Today” як неадаптовані), які
поширюють ідеї сепаратизму та антиукраїнську пропаганду. Офіційною
причиною рішення Національної ради з питань телебачення й радіомовлення України про заборону ретрансляції російських каналів стала суперечність змісту їх програм Конституції України та необхідність адаптації
до законодавства України. Нагляд за дотриманням рішення про їх відключення здійснює МВС.
СБУ після ретельного вивчення відеоматеріалів, які транслюють російські телеканали, виявила у них заборонені міжнародним законодавством
технології інформаційно-психологічного впливу на аудиторію, зокрема так
званий “25-й кадр”. Як доказ Службою безпеки України було продемонстровано відео про події в Одесі 2 травня 2014 р. з випуску новин на забороненому для ретрансляції в України телеканалі “Росія-24”, під час якого
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в кутку екрана з’являються малопомітні написи: “підпал – правий сектор”,
“людей вбивали бандерівці”, “нацгвардія вбивці”8. Російські телеканали
використовують й інші методи впливу на глядачів. У зв’язку з неправдивим висвітленням подій, пропагандою та перекручуванням фактів Україна
обмежила доступ співробітників окремих російських ЗМІ. Зокрема, українські прикордонники не пропускали або видворяли з України представників російських ЗМІ за несанкціоновану роботу на території України, контрольованій сепаратистами.
Інші державні структури також встановлюють контроль за змістом
російського інформаційного контенту, що потрапляє на територію України.
Зокрема, Державне агентство України з питань кіно вирішило здійснювати експертизу фільмів російського виробництва, що плануються до кінопрокату, на предмет відповідності національному законодавству. Було
заборонено фільми російського виробництва “Біла гвардія” та
“Піддубний”, які були визнані експертами такими, що “демонструють зневагу до української мови, народу та державності”, “факти, спотворені і
переписані на користь Росії”. В умовах інформаційної війни та з огляду на
захист національних інтересів в інформаційно-культурному просторі було
вирішено відмовити цим фільмам у видачі прокатних посвідчень9.
Ефективними інформаційними механізмами протидії сепаратизму виявилися ЗМІ, спеціально створенні для поширення антисепаратистських
матеріалів на охоплених сепаратизмом територіях. Депутатами та активістами було створено Інформаційний центр протидії сепаратизму “Наша
земля”, який почав видавати та поширювати газету “Настоящий Крым” на
окупованому півострові. Згодом з’явилися видання “Настоящий Луганск”,
“Настоящий Донецк”10. Ці газети поширюють контент альтернативний
російським пропагандистським ЗМІ з метою надання доступу населенню
Криму, Півдня та Сходу України до об’єктивної інформації. Видання
фінансуються народними депутатами та поширюються волонтерами.
Ініціатори проекту шкодують, що органи державної влади не почали видавати нічого подібного.
Також слід згадати правові механізми протидії сепаратизму, що перебувають на стадії впровадження. 22 липня 2014 р. у першому читанні
Верховною Радою України було проголосовано проект Закону України
“Про протидію і запобігання сепаратизму та подолання наслідків сепаратистської діяльності на території України (десепаратизацію)” №4300а від
17.07.2014. Проект нормативно-правового акту визначає правові та організаційні засади протидії сепаратизму на основі реалізації системи заходів із
звільнення державного, суспільно-політичного, економічного та гуманітарного життя України від проявів сепаратизму, подолання наслідків сепаратистської діяльності на всій території України та попередження загроз
сепаратизму в майбутньому. Проектом Закону пропонується введення в
правове поле поняття сепаратизму як діяльності, спрямованої на відок-
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ремлення частини території України з етнічних, мовних, релігійних мотивів для створення нової держави, наділеної політичною самостійністю або
широкою автономією (ст. 1); поняття десепаратизації як комплексу заходів,
що здійснюються з метою звільнення органів законодавчої, виконавчої,
судової влади, правоохоронних органів, Збройних Сил України, Служби
безпеки України, органів місцевого самоврядування, політичних партій та
громадських об’єднань, вищих навчальних закладів, засобів масової
інформації, підприємств, установ і організацій усіх форм власності від
будь-яких проявів сепаратизму та запобігання загрозам сепаратизму в майбутньому. Згідно з проектом Закону десепаратизація базується на комплексній реалізації державою люстраційних, ліквідаційних, конфіскаційних,
освітніх та інформаційних заходів11. Однак документ критикується за системні порушення прав людини та нехтування міжнародними стандартами
прав людини й нормами Конституції України. Визначення сепаратизму має
суттєві вади, встановлює нечіткі критерії, на підставі яких відбуватиметься обмеження прав людини за сепаратистську діяльність, оперує ненауковими поняттями. Зокрема, незрозумілим є поняття нової держави, наділеної політичною самостійністю або широкою автономією. Документ потребує суттєвого доопрацювання в частині конкретизації політичних положень, декларацій та надання їм правового змісту.
Оскільки протидія сепаратизму не мала відповідного рівня відображення та імплементації в правовому полі України – після того, як ця загроза національній безпеці перейшла з категорії потенційних в категорію
реальних – виникла потреба в ситуативних політичних та правових механізмах протидії сепаратизму, які дозволяють гнучко і оперативно реагувати на поточні виклики. Їх напрацювання засвідчило свою дієвість.
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Є. В. ПЕРЕГУДА

ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ
ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ БІЛОРУСІ
Взаємодія органів виконавчої влади Білорусі характеризується значною вагою
пострадянського інституційного спадку, централізацією політичної системи, домінуванням Президента, низьким рівнем впливу кланових механізмів. Це стало наслідком не
лише особливостей політичних процесів 1990-х рр., а й обмеженості інституційних
реформ в перші роки незалежності, специфіки соціально-економічного та регіонального розвитку.
Ключові слова: Президент, уряд, парламент, місцеві виконавчі та розпорядчі органи, виконкоми.
Перегуда Е.В. Институциональные аспекты взаимодействия центральных и
местных органов исполнительной власти Беларуси
Взаимодействие органов исполнительной власти Беларуси характеризуется значительным весом постсоветского институционального наследства, централизацией
политической системы, доминированием Президента, низким уровнем влияния клановых механизмов. Это стало следствием не только особенностей политических процессов 1990-х гг., но и ограниченности институциональных реформ в первые годы независимости, специфики социально-экономического и регионального развития.
Ключевые слова: Президент, правительство, парламент, местные исполнительные и распорядительные органы, исполкомы.
Pereguda Evgen. The institutional aspects of the interaction of central and local executive authorities of Belarus
The interaction of the executive authorities of Belarus is characterized by the big proportion of the postsoviet institutional legacy, the political system’s centralization, domination of
the President, the low influence of clan mechanisms. It was due not only to the features of political processes in the 1990s but to the limitation of institutional reforms in the early years of
independence, to the features of the socio-economic and regional development.
Key words: president, government, parliament, local executive and administrative bodies, executive committees.
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Хоча пострадянський розвиток Білорусі відрізняється від України,
вивчення її досвіду актуальне. По-перше, Україна знаходиться в зоні турбулентності і не можна впевнено прогнозувати, який шлях вона обере. Подруге, Білорусь – важливий економічний та геополітичний партнер
України. По-третє, дослідження політичної системи Білорусі важливе для
науки, дає змогу верифікувати низку політологічних концепцій.
При дослідженні політичних систем особливе місце займають взаємодії у виконавчої влади, оскільки вона акумулює значну частину суспільних
ресурсів, визначально впливає на розвиток держави та суспільства.
Еволюцію політсистеми Білорусі вивчали І. Антонович, В. Божанов,
Г. Василевич, В. Карбалевич, С. Парєчіна, Я. Яскевич та ін. В Україні
дисертації захистили О. Долженков, І. Недокус та ін. Але взаємодії у виконавчій владі Білорусі досліджені недостатньо. Особливо це стосується
взаємодії між центром та регіонами. Крім того, часто при поясненні розвитку Білорусі обмежуються персоналістичними або культурницькими
чинниками. Потребує вивчення, як політичні інститути вплинули на цей
розвиток, з іншого – чому саме такі інститути були сформовані.
Білорусь менше України за територією, населенням, простіша за адміністративно-територіальним устроєм. Це зумовило ще в радянські часи
менш «ешелоновану» і «територіально прив’язану» бюрократію.
Відмінності регіонів менші за Україну, що робить більш однорідними
політичні процеси.
В економіці вагоме місце посідають переробні галузі, більш наближені
до споживача, технологічні та менш прибуткові. Тому тут менші можливості для формування потужних кланів, а бюрократія більше залежить від
держави. Це зменшує неоліберальний складник трансформації. У 2010 р.
частка працівників держсектору складала 74,6%1. Більшість фінансового
капіталу теж у держвласності. Це створило підґрунтя для політичної централізації.
Це віддзеркалюється й на багатопартійності. Спочатку її тенденції були
схожі на українські, але потім партії були витіснені на маргінес, нині їх, за
даними Інституту соціології Білорусі, підтримують менше 10% громадян2.
Білорусь початку 1990-х рр. називають парламентською республікою.
Насправді ця перехідна модель була успадкована від радянських часів. У
1994 р. ухвалили Конституцію3. Форма правління була сумішшю радянської, парламентської та президентської моделей. Президент очолював
державу та виконавчу владу, але парламент давав згоду на призначення
Прем’єра та ключових членів уряду. Було створено «подвійний центр»
виконавчої влади. Уряд координував, контролював і забезпечував діяльність центральних органів, місцевих виконавчих та розпорядчих органів
(далі – МВРО). За МВРО зберегли радянську назву – виконкоми. Зберегли
й вертикаль рад, які визначались як органи державної влади та місцевого
самоврядування.
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Але ця редакція Конституції діяла недовго. Нині взаємодію органів
влади регламентує редакція 2004 р.4 Вона формально вивела Президента за
межі виконавчої влади, але його повноваження зросли. Він забезпечує політичну та економічну стабільність, наступність та взаємодію органів влади,
здійснює посередництво між ними, призначає за згодою нижньої палати
парламенту Прем’єр-міністра, визначає структуру уряду, призначає (звільняє) інших членів уряду, голову Комітету держконтролю (далі – КДК), відправляє у відставку уряд та його членів, звертається з посланнями до народу та парламенту, призначає керівників республіканських органів держуправління (далі – РОДУ), скасовує акти уряду, здійснює контроль за місцевими органами держуправління та органами самоврядування, скасовує
рішення МВРО. Також він може головувати на засіданнях уряду. Його укази
обов’язкові до виконання. У певних випадках він видає декрети.
Адміністрація Президента є конституційним органом. Спочатку це був
робочий орган для забезпечення діяльності Президента, але вже у 1995 р.
він визначив її державним органом5. До її завдань належали забезпечення
кадрової політики, координація підпорядкованих Президентові органів,
розробка напрямів внутрішньої та зовнішньої політики, забезпечення взаємодії Президента з органами влади, планування та координація законопроектної діяльності тощо. Глава Адміністрації давав органам, установам та
організаціям вказівки та доручення. У Положенні 1997 р. Адміністрацію
визначили як орган держуправління, що забезпечує діяльність Президента.
До неї входять управління кадрової політики, ідеологічне, регіональної
політики тощо. У 1999 р. Президент затвердив порядок її взаємодії з урядом. Зокрема, забороняється вносити на розгляд Президента проекти актів
без висновку державно-правового управління Адміністрації.
Систему органів виконавчої влади (далі – ОВВ) утворюють Рада
Міністрів, РОДУ та інші державні організації, МВРО. Уряд є центральним
органом держуправління, призначається на термін повноважень Президента, підзвітний Президентові та відповідальний перед парламентом.
Безпосередньо керує урядом Прем’єр. Але формула «подвійного центру» тут недоречна. Відставка Прем’єра не тягне відставку уряду. Проект
бюджету подає Президент. Багато законів, що регламентують виконавчу
владу, містять примітку «якщо інше не встановлено Президентом».
Уряд як колегіальний орган керує ОВВ, розробляє напрями внутрішньої та зовнішньої політики, організує управління держвласністю, скасовує акти РОДУ. Але його колегіальність специфічна. У Раді Міністрів діє
Президія у складі Прем’єра, його заступників, глав Адміністрації
Президента, КДК, Нацбанку, Мінекономіки, Мінфіну, МЗС.
Повноваження уряду у кадровій політиці обмежені. Хоча він координує
діяльність державних організацій та МВРО зі здійснення кадрової політики, пропозиції щодо її здійснення уряд має подавати на розгляд
Президента.
Систему РОДУ та інших держорганізацій утворюють міністерства,
держкомітети, об’єднання юридичних осіб, інші організації. РОДУ можуть
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з окремих питань підпорядковуватися лише Президенту. В територіальних
одиницях створені органи РОДУ. Уряд затверджує положення про РОДУ,
визначає їх структуру, кількість територіальних органів, перелік підпорядкованих організацій, скасовує акти РОДУ тощо.
Законодавство розрізняє поняття місцевого управління та місцевого
самоврядування. Органами останнього є ради. Під місцевим управлінням
йдеться про форму організації та діяльності МВРО для розв’язання питань
місцевого значення виходячи з державних інтересів та інтересів громадян6. Його органами є виконкоми. Вони поділяються на три рівні: обласний (6); базовий – райони (118) та міста обласного підпорядкування (12);
первинний – міста районного підпорядкування, села, селища. Система
МВРО включає також місцеві адміністрації, які можуть створюватись у
районах у містах. Мінський міськвиконком є водночас органом обласного
та базового рівнів.
Обласні виконкоми (далі – ОВК) підзвітні та підконтрольні
Президентові і уряду, виконкоми базового та первинного рівнів, місцеві
адміністрації – Президентові і виконкомам вищого рівня. Типову структуру виконкомів, адміністрацій, чисельність їх працівників визначає
Президент.
Керівників виконкомів призначає Президент та затверджують ради.
Рада може відхилити призначену кандидатуру. Але при повторній відмові
рішення Президента щодо цієї або іншої кандидатури є остаточним.
Ради можуть скасовувати рішення МВРО. Отже, «місцеве управління»
організаційно не відокремлене від «місцевого самоврядування».
Компетенція виконкомів охоплює: внесення на розгляд рад програм
соціально-економічного розвитку, їх виконання; складання проектів бюджетів та їх виконання; розпорядження комунальною власністю в порядку,
встановленому радою; розпорядження природними ресурсами; створення,
реорганізацію, ліквідацію підприємств; забезпечення стандартів соцпідтримки, оплати праці, пенсійного забезпечення; формування товарних
ресурсів для територіальних одиниць; прийняття заходів з розвитку економіки та підприємництва; надання землі у користування, оренду, власність;
розробку містобудівних проектів; організацію будівництва, реконструкції,
ремонту та утримання місцевих автодоріг тощо.
Рішення МВРО можуть бути скасовані Радою Міністрів (щодо рішень
ОВК), вищими МВРО, а також Президентом.
Рада Міністрів керує діяльністю МВРО, організує контроль за виконанням ними законів, актів Президента, уряду, розпоряджень Прем’єра,
регулює взаємодію між ними та РОДУ, іншими державними організаціями.
Підрозділи ОВК підпорядковуються ОВК та РОДУ, підрозділи МВРО
нижчого рівня – цим МВРО та підрозділам виконкомів вищого рівня.
Положення про підрозділи затверджують виконкоми за узгодженням з
РОДУ або підрозділами обласних чи міських (для місцевих адміністрацій)
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виконкомів. Голова ОВК за згодою РОДУ призначає/звільняє керівників
підрозділів, узгоджує кандидатури начальників інспекцій міністерств із
податків та зборів, надзвичайних ситуацій, управлінь внутрішніх справ,
ДАІ.
При аналізі взаємодії у владі не уникнути явища «ідеології держави».
Цей конструкт з’явився у 1990-х рр. у Положенні про Адміністрацію
Президента. Це явище досліджується вченими7, відповідна дисципліна
викладається у навчальних закладах. Визначають його по-різному, але усі
сходяться на тому, що метою ідеологічної роботи є консолідація суспільства. Деякі складники ідеології, зокрема уявлення про місце Президента,
форми власності, мінливі та є предметом партійної ідеології, а така, згідно
з Конституцією, не може бути обов’язковою. У зв’язку з цим ідеологічний
підрозділ Адміністрації Президента унікальний – його немає в інших органах. Те, що розуміють під ідеологією держави, спрямоване на легітимацію
режиму. Тому він не відіграє пріоритетної ролі у взаємодії ОВВ.
Важливе місце у їх взаємодії займає кадрова політика. Її концепцію
Президент затвердив у 2001 р.8 Ведуться кадрові реєстри Президента,
уряду, ОВК, Мінського міськвиконкому. Цікаво сформульовані у Концепції
пріоритети. На першому місці – стабільність апарату, потім – оптимізація
структури, функцій, чисельності, децентралізація тощо. Стабільність не
означає незмінності. Про це свідчить кадрова політика щодо уряду. Перші
роки незалежності Прем’єром був В. Кебич, який за радянських часів працював на партійних посадах, був заступником глави уряду та головою
Держплану. Двоє «лукашенківських» прем’єрів у радянські часи очолювали Мінські обком та міськком партії, а один (нинішній) працював в уряді
БРСР. Устиг він попрацювати й у першому уряді Білорусі. Ще один до очолення уряду був першим заступником Прем’єра. Двоє очолювали виконкоми різних рівнів, один – промпідприємство, один (перший «лукашенківський») – банк. Тут слід врахувати, що банківська система Білорусі зрощена з державою.
З голів ОВК, які займали посади станом на 2012 р., 4 раніше працювали віце-прем’єрами або міністрами, 3 – очолювали виконкоми різних рівнів, 3 – сільгоспструктури, по 1 – промислове підприємство та університет.
На одному з семінарів Президент заявив, що Білорусь уникнула клановості9. Це забезпечується постійною ротацією кадрів. Але в органах, де
стабільність більша, клановість відчувається, наприклад, в МВС.
Принципи державної політики Білорусі – планомірність, послідовність,
поступовість, наступність10. Основні її напрями затверджує парламент,
ключові держпрограми – Президент. Важливе місце у програмуванні виконавчої влади посідають президентські послання та програми.
Важливе місце у взаємодії ОВВ в будь-якій країні посідає регіональна
політика. У 1994 р. Президент поставив питання про відновлення вертикалі економічних органів. На другу половину 2000-х рр. метою регіональної
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політики було визнано зростання добробуту на основі підвищення рівня
виробничих сил та конкурентоспроможності регіонів. У 2007 р. Президент
затвердив програму розвитку регіонів, малих та середніх міських поселень11.
Але подальший розвиток взаємодії ОВВ в контексті регіональної політики є заручником режиму, який базується на контролі Президентом усіх
значущих процесів. У Посланні 2012 р. він визнав, що забрав у губернаторів функцію роздачі землі. Тому регіональна політика концептуально не
визначена. Її цілі та заходи формулюються в загальних актах. Одна з причин – централізація режиму. Серед інших, зокрема, невизначеність щодо
взаємодії регіональної політики та самоврядування.
Політичні засади взаємодії у владі еволюціонували внаслідок світової
кризи. Режим багато зробив для регулювання різних сфер, але не виробив
адаптаційних механізмів. Попри пріоритет імпортозаміщення, торгівельний баланс був негативним, що призвело до девальвації. Економіка, що
базується на держвласності та централізованому управлінні, давала збої
ще на початку ХХІ ст. Причини слабкого припливу інвестицій – фінансова
нестабільність, відсутність гарантій прав власності, нерозвиненість фондового ринку. Сюди слід додати кадрову політику. Керівництво РОДУ та
МВРО, сформоване на базі екс-партноменклатури та керівників держпідприємств, неспроможне ефективно діяти за глобалізації, яка торкнулася
Білорусі, попри її закритість.
Це зумовило постановку нових завдань перед ОВВ. Напрями розвитку
були сформульовані у Посланні Президента 2012 р.: модернізація (зокрема, державно-приватне партнерство); залучення інвестицій; зростання
доходів; ефективність управління; стабільність валюти; експорт; імпортозаміщення та економія; розвиток науки та інновацій; АПК12. Викликає
сумніви можливість розв’язання цих завдань за збереження базових засад
режиму. Вони зумовлюють своєрідну реалізацію цих напрямів. Так,
Президент доручив членам уряду та губернаторам взяти під особистий
контроль інвестпроекти. Це важливо, але не захищає економіку від негараздів ринків без розвиненого фондового ринку, змін у політиці власності.
Малореальне й доручення губернаторам взяти під контроль зростання
доходів. Без активізації інвестпроцесу це неможливе. Тому ці доручення
можуть перетворитися на засіб ротації підлеглих керівників та захисту
позицій самого Президента.
Не можна сказати, що Президент не розуміє необхідності змін. У
Посланні йшлося про посилення ролі партій. Слід згадати й Указ 2012 р.
про розпорядження держмайном13, по суті приватизацію. Запропонований
механізм відповідає існуючому режиму. Відчуження підприємств як цілісних комплексів, акцій може здійснюватись лише за рішеннями
Президента, відчуження капітальних будівель, незавершеного будівництва, оренда підприємств, передача в довірче управління акцій – за рішеннями уряду тощо. ОВК та Мінський міськвиконком уповноважені прийма-
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ти рішення щодо майна, що використовується неефективно, зокрема щодо
передачі його у приватну власність для інвестпроектів.
Зміни відбулися й у політиці уряду. У програмі на 2011–2015 рр. стоять
завдання переходу до ринкових механізмів, розмежування державного та
господарського управління, обмеження держвтручання в роботу підприємств. Планують розширити повноваження органів держуправління за
розвиток галузей, а органів місцевого управління та самоврядування – за
розвиток регіонів, скоротити кількість держпрограм, створити галузеві,
міжгалузеві та територіальні холдинги, передати їм функції господарського управління, підвищити роль некомерційних організацій, зокрема саморегулівних.
Відтак особливостями міжрівневої взаємодії ОВВ Білорусі є значна
вага пострадянського інституційного спадку, політична централізація,
домінування Президента у виконавчій владі, низький вплив партійно-кланових механізмів, організаційна нерозмежованість держуправління та місцевого самоврядування. Сучасна інституційна модель влади лише з одного боку є наслідком обрання О. Лукашенка Президентом та характеру
розв’язання його конфлікту з парламентом у 1990-х рр. З іншого – це
результат інституційного вибору початку 1990-х рр., коли реформи були
проведені непослідовно і збережено радянський інституційний спадок
(вертикаль рад). Водночас це наслідок специфіки економічного, соціального, регіонального розвитку, що звужує можливості формування кланів.
Отже, взаємодія ОВВ Білорусі підтверджують положення історичного
інституціоналізму, що керується не лише визначенням інституцій як рамок
взаємодій, а й тезою про залежність розвитку від початкового вибору, що
здійснюється у «критичні моменти».
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Gorbatenko Volodymyr, Stoeshkiy Sergiy, Matvienko Larysa. The Characteristics of
Combating Separatism in Ukraine: Role of Civic Society
The main characteristics of combating separatism in Ukraine are analyzed. Author concludes there are not system approach and coherency in using political mechanisms. But active
participation of civic society in new neutralizing mechanisms production played key role.
Key words: separatism, civic society.

В етнополітології зустрічається велика кількість класифікацій методів,
засобів, стратегій протидії і нейтралізації сепаратизму. Майже кожен прояв
сепаратизму є різновидом етнополітичного конфлікту, якщо в ньому присутній етнокультурний чинник. А. Кіссе стверджує, що врегулювання
таких конфліктів здійснюється шляхом застосування політико-правових
механізмів; переговорів та посередництва (миротворчі місії); інформаційних методів (наприклад, повідомлень в ЗМІ, що відображають точку зору
обох сторін). За словами дослідника, ці мирні засоби можуть бути застосовані тільки в мирний час, на етапі безпосередньо конфліктної взаємодії –
війн, збройних протистоянь дієвими є заходи судово-каральні, соціальнополітичного або військового стримування1.
Зауважимо, що виконання цього дослідження відбувається в період
активної фази протидії сепаратизму (Крим анексовано, на Сході України
тривають військові дії зі звільнення захоплених сепаратистами та російськими військовими територій Донецької та Луганської областей). Різні
методи протидії сепаратизму, що застосовуються різними суб’єктами (органами державної влади, правоохоронними органами та збройними силами,
міжнародними організаціями, іншими державами, громадянським суспільством, окремими громадянами), доповнюють одне одного. Кожен суб’єкт
нейтралізації сепаратизму, особливо це стосується внутрішніх, українських
акторів, намагається в будь-який спосіб допомогти своїй державі, застосовуючи найрізноманітніші ресурси та важелі, які перебувають у його підпорядкуванні. Як слушно зауважує В. Дівак, у боротьбі з проявами сепаратизму щоразу напрацьовуються свої, притаманні тій чи іншій країні способи нейтралізації цього явища, що пов’язано з різними історичними, культурними, соціально-економічними факторами розвитку цих країн2.
Розпочнемо з розгляду силових та мирних механізмів боротьби проти
сепаратизму. Україна не вдавалася до силових методів на початковому
етапі сепаратизації – анексії Криму. Іредентизм АРК відбувся без жодної
силової протидії. Президент Росії не приховував свого задоволення від
того, що приєднання півострова відбулося без жодного пострілу, без людських жертв3. Однак після того, як під час проросійських мітингів, організованих за підтримки й ініціативи спецслужб, громадян Російської
Федерації розпочалося захоплення влади (адміністративних будівель) та
повалення конституційного ладу (проголошення квазідержавних утворень
на території України, зокрема ДНР) на Сході України, влада вирішила
застосувати силові механізми для боротьби з проявами сепаратизму в
межах Антитерористичної операції, які згодом переросли в широкомас-

Держава і право • Випуск 65
штабні військові дії. Стартувала Антитерористична операція в
м. Слов’янську (перше місто на материковій Україні, захоплене сепаратистами та військовими найманцями РФ) 13 квітня 2014 р. Того ж дня РНБО
оголосила про залучення до АТО Збройних Сил України. “Ми робили все,
аби уникнути людських жертв. Але ми готові дати відсіч всім спробам
вторгнення, дестабілізації та терористичним діям зі зброєю в руках. Ми не
дамо Росії повторити кримський сценарій у Східному регіоні України”, –
прокоментував рішення РНБО у зверненні до українців в.о. Президента
України О. Турчинов4.
Російська Федерація підтримувала українських сепаратистів зброєю –
щодня український кордон перетинала військова техніка, що везла озброєння та військових на підтримку квазідержавних утворень та участі у боях.
Увесь цей арсенал застосовувалося на боці ДНР і ЛНР у війні проти
України. Військові дії завдали значних матеріальних збитків та спровокували потік біженців зі Сходу до інших частин України. В окремих областях превентивні дії АТО виявилися успішними – Одеська та Харківська
народні республіки припинили своє існування, їх ініціаторів та очільників
було заарештовано та притягнено до кримінальної відповідальності.
Однак ліквідувати ДНР та ЛНР як терористичні організації не вдавалося
саме через спільну ділянку кордону Луганської та Донецької областей з
Росією, звідки РФ надавала неофіційну підтримку сепаратистам, офіційно
заперечуючи свою участь в дестабілізації етнополітичної ситуації в
Україні. Тому з терористичними формуваннями на Сході України було розпочато війну в форматі АТО.
Спочатку влада не застосовувала увесь арсенал збройної техніки, зокрема важку артилерію, авіацію, щоб не втягувати у військове протистояння цивільне населення Донбасу, тому сили АТО повільно просувалися
вглиб території, контрольованої сепаратистами, поступово блокуючи
диверсантів та терористів. Застосування силових механізмів протидії сепаратизму було обмеженим. Необхідно враховувати також той факт, що населення на момент початку АТО не розуміло всієї небезпеки та згубних
наслідків сепаратизму. На початок травня 2014 р., громадська думка переважала на користь мирних механізмів протидії сепаратизму. Так, згідно з
опитуваннями за проведення переговорів із сепаратистами, які закликали
до виходу окремих регіонів зі складу України, виступали 40% українців,
лише 35% підтримували жорсткі дії влади із застосуванням зброї5.
Тим часом Росія, що брала безпосередню та активну участь в сепаратизації Сходу України в особі президента РФ вимагала “негайного припинення військової каральної операції в Південно-Східних областях і налагодження мирного діалогу Києва з представниками регіонів”. Сепаратисти
також робили все можливе для дискредитації сил АТО на міжнародній
арені та на території, підконтрольній їм. Вони регулярно проводили
обстріли житлових кварталів населених пунктів за допомогою важкої
артилерії, знищували інфраструктуру, перекладаючи відповідальність за ці
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дії на сили АТО. Тоді як штаб АТО запевняв, що вогонь по житлових кварталах українські силовики не ведуть навіть за умов, коли в цих районах
розташовані вогневі позиції бойовиків, з яких обстрілюють блокпости
наших військовослужбовців. Дії сил АТО були спрямовані на стабілізацію
ситуації в регіоні, відновлення конституційного ладу та правопорядку,
забезпечення миру та спокою в районі проведення операції зі знищення
незаконних збройних формувань6.
Застосування силових методів протидії сепаратизму активізувалося
після обрання Президента України – П. Порошенка. Глава держави заявив,
що Україна перебуває у стадії війни нового типу з використанням професійних, диверсійних груп, найманців, добровольців, місцевого населення,
з великою складовою інформаційної війни. І висловив впевненість у перемозі за рахунок потужної підтримки українського народу: “Високий
патріотизм, згуртованість та мобілізація українського суспільства створили підгрунтя для безумовної перемоги України, для встановлення миру на
всій території нашої держави”7. Україна вела війну не лише з сепаратистами та їх квазідержавними утвореннями, а й сусідньою Російською
Федерацією, яка надавала потужну підтримку сепаратистам і навіть безпосередньо обстрілювала українську територію. При цьому сусідня держава
намагалася видати військові дії на Сході України за внутрішній конфлікт в
Україні, за громадянську війну на міжетнічному грунті (націоналістично
налаштовані українці, що придушують демократичні свободи російськомовного населення Сходу) та застосовувала міжнародні механізми тиску,
щоб Україна відмовилася від силових механізмів протидії сепаратизму.
Зокрема, скликала екстрене засідання ради ОБСЄ, на якому вимагала
негайно припинити військові дії в Україні, вивести українські сили із зони
конфлікту, щоб не провокувати гуманітарну катастрофу. Однак головним
завданням Російської Федерації була дезінтеграція України, замороження
конфлікту, формування невизнаних держав на Сході України, як у випадку
з Придністров’ям, Абхазією та Південною Осетією. Наявність цих утворень у складі пострадянських держав – Молдови та Грузії суттєво послаблює їх потенціал та позиції на міжнародній арені. Однак активність
України в зовнішньополітичній сфері, наявність сучасних інформаційних
технологій та пильна увага міжнародних організацій до подій в Україні
дала можливість отримувати об’єктивну картину подій в Донецькі та
Луганській областях та заблокувати наміри РФ.
Українська армія була не готовою до таких широкомасштабних військових дій, оскільки впродовж багатьох років незалежності України системно знищувалась, розкрадалася та дискримінувалася. Однак за короткий
час професіоналізм військових і потужна народна підтримка, у тому числі
величезна кількість добровольців, а також фінансова допомога українців
допомогли відновити боєздатність української армії. У цьому контексті
слід відзначити широку участь суспільства в підтримці української армії, а
отже, саме силових механізмів протидії сепаратизму, які виявилися одни-
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ми з найдієвіших в ситуації, яка сформувалася на Сході України.
Відповідно до опитувань серпня 2014 р. рівень підтримки АТО суттєво
зріс: 51% українців скоріше або повністю схвалювали військові дії на
Сході України, а 55% вважали, що ці дії потрібно продовжувати і далі.
Лише 33% опитаних стверджували, що з терористами потрібно домовлятися. При цьому самим ходом Антитерористичної операції були задоволені 51% опитаних8.
Небайдужі громадяни самотужки та організувавшись в громадські
організації, сформували мережу волонтерів, які надають будь-яку необхідну підтримку українським військовим. Українська армія, Нацгвардія та
добровольчі батальйони щодня отримують від волонтерів продукти харчування, військову форму, захист (бронежилети та каски), автозапчастини,
транспорт, медичну допомогу.
Очевидно, що без такої потужної підтримки суспільства, армія не змогла б діяти ефективно – звільняти населені пункти, захоплені сепаратистами при мінімальній кількості людських жертв серед мирного населення.
На 8 липня 2014 р. від початку АТО територія, яку контролюють сепаратисти, зменшилася удвічі, на 5 серпня на три чверті. Влада неодноразово
підкреслювала, що всі операції зі звільнення окупованих територій мають
на меті максимальне скорочення людських втрат – як серед мирного населення, так і серед військових. Це обумовило підтримку українських військових також населенням звільнених міст.
Цивільне населення, яке залякувалося, зазнавало психологічного, військового тиску, матеріальних втрат від зброї сепаратистів та російських
військових радо вітало прихід української армії і заперечувало сепаратистські настрої, які раніше були популярними в регіоні. Наприклад, у м.
Слов’янську, що стало осередком виникнення сепаратизму, після звільнення запровадили практику проведення народних Віче. На цих заходах містяни висували проукраїнські ініціативи, серед яких знесення пам’ятнику
Леніну, усунення від влади чиновників-сепаратистів, які підтримували
ДНР, позбавлення звання почесного громадянина російського співака
Й. Кобзона та створення територіального підрозділу самооборони
“Слов’янськ”9.
Громадянське суспільство напрацювало низку нових механізмів протидії сепаратизму та засудження участі Росії в сепаратизації Сходу та війні з
Україною. Зокрема в соціальних мережах поширилася ініціатива з бойкотування товарів російського походження, продукції російського паливного
бізнесу. В Україні пройшла низка протестних акцій з бойкотування продажу російських товарів, кошти від яких Російська Федерація спрямовує на
фінансування діяльності сепаратистів на Сході України. Адже правоохоронці неодноразово затримували підозрілих осіб з готівкою, що прямували у напрямку Сходу України. Так, наприклад в липні СБУ затримала мешканця Макіївки, який віз із Криму 5 млн. російських рублів для забезпечення фінансової підтримки терористичної організації.
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Згідно з опитуваннями понад половина українців підтримує бойкот
російських товарів (57%), і майже (46%) респондентів відповіли, що особисто їх бойкотують10. На підтримку акції окремі суб’єкти підприємницької діяльності почали відмовлятися від реалізації російської продукції або
маркувати її. Місцеві органи влади деяких регіонів, зокрема Полтавщини,
Львівщини, Черкащини, прийняли рішення запровадити додаткове спеціальне помітне маркування товарів російського походження позначкою
«Товари з Російської Федерації» та розташовувати їх на окремих полицях
з одночасним проведенням в торгових мережах промоційної кампанії
“Купуй українське“ для збільшення попиту на вітчизняні товари11.
Для того, щоб продемонструвати абсурдність референдумів про приєднання до Росії ДНР, ЛНР та АРК, в окремих регіонах були проведені акціїреферендуми. Так, 17 травня у Черкасах пройшов жартівливий “референдум” за приєднання Кубані до Черкащини. “Подивившись на “референдуми” щодо приєднання наших земель до Російської Федерації, які відбулися у Криму, на Сході, ми вирішили провести такий собі “референдум” приєднання одвічно української землі – Кубані – до України, безпосередньо до
Черкаської області. Такий флешмоб – це наша відповідь Путіну”, – заявили активісти12. 11 травня також відбувся акція-референдум про приєднання Донеччини та Луганщини до мирної Дніпропетровщини.
Велику роль в протидії сепаратизму відіграли ініціативи місцевої влади
та бізнесу, які не мали правових прецедентів, але викликали захват та емоційне піднесення у населення. Влада Дніпропетровської області запропонувала грошову винагороду за кожного захопленого сепаратиста розміром
10 тис.$, та відібрану зброю – 1 тис.$, за звільнену адміністративну будівлю – 200 тис.$. Приймали затриманих злочинців на блокпостах
Дніпропетровської області. “Ми платимо за мир. Це війна, а війну потрібно вести будь-якими доступними способами. Мораль і етику тут потрібно
відкинути,” – прокоментував новий політичний механізм боротьби з сепаратизмом заступник губернатора Дніпропетровської області Б. Філатов.
При цьому пообіцявши, що всі затримані сепаратисти будуть притягнені
до відповідальності відповідно до українського законодавства13. За особливо небезпечних сепаратистів пропонувалася ще вища винагорода. Так,
депутат О.Царьов (КПУ), позбавлений депутатської недоторканності за
підтримку сепаратизму, був оцінений у 500 тис.$ Штабом національного
захисту Дніпропетровської області. Ці механізми є сумнівними з точки
зору демократичних цінностей та дотримання прав людини, але дієвими в
умовах війни. У Штабі національного захисту запевнили, що не провокують і не пропагують продаж чи купівлю людей, лише намагаються в такий
спосіб стабілізувати ситуацію на Сході України, стимулюючи нейтралізацію сепаратистів.
Відсутність дієвих правових механізмів спровокувала появу цілої
низки нових ситуативних політичних, суспільних, інформаційних засобів
протидії сепаратизму. Далеко не всі вони були легальними, однак їх ефек-
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тивність та необхідність застосування визнавала більшість українців в
умовах стабілізації етнополітичної ситуації, отже, вони були легальними.
Безумовно, не всі з них пройдуть інституціоналізацію в межах формування політико-правової системи протидії сепаратизму, однак частина з них
залишиться і застосовуватиметься в майбутньому. Прикладом перших є
торгівля людьми, прикладом останніх – діяльність добровольчих батальйонів, яка визначила успіх та ефективність АТО на Сході України.
Одним з перших був створений батальйон “Донбас”. Його формування
розпочалося у середині квітня 2014 р. після того, як лейтенант запасу ВМС
України С. Семенченко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook
оголосив про збір коштів та запис добровольців14 . Понад 600 осіб виявили бажання стати до лав батальйону, однак керівництво Донецької області
не підтримало ініціативу, тому “Донбас” став підрозділом
Дніпропетровського батальйону територіальної оборони “Дніпро”, що був
створений також всередині квітня 2014 р. Згодом сформувалися й інші
батальйони територіальної оборони “Азов”, “Київ”, “Артемівськ”
“Айдар”, “Черкаси”, “Горинь”, “Світязь”, “Херсон”, “Київська Русь” та ін.
Не всі батальйони формувалися за ініціативою громадянського суспільства, зокрема “Азов” було створено як спецпідрозділ МВД України для
боротьби з незаконними збройними бандформуваннями в Донецькій
області. Батальйони формувалися згідно з Законом України “Про оборону”, підпорядковувалися Міністерству оборони України та інкорпорувалися до Збройних сил України, Національної гвардії та МВС. Однак першу
зброю бійцям батальйону “Донбас” довелося здобувати, напавши 1 травня
з «травматикою» на блокпост, що охоронявся активістами ДНР.
В Україні перед загрозою сепаратизму національній безпеці та територіальній цілісності активізувалося, згуртувалося громадянське суспільство, його представники продукують нові механізми та інститути захисту
України. Саме громадянське суспільство, а не держава почало надавати
послуги, властиві раніше лише державі, в тому числі зі збройного захисту
території та її громадян. Добровольчі батальйони територіальної оборони
відіграють провідну роль в АТО, в збройній боротьбі з сепаратистами та
російськими найманцями на Сході.
Українці продемонстрували високий рівень самоорганізації, в тому
числі й з захисту територіальної цілісності держави. Безумовно, Україна як
демократична країна створила відповідні умови як для ситуативного застосування, так і для інституціоналізації механізмів громадянського суспільства з протидії сепаратизму. Зокрема, міністр оборони пообіцяв, що бійці
добровольчого батальйону “Айдар” пройдуть переатестацію і на його базі
створять армійський спецпідрозділ, що забезпечуватиметься зброєю державою та активніше використовуватиметься в АТО. А міністр внутрішніх
справ запропонував батальйону “Правого сектору” легалізуватися в силових структурах Збройних Сил, МВС чи СБУ. Таким чином силові механізми протидії сепаратизму застосовувалися не лише державою, а й грома-
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дянським суспільством, адже добровольчі батальйони фінансуються та
забезпечуються зброєю переважно коштом бізнесменів, небайдужих українців та волонтерів. Україна провела три хвилі часткової мобілізації, запровадила військовий податок у розмірі 1,5% на потреби армії, надала статус
учасника бойових дій всім задіяним в АТО.
У застосуванні політичних механізмів боротьби з сепаратизмом не
спостерігалося системного підходу та злагодженості. Різні актори, починаючи від держави та завершуючи окремими громадянами, вдавалися до
найрізноманітніших способів протидії сепаратизму, однак їм вдалося локалізувати сепаратизм та запобігти його поширенню на інші території до
моменту безпосереднього втручання РФ. Оскільки держава не завжди
могла оперативно та гнучко зреагувати на зміни етнополітичної ситуації,
до активної протидії сепаратизму долучилося громадянське суспільство,
продукуючи власні, не завжди демократичні, але ефективні механізми
боротьби з явищем.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Проаналізовано останні законодавчі ініціативи щодо удосконалення територіальної організації влади та діяльності органів місцевого самоврядування: Закон України
«Про співробітництво місцевих громад», Додатковий протокол до Європейської хартії
місцевого самоврядування тощо. Розглянуто Концепцію реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади у контексті здійснення конституційної
реформи.
Ключової слова: територіальна організація, місцеве самоврядування, співробітництво, конституційна реформа, адміністративно-територіальний устрій.
Матвиенко А.С. Правовое регулирование реформирования территориальной
организации власти в Украине на современном этапе
Проанализированы последние законодательные инициативы по усовершенствованию территориальной организации власти и деятельности органов местного самоуправления: Закон Украины «О сотрудничестве местных общин», Дополнительный
протокол к Европейской хартии местного самоуправления и другие. Рассмотрено
Концепцию реформы местного самоуправления и территориальной организации власти в контексте осуществления конституционной реформы.
Ключевые слова: территориальная организация, местное самоуправление,
сотрудничество, конституционная реформа, административно-территориальное
устройство.
Matvienko Anatoliy. The legal regulation of reformation the territorial power organization in Ukraine on the current stage
The recent legal initiatives on the improvement the territorial organization of power and
the activity of local governments, such as law of Ukraine «About cooperation of local communities», Additional protocol to the European charter of local self-government, are analyzed. The Concept of reformation the local self-government and territorial organization of
power in the context of constitutional reform is considered.
Key words: territorial organization, local self-government, cooperation, constitutional
reform, territorial division.

Після радикальних змін у політичному житті на початку 2014 року
з’явилася нова можливість для реалізації нагальних реформ у низці сфер
суспільного життя, зокрема у державному управлінні, територіальній організації влади, місцевому самоврядуванні тощо. Їх успішна імплементація
залежить від двох основних чинників: політичної волі та продуманості і
виваженості пакету реформ.
У березні 2014 року для сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо підготовки
змін до законодавства України, визначення шляхів, механізмів та способів
вирішення проблемних питань удосконалення системи місцевих органів
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виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх територіальної
основи була створена Робоча група з питань реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади1.
А уже в квітні 2014 року була схвалена Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні2, яка
визначила напрями, механізми і строки формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого
народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад. В якості основних завдань реформи визначено:
– забезпечення доступності та якості публічних послуг;
– досягнення оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади;
– визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з метою забезпечення доступності та належної якості публічних послуг, що надаються
такими органами
– створення належних матеріальних, фінансових та організаційних
умов для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування
власних і делегованих повноважень.
Що стосується адміністративно-територіального устрою, то він повинен складатися з трьох рівнів, а територія адміністративно-територіальної
одиниці базового рівня (рівня громади) визначається з урахуванням
доступності основних публічних послуг, що надаються на території громади (час прибуття для надання швидкої медичної допомоги в ургентних
випадках та пожежної допомоги не має перевищувати 30 хвилин).
Розподіл повноважень між різними рівнями управляння здійснюватиметься за рахунок створення на рівні регіонів виконавчих комітетів обласних рад, на рівні районів – виконавчих комітетів районних рад, на рівні
громад – виконавчих комітетів рад і рад громади. При цьому базовий
рівень всіх компетенцій пропонується передати на рівень громад, а саме –
місцевий економічний розвиток; розвиток і утримання місцевої інфраструктури; планування розвитку територій громад; питання забудови територій; благоустрій; соціальна допомога; швидка медична допомога; первинна медицина; дошкільна; середня та позашкільна освіта; муніципальна
міліція; пасажирські перевезення; весь спектр житлово-комунальних
послуг; культура, фізична культура і спорт.
На рівень району планують передати повноваження з утримання об’єктів спільної власності територіальних громад району; транспортна інфраструктура районного значення, забезпечення надання вторинної медичної
допомоги, виховання та навчання дітей у школах-інтернатах загального
профілю.
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Органи влади регіонального рівня будуть займатися транспортною
інфраструктурою регіонального значення; спеціалізованою охороною здоров’я; спеціалізованою середньою освітою; розвитком культури, спорту,
туризму; утриманням об’єктів спільної власності; плануванням регіонального розвитку тощо.
Реалізація реформи планується в два етапи: 1) підготовчого (2014 рік)
та 2) безпосередньої реалізації (2015–2017 роки), в результаті чого очікується посилення правової, організаційної та матеріальної спроможності
територіальних громад, органів місцевого самоврядування, провадженню
їх діяльності з дотриманням принципів та положень Європейської хартії
місцевого самоврядування; покращення доступу до публічних послуг, підвищення їх якості; створенню сприятливих правових умов для максимально широкого залучення населення до прийняття управлінських рішень;
формуванню ефективної територіальної системи органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць тощо.
Першим кроком у цьому напрямі стало розпорядження КМУ «Про
затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від
18 червня 2014 року, яке передбачає внесення змін до:
– Бюджетного та Податкового кодексів України в частині децентралізації фінансів, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого
самоврядування;
– Земельного кодексу України щодо розширення повноважень органів
місцевого самоврядування з розпорядження земельними ділянками, у тому
числі за межами населених пунктів.
Положення, висунуті у Концепції, були закріплені і у президентському
проекті конституційної реформи. 3 липня 2014 року Президент України
вніс на розгляд Парламенту проект Закону України «Про внесення змін у
Конституцію України (щодо повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування»4. Частина положень законопроекту пропонує
заходи щодо децентралізації публічної влади в Україні та посилення конституційно-правового статусу місцевого самоврядування. Зокрема,
Президентом України запропоновано докорінно змінити засади організації
та функціонування органів місцевого самоврядування шляхом закріплення
його розуміння як права і спроможності жителів громад у межах
Конституції і законів України самостійно вирішувати питання місцевого
значення в інтересах місцевого населення як безпосередньо, так і через
органи місцевого самоврядування.
Змінами вилучаються з конституційного регулювання обласні та районні державні адміністрації: вилучаються ст. 118 і 119, які регламентують
діяльність місцевих державних адміністрацій. Натомість основні повноваження мають бути зосередженні на базовому рівні (село, селище, місто).
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Разом з тим, передбачається утворення виконавчих органів обласних та
районних рад. Голова обласної ради, голова районної ради має обиратись
зі складу депутатів відповідної ради та очолювати її виконавчий орган.
Згідно змінами до ст. 106 пропонується закріпити за Президентом
України право дострокового припинення повноважень Верховної Ради
Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування у
випадку, визначеному цією Конституцією; призначати та звільняти з посад
представників Президента України в регіонах та районах; за поданням
представника Президента України у відповідному регіоні зупиняти дію
рішення Верховної Ради АРК чи органу місцевого самоврядування з мотивів його невідповідності Конституції України з одночасним зверненням до
Конституційного Суду України щодо його конституційності. Статус представника Президента України визначено у ст. 107 законопроекту: до його
обов’язків віднесено здійснення нагляду за відповідністю Конституції та
законам України актів органів місцевого самоврядування та територіальних органів центральних органів виконавчої влади; координацію взаємодії
територіальних органів центральних органів виконавчої влади; спрямування та організацію діяльності усіх територіальних органів центральних
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах
надзвичайного або воєнного стану.
Одночасно з реформуванням статусу органів місцевого самоврядування конкретизуються окремі положення Конституції України щодо адміністративно-територіального устрою. Зокрема, закріплено вимогу регулювання законом умов та порядку утворення, ліквідації, зміни меж, найменування та перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів у межах районів.
Прив’язка Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні до конституційної реформи з одного
боку свідчить про комплексний підхід її ініціаторів, а з іншого ставить
прогрес у реформуванні місцевої влади від успішності останньої.
У вересні 2014 року Україна ратифікувала Додатковий протокол до
Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах
органу місцевого самоврядування5, що значно розширює права громадян у
прийнятті рішень на місцевому рівні, містить застереження проти хабарництва чи використання силових або примусових форм участі особи в суспільному житті місцевих громад. Його імплементація у вітчизняне законодавство сприятиме зміцненню системи місцевого самоврядування, підвищенню ефективності і легітимності його органів за рахунок залучення
мешканців до вирішення місцевих проблем.
Як свідчить аналіз зарубіжного зарубіжного досвіду альтернативою
добровільному чи примусовому укрупненню територіальних громад є розвиток міжмуніципального співробітництва. У липні 2014 року був прийнятий Закон України «Про співробітництво місцевих громад»6, який визначив організаційно-правові засади співробітництва територіальних громад,
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принципів, форм, механізмів такого співробітництва, його державної підтримки, фінансування та контролю. Ним передбачено такі форми співробітництва (ст. 4):
1) делегування одному із суб’єктів співробітництва іншими суб’єктами
співробітництва виконання одного чи кількох завдань з передачею йому
відповідних ресурсів;
2) реалізації спільних проектів, що передбачає координацію діяльності
суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період
ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів;
3) спільного фінансування суб’єктами співробітництва підприємств,
установ та організацій комунальної форми власності – інфраструктурних
об’єктів;
4) утворення суб’єктами співробітництва спільних комунальних підприємств, установ та організацій – спільних інфраструктурних об’єктів;
5) утворення суб’єктами співробітництва спільного органу управління
для спільного виконання визначених законом повноважень.
Для стимулювання співробітництва між органами місцевого самоврядування держава надаватиме субвенції, методичну, організаційну та іншу
підтримку; передаватиме об’єкти державної власності у комунальну власність суб’єктів співробітництва (ст. 15).
Оскільки закон прийнято відносно недавно, то оцінити його наслідки
для діяльності органів місцевого самоврядування досить складно. Однак
окремі його положення можуть негативно вплинути на процес співробітництва. Зокрема, не було враховано зауваження Головного науково-експертного управління щодо недосконалої процедури запровадження реєстру
про співробітництво територіальних громад (ст. 9), яка не вказує строків
його створення7. Крім того, його існування не узгоджується з принципом
організаційно-правової самостійності місцевого самоврядування.
Одним з реальних кроків щодо удосконалення територіальної організації влади України є добровільне об’єднання декількох територіальних громад. Така можливість згідно чинного законодавства передбачена тільки
для сусідніх сіл за рішенням місцевого референдуму. У науковій літературі висловлюються різні пропозиції щодо об’єднання територіальних громад. Заслуговує на увагу думка, що сьогодні в Україні не можна проводити масштабне об’єднання територіальних громад без сформованого для їх
представницьких органів спільного економічного інтересу. Тобто необхідно створити механізми, які б стимулювали об’єднання територіальних громад, а не укрупнювати їх за допомогою адміністративних заходів8.
Стимулом та основою для подальшого укрупнення територіальних громад
може стати розвиток співробітництва територіальних громад та їх представницьких органів з метою вирішення спільних завдань місцевого значення, таких як розвиток транспорту, зв’язку, водопостачання, водовідведення, утилізації відходів тощо.
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Все ще перебуває на розгляді Верховної Ради України проект Закону
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»9 покликаний регулювати відносини, що виникають у процесі об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст. Цей процес повинен здійснюватися із
дотриманням принципів конституційності та законності; добровільності;
економічної ефективності; державної підтримки; прозорості та відкритості (ст. 2).
На думку авторів законопроекту, сформована в результаті об’єднання
територіальна громада повинна виконувати наступні умови (ст. 4): мати
нерозривну територію; розташовуватися в межах однієї області; відстань
від адміністративного центру об’єднаної територіальної громади до найвіддаленішого населеного пункту громади повинна гарантувати негайний
приїзд швидкої медичної чи пожежної допомоги протягом 30 хв.; відсутність дублювання (у новоствореній громаді не може існувати ще однієї
громади з власним представницьким органом); недопущення погіршення
якості надання публічних послуг населенню та зменшення їх обсягу.
Оскільки йдеться про добровільне об’єднання, то на перший план
виходять не демографічні (кількість населення) і просторові (площа) міркування, а наголошується на необхідності врахування історичних, природних, етнічних, культурних та інших чинників, що впливають на соціальноекономічний розвиток об’єднаної територіальної громади.
Законопроект місить норми, що регулюють такі найбільш дискусійні
питання в ході створення нової громади як визначення адміністративного
центру (ним може стати населений пункт з розвиненою інфраструктурою
та найближчий до географічного центру) та найменування об’єднаної громади (як правило, за назвою адміністративного центру) (ст. 4).
Ініціаторами об’єднання територіальних громад можуть бути сільський, селищний, міський голова, депутати сільської, селищної, міської
ради, члени територіальної громади, які готують і подають пропозиції на
розгляд відповідної ради. Прийняте нею рішення є підставою для звернення до інших суміжних територіальних громад з пропозицією про об’єднання та утворення спільної робочої групи з підготовки проекту договору
про об’єднання територіальних громад. Якщо ради сусідніх територіальних громад висловлюють згоду, то утворюється спільна робоча група з підготовки проекту договору про об’єднання.
Слід звернути увагу на те, що автори законопроекту фактично пропонують відмовитися від обов’язкового проведення місцевого референдуму
з питань об’єднання територіальних громад, що передбачено ст. 6 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні». Ця норма, на їх думку,
ускладнює процес об’єднання і робить його неефективним. Оскільки територіальна громада як адміністративно-територіальна одиниця – це відносно відокремлена частина єдиної, цілісної території держави, що є просторовою основою для організації та діяльності органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, то питання утворення, ліквідації чи
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зміни меж адміністративно-територіальних одиниць нижчих рівнів стосуються не тільки інтересів місцевого населення, а й інтересів мешканців
адміністративно-територіальних одиниць вищого рівня (районів, областей), а також держави загалом. Саме тому утворення чи ліквідація адміністративно-територіальних одиниць не може визначатися виключно
рішеннями місцевих референдумів відповідних територіальних громад
про їх об’єднання в одну територіальну громаду чи вихід із складу сільської громади. Рішення таких референдумів та рішення відповідних рад)
можуть розглядатися лише як форма участі територіальних громад у вирішенні питань адміністративно-територіального устрою, а тому вони
повинні мати факультативний характер.
Після схвалення проекту договору відповідними радами, він протягом
п’яти днів подається спільною робочою групою Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласній державній адміністрації для розгляду та погодження. Після прийняття ними позитивного висновку договір публікується
і набуває чинності.
Для заохочення територіальних громад до укрупнення держава здійснює організаційну, методичну та фінансову підтримку (ст. 10). Фінансова
підтримка здійснюється шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади (ст. 11). При
цьому висувається важлива умова: межі території новоутвореної об’єднаної
територіальної громади повинні повністю відповідати межам, визначеним
перспективним планом формування територій громад Автономної
Республіки Крим, області, що, до певної міри, обмежує свободу вибору
територіальних громад, а з іншого – закладає основи для формування раціональної моделі адміністративно-територіального устрою держави.
Очікується, що середня чисельність сільської громади у разі об’єднання в нову територіальну громаду становитиме 9 тисяч осіб, середня кількість населених пунктів у сільській громаді становитиме 16, очікувана
середня площа громади – близько 400 кв. кілометрів. Іншими словами,
переважна частина нових громад буде створена на базі районів, що існували в УРСР до адміністративно-територіальної реформи 1954-1960 років.
Вважаємо, що цей законопроект може стати першим кроком на шляху
до впровадження нової моделі адміністративно-територіального устрою
України. Спроба здійснення адміністративно-територіальної реформи у
2005 році не мала успіху через намагання нав’язати зверху територіальним
громадам новий устрій, який не повною мірою враховував їх потреби. Як
свідчить зарубіжний досвід, успішна реформа адміністративно-територіального устрою складається з двох етапів: добровільного (коли територіальні громади на власний розсуд ініціюють об’єднання з сусідами) та примусового (коли нові одиниці створюються відповідно до критеріїв, розроблених центральними органами виконавчої влади). У разі прийняття
урядового проекту можна буде говорити про початок процесу перегляду
застарілого адміністративно-територіального устрою держави.
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Отже, на сьогодні в Україні загалом сформувалися усі необхідні передумови для успішного реформування системи територіальної влади (наявність політичної волі, нормативно-правові напрацювання), включаючи
накопичений негативний досвід невдалих спроб реорганізації адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування. Затягування
із її реалізацією загрожує, з одного боку, втратою так званого «вікна можливостей» – сприятливих умов у політичному середовищі та підтримки з
боку громадян, а з іншого – значним погіршенням економіко-соціального
становища держави.
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Спивак М.В. Здоровье нации в условиях общественной трансформации
Освещен вопрос ценности здоровья человека. Определенна сущность понятий
«нация», «здоровье нации», «трансформация». Отмечается на необходимости понимания роли и содержания современной системы общественного здоровья.
Рассматриваются направления сущности социальных трансформаций и их влияние на
здоровье.
Ключевые слова: нация, здоровье нации, трансформация, государство, общество
Spivak Marina. A health of nation is in the conditions of public transformation
The question of value of health of man is reflected. Certainly essence of concepts «nation», «health of nation», «transformation». It is marked on the necessity of understanding of
role and maintenance of the modern system of public health. Directions of essence of social
transformations and their influence are examined on a health.
Key words: nation, health of nation, transformation, state, society.

В усі часи здоров’я людини розглядалось як одна з найвищих цінностей суспільства, що становлять основу економічного та духовного розвитку держави. Сьогодні важко назвати країну, на теренах якої не було б
запроваджено роботу по охороні здоров’я її громадян. Україна вже багато
років прямує за визначеним вектором, однак, охорона здоров’я в країні як
галузь все ще перебуває в радянському правовому полі. Це, безумовно,
гальмує галузь, а враховуючи суспільну трансформацію не відповідає глобальним викликам.
Треба зазначити, що феномен здоров’я привертав увагу багатьох
дослідників. Проблемам в галузі охорони здоров’я України присвячені
праці Т. Семигіної, Н. Романової, І. Сенюти, В. Ярошенко та ін.
Розглядаючи комплексно здоров’я нації, слід зупинитись на понятті
«нація».
Велике місце в історії етнопсихологічних досліджень мають праці
І. Канта. І. Кант один з перших почав вживати такі поняття, як «народ» і
«нація», і визначив ці поняття. Народ, за І. Кантом, – це об’єднана у тій чи
іншій місцевості велика кількість людей, що становить єдине ціле. Нація –
це частина народу, що через спільне походження признає себе об’єднаною
в одне громадянське ціле.
Кожен народ, вважав І. Кант, має свій характер. Основний прояв національного характеру – це ставлення до інших народів, гордість за свою державну та суспільну свободу1. І. Кант виходив з того, що кожна людина є
абсолютною і самодостатньою цінністю й не може бути знаряддям здійснення хоч би яких і чиїх би то було планів. Як суб’єкт моральної свідомості, докорінно відмінний від навколишньої природи, людина у своїй
поведінці має керуватися веліннями морального закону. Цей закон, який
І. Кант називає «категоричним імперативом», має апріорний і безумовний
характер, він не зазнає впливу ніяких зовнішніх обставин і не зв’язаний з
конкретними предметами чи реальними подіями. Категоричний імператив
проголошує: «Чини так, щоб максима твоєї поведінки могла бути одночас-
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но і принципом загального законодавства», тобто кожен індивід мусить
чинити так, щоб правило його особистої поведінки могло стати правилом
поведінки для всіх2.
В поняття «нація» Отто Бауер вкладав наявність волі, як рушійної сили,
що проявляється у свідомому акті; ідеї – різноманітних поглядів на добро
і зло, мораль, релігію, науку; фізіологічних характеристик – антропологічні дані, психологічні і фізіологічні типи. Він не пов’язує напряму ці складові з волею, але переконаний у причинно-наслідковому зв’язку3.
Енциклопеція з державного управління трактує поняття нація (від лат.
natio – народ, плем’я) як різновид соціальної спільноти, члени якої об’єднані почуттям колективної громадської ідентичності, спільною назвою,
історичною територією, міфом про спільне походження, історичною
пам’яттю тощо4. Слід зауважити, що у сучасній науці відсутній консенсус
щодо визначення поняття «нація» та з’ясування природи його походження.
В античній літературній та історіографічній традиції термін «нація» використовувався для позначення іноземних «варварських» племен. В епоху
пізньої античності та раннього середньовіччя термін «нація» застосовувався у значенні країни походження. З кінця XIII ст. «націями» називали
представників того чи іншого спрямування на церковних соборах, причому до «нації» входили представники не лише церковних, а й світських кіл
певної країни. В епоху пізнього середньовіччя поняття «нація» поступово
поширюється на представників елітних верств населення різних країн
(наприклад польська шляхетська «нація», до складу якої входила знать не
тільки польського, але й білорусько-литовського та українського походження). З кінця XV ст. починає застосовуватися термін «німецька нація»,
який за умов прогресуючої феодальної роздробленості Священної
Римської імперії мав підкреслювати єдність німців, які становили основний масив її населення. Подальшого розвитку поняття «нація» як спільність людей, об’єднаних мовно-культурними ознаками, набуло у працях
Й. Г. Гердера та інших німецьких мислителів. В Англії та Франції термін
«нація» став синонімом суверенності народу, незалежності держави. У
науковій літературі ХХ ст. сформувалися два принципово різних методологічних підходи до з’ясування природи нації та їх походження, в межах
яких існує й розвивається низка взаємопов’язаних наукових концепцій.
Перша з них – примордіалістський, або переніалістський підхід, – базується на уявленні про давній та об’єктивний характер існування нації як
етнічних спільнот. Вони зароджуються як племена або етноси, проходять
стадію домодерних націй, на основі яких формуються сучасні політичні
нації. Концепція, згідно з якою поділ людства на етнічні нації є об’єктивним і незалежним від волі окремих людей, а самі нації є історично сформованими спільнотами, об’єднаними мовою, територією, культурно-побутовими ознаками, спільністю економічного життя й психічного складу
(ментальністю або національним характером), була домінуючою у науковому житті та ідеологічних течіях ХІХ – першої половини ХХ ст. Такий
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підхід набув розвитку у марксистській ідеології та радянській науці у працях Ю. Бромлея. Ю. Бромлей – засновник наукової школи «теорії етносу»
в радянській етнографії. Він визначив етнос як усталену сукупність людей,
що історично склалася на певній території та має спільні, відносно стабільні особливості мови, культури й психіки, а також усвідомлення своєї
єдності та відмінності від інших подібних утворень (самосвідомість),
зафіксоване в самоназві (етнонімі)5. У сучасній західній науковій думці
примордіалістський підхід до вивчення націй набув подальшої аргументації у працях Е. Сміта, за визначенням якого нація є сукупністю людей, що
має власну назву, свою історичну територію, спільні міфи та історичну
пам’ять, спільну масову, громадянську культуру, спільну економіку і єдині
юридичні права та обов’язки для всіх її членів. У наукових працях українських дослідників переважає розуміння поняття нація як етнічного за
своєю природою явища. Зокрема, М. Дєдков та М. Бойченко розглядають
націю як історичну спільність людей, що складається в процесі формування певних характерних культурологічних, психологічних, етнологічних,
історико-економічних та політологічних її ознак. А. Пономарьов характеризує націю як особливий стан і водночас, певний етап розвитку етносу,
пов’язаний з творенням національно-державних символів та атрибутів,
національно-державної самосвідомості6.
Як слушно зазначив Г. Касьянов, еволюція терміна «нація» врештірешт привела до того, що формулювання якогось синтетичного, універсального й утилітарного визначення «нації» стало неможливим, хоча й
бажаним, принаймні для науковців. Саме слово іноді має вигляд «понятійного хамелеона», який змінює колір залежно від зовнішніх умов. Будьякий дослідник, який починає цікавитися якимось аспектом буття «націй»,
стикається з термінологічним розмаїттям, нерідко просто з хаосом, і головною проблемою для нього стає проблема вибору дефініції, яка відповідає
його концептуальному підходу до проблеми7.
Розкриваючи питання здоров’я нації в умовах суспільної трансформації, слід відзначити, що суспільство до вирішення цього питання підходило поетапно, враховуючи потреби суспільства, проблематику, політичні
чинники тощо. Оскільки здоров’я нації є соціально-політичною, духовною
категорією, громадське здоров’я характеризує здатність суспільства і держави реалізувати механізми відтворення населення. Конференція ВООЗ
(1965) дала таке визначення: «громадська охорона здоров’я» – це наука і
практика попередження захворювань, подовження життя і зміцнення психічного та фізичного здоров’я, працездатності шляхом організованих
зусиль суспільства, що спрямовані на оздоровлення довкілля, боротьбу з
інфекційними хворобами, навчання людей навичкам особистої гігієни,
організацію медичних та медсестринських служб для ранньої діагностики
і профілактичного лікування захворювань, а також на розвиток громадських інститутів для забезпечення кожній людині умов життя, які необхідні для укріплення здоров’я, на таку організацію усіх цих переваг, щоб кож-
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ний громадянин міг користуватись своїм правом на якісне життя. Це широке визначення було уточнене комітетом експертів ВООЗ (1973), який відзначив, що поняття «громадська охорона здоров’я» охоплює проблеми, що
становлять загрозу здоров’ю людства, а також стан здоров’я людей у цілому, гігієну довкілля, служби охорони здоров’я та організацію медико-санітарної допомоги»8.
В 1977 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) ініціювала
міжнародну компанію під назвою «Здоров’я для всіх» в якій збирається
інформація про існуючі загрози здоров’ю. В 1978 році була проголошена
відповідна Декларація (справедливість, рівність, поінформованість, подолання національних кордонів). У 2000 році ВООЗ проголосила глобальну
стратегію «Здоров’я для всіх» яка містила 10 положень, 6 принципів, 38
завдань спрямованих на попередження загрози здоров’ю.
Таким чином, визнано систему заходів, що у загальносвітовій науковий
лексикон увійшли під назвою «Заохочення до здоров’я, сприяння здоров’ю, формування пропаганда здоров’ю» і т.д.9
В останні десятиліття світова наука зарахувала проблему здоров’я в
широкому розумінні до кола глобальних проблем, вирішення яких обумовлює не тільки кількісні і якісні характеристики майбутнього розвитку людства, а й навіть сам факт його подальшого існування, як біологічного виду.
Нині проблема загрози здоров’ю розглядаються світовою спільнотою як
сьома додаткова до шести раніше відзначених загроз планетарного масштабу:
1) загроза світової війни;
2) екологічні катаклізми;
3) контрасти в економічно рівних країнах планети;
4) демографічна загроза;
5) нестача ресурсів планети;
6) наслідки науково-технічної революції10.
За визначенням ВООЗ, система громадського здоров’я – це організовані зусилля суспільства, насамперед через відповідні державні інституції з
метою поліпшення, зміцнення, захисту й відновлення на основі колективних дій та забезпечення виконання таких функцій, як:
цільове спостереження, нагляд за станом здоров’я та благополуччя
населення;
моніторинг та реагування на небезпеку для здоров’я та надзвичайні
ситуації;
захист здоров’я, включаючи забезпечення безпеки середовища життєдіяльності, умов праці, харчових продуктів та інші детермінанти;
зміцнення здоров’я, включаючи дії, спрямовані на соціальні детермінанти та нерівність у підтриманні здоров’я;
профілактика захворювань, включаючи ранню діагностику хвороб;
забезпечення стратегічного управління в інтересах здоров’я та благополуччя;
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забезпечення системи громадського здоров’я кваліфікованими і в
достатній кількості трудовими ресурсами;
забезпечення стійких організаційних структур та фінансування;
просвітницька робота, комунікація та соціальна мобілізація в інтересах
здоров’я;
розвиток досліджень у сфері громадського здоров’я для наукового
обґрунтування політики і практики.
У сфері охорони здоров’я в цілому потрібне розуміння ролі та змісту
сучасної системи громадського здоров’я не лише щодо інфекційних, епідеміологічних захворювань, але й стосовно неінфекційних захворювань та
низки сучасних вирішальних факторів охорони здоров’я, як це визначено
в європейському плані дій щодо посилення систем громадського здоров’я.
Принципи міжсекторального підходу щодо охорони здоров’я у політиці
всіх країн, а також ціла низка наявних заходів у соціальних, економічних
та поведінкових детермінантах неінфекційних хвороб ще, на жаль, повністю не оцінені та не введені у практику. Поки що роль держави обмежується нормативним та директивним регулюванням, вертикальною системою
нагляду і контролю, інспекціями та перевірками. Такий важливий і ефективний ресурс, як міжсекторальна взаємодія та створення горизонтальних
мереж співпраці, використовується в нашій країні вкрай недостатньо.
Серед основних аспектів діяльності системи громадського здоров’я першочергову увагу необхідно приділяти факторам, пов’язаним зі способом
життя (безпечне середовище в житті людини, фізична активність, раціональне харчування та шкідливі звички, такі як тютюнопаління, вживання
алкоголю, наркоманія і токсикоманія)11. Розглядаючи це питання, ми доходимо висновку, що, як і раніше виникає проблема змістовного навантаження термінів. ВООЗ у питанні здоров’я нації оперує такими поняттями,
як «громадська охорона здоров’я», «система громадського здоров’я» та
«здоров’я». Визначення поняття «здоров’я» є фундаментальною проблемою сучасної медико-біологічної науки. Оскільки це поняття має багато
аспектів і обумовлене багатьма чинниками, то вимагає для свого розв’язання комплексного підходу. Пояснити сутність здоров’я складніше, ніж сутність хвороби. Саме тому однозначного, прийнятного для всіх визначення
поняття «здоров’я» поки що не існує. У преамбулі Статуту Всесвітньої
організації охорони здоров’я говориться, що здоров’я – це не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів, а стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя.
Існує велика кількість визначень поняття «здоров’я», «здоров’я людини», «здоров’я групи», «здоров’я населення», «репродуктивне здоров’я»,
«фізичне здоров’я», «психічне здоров’я», «соціальне здоров’я» тощо. По
суті ці визначення відтворюється в сучасних працях, хоча мають свої
нюанси. Але всі науковці одностайно розглядають здоров’я у комплексній
характеристиці з врахуванням чинників, що впливають на процес його
формування. Узагальнені підсумки досліджень щодо здоров’я людини
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переконують, що воно залежить від багатьох чинників, зокрема таких як:
соціально-економічні та екологічні умови, стан системи охорони здоров’я;
спадковість, умови та спосіб життя.
Рівень та стан здоров’я нації, на нашу думку, найдоцільніше слід визначити через сукупність кількісних і якісних показників. Ці показники безпосередньо впливають і на розвиток держави в цілому. Сучасний стан здоров’я населення України характеризується високими показниками захворюваності та смертності осіб працездатного віку, низьким рівнем середньої тривалості життя, що зростає дуже повільно порівняно з 1990 р. (1990
р.: чоловіки – 65,7, жінки – 75,0; 2012 р: чоловіки – 66,1 рік, жінки – 76,0
років, Європа: чоловіки – 72,5 роки, жінки – 80 років), відсутністю можливості у переважної більшості українців отримувати медичну допомогу
на рівні стандартів цивілізованих країн світу. Україна переживає також
глибоку демографічну кризу, внаслідок якої чисельність населення держави скоротилася за 20 років з 52 млн. до 45,3 млн. осіб12.
Констатуючи, що здоров’я нації залежить від суспільних процесів, а
соціальна структура сучасного українського суспільства залежить від
спрямування сутності соціальних трансформацій, суть яких – у зміні функціональних зв’язків у суспільстві. Її основу становлять:
1. Зміна суспільної форми всіх основних соціальних інститутів – економічних, політичних (передусім інститутів власності), культурних, освітніх; глибокий суспільний переворот і реформування тих соціальних засад
і регуляторів, що формують соціальну структуру (вона стала менш жорсткою, рухливішою).
2. Трансформація соціальної природи основних компонентів соціальної
структури – класів, груп і спільнот; відновлення їх як суб’єктів власності
й влади; поява економічних класів, верств і страт з відповідною системою
соціальних конфліктів і суперечностей.
3. Ослаблення існуючих у суспільстві стратифікаційних обмежень.
Поява нових каналів підвищення статусів, посилення горизонтальної та
вертикальної мобільності українців.
4. Активізація процесів маргіналізації. Маргіналізація (лат. margo –
край, межа) – втрата особистістю належності до певної соціальної групи,
норм і цінностей відповідної субкультури без входження до іншої. Це процес зміни суб’єктом одного соціально-економічного статусу на інший. В
українському суспільстві на рубежі XX-XXI ст. вона характеризується
переходом переважно в нижчі верстви населення (феномен «нових бідних», соціальні групи військовослужбовців, інтелігенції).
5. Зміна порівняльної ролі компонентів соціального статусу. Якщо в
стратифікації радянського суспільства домінував адміністративно-посадовий критерій, пов’язаний з місцем у системі влади та управління, то в
нинішньому вирішальним є критерій власності й доходів. Раніше політичний статус визначав матеріальне становище, тепер величина капіталу
визначає політичну вагу.
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6. Підвищення соціального престижу освіти і кваліфікації, посилення
ролі культурного фактора у формуванні високостатусних груп. Зумовлено
це становленням ринку праці. Але це стосується спеціальностей, які
користуються попитом на ринку, насамперед – економічної, юридичної та
управлінської.
7. Зміна якісних і кількісних параметрів соціальної структури. Відомо,
що чим прогресивніша статево-вікова структура, тим більшими можливостями розвитку вона наділена, тим стійкіший соціальний (трудовий,
інтелектуальний, культурний) потенціал населення. Внаслідок негативних
демографічних тенденцій населення України щорічно зменшується в
середньому на 400 тис. осіб, на тлі загальної депопуляції населення (кожна
п’ята українська родина не має дітей) знижується рівень народжуваності,
скорочується середня тривалість життя (якщо на початку 90-х років XX ст.
за показниками здоров’я Україна посідала 40-ве місце у світі, то через
десять років вона перемістилася у другу сотню).
8. Поглиблення соціальної поляризації суспільства. Майновий чинник
є стрижнем трансформацій. Економічний статус і спосіб життя еліт, вищої
верстви різко зросли, а у більшості населення – різко знизилися.
Розширилися межі зубожіння і бідності, виокремилося соціальне «дно» –
жебраки, безпритульні, декласовані елементи13.
Трансформація – це процес зміни форми, виду, характеру, правил,
норм, механізмів. Вона допускає одночасне співіснування процесів модернізації, постмодернізації і традиціоналістського відступу. Трансформаційні зміни суспільства супроводжуються кардинальними або поступовими змінами взаємовідносин суспільства, зокрема держави, і людини,
конфліктом політичних та моральних цінностей. У результаті суспільної
трансформації, що зачіпає й охорону здоров’я нації, відбуваються зміни в
структурах суспільства.
Отже, здоров’я нації – один із найважливіших елементів національної
безпеки, передумова суверенного розвитку держави. Питання збереження
здоров’я нації є питаннями безпеки держави. Враховуючи комплексний
характер трансформаційних процесів, які впливають на здоров’я нації,
необхідно створити найбільш сприятливі умови для розвитку держави в
цілому, які гарантуватимуть та забезпечать умови для охорони здоров’я.
Українська управлінська еліта повинна виробити спільне бачення перспектив розвитку охорони здоров’я, єдині підходи до формування державної і
міжнародної політики, тоді це матиме позитивні наслідки для держави і
всього суспільства.
Структура українського суспільства, зазнавши помітних змін порівняно з радянським часом, досі зберігає багато його рис. Для її істотної трансформації необхідне системне перетворення інститутів власності й влади,
що триватиме багато років, особливо враховуючи адміністративну реформу в Україні, яка зачіпає реформування органів охорони здоров’я.
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Smirnova Valentyna. Evolution of Putin`s regime: from political will to political voluntarism.
This article deals with analyses of Рutin`s political regime and its evolution, defines key
principles and treats from subjectivization of russian political space.
Key words: political will, political voluntarism, subjectivization of political space,
political actor.

Політика – це динамічне середовище конкуренції суб’єктів політичних
відносин з метою превалювання в процесах розподілу політичних повноважень та формування політичних статусів. Суб’єктивний вимір міжнародної політики зумовлює становлення окремих політичних акторів, що в
силу еволюції їх політичного впливу інтенсифікує домінування цих політиків у сфері прийняття політичних рішень у рамках специфічного функціонування національної політичної системи. Дана тенденція детермінує
тотальну персоніфікацію політики країни та закріплення функціональних
преференцій за окремим політичним суб’єктом чи мінімальним за кількісним складом правлячим прошарком соціуму з паралельним нівелюванням
плюралістичних засад формування державної політики. В умовах необмеженості політичних прерогатив привілейованого політичного актора державний апарат трансформується з колегіального органу, спрямованого на
досягнення політичного компромісу, в інструмент реалізації індивідуальної політичної волі та нав’язування штучно сформованих норм соціальнополітичної реальності з фіктивним представленням їх як продукту колективних суспільних інтенцій. Надмірний політичний контроль окремих
суб’єктів політичного поля нівелює тонку грань між демократичною матеріалізацією суспільної політичної волі в консенсусних політичних рішеннях та волюнтаристським превалюванням індивідуальних інтересів політичної еліти над ініціативами соціуму в тоталітарному політичному режимі.
Питання дослідження ролі індивідуальності в процесах моделювання
соціально-політичного простору продовжує бути об’єктом дискусій представників різних політичних шкіл та наукових традицій. Недостатність
висвітлення даної тематики в науковій літературі полягає в колишньому
превалюванні теоретичних підходів щодо формування „об’єктивної політології”, спрямованої на мінімізацію суб’єктивного чинника політичного
процесу. Характерними особливостями зазначеної парадигми осмислення
політичного середовища виступає підпорядкування індивідуального фактору детермінації політичних процесів загальним, багатогранним політичним явищам. Іншими словами індивід повністю залежний від оточуючих
його обставин під час визначення вектору власної політичної поведінки та
прийняття тих чи інших політичних рішень. У свою чергу, сучасна політична наука намагається в певній мірі абстрагуватись від обраної тенденції та в більшій мірі акцентувати увагу на комплексному дослідженні
суб’єктивних особливостей політичного життя. Часткова зміна наукових
орієнтирів у даному питанні сприяла синтезу у політологічну царину окре-
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мих методологічних основ психології та соціології. Інтегративні теоретичні механізми дослідження об’єктивно-суб’єктивних факторів політичного
процесу лягли в основу наукових підходів Д. Белла, С. Ліпсета, У. Мура,
Г. Спенсера, Дж. Барбера, С. Хука, Є. Шестопала стосовно питань рівня
підпорядкування окремих політичних індивідуальностей державі та
загальним суспільним орієнтирам.
Головна мета роботи полягає в теоретичному осмисленні практичних
проявів становлення політичного режиму Російської Федерації та індивідуальної ролі В. Путіна у даних процесах. Досягнення поставленої політичної цілі можливе завдяки розгляду наступних питань: виявлення ключових принципів становлення персоніфікованого формату політичної
влади у Російській Федерації; комплексного аналізу проявів політичного
домінування В. Путіна з використанням політологічної, психологічної та
соціологічної методології; визначення подальших перспектив тоталітарного моделювання соціально-політичного простору Російської Федерації з
ознаками «культу особи».
Досліджуючи закономірності становлення інституту політичного
лідерства, американський науковець С. Хук дійшов висновків щодо неминучості процесів виокремлення окремих політичних акторів як центрів
політичного прогресу соціуму: «ключовий факт, що зумовлює матеріальний інтерес спільноти у героях це необхідність лідерства в соціальному
житті і в кожній формі соціальної організації. Форма прояву лідерства чи
то відкрито чи приховано, розрізняється у кожному окремому суспільстві,
але в цілому лідери – це не тільки яскравий символ держави, але й центр
відповідальності, прийняття рішень і дій”1.
Становлення В. Путіна як лідера нової формації в рамках російського
політичного простору виникло в умовах традиційної психологічної потреби соціуму в політичному акторі здатному окреслити колективні політичні орієнтири та поширити функціональні установки суспільної політичної
свідомості. Посилюючим фактором довіри громади до лідерських якостей
В. Путіна, що сприяло подальшій безапеляційній реалізації політичної
волі останнього як ключового суб’єкта державної політики Російської
Федерації, постали хаотичність політичної культури російського соціуму,
що викликана деструкцією радянського соціально-політичного простору з
виникненням нової ліберальної матриці функціонального індивідуалізму,
та відзначена російським дослідником Є. Шестопал психологічна необхідність координації суспільної діяльності через лідерські інститути2.
Проте, необмежений діапазон централізації політичного ресурсу і зростання репутації В. Путіна як ключового суб’єкта генерації політичних
рішень та формування курсу внутрішньої політики й вектора зовнішньополітичної активності зумовили надмірну авторитаризацію соціальнополітичної реальності. Можливість існування практичного компромісу
суспільних інтересів та балансування розподілу політичних цінностей між
громадою та елітою була нівельована характерним для сучасних реалій
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Російської Федерації особистісним впливом на суспільно-політичні процеси в країні з відривом від демократичних засад правового регулювання
політичного виміру та без достатнього врахування можливих негативних
наслідків й дефектів управління даного формату. Актуальним залишається
питання сутності еволюції режиму Російської Федерації до політичного
волюнтаризму.
Формуючи власну модель суспільного волюнтаризму, американський
дослідник С. Верба відзначає: «Ми фокусуємося на трьох факторах для
визначення рівня політичної активності. Раніше ми відзначали, що найбільш сприятливий шлях зрозуміти ці три чинники означає розкрити звичне питання: Чому люди не стають політичними лідерами? Три відповіді
спадають на думку: тому що вони не спроможні, тому що вони не можуть
чи тому що ніхто їх не просить. Іншими словами, люди можуть бути пасивними через відсутність певних ресурсів, через недостатність психологічного залучення в політику чи через те, що вони знаходяться за межами
каналів оновлення політичної еліти. Тому наш аналіз засобів політичної
участі зосереджений навколо трьох факторів, – ресурсів, психологічного
залучення, кадрового оновлення політики – які ми поєднали в систему під
назвою модель суспільного волюнтаризму»3.
Трансформація каналів соціальної взаємодії в рамках політичного
моделювання в Російській Федерації візуалізує тенденцію надмірною функціональною диференціацією прерогатив громадянського суспільства та
політичної еліти. Становлення російського політичного режиму супроводжується надмірною концентрацією політичних преференцій в руках президентського інституту влади, що ставить під сумнів ефективність модернізації політичного устрою РФ. Представник американської політичної
школи С. Хантінгтон, досліджуючи тенденції розвитку політичного режиму, значну увагу приділяв важливості участі громадянського суспільства в
процесах прийняття політичних рішень4. Російський формат владно-суспільної взаємодії виключає можливість функціонування каналів реального
впливу соціуму на апарат державної влади і виявляє адаптивність російської спільноти до авторитарних тенденцій організації соціально-політичного простору. Таким чином, одним з ключових принципів еволюції
«путінського» політичного режиму виступає зумовлений історичними
чинниками та навколишньою політичною реальністю низький рівень політичної активності російського соціуму.
Створення сприятливих умов для централізації політичної влади і
монополізації каналу прийняття політичних рішень й реалізації політичної
волі лягло в основу становлення політичного устрою РФ і було спрямоване на мінімізацію динаміки соціальної активності з обмеженням участі
громади у системі конструювання російської державної політики.
Квінтесенцією даних процесів стали апеляція до поширення серед російського соціуму колективних архетипів «підкорення» з орієнтуванням на
єдиного «суверена» політичної влади шляхом створення універсальної
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ідеологічної матриці ультранаціоналізму та досягнення національної
єдності й ідентичності через централізацію політичних ресурсів5.
Поширення ментальних установок політичного конформізму серед
представників російського соціуму детермінувало ідентифікацію держаної
інстанції з окремим політичним актором, що унеможливлює забезпечення
політичного плюралізму та суспільного консенсусу. Російський дослідник
С. Кара-Мурза у своїй праці «Маніпуляція свідомістю» відзначає процедуру пошуку авторитарними управлінцями загального визнання через колективну ідентифікацію власної політичної волі з суспільними інтересами.
Коли той чи інший представник централізованої політичної влади надає
власним вчинкам і рішенням фіктивного образу спільних суспільних ініціатив та очікувань – це яскравий прояв «тіньового» тоталітаризму6.
Наразі російський соціально-політичний вимір став основою для аналогічних припущень, що матеріалізується у наданні індивідуальним політичним інтенціям та діяльності В. Путіна національних масштабів й синонімізації образу президента як глави виконавчої гілки влади з державною
владою у цілому. Ключовою особливістю даних маніпуляцій виступає
представлення персональних рішень В. Путіна як продукту суспільного
компромісу та колективних очікувань громадянської спільноти. Штучно
створюється поширений міф щодо представництва суспільних переконань
в центрах прийому політичних рішень та реальної участі російської громади у політичних процесах всередині держави.
Незамінним інструментом становлення «путінського» режиму виступає широке використання маніпулятивної методології й психологічного
впливу на середовище формування політичної культури та свідомості
російської спільноти7. Сутність даних технологій полягає у створенні заангажованої соціально-політичної реальності з використанням архетипів
«слов’янства», «російського духу», «патріотизму» чи «колективної ідентичності» як ефективної риторики легітимації діяльності російської еліти
в цілому та В. Путіна як ключового суб’єкта російських державотворчих
процесів.
Сприяє закріпленню авторитарного правління президентського політичного режиму систематичне використання пропаганди та ідеологічного
впливу. Жорстка цензура на контент політичного дискурсу, усестороння
популяризація образу президента через канали масової комунікації та
реконструкція «монархічних» засад колективного сприйняття реальності
створюють передумови для легітимації основ жорсткої централізації політичної влади, що характерно для російського соціуму і політичного
устрою країни.
Зазначені обставини ускладнюють формування інституту громадянського суспільства, здатного до конструктивної опозиційної діяльності та
вираження нонконформістського дискурсу. Сутність позиції значної більшості сучасної політактивної громади полягає в неухильній підтримці
курсу державної політики де-юре і безальтернативній адаптації політичної
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волі правлячої верхівки де-факто. Поступово у соціуму зникає яскраво
виражена громадська психологічна необхідність у залученні до процесів
прийому політичних рішень. Політичне життя країни, а саме принцип
функціонування політичної системи відходить на другий план і перебуває
за межами політичної компетенції російської спільноти, залишаючись при
цьому в зоні впливу окремих політичних акторів.
Американський науковець Ф. Грінстайн, досліджуючи психологічні
особливості проблематики особистості в політиці, сформував власну концепцію, що визначає роль особистісного фактору в політичному процесі.
На думку Ф. Грінстайна, роль особистості стає особливо важливою в трьох
випадках: 1) у складній та суперечливій політичній ситуації; 2) у конфліктній ситуації, коли існує конкуренція та вибір між політичними силами, що
ідентифікують себе з різною ідеологічною спрямованістю; 3) у разі появи
нових, безпрецедентних політичних обставин8.
При цьому в своїх працях психолог схиляється до твердження, що роль
особистості в політичному процесі є тим більшою, чим більше сприймає
середовище те, що особистість пропонує їй, чим вищою є позиція політика в політичній системі і чим вищі його індивідуальні лідерські якості в
порівняні з конкуруючими політичними акторами9.
Якщо провести паралелі між концепцією американського психолога та
реаліями російського соціально-політичного простору, ми, знову ж таки,
повертаємося до факту адаптивності російського соціуму до становлення
«путінського» політичного режиму. Зіштовхнувшись з новим ліберальним
форматом організації соціально-політичного середовища та перманентними варіативними викликами сучасності, що не були раніше притаманні
формату соціально-політичної взаємодії пострадянської спільноти, перед
кожним представником російської громади виникла потреба у власній
політичній ідентифікації і здійсненні вибору вектору своїх політичних
переконань серед різних за своїм ідеологічним спрямуванням політичних
сил. З огляду на класифікацію передумов політичного лідерства, російський соціум виражав крайню необхідність у політичному лідері, здатному очолити управлінський апарат. Коли В. Путін зайняв цю нішу і почав
підвищувати власні рейтинги, еволюція його політичної волі перейшла у
новий етап – превалювання над нонконформістськими силами. Виявилось,
що жоден представник політичної еліти не в змозі створити реальну конкуренцію образу В. Путіна як єдиного «лідера нації». Не в останню чергу
сприяли зазначеним обставинам не тільки ефективна реалізація пропагандистських технологій, а й неабиякі лідерські якості В. Путіна.
Додатковим чинником становлення «путінського режиму» та ослаблення функціональних можливостей опозиційних сил виступає й форма організації політичного устрою країни. Президентська форма консолідації
політичної влади примножена тотальною парламентською підтримкою
зумовила комплексну «гомогенність» правлячої верхівки та нівелювання
будь-яких плюралістичних тенденцій в центрі прийняття політичних
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рішень державного апарату. Такий тип державної формації дозволяє президенту послідовно реалізувати власну політику та визначати характер
прийнятих політичних рішень виключно на основі власного політичного
світогляду.
До того ж, політичні актори, що знаходяться при владі в органах державного управління, не намагаються суперечити персоніфікованому
характеру організації політичного устрою та курсу державної політики.
Дану тенденцію відзначила Є. Шестопал у своїй праці «Політична психологія». на думку автора, губернатори, що представляють органи місцевого
самоврядування, при прояві жорсткої політичної волі В. Путіна одразу підлаштувались під такий формат політики, не відстоюючи регіональні та
особисті інтереси перед федеральним центром визначення державної політики10.
Не останнім чинником домінування політичної волі окремого політичного актора слугує й специфічна форма осмислення політичного конфлікту російською політичною елітою, описана Є. Шестопал. На думку науковця, для російського політикуму характерним є дещо модифіковане ставлення до конфліктів, у основі якого лежить централістська тенденція.
Кожен політичний лідер чи керівник політичної партії, у разі приходу до
влади, в першу чергу намагається встановити тотальний контроль над
політичною конкуренцією і унеможливити активну діяльність опозиційних сил. Зазначені особливості російської політичної культури не тільки
негативно відображаються на здатності до політичного компромісу і політичного плюралізму, але й сприяє становленню домінування окремого
політичного актора, який виступає ключовим суб’єктом політичного процесу, що ми можемо побачити на прикладі В. Путіна11.
Таким чином, додатковою причиною безальтернативного домінування
«путінського» режиму виступає низький рівень політичної свідомості
політичної еліти, що знаходиться при владі, та недостатній діапазон політичної активності опозиції, що в силу варіативних обставин унеможливлює конструктивну конкуренцію політичних сил та плюралізм російського політичного середовища. Дана тенденція призвела до того, що навіть
кожен окремий політик діючого державного апарату, в першу чергу на асоціативному рівні, сприймається через призму політичного режиму
В. Путіна. Прикладом цього слугує короткотривале президентство Д. Медвєдєва, що відбулось через конституційне обмеження термінів перебування на посаді голови виконавчої влади В. Путіна. Політика нового президента не тільки не суперечила курсу державотворення «путінської» політичної концепції, але й відбувалася на основі політичної волі В. Путіна,
який на той час очолював уряд РФ12.
Тотальна персоніфікація політичного процесу робить достатньо вразливим ефективне функціонування державного апарату. Відсутність конструктивних сил, що забезпечують політичний плюралізм та належне представництво суспільних очікувань та ініціатив, нівелює демократичні підвалини
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державного устрою та детермінує авторитаризацію соціально-політичного
виміру РФ. Такий формат організації державної влади мінімізує можливість
становлення інституту громадянського суспільства і ладен призвести до
жорсткої політичної диктатури. До того ж, «путінський» режим успішно
опирається на систему правоохоронних органів, що проявляється у контролі над різноманітними проявами громадської позиції, в тому числі розгоні
демонстрацій та використанні судової системи у боротьбі з суспільними
елементами, що становляють загрозу діючому соціально-політичному
устрою. Додатковою загрозою виступає використання режимом сили при
веденні зовнішньої політики, що підриває засади міжнародного права та
деструктивно впливає на норми міждержавної взаємодії.
Таким чином, різноманітні фактори, серед яких низький рівень політичної активності й адаптивність соціуму до політичної системи, ефективне використання пропагандистського апарату, поширення універсальної
ідеологічної матриці, що апелює до специфічних архетипів суспільної свідомості, створюють сприятливе середовище для централізації політичної
влади та персоніфікації політичного процесу. Російський політичний простір функціонує не на засадах досягнення компромісу суспільних ініціатив, а став безпрецедентним інструментом реалізації політичної волі окремого політичного актора. Суб’єктивізація політики РФ призвела до краху
політичного плюралізму, нівелювання впливу громадянського суспільства
та формування однорідної політичної еліти, що ідентифікує себе виключно з політичними поглядами В. Путіна і не здатна генерувати конструктивний нонконформістський політичний дискурс. Слабкість опозиції
відображається на відсутності реального позитивного політичного конфлікту, що, в свою чергу, не мотивує прогрес політичної системи.
Використання режимом структури правоохоронних органів для регулювання рівня політичної активності суспільства та ліквідації представників
нонконформістських політичних орієнтирів детермінує своєрідну «мілітаризацію» політичного поля. Еволюція політичного режиму В. Путіна, безсумнівно, несе в собі низку загроз та ризиків, які було б варто врахувати
при подальшій авторитаризації політичного устрою. Постійне програмування політичного світогляду російського суспільства інтенсифікує його
абстрагування від політичної реальності та мінімізує здатність соціуму
аналітично оцінювати й реагувати на різноманітні події, що негативно
відображається на політичній культурі спільноти. Тотальна централізація
політичного ресурсу виносить соціум за межі центру прийняття політичних рішень й визначення курсу державної політики, що обмежує представництво суспільних очікувань та ініціатив. Окрім того, подальша «мілітаризація» методології ведення державної політики РФ, що наразі проявляється на міжнародній арені, призводить до генерування численних конфліктів та загрожує політичною ізоляцією режиму. Ідентифікація політики
РФ з політичною волею В. Путіна ставить у залежність майбутнє країни
від суб’єктивних рішень окремого політичного актора.
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ДІАЛЕКТИЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК МІЖ АКУЛЬТУРАЦІЄЮ,
ГЛОБАЛІЗАЦІЄЮ ТА ІНТЕГРАЦІЄЮ В ПРАВІ
Розглянуто проблему розуміння феномена акультурації в контексті діалектичного
зв’язку з глобалізацією та інтеграцією. Вказано на принципи взаємозв’язку: принцип
руху і розвитку, взаємозумовленості, причинності тощо.
Ключові слова: правова система, акультурація в праві, глобалізація, інтеграція,
економічна інтеграція, діалектика.
Ситар И.М. Диалектическая связь между акультурацией, глобализацией и
инетеграцией в праве
Рассмотрена проблема понимания феномена аккультурации в контексте диалектической взаимосвязи с глобализацией и интеграцией. Указаны принципы взаимосвязи:
принцип движения и развития, взаимообусловленности, причинности и т. д.
Ключевые слова: правовая система, аккультурация в праве, глобализация, интеграция, экономическая интеграция, диалектика.
Sytar Ihor. Dialectical interconnection of acculturation, globalization and integration
in law
The problem of understanding the phenomenon of acculturation in the context of the dialectical relationship with globalization and integration is considered. The principles of interaction are specified: the principles of movement and development, interdependence, causality, etc.
Key words: legal system, acculturation in a law, globalization, integration, economic
integration, dialectics.

Розуміння процесу акультурації вимагає осмислення нових методологічних підходів до даного явища, які ґрунтуються на діалектичному зв’язку феномена акультурації з процесами глобалізації та інтеграції, котрі
надають динаміки вказаному явищу. Глобалізація, як і інтеграція, визначається насамперед економічним та політичним факторами, які, однак, впли© СИТАР Ігор Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент, докторант кафедри
теорії держави і права Національної академії внутрішніх справ
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вають і на право. Під правовою акультурацією слід розуміти засвоєння і
використання правових цінностей, норм, інститутів, процедур, рішень,
форм і видів юридичної діяльності інших правових культур, правових систем, правових сімей національною правовою системою.
Епоха глобалізації – це період суттєвих перетворень права всіх держав,
активного сприйняття загальновизнаних правових принципів і норм міжнародного характеру, позитивних юридичних зразків інших держав. Такі
тенденції обумовлюють зближення національних правових систем цивілізованих держав і формування єдиного правового простору1.
Нині найбільш вдалою формою взаємодії правових систем, сімей, правових груп є правова глобалізація, оскільки поряд із загальними економічними стандартами і правилами діють і стандартизовані правові норми, відбувається взаємопроникнення і взаємозбагачення між правовими культурами, що приводить до нових синергетичних процесів.
Проблеми акультурації та взаємозв’язку даного явища з іншими феноменами суспільного розвитку розглядались у працях таких вітчизняних та
зарубіжних дослідників, як А. Байков, О. Вишняков, Й. Корейда,
С. Максимов, Ю. Оборотов, Е. Перелигін, О. Тихомиров, Ю. Тихомиров та
ін., які визначили теоретичні та методологічні проблеми процесу акультурації в праві та вказали на діалектичний зв’язок між акультурацією та глобалізацією й інтеграцією.
В науковій літературі висловлено думку, згідно з якою існують рушійні
сили глобалізації, до яких належать ідеалістичні та матеріалістичні чинники. Перші полягають у тому, що глобалізація – це породження таких духовних сил людини, як уява, винахідливість, метафоричне мислення, ідентичність, ідеологія. Матеріалістичне розуміння передбачає, що глобалізація –
продукт широкого розуміння матеріальних сил, таких як природа, виробництво, технологія, закони та інститути. Матеріалістичний фактор проявився у науково-технічній революції кінця ХХ ст. через зародження інформаційного суспільства, появу глобальних проблем, вирішення яких неможливе в національно-державних рамках (ріст народонаселення, нестача їжі
й води, дефіцит природних ресурсів, екологія, епідемії, тіньова економіка,
міжнародна злочинність, тероризм). Пришвидшилося формування світових ринків капіталів, товарів, послуг, робочої сили, що привело до становлення глобальної економіки2.
На нашу думку, існує діалектичний зв’язок між ідеалістичним і матеріалістичним чинниками в глобалізаційних процесах, одні неможливі без
інших і одні породжують інші, оскільки сучасний світ – це світ діалогу
цивілізацій, швидкого економічного розвитку.
Що стосується правової інтеграції України, в першу чергу, як зазначає
Е. Перелигін, вона проявляється через регулювання економічної інтеграції,
оскільки глобальна торгівля – це невід’ємний елемент (складова) розвитку
світової економіки, яка має два основні виміри – глобальний (Світова організація торгівлі – СОТ) та регіональний. Доцільно вказати, що одним із
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найбільших і найважливіших напрямів реформування української економіки є зміна, наближення та адаптація внутрішнього законодавства до
права ЄС для ефективного функціонування в рамках зони вільної торгівлі3.
Отже, економічна інтеграція стає важливим чинником акультурації
права, оскільки економічна взаємодія формує інтеграційні правові утворення; відбувається обмін правовими ідеями, що і є акультурацією.
Економічна акультурація становить онтологічну передумову правової
акультурації, її підґрунтя.
Визначальним напрямом глобалізації є економічний розвиток, так званий процес інтернаціоналізації господарства. Її основними ознаками є:
а) самоліквідація командних економік і формування світового ринку;
б) поява нових суб’єктів, зокрема транснаціональних і міжнародних компаній – відтак у регіональних, економічних, інститутах теж змінюються
«правила гри». Під економічною глобалізацією ми розуміємо формування
глобальних ринків капіталів, товарів, робочої сили, транс-світових виробничих комплексів, загальнопланетарних систем контролю і регулювання
різних аспектів господарської діяльності.
Правова глобалізація втілюється в правовій інтеграції, адже інтеграція
– це зустрічний рух двох самостійних зрілих етносів, що зближуються за
своїми характеристиками, але не досягають повного злиття4. Близьку за
змістом і звучанням позицію підтримує директор Інституту етнології і
антропології ім. М. М. Миклухо-Маклая РАН, академік В. А. Тишков5.
Його концепція базується на антропологічній і культурологічній спорідненості етносів та культур, де відбувається культурна взаємодія.
Як зазначає О. О. Байков у праці «Порівняльна інтеграція. Практика і
моделі інтеграції в Зарубіжній Європі і Тихоокеанській Азії», наукові уявлення про інтеграційний процес в основному фокусувалися на ідеї побудови однорідного інтегративного простору на базі єдності культурних символів, інституціональної системи й економічного комплексу. Ця логіка була
закладена в основі історичного, географічного і культурного конкретного
проекту інтеграції для Західної Європи. Фактично досвід європейської
інтеграції є головним майже до кінця ХХ ст. і визначає розуміння міжнародної інтеграції в цілому6. Безперечно, європейська інтеграція стала
основою для всіх інтеграційних світових процесів і у Північній Європі, і
на Тихоокеанському просторі. Для аналізу зазначеної категорії слід застосовувати порівняльний підхід, з’ясовуючи при цьому кількісні та якісні
показники інтеграцій у всьому світі, а також переваги і недоліки тих чи
інших інтеграційних систем.
Як вказують дослідники, інтегративність правової системи – це насамперед її здатність до гармонізації, тобто забезпечення поєднання з моделями нових нормативних актів, що пропонуються наднаціональними інституціями в рамках їх компетенції. Інтегративність національної правової
системи – це також спроможність повністю змінювати найбільш здатні до
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поєднання частини законодавства на запропоновані уніфіковані нормативно-правові моделі. Для країни, що не є членом інтеграційної групи, інтегративність національної правової системи – це, крім зазначеного, здатність
добровільно рецепіювати не тільки моделі нових нормативних актів, а й
частини вже сформованого права інтеграційного об’єднання. Для України
право ЄС є надбанням (acquis), оскільки акти, норми та принципи права
ЄС, уже розроблені та прийняті, призначені для «транспортування» на
рівень держав-членів ЄС та інших держав, які готові до правової інтеграції7.
Акультурація права прямо пропорційна процесу інтегративності.
Норми, що ухвалюються інтегративними об’єднаннями, зокрема економічного характеру, треті країни активно запозичують шляхом «апроксимації» – наближення, що теж є частиною інтеграційного процесу.
Доцільно зазначити, що глобалізація також є основою для акультурації
в праві, позаяк відбувається взаємозв’язок, взаємодія та взаємовплив шляхом обміну правовою інформацією у формі взаємопроникнення та взаємозапозичення, що призводить до синергетичних ефектів, які спонукають до
динамічного розвитку.
Відтак існує діалектичний зв’язок між процесами глобалізації, інтеграції та акультурації. Тому важливо звернутися до принципів діалектики, які
допоможуть розкрити даний процес і вказати на його онтологічні передумови. Найважливішими в контексті цього дослідження принципами діалектики є принципи руху і розвитку, взаємозв’язку і взаємозумовленості,
причинності, які ми розглянули вище.
Світоглядним у процесі дослідження акультурації має стати принцип
руху, зміни, розвитку, який характеризується історизмом, оскільки на всіх
етапах розвитку людства відбувався процес взаємопроникнення та взаємозапозичення правових культур, систем, ідей. Застосування методу історизму в дослідженні акультураційних процесів вимагає розгляду кожної системи як такої, що у своєму розвитку проходить ряд етапів (стадій): виникнення, становлення, розвинутого функціонування, перетворення в інший
якісний стан.
Як зазначає О. Д. Тихомиров у праці «Філософські проблеми правової
компаративістики», у сучасному світі відбувається відображення загального через поняття «світове», «універсальне», «уніфіковане», «однакове»,
«тотожне», а поняття «неповторне», «унікальне», «своєрідне» обумовлюють виявлення загального і різноманітного у цих система8.
Для процесу акультурації надзвичайно важливою є проблема всезагального, універсального, глобального, але при аналізі даних явищ у процесі взаємопроникнення, обміну слід враховувати одиничне та унікальне
кожної правової системи, оскільки принцип історизму та генетичності є
основоположним для кожної правової системи.
Слід погодитися з О. Д. Тихомировим, що одним із ідеалів філософії
компаративізму є не тільки загальне і відмінне, співмірність чи неспівмір-
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ність, а їх пропорційне співвідношення, позаяк із збільшенням загального
стає меншим відмінне і навпаки. Таким чином, можна говорити не тільки
про загальність чи розбіжність явищ, а їх спільні загальності, розбіжності,
відносності загальності чи розбіжності9.
Розвиток соціуму в процесі глобальних перетворень повинен бути орієнтований в першу чергу на співвідношення загального (ідеального) та
особливого (національного), оскільки в такій діалектичній залежності
створюється новий правовий порядок для правової системи.
Методологічною підставою філософії розвитку правових систем є виявлення динаміки загального й особливого, основою чого може бути діалог10, де особливим, як зазначає С. І. Максимов, є «тонке павутиння ментального стану правових сенсів»11.
Для національної правової системи України нині актуалізується розробка концепції, яка б визначала можливість використання зарубіжних
правових норм, інститутів, принципів і цінностей у національній правовій
реальності. Як зазначає Ю. М. Оборотов, це може бути концепція збереження правової спадщини і правової конвергенції, що включає визначені
межі вітчизняного правового розвитку за наступними напрямами: 1) збереження і вдосконалення власної правової спадщини; 2) уніфікація національного права під впливом міжнародного права; 3) уніфікація національного права під впливом інтегративного права ЄС; 4) використання досягнень інших правових систем євразійської правової сім’ї; 5) використання
правових досягнень правових систем інших правових сімей12.
Сьогодні відбувається інтеграція українського права з правом
Європейського Союзу, обумовлена глобалізаційними процесами. Але
акультурація повинна відбуватися у формі взаємодії з національним правом (правовим спадком) і базуватися на критично-правовому осмисленні.
Не все слід запозичувати, а лише те, що нам підходить ментально, культурно, релігійно та загалом онтологічно. Такий алгоритм взаємопроникнення приводить до ефективних процесів розвитку національної правової
системи.
Отже, акультурація залежить від процесів глобалізації, які нині є елементом природного процесу розвитку людства, адже глобалізація – всеосяжний процес становлення людського суспільства. Однією з форм глобалізації є інтеграція, в результаті якої утворюються міждержавні об’єднання. Їх діяльність стає підґрунтям для економічної, а згодом політичної та
правової форм. Відтак простежується діалектичний зв’язок між процесами
глобалізації, інтеграції та акультурації, що виражається у взаємовпливі,
взаємозбагаченні, взаємозумовленості.
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О. В. КУКУРУЗ

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ РЕЛІГІЙНІЙ ДИСКРИМІНАЦІЇ
Досліджено політико-правові механізми запобігання і протидії релігійній дискримінації, які існують у інших країнах. Вивчено вимоги Європейського Союзу щодо забезпечення принципу рівного ставлення до осіб, які сповідують різні релігії у державах-членах і державах-кандидатах на вступ. Проаналізовано антидискримінаційне законодавство Польщі, Молдови, США та розглянено механізми його реалізації. З’ясовано, що
протидія релігійній дискримінації є ефективною тоді, коли активну діяльність здійснюють громадські організації, зокрема поширюють інформацію про це явище і про
можливі способи захисту від нього.
Ключові слова: свобода світогляду і віросповідання, принцип рівного ставлення,
антидискримінаційний довідник, антидискримінаційне право, рішення Європейського
Союзу з прав людини, інституційні механізми запобігання релігійній дискримінації.
Кукуруз О.В. Международный опыт противодействия религиозной дискриминации
Исследовано политико-правовые механизмы предотвращения и противодействия
религиозной дискриминации, которые существуют в других странах. Изучено требования Европейского Союза касательно обеспечения принципа равного отношения к
лицам, которые исповедуют разные религии в государствах-членах и государствахкандидатах на вступление. Проанализировано антидискриминационное законодательство Польши, Молдовы, США, рассмотрено механизмы его реализации. Выяснено, что
противодействие религиозной дискриминации есть эффективным тогда, когда активную деятельность осуществляют общественные организации, в частности распространяют информацию об этом явлении и о возможных способах защиты от него.
Ключевые слова: свобода мировозрения и вероисповедания, принцып равного отношения, антидискриминационный справочник, антидискриминационное право, решения
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Европейского Суда по правам человека, институционные механизмы предотвращения
религиозной дискриминации.
Kukuruz Oksana. International experience of counteraction religious discrimination
The author researches political and legal mechanisms of prevention and counteraction
religious discrimination, which exist in others countries. The demands of European Union
concerning providing of principle of equal treatment to people, who confess different religions in state-members and state-candidates for accession are described in this article. The
anti-discrimination legislation and its practical realization in Poland, Moldova and USA are
analyzed. Also there are defined role NGOs for counteraction religious discrimination. Their
activities are effective, when they disseminate of information about this phenomenon and
possibles ways of protection against it.
Key words: freedom of worldview and religion, principle of equal treatment, anti-discrimination dictionary, anti-discrimination law, decisions of The European Court of Human
Rights, institutional mechanisms to prevention religious discrimination.

Прагнення України стати членом Європейського Союзу, інтегруватися
до європейського співтовариства змушує нашу владу здійснювати реформи, враховувати принципи суспільного життя, які в демократичних країнах
вважаються справедливими. Одним з таких принципів є рівне ставлення
до осіб незалежно від їх світогляду і віросповідання. Останнім часом представники релігійних громад намагаються активно брати участь у суспільному житті, відтак забезпечення принципу рівного ставлення до всіх, а в
Україні 55 віросповідних напрямів, є актуальним. Закон «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» був прийнятий у 2012 році.
Однак прийняття закону автоматично не призводить до врегулювання
питання, для цього ще необхідний ефективний механізм його реалізації.
Оскільки норми права ще не стали правовою дійсністю, то є потреба
вивчити міжнародний досвід з цього питання. Дана проблематика є новою
для українського наукового середовища, тому джерельною базою стало
законодавство інших країн, сайти зарубіжних організацій, які безпосередньо займаються питаннями щодо запобігання релігійній дискримінації,
відповідні справи Європейського Союзу з прав людини. Метою цієї статті
є вивчення політико-правових механізмів протидії релігійній дискримінації в інших країнах. Завдання полягають у досліджені вимог
Європейського Союзу щодо забезпечення принципу рівності незалежно
від світогляду і віросповідання; у вивчені антидискримінаційного законодавства та способах його реалізації в країні Європейського Союзу –
Польщі, в країні, яка підписала угоду про асоціацію з ЄС – Молдові та
США, де це явище було надзвичайно поширеним, а тому створені відповідні дієві механізми запобігання дискримінації за релігійною ознакою.
Вивчення досвіду інших країн дозволить визначити основні напрями
покращення механізму протидії релігійній дискримінації в Україні.
Європейський союз має свої напрацювання щодо протидії дискримінації. Європейська комісія постійно вивчає стан дотримання принципу рівності при забезпеченні прав людини і громадянина в країнах-членах
Європейського Союзу, а також тих країнах, які претендують на членство в
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ЄС. Корисним у цьому аспекті є досвід Польщі, яка у 2004 році стала членом Європейського Союзу, а у 2010 році прийняла антидискримінаційний
закон. У розділі першому Закону Республіки Польща «Про впровадження
деяких положень Європейського Союзу в області рівного ставлення», що
вступив в дію 01 січня 2011 року, зазначається, що закон окреслює межі і
способи протидії порушенням принципу рівного ставлення з погляду на
стать, расу, етнічне походження, національність, релігію, віросповідання,
світогляд, інвалідність, вік чи сексуальну орієнтацію. Забезпечення рівного ставлення покладається на Уповноваженого з прав людини та
Уповноваженого уряду з питань рівного ставлення (розділ 3). Функції
Уповноваженого з прав людини не деталізуються в даному законі.
Зазначається, що реалізацію принципу рівності ставлення він забезпечує
на засадах і умовах, окреслених в окремих нормах. У законі фіксуються
повноваження Уповноваженого уряду з питань рівного ставлення, який
підпорядковується Голові Ради міністрів. До його завдань входить реалізація політики уряду щодо рівного ставлення, зокрема, опрацювання і оцінювання законопроектів щодо дотримання принципу рівного ставлення;
аналізування і оцінка правових рішень з точки зору поваги до принципу
рівного ставлення, а також звернення до відповідних органів з пропозиціями про необхідність прийняття правових актів або змін до них; здійснення діяльності, яка виключає або обмежує наслідки, що виникли в
результаті порушення зазначеного принципу; аналізування і оцінка правової і суспільної ситуації щодо дотримання принципу рівного ставлення;
ініціювання, реалізація, координація і моніторинг діяльності, що має на
меті забезпечення рівного ставлення, а також недопущення дискримінації;
розповсюдження інформації про проблематику рівного ставлення; співпраця з громадськими організаціями, з профспілками, з організаціями працедавців1. До обов’язків Уповноваженого уряду з питань рівного ставлення належить представлення уряду Національної програми дій в справі рівного ставлення і щорічний звіт по її виконанню.
Заяви щодо фактів дискримінації, які надходять до Уповноваженого
уряду з питань рівного ставлення, розміщуються на сайті. Зокрема, там
міститься звернення від Президії Польської екуменічної ради про необхідність змін до проекту закону про співпрацю з метою розвитку та створення Польського агентства з розвитку співробітництва і про зміни до інших
законів, розроблених МЗС Польщі. У згаданому проекті зазначалося, що у
співпраці з метою розвитку можуть брати участь юридичні особи і організаційні одиниці, які діють на підставі норм Закону від 17 травня 1989 року
«Про відносини держави і католицького костелу в РП». Автори звернення
підкреслили, що в такому випадку можливість брати участь в такій співпраці позбавлені інші костели і релігійні організації, які існують в Польщі.
Після цього звернення і відповідної діяльності Уповноваженого уряду з
питань рівного ставлення були внесені відповідні зміни і список організацій був розширений. Зазначається, що у співпраці з метою розвитку
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можуть брати участь юридичні особи і організаційні одиниці, які діють на
підставі відносин держави та інших костелів і релігійних організацій чи на
підставі Закону «Про гарантії свободи совісті і віросповідання»2.
Інші звернення стосувалися скарг пацієнтів на лікарів, які відмовляються надавати певні лікарські послуги посилаючись на “клаузулу совісті”
(лікар має право відмовитись від деякої діяльності, яка суперечить його
совісті, віросповіданню). На практиці це може стосуватися аборту, використання вакцин, виготовлених з клітинних ліній, створених на основі клітин і тканин абортованих зародків тощо. У зв’язку з такими скаргами
Уповноважений уряду з питань рівного ставлення звернулася до Міністра
здоров’я з пропозицією внести зміни до ст. 39 Закону від 05 грудня
1996 року про професію лікаря і лікаря-стоматолога, які б зобов’язували
лікарів, що посилаються на «клаузулу совісті», надавати пацієнтам інформацію про можливість певної послуги чи процедури у іншого лікаря або
іншій лікарні.
Уповноваженому уряду з питань рівного ставлення також часто повідомляють про факти дискримінації з погляду на релігію чи віросповідання
під час організації науки релігії в школах, при прийнятті на роботу та під
час організації офіційних урочистостей. Крім державних органів, які
забезпечують протидію релігійній дискримінації, в Польщі існують і
активно діють різноманітні громадські організації. Важливою у цьому
напрямі є діяльність Польського товариства антидискримінаційного права
(ПТАП)3. Це експертна неурядова організація юристів, яка спеціалізується
на протидії дискримінації, співпрацює з мережею національних і міжнародних організацій. Метою їх діяльності є підтримка розвитку антидискримінаційного права, розповсюдження знань у цій області й активна
діяльність у протидії дискримінації. В рамках Товариства за фінансового
сприяння Інституту публічних справ з коштів Польсько-американського
фонду свободи в рамках програми «Право і Громадянин VII» протягом
січня-жовтня 2013 року був реалізований проект «Правова підтримка для
жертв дискримінації». Метою проекту була популяризація антидискримінаційних норм і можливість їх практичного застосування громадянами. В
бюро ПТАП надавались юридичні консультації, а також була можливість
отримати пораду по телефону та Інтернету. Юристами був створений спеціальний антидискримінаційний довідник, у якому міститься список організацій із зазначенням сайтів, що можуть допомогти в ситуаціях пов’язаних з дискримінацію за різними ознаками. Крім державних установ, вказані профспілки, університетські клініки права, а також неурядові громадські організації з поділом на сфери діяльності. Зокрема, в розділі
релігія/світогляд наведений Ісламський Центр, Форум польських євреїв,
Відкрита Республіка Польща – Товариство проти антисемітизму і ксенофобії, Польське товариство студентів мусульман, Товариство NEUTRUM,
Товариство світської культури ім. Тадеуша Котарбіньского. Серед завдань
ПТАП міститься пропагування ініціатив, які сприяють атмосфері довіри і
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поваги до людей різних релігій, культур і світосприйняття. ПТАП є координатором Коаліції з питань рівних можливостей. Остання є неформальною платформою, яка об’єднує мережу неурядових організацій з забезпечення прав людини і поширення принципу рівності і недискримінації.
Також важливою є роль Фонду з питань розмаїття «Polistrefa», який був
створений з метою формування толерантності і ламання упереджень і стереотипів, поширення знань про різноманітні меншини, в тому числі релігійні, попередження і протидії дискримінації. Протягом березня-червня
2012 року Фонд «Polistrefa» за фінансової допомоги Фонду ім. С. Баторего
досліджували школи в Малопольщі (історична назва, яка охоплює декілька воєводств: малопольське, свєнтокшиське, люблінське (західна частина),
підкарпатське (західна частина), лодзьке (східна частина), мазовецьке (південа частина), шльонське (східна і північна частини). Сотні батьків, учнів,
директорів, вчителів були опитані щодо випадків дискримінації. Одна з
авторів звіту «Дослідження виникнення і протидії дискримінації за релігійною ознакою в школах Малопольщі» – Джоанна Балсамска зазначила,
що основними помилками в школах є відмова на заяви про намір вибору
релігії, незаконно підписані заяви про відмову від релігії, мала доступність
до уроків етики. Тільки в 17 школах Малопольщі організовані уроки з
етики. Деякі учні пишуть заяви про відмову від катехизису, а інші ходять,
бо бояться дискримінації. Такі результати першого в Польщі звіту про
ситуацію релігії й етики в школах і толерантності на релігійному ґрунті.
Згідно звіту лише у 45 % досліджуваних шкіл, родичам і повнолітнім
дітям пропонується на вибір уроки релігії або етики. 71 % опитаних родичів і дорослих учнів підтвердили, що на початку року школа вимагала
подати заяви про відмову від релігії. Водночас як згідно із законодавством
Польщі необхідними є заяви про бажання брати участь в необов’язкових
заняттях з релігії або етики4.
З 03 березня 2014 року Фонд «Polistrefa» реалізує проект «Діяльність
на користь релігійної і світоглядної рівності в освіті». Метою проекту є
пропаганда, моніторинг і фіксація фактів дискримінації в школах у сфері
свободи совісті і віросповідання та права батьків виховувати дітей відповідно до своїх переконань. Фонд намагається різноманітними способами
поширювати інформацію про явище дискримінації. В межах проекту планується три рівні запобігання і протидії релігійній дискримінації: 1) суспільний (вплив на свідомість громадян за допомогою поширення правових
знань щодо питань пов’язаних з дискримінацією); 2) юридичний (підготовка відповідних скарг, заяв); 3) політичний (співпраця з політиками і
урядовцями щодо необхідних змін). Заплановано створити Інтернетпортал, який має мобілізувати людей до активного реагування на прояви
нерівного ставлення за релігійною ознакою. Особливе завдання, яке ставлять перед собою автори, полягає в змінах до нормативно-правових актів
у сфері освіти, зокрема Розпорядження Міністра національної освіти РП
від 14 квітня 1992 року стосовно умов і способів організації науки релігії
в школах і дитячих садках5.
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Крім національного законодавства і внутрішніх механізмів запобігання
дискримінації громадяни європейських країн мають можливість звертатися до Європейського Суду з прав людини. Рішення цього Суду дозволяють
відновити порушені права особам, які були дискриміновані і крім того,
тлумачення Судом застосування принципу рівності у праві дозволяє краще
зрозуміти причини дискримінації і створити ефективніші механізми запобігання. Наприклад, згідно рішення Європейського Суду з прав людини
щодо Справи Ґжелак (Grzelak) проти Польщі (скарга № 7710/02), брак
доступу до уроків етики в польських школах визнається порушенням свободи віросповідання і заборони дискримінації. Скаргу подали батьки учня
Матеуша Ґжелака, який відмовився від відвідування занять релігії в школі
і не мав можливості ходити на інші заняття, наприклад, етики. У його
шкільному табелі поставили прочерк біля перекресленого предмету «релігія/етика». Батьки зазначили, що їх син у зв’язку з цією ситуацією зазнавав
дискримінації від інших учнів.
Європейський Суд з прав людини визнав скаргу, як таку, що відповідає
наведеному вище обвинуваченню. В рішенні зазначалося, що була порушена ст. (свобода совісті і віросповідання) і ст. 14 Конвенції (заборона дискримінації в користуванні прав гарантованих Конвенцією). В оцінці Суду
відсутність можливості відвідувати лекції етики і відсутність оцінки з
етики чи релігії у шкільному атестаті було образливим і поставили дитину
у менш вигідну позицію відносно інших дітей, в яких до середньої оцінки
зараховувалася оцінка з релігії. Також Суд зазначив, що втручання у свободу совісті і віросповідання відбувається, коли публічна влада створює
ситуації, в яких особи повинні розкривати свої релігійні погляди.
Підкреслюється, що свобода віросповідання включає право не розкривати
його і право не займати становище, яке дозволить його передбачити6.
В іншій справі Суд виявив недоліки у законодавстві Греції. Йдеться про
Справу Тлімменос (Thlimmenos) проти Греції (скарга № 34369/97).
Послідовник Свідків Єгови, який сповідує пацифізм був засуджений за
відмову носити мундир під час служби, що унеможливлювало йому виконувати професію аудитора. Національне законодавство не дозволяло займатися цією професією особам, які були засуджені за кримінальним провадженням. Суд зазначив, що немає раціональних передумов для того, щоб
унеможливлювати роботу аудитора, особам, вироки яким були присуджені
в кримінальному проваджені, але не стосувалися питання достовірності чи
чесності. На думку Суду, держава дискримінувала заявника через те, що
утрималася від створення винятку в причинах відмови виконання професії
у випадку засудження в кримінальному проваджені і порушила права на
свободу релігійних переконань (ст. 9 Конвенції) у зв’язку з ст. 14 (заборона дискримінації)7.
Необхідність розробки і впровадження в життя антидискримінаційного
законодавства є важливим етапом в гармонізації законодавства пострадянських держав з європейським, що є однією з умов для лібералізації візово-
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го режиму для країн, які хочуть стати членами Європейського Союзу.
Корисним є досвід Молдови, яка нещодавно підписала Угоду про асоціацію з ЄС. Процес боротьби з усіма формами нетерпимості та дискримінації в Молдові вже багато років аналізує Європейська комісія проти расизму та нетерпимості. Було декілька циклів моніторингу, проведеного
Консультативним комітетом з Рамкової Конвенції про захист національних
меншин оприлюдненого у відповідних висновках ухвалених у 2002, 2004
та 2009 роках. У них увагу приділено і ситуації з правами осіб, які мають
різне віросповідання.
У Третіх висновках щодо Молдови, ухвалених 26 червня 2009 року
зазначалося, що були повідомлення про випадки переслідування й неналежного поводження поліції стосовно осіб, що належать до релігійних
конфесій, відмінних від Православної церкви. Особи, що належать до
нетрадиційних релігійних груп заявляли про випадки поганого поводження, застосування насильства, незаконної затримки й обшуків на вулицях, а
також про інші форми залякування й утиску з боку поліції. Скарги на
обшуки й інші форми агресії з боку поліції надходили від представників
мусульманських громад. Мусульмани виражали невдоволення у зв’язку з
обшуками в місцях їхніх зібрань, особливо по п’ятницях під час проведення релігійних служб. Вони зазначали про надмірний контроль, у тому
числі фінансовий. Мусульмани також скаржились на труднощі з орендою
приміщень для проведення релігійних обрядів через відсутність офіційної
реєстрації. Звернення мусульманських організацій щодо визнання ісламського культу в Молдові не було задоволено. Зокрема, Духовна організація
мусульман Молдови, після набуття чинності нового Закону «Про релігійні
культи», неодноразово подавала заяви на реєстрацію. Представники влади
заявляли, що в заявах не були дотримані вимоги, про які йдеться в Законі,
а представники мусульманських меншин зазначали, що їм створюють
необґрунтовані й надмірні адміністративні перешкоди.
Водночас Консультативний комітет відзначав, що Молдова здійснила
певні заходи для покращення ситуації з правами релігійних меншин, зокрема, для мусульман на кишинівському цвинтарі було виділено спеціальне
місце для поховань. Владі рекомендувалося приймати більш рішучі заходи
для міжрелігійного діалогу й боротьби з усіма формами нетерпимості, у
тому числі в політичній сфері й засобах масової інформації.
Пропонувалося почати відкритий діалог між владою й представниками
мусульман з питань реєстрації Ісламського культу в Молдові. У контексті
прийнятого Європейським судом з прав людини рішення в справі Машаєв
проти Молдови владі рекомендувалося забезпечити право мусульманам і
особам, що належать до інших релігій, на вираження їхньої релігійної приналежності, створення релігійних інститутів, організацій і асоціацій.
Консультативний комітет позитивно оцінив прийнятий у липні 2006 року
Кодекс телебачення й радіо, зокрема в частині, яка забороняє будь-які
форми підбурювання до ненависті, в тому числі на ґрунті релігійної при-
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належності. Комітет зазначив, що випадки виступів з нетолерантними промовами, особливо тих, які розпалюють ненависть на ґрунті етнічної або
релігійної приналежності, повинні переслідуватися й каратися8.
Відповідно до Висновків Консультативного Комітету було прийнято
рішення в пріоритетному порядку прийняти комплексне антидискримінаційне законодавство. 25 травня 2012 року парламентом Молдови був ухвалений Закон «Про забезпечення рівності». Метою закону є попередження і
боротьба з дискримінацією, а також забезпечення рівних прав всім особам,
що знаходяться на території Республіки Молдова, в політичній, економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя незалежно від багатьох
ознак, у тому числі релігії чи переконань. У зв’язку з ситуацією, яка склалася у Молдові щодо окремих релігійних меншин у ст. 1 (п. 2 «с») Закону
зазначається, що його положення не розповсюджуються і не можуть бути
розтлумачені як такі, що наносять шкоду релігійним культам і їх організаційним складовим в частині, пов’язаній з релігійними переконаннями. В
законі детально описані заборонені дії, ситуації, поведінка у різних сферах
життєдіяльності людини. Також виділені винятки за яких певні обмеження
не будуть вважатися дискримінацією. Зокрема, щодо релігії чи переконань
зазначається, що в межах професійної діяльності релігійних культів і їх
складових частин не є дискримінацією диференційоване ставлення, на
основі релігії чи переконань особи, коли релігія чи переконання складають
істотну, законну і обґрунтовану професійну вимогу при наймі на роботу
(ст. 7 п. 6); зазначається, що положення статті про захист дискримінації в
сфері освіти не є обмеженням права навчального закладу, який готує персонал певного релігійного культу, відмовити в прийнятті особи, конфесійний статус якої не відповідає встановленим правилам прийому до такого
роду закладу (ст. 9 п. 4).
Дискримінація за релігійною ознакою у трудових відносинах є поширеним явищем у світі. В США ще у 1964 році прийняли Закон про громадянські права, де окремий розділ називається «Рівні можливості для працевлаштування». Закон забороняє дискримінацію осіб на основі їх релігії
при прийнятті, звільненні та інших ситуаціях пов’язаних з роботою. В нормах закону містяться рекомендації працедавцям, фіксуються їх обов’язки і
чітко вказуються заборонені дії. Зазначено, що працедавець повинен забезпечити працівнику чи майбутньому працівнику можливість проводити
релігійні ритуали і дотримуватись норм його релігії (наприклад, гнучкий
графік, добровільна підміна чи обмін змінами, призначення на іншу роботу і перестановки всередині структури по горизонталі), якщо це не призведе до створення зайвих клопотів для працедавця. Працедавець може
посилатись на зайві клопоти, що спричинені задоволенням релігійних
потреб співробітника, якщо це потребує більших витрат, ніж зазвичай або
якщо певні зміни будуть шкодити переконанням інших працівників.
Працедавець не має права призначати перевірки чи інші форми відбору, які вступають у конфлікт з релігійними нормами теперішнього чи май-
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бутнього співробітника, ставити запитання відносно можливості кандидата вийти на роботу в майбутньому в певні дні і години, вводити строгі
стандарти одягу чи відмовити в проханні дати можливість відзначити релігійне свято, якщо тільки працедавець не зможе довести, що задоволення
цих вимог призведе до створення зайвих клопотів. Обов’язкові програми
навчання в дусі «нью-ейдж», що спрямовані на підвищення мотивації,
здатності працювати в колективі і продуктивність співробітника, шляхом
медитації, йоги, навчання самоконтролю за фізіологічним станом організму й іншими методами можуть суперечити антидискримінаційним положенням згаданого Закону. Працедавець повинен піти на зустріч будь-якому
співробітнику, який повідомляє, що ці програми суперечать його релігійним переконанням9.
В США працює спеціальна Комісія з дотримання рівноправ’я при працевлаштуванні. Комісія приймає скарги від осіб, які вважають, що працедавець, агентство з працевлаштування чи профспілка дискримінує їх при
працевлаштуванні чи на роботі за певними ознаками, у тому числі за релігійною. На сайті розміщена інформація про релігійну дискримінацію,
зазначені норми законів, які стосуються рівності при працевлаштуванні,
надані рекомендації щодо оформлення відповідної скарги, вказані терміни
для подання скарги і розгляду звинувачення в дискримінації, наведені
засоби судового захисту, які використовуються у випадку виявлення дискримінації. Зазначається, що скаргу про релігійну дискримінацію можна
подати у будь-яке відділення Комісії з дотримання рівноправ’я при працевлаштуванні, яка має свої відділення у 50 містах США і занесена у більшість телефонних довідників у рубриці «U.S. Government». Особа, яка
зазнала дискримінації за релігійною ознакою, має право на засоби судового захисту, котрі повинні забезпечити створення таких умов, що мали б
місце за умов відсутності дискримінації. Наприклад, бути прийнятим на
роботу, мати просування по службі, відновитись на посаді, отримати гроші
чи інші форми відшкодування, отримати компенсацію за майбутні втрати,
душевний неспокій і незручності. Також можливий спеціальний штраф,
якщо в діях працедавця проглядається злий помисел чи груба халатність.
Особі, що постраждала можуть бути повернені витрати на адвоката.
Отже, механізми та форми запобігання і протидії релігійній дискримінації в різних країнах мають свої особливості. На основі вивчення досвіду
Польщі, Молдови, США можна зробити наступні висновки: а) крім законодавства і державних органів, які мають обов’язок запобігати релігійній
дискримінації, величезну роль у цьому процесі відіграють громадські
організації; б) специфіка організацій та інститутів, які здійснюють діяльність з протидії релігійній дискримінації, визначається видами релігійної
дискримінації, які найбільше поширені в певних державах. На ефективність діяльності щодо запобігання і протидії релігійній дискримінації найбільше впливає поширеність інформації про це явище, про можливі способи захисту від неї, у тому числі про процедуру відновлення прав за допо-
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могою національних і міжнародних судів, а також наявність органів, організацій та спеціалістів, до яких безперешкодно можуть звернутися окремі
особи чи громади за порадою, юридичною консультацією.
Міжнародний досвід свідчить, що діяльність Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, на якого сьогодні покладено
обов’язок запобігати і протидіяти релігійній дискримінації, буде ефективною якщо: по-перше, буде вестись статистика всіх фактів дискримінації за
релігійною ознакою по всій державі (за допомогою органів місцевого
самоврядування); по-друге, будуть прийматися скарги від фізичних і юридичних осіб на суб’єктів, які причетні до релігійної дискримінації; потретє, юристи будуть надавати відповідну інформацію, консультацію і в
разі потреби адвокатські послуги тим, хто став об’єктом дискримінації за
релігійною ознакою (юрист з питань дискримінації за релігійною ознакою
у публічно-приватних відносинах; у трудових відносинах; у сфері освіти
та інші (за потребою).
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podmiotów współpracy rozwojowej o mniejszości wyznaniowe [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.rownetraktowanie.gov.pl/interwencje/poszerzenie-listypodmiotow-wspolpracy-rozwojowej-o-mniejszosci-wyznaniowe 3. Polskie towarzystwo
prawa antydyskryminacyjnego [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ptpa.
org.pl/ 4. Przewrocka K. Czy w polskich szkołach panuje dyskryminacja na tle religijnym?
«Katecheta mówił o nas: prawosławni to tacy półpoganie» [Електронний ресурс] /
K. Przewrocka. – Режим доступу : http://natemat.pl/43613,czy-w-polskich-szkolach-panujedyskryminacja-na-tle-religijnym-katecheta-mowil-o-nas-prawoslawni-to-tacy-polpoganie
5. Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.polistrefa.pl/ 6. Dyskryminacja ze względu na przekonania religijne. Sprawa
Grzelak przeciwko Polsce (skarga nr 7710/02) [Електронний ресурс] // Orzeczenia
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka / Polskie towarzystwo prawa antydyskryminacyjnego. – Режим доступу : http://www.ptpa.org.pl/poradnik/orzecznictwo-europejskie/orzeczenia-europejskiego-trybunalu-praw 7. Dyskryminacja ze względu na przekonania religijne.
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О. В. КРЕСІН

ПРАВО НАРОДІВ НА САМОВИЗНАЧЕННЯ
ТА ПРОТИДІЯ СЕПАРАТИЗМУ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ*
Проаналізовано міжнародно-правове закріплення права народів на самовизначення
та труднощі, що супроводжують його реалізацію. Розглянуто останні тенденції у
міжнародному праві щодо протидії сепаратизму та можливість застосування норм
міжнародного кримінального права щодо сепаратистів.
Ключові слова: сепаратизм, самовизначення, суверенітет, тероризм, етнос.
Кресин А.В. Право народов на самоопределение и противодействие сепаратизму в международном праве
Проанализировано международно-правовое закрепление права народов на самоопределение и сложности, сопровождающие его реализацию. Рассмотрены последние
тенденции в международном праве относительно противодействия сепаратизму и
возможность применения норм международного криминального права в отношении
сепаратистов.
Ключевые слова: сепаратизм, самоопределение, суверенитет, терроризм, этнос.
Kresin Oleksiy. The right of peoples on self-determination and action against separatism in international law
The international legal basis of the people’s right on self-determination and complications
with its realization are analyzed. The last tendencies in the international law against separatism and the possibility of applying the norms of international criminal law towards separatists are considered.
Key words: separatism, self-determination, sovereignty, terrorism, ethos.

Закріплення права народів на самовизначення у другій половині ХХ ст.
стало, з одного боку, прогресивним кроком, оскільки дало підстави колоніям та етнічним групам домагатися незалежності і на власний розсуд
організовувати свій економічний, соціальний і культурний розвиток.
Однак, з іншого, воно створило передумови для легітимації сепаратистських рухів, що призвело до низки збройних конфліктів у всіх регіонах
світу. Тому розробка правових інструментів протидії сепаратизму в глобальному масштабі є одним з актуальних завдань міжнародного права.
В якості юридично обов’язкового принцип на самовизначення був
закріплений у Статуті ООН. Ст. 1 встановлює, що ООН «розвиватиме
дружні відносини між націями на основі поваги принципу рівноправності
і самовизначення народів...». В ході тривалих дискусій у 1966 р. його вдалося закріпити в ст. 1 Міжнародного пакту про громадянські і політичні
© КРЕСІН Олексій Веніамінович – кандидат юридичних наук, старший науковий
співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
* Стаття підготовлена в рамках наукового проекту «Політико-правові механізми
запобігання сепаратизму в демократичному суспільстві» в межах державної цільової
програми «Гуманітарні технології як чинник суспільних перетворень в Україні»
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права і розкрити його зміст. Так, усі народи для досягнення своїх цілей
можуть вільно розпоряджатися своїми природними багатствами і ресурсами без шкоди для будь-яких зобов’язань, що випливають з міжнародного
економічного співробітництва, заснованого на принципі взаємної вигоди,
та з міжнародного права. Жоден народ у жодному випадку не може бути
позбавлений належних йому засобів існування. При цьому всі держави, які
підписали пакт, повинні заохочувати здійснення права на самовизначення
і поважати це право.
Декларація про надання незалежності колоніальним країнам і народам
ООН 1960 року підтвердила невід’ємне право на повну незалежність і свободу народів усіх колоніальних країн та інших несамоврядних територій.
У ній стверджувалося, що усі народи мають право на самовизначення і
через це вони вільно встановлюють свій політичний статус і здійснюють
свій економічний, соціальний і культурний розвиток. При цьому недостатня політична, економічна і соціальна підготовленість у сфері освіти ніколи
не повинні використовуватися як привід для затримки досягнення незалежності.
У Декларації про принципи міжнародного права 1970 р. зазначається,
що через принцип рівноправності і самовизначення народів, закріплений у
Статуті, всі народи мають право вільно визначати без втручання ззовні
свій політичний статус і здійснювати свій економічний, соціальний і культурний розвиток, і кожна держава зобов’язана поважати це право відповідно до положень Статуту. При цьому ніщо в цій Декларації не повинно
тлумачитися як таке, що санкціонує або заохочує будь-які дії, які вели б до
розчленування або до часткового чи повного порушення територіальної
цілісності або політичної єдності суверенних і незалежних держав, що
діють з дотриманням принципу рівноправності і самовизначення народів...; і, внаслідок цього, мають уряди, які представляють весь народ, що
належить до даної території, без розрізнення раси, віросповідання або
кольору шкіри. Також держава, яка підписала Декларацію, повинна утримуватися від будь-яких дій, спрямованих на часткове або повне порушення національної єдності і територіальної цілісності будь-якої держави або
країни».
Відсутність єдиного підходу до розуміння народу перетворює принцип
самовизначення народів на джерело сепаратистських конфліктів у різних
країнах світу. Можна згадати про рішення Верховного Суду Канади про
односторонній вихід провінції Квебек зі складу федерації. Суд постановив,
що квебекці не є колонізованим народом, а їх права не порушуються, тому
вони не можуть посилатися на принцип самовизначення народів. Водночас
він також визнав, що навіть якщо б не було жодного права на односторонній вихід за міжнародним правом, то успіх такої спроби залежав насамперед від міжнародного визнання чи фактичного визнання сецесії міжнародною спільнотою1. Верховний Суд також зазначив, що Квебек не може
вийти в односторонньому порядку, якщо це означатиме, що умови сецесії
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будуть диктуватися ним іншим суб’єктам канадської федерації, незважаючи на те, наскільки самі квебекці підтримують ідею відділення. Водночас
він визнав, що якщо таких квебекців буде більшість, то це буде сигналом,
який не може бути проігнорованим іншими провінціями та федеральним
урядом Канади. Обидві сторони повинні бути домовлятися про правові
механізми сецесії2.
Аналогічну думку щодо вирішального значення міжнародної підтримки нових держав висловлює М. Стеріо, який ставить можливість реалізації
права на самовизначення за наявності усіх можливих підстав у залежність
від наявності у народу, що прагне незалежності, підтримки з боку найбільш впливових держав3. Іншими словами, відсутність єдиного підходу
до розуміння права народів на самовизначення перетворює сепаратистів,
які прагнуть незалежності для власної території, в предмет маніпуляцій як
з боку внутрішніх політичних сил, так і зовнішніх – сусідніх держав, регіональних і міжнародних організацій.
Що стосується регулювання на міжнародному рівні безпосередньо
сепаратизму, то вперше у назві міжнародного договору він згадується у
Шанхайській Конвенції про боротьбу з тероризмом і екстремізмом4, підписаній у 2001 році. У ст. 1 сепаратизм визначається як будь-яка дія, спрямована на порушення територіальної цілісності держави, в тому числі на
відділення від неї частини її території, або дезінтеграцію держави, що
здійснюється насильницьким шляхом, а рівно планування і підготовка
такого діяння, сприяння його здійсненню, підбурювання до нього. Для
боротьби з цими негативними явищами сучасного світу сторони вживають
заходів, які можуть виявитися необхідними, у тому числі, у відповідних
випадках у сфері національного законодавства, для забезпечення того, щоб
тероризм, екстремізм і сепаратизм за жодних обставин не підлягали
виправданню з міркувань виключно політичного, філософського, ідеологічного, расового, етнічного, релігійного або іншого аналогічного характеру і тягнули за собою покарання відповідно до ступеня важкості (ст. 3).
Для цього взаємодія між центральними компетентними органами сторін у
рамках даної Конвенції здійснюється у двосторонньому і багатосторонньому форматах на основі запиту про надання сприяння, а також шляхом
інформування про ініціативи центрального компетентного органу однієї з
Сторін (ст. 8).
Якщо регіону, що прагне повної незалежності, та центру не вдається
досягти взаєморозуміння щодо врегулювання конфлікту, то він переходить
у фазу збройного протистояння, в ході якої вичиняється ряд злочинів, що є
предметом міжнародного кримінального права. Після завершення Другої
світової війни у міжнародному праві злочини проти миру і безпеки людства почали розглядатися як «міжнародний злочин» (ст. 6 Статуту
Нюренберзького трибуналу). У відповідності з Визначенням агресії
1974 року стан міжнародного миру має місце за відсутності воєнних дій
де-факто. Таким чином, стан миру як охоронюване міжнародним правом
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благо являє собою такий стан, який характеризується відсутністю юридичного стану війни і фактичних воєнних дій між державами (групами
держав). Безпеку людства слід розуміти як стан захищеності невизначеного кола осіб від будь-яких загроз, що посягають на їх життєво важливі
інтереси, тобто загрожують фізичному існуванню людства загалом чи
будь-якої його демографічної групи. При цьому безпека людства зовсім не
пов’язана з фактом наявності чи відсутності юридичного стану війни чи
збройного конфлікту. Так, акти геноциду здійснювалися не лише в ході
воєн, а й в періоди миру, як це було в Кампучії та Руанді.
Ще однією родовою групою злочинів проти миру і безпеки усього людства є воєнні злочини. Як правило, безпосереднім об’єктом воєнних злочинів є загальновизнані принципи, що охороняються міжнародним правом, інтереси дотримання правил ведення збройних конфліктів міжнародного і неміжнародного характеру. Воєнний злочин має місце під час збройного конфлікту, тобто або за наявності фактичного стану війни між державами, або при внутрідержавному збройному конфлікті. В одному з рішень
Міжнародного трибуналу по Руанді зазначалося, що «індивіди усіх рангів,
залучені до збройного конфлікту як в якості воєнного командування, так і
не в цій якості… можуть підлягати відповідальності за здійснення воєнних
злочинів лише в тому випадку… коли встановлений зв’язок між ними і
збройним конфліктом»5.
Зважаючи на виняткову небезпеку низки злочинів з міжнародного кримінального права у 1968 році була прийнята Конвенція про незастосування строку давності до військових злочинів і злочинів проти людства.
Згідно з документом жодні строки давності не можуть встановлюватися
при здійсненні низки злочинів проти миру і безпеки людства.
Ці злочини часто супроводжують акти агресії. Лише за підсумками
Першої світової війни було прийнято низку документів, в яких юридично
заборонялася агресивна війна або пропонувалася така заборона, зокрема
Паризький пакт про відмову від війни як інструменту національної політики 1928 року. Найбільш вагомий вплив на розвиток концепції злочинності агресивної війни мало створення і діяльність Нюренберзького
Міжнародного воєнного трибуналу, ст. 6 Статуту якого перераховувала
такі злочини проти миру, як: планування, підготовка, розв’язання чи ведення агресивної війни, а також участь в загальному плані чи змові, спрямованих на здійснення будь-якої з перерахованих вище дій. У Статуті також
вперше було закріплено принцип індивідуальної кримінальної відповідальності за здійснення будь-якого акту агресивної війни.
Однією з цілей ООН є не лише підтримання міжнародного миру і безпеки, але і «придушення актів агресії або інших порушень миру» (ст. 1
Статуту ООН). Водночас у Статуті не міститься визначення агресії як злочину за міжнародним правом, що тягне за собою індивідуальну кримінальну відповідальність. Лише у ст. 39 йдеться про право Ради Безпеки
ООН визначати «існування будь-якої загрози миру, будь-якого порушення
миру чи акту агресії».
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Вперше перелік дій, які вважаються проявами агресивної війни, було
надано у Визначенні агресії6, прийнятому у 1974 році. Ст. 1 визначає агресією як застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної недоторканості або політичної незалежності іншої держави або
будь-яким чином, несумісним із Статутом ООН. У ст. 3 уточнюється, що
незалежно від оголошення війни актами агресії вважаються:
– вторгнення чи напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка воєнна окупація чи анексія із застосуванням сили території іншої держави або її частини;
– бомбардування; блокада портів або берегів; напад на сухопутні, морські чи повітряні сили іншої держави;
– застосування збройних сил однієї держави, що перебувають на території іншої держави за домовленістю з державою, що їх приймає, у порушення умов договору або їх перебування після закінчення дії угоди;
– засилка державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної
сили проти іншої держави тощо.
Крім того, жодні міркування політичного, економічного, воєнного чи
іншого характеру не можуть слугувати для виправдання агресії. Агресивна
війна є злочином проти міжнародного миру і передбачає міжнародну відповідальність. А будь-які територіальні набуття чи особлива вигода, отримані в результаті агресії, не є і не можуть бути визнані законними (ст. 5).
Сучасні документи міжнародного права прямо визначають мир і мирне
існування держав основними об’єктами посягання на осіб та установи, що
користуються міжнародним захистом. У Конвенції про осіб, які користуються міжнародним захистом, зазначено, що злочини проти дипломатичних агентів та інших осіб, які користуються міжнародним захистом, загрожують безпеці цих осіб, створюють серйозну загрозу підтриманню нормальних міжнародних відносин, необхідних для співробітництва між державами. До таких осіб згідно ст. 1 Конвенції належать глава держави, голова уряду або міністр закордонних справ, що перебувають в іноземній державі та члени його сім’ї; 2) будь-який представник чи посадова особа держави, або будь-яка посадова особа, яка має право у відповідності з міжнародним правом на спеціальний захист. Це, зокрема, персонал дипломатичних представництв.
Найбільш детальний перелік злочинів проти людства визначено у ст. 7
Римського Статуту, серед яких у контексті сепаратистських конфліктів
варто згадати вбивство, винищення, депортація або насильницьке переміщення населення; ув’язнення або інше жорстоке позбавлення фізичної
свободи; тортури; переслідування будь-якої ідентифікованої групи чи
спільноти за політичними, расовими, національними, етнічними, культурними, релігійними, тендерними або іншими мотивами; насильницьке
зникнення людей.
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У сепаратистському конфлікті, який перейшов у збройну фазу, часто
беруть участь найманці, які воюють переважно на боці неурядових сил.
Поняття найманства визначено у ст. 47 Додаткового протоколу І 1977 р. до
Женевських конвенцій про захист жертв війни і має ознаки: 1) особа не є
громадянином держави, що бере участь у збройному конфлікті, або не проживає постійно на території цієї держави; 2) особа не направлена для виконання офіційних обов’язків; 3) особа діє з метою отримання матеріальної
винагороди.
Однак основною складністю у застосуванні міжнародного кримінального права в контексті сепаратистського конфлікту є те, що досі у міжнародному праві не знайшла свого відображення поява нового типу війни –
«гібридного», яка ведеться не тільки суб’єктами міжнародного права –
державами, а й різноманітними нерегулярними збройними формуваннями.
Отже, брак міжнародного регулювання процедури реалізації права
народів на самовизначення сприяє діяльності сепаратистських рухів і призвів до появи низки міждержавних суперечок, що супроводжуються актами агресії та спробами дестабілізації внутрішньої ситуації держави ззовні.
Очевидно, що назріла потреба прийняття міжнародної конвенції з сепаратизму, яка повинна закласти правову основу для створення нових держав.
Вона повинна визначити необхідні умови для цього процесу, зокрема такі,
як механізм підготовки, проведення і підрахунку результатів референдуму,
який повинен передбачати його відкритість, рівність, формування відповідної організаційної структури тощо. Важливим розділом такої конвенції
має стати врегулювання процесу легітимації результатів плебісциту: правове оформлення відносин між центром і регіоном у період до отримання
незалежності останнім та особливості взаємодії між державою та новим
утворенням у ході перехідного періоду. Не менш важливим є закріплення
механізму міжнародного визнання новоствореної держави. Прийняття
такої конвенції дасть змогу врегулювати ситуацію з невизнаними територіями та перешкодить використанню сепаратизму для виправдання вручання у внутрішні справи суверенної держави, агресії та анексії чужих
територій.
1. Reference re Secession of Quebec [1998] S. C. R. 217, para 154-155. 2. Там само. –
С. 151. 3. Sterio M. On the right to external self-determination: Selﬁstans, secession, and the
great powers’ rule / M. Sterio // Minnesota Journal of International Law. – 2010. – Vol. 19. –
Р. 137-176. 4. Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, Шанхай, 15 июня 2001 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://law.
edu.ru/norm/norm.asp?normID=1168301&subID=100064359,100064363#text. 5. Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana. Case № ICTR 95-1. 21 May 1999. 6. Определение агрессии, утверждено резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря
1974 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/aggression.shtml.
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В. Л. ЗГУРСЬКА

КОНЦЕПЦІЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ У СУСПІЛЬНИХ НАУКАХ
Розглянуто становлення концепції самоорганізації у сучасній науці для пояснення
явищ у живій та неживій природі; проаналізовано особливості її застосування для
вивчення процесів, що мають місце у громадянському суспільстві: формування мереж,
виникнення соціальних рухів тощо.
Ключові слова: самоорганізація, громадянське суспільство, соціальні рухи, мережі,
постмодерне суспільство.
Згурская В. Л. Концепция самоорганизации в общественных науках
Рассмотрено становление концепции самоорганизации в современной науке для
объяснения явлений в живой и неживой природе; проанализированы особенности ее
применения для изучения процессов, происходящих в гражданском обществе: формирование сетей, возникновение социальных движений.
Ключевые слова: самоорганизация, гражданское общество, социальные движения,
сети, постмодерное общество.
Zgurska Valentyna. Concept of self-organization in social sciences
The establishment of self-organization concept in modern science to explanation the phenomenon in animate and inanimate nature is considered. The specific of its application to the
processes in the civil society, such as formation of network, emergence of social movements,
is analyzed.
Key words: self-organization, civil society, social movements, networks, postmodern
society.

Поняття організації часто використовується для опису діяльності, процесу створення порядку та результату цієї діяльності, проявленої у порядку. Часто термін організація використовується паралельно з певними очікуваннями щодо впорядкування діяльності чи структури під впливом зовнішньої сили.
Поняття самоорганізації виникло із прагнення дослідників виявити
внутрішні сили системи, що створюють порядок без зовнішнього регулювання. Воно стало важливим елементом у методології низки наукових дисциплін і провідною концепцією для опису та пояснення внутрішньосистемного впорядковучого процесу у живій та неживій природі, у сфері людської взаємодії.
Прийнято вважати, що «система є самоорганізованою, якщо вона вимагає просторової, часової чи функціональної структури без спеціального
втручання ззовні»1. Аналогічно Г. Пробст визначає самоорганізацію як
«процеси, що розвиваються самостійно в рамках системи» і завдяки яким
вона має змогу розвиватися, удосконалюватися та існувати2.
Наголошуючи на аспекті розвитку Т. Імада розглядає самоорганізацію
як «узагальнююче поняття, що означає характеристики системи для само© ЗГУРСЬКА Валентина Леонідівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри
політичних наук Київського національного університету будівництва і архітектури
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стійної зміни своєї структури, … покладаючись виключно на власні механізми»3.
У соціальних системах, де самоорганізація розвивається на основі взаємодії індивідів, можна виділити дві форми самоорганізації: 1) порядок
виникає як результат взаємодії, що відбувається без наміру створити порядок; 2) упорядкованість є результатом свідомих дій членів системи щодо
регулювання взаємодії між собою. Як правило, самоорганізація стосується першої форми – природного, спонтанного створення порядку, що згодом
набуває більш визначених форм, однак чітко розмежувати ці дві форми
практично неможливо.
Дискусії про джерело порядку та організуючі сили всесвіту є одними з
найстаріших у гуманітарних науках. Цьому питанню значну увагу присвячували як античні філософи, так і їх послідовники: І. Кант з його моральним порядком, А. Сміт з його природним порядком у вигляді ринкових сил.
Сучасне розуміння самоорганізації бере свій початок у середині ХХ ст.,
коли з’явилися роботи Л. фон Берталанфі «Загальна теорія систем – критичний огляд» та Н. Вінера «Кібернетика чи управління і зв’язок у тварині і машині». Хоча ці дві праці відрізнялися між собою, однак вони мали
спільний предмет дослідження – самоорганізацію у системі.
У сфері суспільних та економічних наук Ф. фон Хайєк детально проаналізував цільові характеристики спонтанних соціальних утворень як неочікуваний результат діяльності значної кількості людей. На його думку
більша частина порядку, властивого людській діяльності, є «непередбачуваним результатом індивідуальних дій», оскільки саме ринок спрямовує
усю суму індивідуальних дій до «цілі, що зовсім не входила у їх наміри»4.
У сучасній науці моделі самоорганізованих систем застосовуються
навіть в інженерії для управління складними мережами і процесами.
Більше того, загальновизнаним є твердження, що багато з наших екологічних, політичних, соціальних, економічних проблем є глобальними, складними і нелінійними за своєю природою5.
На думку Т. Імади, можна виділити два основних підходи до дослідження феномену самоорганізації: 1) з точки зору «кібернетичної самоорганізації», що послуговується логікою системи та кібернетичного контролю («самоорганізація шляхом системного контролю», «контрольна схема»)
та 2) «синергетична самоорганізація», що ґрунтується на механізмах, створених новим порядком, коли система змінює свій стан від нестабільної рівноваги через зростання флуктацій до нового балансу («самоорганізація
елементами синергії», «флуктаційна схема»)6.
Х. Хакен запропонував пояснення структур в природі за допомогою
динаміки і атракторів складних систем7. Вони є результатом колективних
паттернів елементів, що взаємодіють і не можуть бути зведені до властивостей окремих елементів у складній системі. При цьому нелінійні взаємодії у складних системах часто мають синергетичні ефекти, які не
можуть бути відстеженні до окремих причин, а їх наслідки не прогнозова-
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ні. Феномен самоорганізації можна проілюструвати прикладом з біологічного світу: системи, які існують тривалий час, домінують над тими, у кого
короткий період життя. При цьому, з точки зору динамічних систем, навіть
рідкісні, незвичні і раптові явища виникають невипадково. Вони мають
місце у системах, далеких від рівноваги, у стані сильної нестабільності і в
тих, де мають місце колективні ефекти.
У політичній спільноті колективні тренди чи більшість в ході формування певної думки можуть розглядатися як параметри порядку, що продукуються у ході дискусій та взаємодії людей у напруженій, нестабільній
ситуації. Вони можуть ініціюватися навіть незначною кількістю людей у
критичній і нестабільній («революційній») ситуації для всього суспільства. Однак саме домінуючий параметр порядку буде визначати колективну поведінку людей. Тобто існує своєрідний зворотний зв’язок: колективний порядок у складній системі породжується взаємодією її елементів
(«самоорганізація»).
Ще одним суспільним проявом самоорганізації є мережі, які виникають
коли певна кількість індивідів чи соціальних груп об’єднуються для створення нової спільноти без чітко визначених правил. Процес формування
мережі можна описати як процес самоорганізації: у соціальних системах
відчуття безпеки, породжене середовищем, з часом зникає. Найчастіше це
має місце тоді, коли через інтенсивні зміни у зовнішньому середовища
внутрішньосистемні механізми не здатні адекватно до них пристосуватися. Іншими словами, вони не в змозі забезпечити достатньо стабільний
порядок. У таких випадках виникають нові організаційні моделі з більшим
можливостями для адекватного реагування на зростання складності зовнішнього середовища. Як система систем, мережа є продуктом самоорганізаційних процесів у соціальних системах низького рівня. З одного боку,
соціальні системи, які об’єднуються для створення мережі, більше не
представляють той самий рівень середовища, в якому вони функціонували
до її появи. З іншого боку – порівняно з індивідуальними соціальними системами, що формують мережу, мережа як ціле володіє кращою адаптивністю: здатністю пристосовуватися до вимог середовища. Тобто, за такого
підходу мережі є спільнотами, що зменшують складність середовища. З
точки зору лідерства та теорії влади, поліцентричний поділ влади у мережах є відповіддю на зростання складності суспільних процесів. Мереживі
організації мають переваги як ієрархічних структур, таких як економія на
масштабі, так і горизонтальних – незалежна діяльність її членів. Водночас
емпіричні дослідження свідчать, що мережі, тим не менше, не можуть
обходитися без ієрархічних структур.
У контексті політичної, економічної та соціальної діяльності самоорганізація часто протиставляється класичній концепції порядку та суспільної
діяльності, що має за мету досягнення певних цілей і планована владою
(державою, власником) та її представниками. Чим складніша система контролю та процес прийняття рішень у соціальній сфері, тим сильнішим є
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інтерес у самоорганізації як організаційному принципі. Очевидними є
паралелі з поняттям громадянського суспільства, яке також може розглядатися у контексті зростаючих проблем та браком політичного лідерства у
суспільстві.
Самоорганізація відіграє вирішальну роль у формуванні багатошарових спільнот у громадянському суспільстві, що стабілізує взаємодію між
його членами. Основою самоорганізуючих сил виступає соціальний капітал громади, який завдяки сучасним технологіям примножується і виходить за межі держав-націй.
Зменшуючи комунікаційні затрати та пришвидшуючи процес взаємодії
не зважаючи на фізичні відстані, соціальні Інтернет-медіа прискорюють
появу світової мережі громадянського суспільства. Дж. Кларк і Н. Темудо
говорять про «дотпричини» (dotcauses), як еквівалент громадянського суспільства організаціям «дотком» у світі бізнесу8. Наприклад, після природних катаклізмів чи грубого порушення прав людини світова допомога чи
протестні акції виникають у дуже стислий термін як самоорганізовані системи. У цих випадках, типовою характеристикою спонтанного створення
порядку є неможливість передбачити, яка з груп стане провідною у формуванні світової громадської думки.
Ч. Фахс описує появу та розвиток соціальних рухів як самоорганізований процес. Він виділяє два ріні соціальної самоорганізації: 1) синхронний, на якому складна система завдяки автопоезису постійно продукує і
репродукує себе; 2) діахронний рівень порядку, виникає з хаосу у критичних точках розвитку. складні системи підтримують і постійно відтворюють самі себе, однак через суперечливу форму вони рано чи пізно входять
у фазу нестабільності (точку біфуркації), в якій стан системи стає хаотичним, невизначеним і відкритим9. При цьому поява та розвиток соціальних
рухів є процесом спонтанної самоорганізації, що має коріння в антагоністичній структурі сучасного суспільства, провокується певними політичними чи соціальними подіями і ґрунтується на антагонізмі, сприйнятті цих
антагонізмів як важливих соціальних проблем, а мобілізація ресурсів
уможливлює протест.
Щодо подальшого розвитку теорії самоорганізації, то все буде залежати від того, чи виявиться вона здатною описати усі процеси, що мають
місце у постмодерному суспільстві, що характеризується складністю і мінливістю. Загалом управління складністю – це структурований процес,
який скорочує індивідуальні затрати, збільшуючи можливості для соціального, технологічного і наукового навчання глобальній кооперації10.
Вивчення глобальних тенденцій і параметрів порядку складної динаміки
дає можливість виявляти та сприяти розвитку саме сприятливих тенденцій, а завдяки співробітництву у складних системах можна досягти набагато більшого прогресу у виборі подальших варіантів розвитку.
Співробітництво у складних системах сприяє прийняттю рішень і діяльності для забезпечення стійкого майбутнього складного світу11. Крім того,
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чим глибше досліджується динаміка самоорганізації складних систем, тим
очевиднішою стає відмова від механізмів централізованого контролю у
сфері управління суспільним розвитком. Індивіди діють і приймають
рішення в умовах невизначеності і обмеженої раціональності, що значною
мірою не відповідає уявленням про прийняття рішень на основі максимальної інформованості, як це постулювалося низкою класичних шкіл.
Водночас, самоорганізація може призводити до небажаних наслідків, аналогією чого може бути рак – постійний і неконтрольований ріст нових клітин. В результаті частих флуктацій соціальні, політичні та економічні процеси виходять з-під контролю. тому слід шукати баланс між самоорганізацією та відповідним ступенем контролю. при цьому управління складними
системами враховує невизначеність – «чорного лебедя» за визначенням Н.
Талеба, що існує в реальному світі, а не ігнорує її.
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ЕНДОГЕННІ ТА ЕКЗОГЕННІ МЕХАНІЗМИ
СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ:
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ САНКЦІЇ
Аналізуються механізми стабілізації етнополітичної ситуації в Україні, міжнародно-праві санкції зокрема. Оскільки внутрішніх ресурсів України недостатньо для
нейтралізації втручання зовнішнього фактору – Російської Федерації, були застосовані також екзогенні механізми впливу.
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Асланов С. А. Эндогенные и экзогенные механизмы стабилизации этнополитической ситуации в Украине: международно-правовые санкции
Анализируются механизмы стабилизации этнополитической ситуации в Украине,
международно-правовые санкции в частности. Поскольку внутренних ресурсов
Украины недостаточно для нейтрализации вмешательства внешнего фактора –
Российской Федерации, были примененные также экзогенные механизмы влияния.
Ключевые слова: этнополитическая стабильность, сепаратизм, международноправовые санкции.
Aslanov Stelas. The endogenous and exogenous mechanisms of ethnopolitical situation
stabilization: international sanctions
The mechanisms of ethnopolitical situation stabilization in Ukraine are analyzed, international sanctions in particular. Ukraine lacks internal resources for external factor intervention (Russian Federation) neutralization, that is why exogenous mechanisms of pressure
were used.
Key words: ethnopolitical stability, separatism, international sanctions

2014 рік ознаменувався безпрецедентними викликами національній
безпеці та етнополітичній стабільності в Україні, більшість з яких належить до викликів етнополітичної сфери. Серед них – сепаратизація регіонів, втрата контролю державної влади над ними; посилення етнополітичного розколу у вигляді формування самопроголошених квазідержавних
утворень на Сході України; неоголошена, неофіційна війна з Російською
Федерацією, яка підтримує функціонування ДНР та ЛНР. Впродовж
пострадянського періоду історії України прояви сепаратизму перебували в
латентному стані і не становили такої загрози для етнополітичної безпеки
та територіальної цілісності держави, як на нинішньому етапі державотворення. Усі ці виклики є взаємопов’язаними, і не можуть бути вирішені
окремо одне від одного. Вони оформилися в цілу систему викликів етнополітичній безпеці держави, яку слід так само системно і комплексно нейтралізовувати для стабілізації етнополітичної ситуації в Україні.
Ситуація ускладнюється також втручанням зовнішнього фактору –
участю в дестабілізації сусідньої держави Російської Федерації, яка є набагато більшою, потужнішою, впливовішою, ніж Україна. Влада України не
приховує – проблему внутрішнього сепаратизму, яка виникла після повалення влади колишнього глави держави В. Януковича, можна було б вирішити за кілька місяців. Однак участь військ Російської Федерації у конфлікті на боці сепаратистських утворень – ДНР та ЛНР у вигляді фінансової, інформаційної та збройної допомоги унеможливила нейтралізацію цієї
системи викликів етнополітичній безпеці виключно внутрішніми засобами. Як справедливо помітив прем’єр-міністр України під час візиту до
Берліну “у нас (України) є всі можливості для стабілізації ситуації в країні, але ця стабілізація залежить від позиції однієї з сусідніх з Україною
країн (Російської Федерації)”1.
Досліджуючи проблему стабілізації етнополітичної ситуації в Україні,
доцільно скористатися доробком українських етнополітологів, який дозволить проаналізувати та систематизувати механізми етнополітичної стабілі-
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зації. Серед них концепція самоорганізаційних засад етнополітичного
організму, запропонована Ю.Римаренком, С.Римаренком та Л.Шклярем2.
Вчені стверджують, що етнонаціональні спільноти інтегровані у вигляді
певних етноорганічних систем, що існують на засадах самоорганізації. До
таких систем дослідники зараховують державу як найвищий рівень етносамоорганізації. Це означає здатність системи до стабільності та розвитку,
її поступової видозміни шляхом еволюції й адаптації до умов довкілля та
реалій життя. З цього випливає, що держава як етнополітична система
може за рахунок внутрішніх ресурсів стабілізувати ситуацію всередині.
Іншими словами, забезпечення етнополітичної безпеки передбачає корекцію, нейтралізацію негативних тенденцій, які потенційно чи реально
загрожують етнополітичній стабільності та розвитку. Однак у випадку зовнішнього втручання таких ресурсів виявляється недостатньо, тому державі доводиться звертатися до міжнародної спільноти за допомогою. Саме
така ситуація склалася в Україні внаслідок сепаратизації регіонів
(Автономної Республіки Крим, Луганської та Донецької областей) за сприяння та втручання Російської Федерації.
Якщо проаналізуємо одну з класифікацій загроз національній безпеці
держави, то зауважимо, що за сферами походження виклики поділяють на
екзогенні (джерело дестабілізації системи лежить поза її межами) та ендогенні (джерело дестабілізації системи у ній). Легітимна влада держави у
більшості випадків спроможна нейтралізувати ендогенні загрози. І, власне,
на них була спрямована вся увага етнонаціональної політики України
впродовж останніх десятиліть. Загроза втручання інших держав під надуманим етнополітичним приводом вважалася гіпотетичною і не знайшла
відображення в жодному документі сфери етнонаціональних відносин.
Такої позиції дотримувалися й науковці. Зокрема Н. Ціцуашвілі, що вивчає
внутрішні (викликані сукупністю внутрішніх етнополітичних факторів) та
зовнішні (викликані переважно діяльністю інших держав) загрози етнополітичній безпеці, стверджував, що головними викликами для України в
найближчому майбутньому стануть лише внутрішні виклики3. Однак
ситуація кардинально змінилася: внутрішні етнополітичні проблеми стали
приводом для зовнішнього втручання.
Таким чином, з точки зору забезпечення етнополітичної складової
національної безпеки, захисту територіальної цілісності та суверенітету
Україна виявилася не готовою до військового втручання інших держав.
Зауважимо, що збройна підтримка ДНР та ЛНР Російською Федерацією
стала кульмінацією такого втручання. Їй передували інформаційний, політичний, економічний тиск, які були провісниками захоплення українських
територій, але на які українська влада і суспільство не звертали уваги.
Інформаційний тиск знаходив відображення у коментарях російського
МЗС та політиків щодо внутрішньої політики України (начебто утисків
російської мови та російськомовного населення). Політичний – у намаганнях заблокувати європейський вектор зовнішнього політичного і еконо-
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мічного розвитку України, у висуванні своїх вимог та поправок до Угоди
про асоціацію між Україною з ЄС з російського боку. Економічний – у
забороні ввезення українських товарів на територію РФ під надуманими
приводами, у політизації постачання енергоносіїв з РФ до України. Всі ці
види тиску містили ознаки втручання сусідньої держави у справи суверенної України та дестабілізації ситуації в ній. Однак ні політики, ні науковці
не могли припустити, що Російська Федерація перейде до відкритого
збройного вторгнення на Україну, що розпочалося з анексії Криму 1 березня 2014 р.
Україна вдалася до низки ендогенних політичних та правових механізмів стабілізації етнополітичної ситуації – діалогу з населенням охоплених
сепаратизмом територій, децентралізації влади, визнання права російської
мови на особливий статус (шляхом відмови від скасування Закону України
“Про засади державної мовної політики”). Однак ендогенних механізмів
виявилося недостатньо. Тому Україна звернулася до міжнародної спільноти з проханням про допомогу, запровадження санкцій проти РФ та засудження збройної агресії РФ в Україні. Спочатку міжнародна спільнота за
участі України намагалася вести переговори з РФ, однак країна продемонструвала, що не має наміру виконувати цих угод. Так звані Женевські
домовленості, досягнуті 17 квітня 2014 р. у результаті чотиристоронніх
переговорів представників Росії, США, ЄС та України, Росією виконані не
були. Канцлер Німеччини А. Меркель зазначила, що тоді як Україна зробила цілу низку кроків для реалізації Женевської угоди, російської підтримки цього документу, яка б вплинула б на сепаратистів в Україні, не
спостерігалося4. Нагадаємо, що Женевські угоди передбачали перші кроки
з деескалації напруженості, стабілізації ситуації, зокрема утримання від
насильства, звільнення захоплених будівель в Україні, роззброєння незаконних формувань, амністію протестувальників, що не вчинили тяжких
злочинів.
Оскільки переговори виявилися неефективним механізмом впливу на
РФ, західні держави вдалися до міжнародно-правових санкцій.
Міжнародне право визначає їх як засоби, що застосовуються міжнародними організаціями або державами до держав, які здійснили міжнародні правопорушення5. Міжнародно-правові санкції є формою міжнародно-правової відповідальності, дозволеного примусу в міждержавних стосунках. За
допомогою санкцій відновлюють порушені права та домагаються відшкодування завданих збитків. Санкції можуть застосовуватися лише у відповідь на правопорушення і цим вони відрізняються від неправомірного
застосування сили в міжнародних відносинах і правомірних превентивних
примусових заходів. Їх мета полягає у відновленні порушеного механізму
міжнародно-правового регулювання. Держави запроваджують санкції
індивідуально, колективно і за допомогою міжнародних організацій. У
зв’язку з етнополітичним конфліктом в Україні було запроваджено всі
форми санкцій.
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США, ЄС, Канада, Японія та ін. запровадили перший рівень санкцій –
персональні санкції проти конкретних осіб через їхні дії, спрямовані на
шкоду територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України. Це
були очільники самопроголошених керівних органів (“урядів”, “парламентів”) сепаратистських угруповань на Донеччині й Луганщині. З моменту
оголошення санкцій встановлювалися обмеження на в’їзд до Євросоюзу і
замороження можливих активів цих осіб на його території. Однак перший
рівень санкцій не мав відчутного ефекту – адже вищезгадані особи є переважно маргіналами або кадровими військовими РФ, що не подорожують
до країн Заходу та не тримають активів там. Вимоги Заходу були наступними: гарантоване двостороннє припинення вогню під контролем ОБСЄ,
повернення під контроль Києва всього кордону з Росією і звільнення всіх
заручників.
З часом санкції першого рівня були поширені на оточення російського
президента В. Путіна. Під їх дію потрапили глава ФСБ РФ, секретар Ради
безпеки РФ, екс-прем’єр-міністр М. Фрадков, лідер партії “Єдина Росія”,
президент Чечні та інші. Оскільки Російська Федерація не виконала вимог
міжнародної спільноти та продовжувала дестабілізувати ситуацію в
Україні, Рада Євросоюзу перейшла до другого рівня санкцій – затвердила
розширений список, під дію якого потрапили не лише фізичні, а юридичні
особи, що несуть відповідальність за дії проти територіальної цілісності
України. Аналогічно вчинили і США. Після збиття сепаратистами малазійського пасажирського літака 17 липня 2014 р. за допомогою російської
зброї США оголосили посилення санкцій проти Росії, як поширилися на
низку компаній оборонного сектору, а також на “Новатек”, “Роснефть”,
“Внешэкономбанк”, “Газпромбанк”6. Президент США Б. Обама обґрунтував посилення санкцій тим, що Росія не зробила жодних кроків з деескалації конфлікту на Сході України.
Оскільки поставленої мети – стабілізації етнополітичної ситуації в
Україні, припинення військового втручання РФ – ці екзогенні механізми
впливу не досягли, 29 липня Євросоюз ухвалив рішення про введення санкцій третього рівня, спрямованих на обмеження секторального співробітництва з Російською Федерацією, що стосуються енергетичного, фінансового секторів, продукції військового та подвійного призначення. За словами Х. Ромпея та Ж. Боррозу посилення санкцій було покликане ускладнити російським державним фінансовим установам доступ до ринків капіталу ЄС, накласти ембарго на торгівлю зброєю, встановити заборону на експорт товарів подвійного призначення для військових користувачів.
Президент Єврокомісії та президент Європейської Ради підкреслили у
спільній заяві, що “санкції надсилають лідерам РФ потужний сигнал: дестабілізація України, або будь-якої іншої європейської країни коштуватиме
чимало вашій економіці”7.
ЄС і США планували розглянути посилення санкцій проти Росії, якщо
вона не припинить підтримувати сепаратистів та дестабілізувати ситуацію
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в Україні. Більшість держав Заходу впевнені в ефективності санкцій проти
держави, що порушує суверенітет на недоторканність інших держав.
Зокрема Президент США припустив, що домовленість про перемир’я була
досягнута в Мінську (Білорусь) виключно завдяки санкціями проти Росії8.
Західні політики переконані, що без санкцій, без підтримки міжнародної
спільноти масштаби дестабілізації ситуації, вторгнення Росії в Україну
були б набагато більшими. Втрати російської економіки від санкцій оцінюються в $200 млрд. за три роки. Міжнародний Валютний фонд запевняє, що саме санкції Заходу зупинили економічне зростання Росії, паралізували притік інвестицій, втрати Росії від них лише цього року можуть становити $100 млрд9. Це ціна, яку Росія платить за дестабілізацію в Україні
та підтримку сепаратизму.
Росія намагалася протидіяти міжнародному тиску, використовуючи
власні важелі в ЄС та переконуючи в неефективності санкцій, адже вони
означають також втрати і збитки для економік країн Заходу. Зокрема, депутат Європейського парламенту від Латвії А. Мамикін звернувся до президента Європейської комісії з проханням анулювати санкції проти Росії.
Політик апелював до того, що ситуація з санкціями приведе у глухий кут,
адже лідери західних країни запроваджують їх ціною добробуту власних
громадян10. На неефективність санкцій вказав також прем’єр-міністр
Угорщини, назвавши їх самообманом. Політик вважає, що конфлікт в
Україні можна вирішити лише шляхом переговорів або збройного протистояння11. Надати військову підтримку Україні країни Заходу відмовилися,
намагаючись запобігти ескалації військового конфлікту між Україною та
Росією.
Санкції ЄС та США критикуються як неефективні, бо є надзвичайно
вузькими та вибірковими, а тому не здатні вплинути на прийняття рішень
в Москві. Росія у відповідь ввела симетричні санкції проти України та
країн Заходу, що стосуються обмеження постачання багатьох видів продукції. За прогнозами українського прем’єр-міністра Україна може втратити за рік $7 млрд. у зв’язку із агресивною економічною політикою Росії.
Прем’єр-міністр повідомив, що Україна готує нові позови проти Російської
Федерації про відшкодування збитків, спричинених агресією щодо
України в межах плану дій “Відновлення України”. План передбачає також
запровадження санкцій проти російських громадян і підприємств, які підтримують агресію Росії проти України12.
Україна також використала санкції як ендогенний механізм впливу на
Росію, однак пізніше від міжнародної спільноти, після введення третього
рівня санкцій – Кабінет міністрів підготував Проект Закону України
№ 4453а від 08.08.2014 “Про санкції”, що був проголосований Верховною
Радою. У Законі зазначається, що з метою захисту національних інтересів,
національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, її
економічної самостійності, а також запобігання порушенню чи відновленню порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, сус-
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пільства та держави можуть застосовуватись спеціальні економічні та інші
обмежувальні заходи (санкції).
Нормативно-правовим актом впроваджуються 29 видів санкцій, серед
яких найважливішими є: блокування активів; обмеження торговельних
операцій; припинення транзиту ресурс та перевезень територією України;
запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання
економічних та фінансових зобов’язань; анулювання ліцензій та інших
дозволів; заборона участі у приватизації; заборона або обмеження ретрансляції теле- та радіоканалів, припинення діяльності засобів масової інформації, в тому числі, в мережі Інтернет; припинення дії торговельних угод;
заборона діяльності партій, рухів та інших громадських об’єднань та фондів; припинення дії міжнародних договорів13.
Згідно зі ст. 5 Закону рішення про застосування, скасування та внесення змін до санкцій приймається РНБО та вводиться в дію указом
Президента і є обов’язковим до виконання. Політико-правовий аналіз
документу свідчить про посилення ролі Ради національної безпеки та оборони, однак слід враховувати, що саме РНБО стала координаційним центром врегулювання конфлікту, ведення АТО, стабілізації етнополітичної
ситуації в державі. Згідно з профільним Законом РНБО є координаційним
органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові
України, на який покладено функції координації та здійснення контролю за
діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час та в умовах воєнного або надзвичайного стану, та при
виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці
України14.
Пропозиції щодо застосування санкцій вносяться Верховною Радою
України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України,
Національним банком України, Службою безпеки України. Санкції можуть
застосовуватись з боку України щодо іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, громадян України, юридичних осіб, створених
за законодавством України, а також інших суб’єктів. (ст.1) Застосування
санкцій не виключає інших заходів захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, прав,
свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави.
Відповідно до ст. 3 нормативно-правового акту підставами для застосування санкцій є дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної
особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній
цілісності України, її економічній самостійності та/або порушують права і
свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності,
завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного
розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм
прав і свобод.
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Таким чином, для стабілізації етнополітичної ситуації, врегулювання
етнополітичного конфлікту, що виник внаслідок військового втручання
Російської Федерації, Україна вдалася як до ендогенних, так і екзогенних
механізмів забезпечення етнополітичної безпеки. Оскільки переговори з
РФ засвідчили неефективність з огляду на невиконання цією державою
домовленостей, а військова допомога могла б бути розцінена як участь у
військовому конфлікті, головним екзогенним механізмом стабілізації
ситуації стали міжнародно-правові санкції проти Російської Федерації. Їх
ефективність залишається предметом дискусій, однак невідомо, якою б
була поведінка держави-порушниці норм міжнародного права і наскільки
масштабним було б вторгнення військ РФ в Україну у випадку їх незастосування. Не випадково, російський президент повідомив президента
Єврокомісії про те, що міг би взяти Київ за два тижні, якщо захотів би15.
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О. М. СТОЙКО

ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА СЕПАРАТИСТСЬКІ РУХИ
В КРАЇНАХ ЄВРОПИ*
На прикладі балканських країн та острова Кіпр розглянуто можливості впливу
Євросоюзу та інших європейських організацій на врегулювання сепаратистських конфліктів на континенті. Проаналізовано можливість автоматичного отримання членства в Євросоюзі регіонами, що вийшли зі складу держав-членів. Спростовано твердження про сприятливий вплив економічної інтеграції на розвиток сепаратизму.
Ключові слова: сепаратизм, сецесія, євроінтеграція, суверенітет, регіон.
Стойко Е.М. Влияние европейской интеграции на сепаратистские движения в
станах Европы
На примере балканских стран и острова Кипр рассмотрены возможности влияния
Евросоюза и других европейских организаций на урегулирование сепаратистских конфликтов на континенте. Проанализирована возможность автоматического получения
членства в Евросоюзе регионами, вышедшими из состава государств-членов.
Опровергнуто утверждение о благоприятном влиянии экономической интеграции на
развитие сепаратизма.
Ключевые слова: сепаратизм, сецессия, евроинтеграция, суверенитет, регион.
Stoyko Olena. The impact of the European integration on separatistmovements in the
European countries
The possibilities of the EU and other European organizations to affect the resolutions separatist conflicts on the continent drawing on the examples the Balkan states and Cyprus. The
perspectives of the automatic membership in the EU regions, which secede from the member
states are analyzed. The observation that economic integration has positive effect on the separatism development is contested.
Key words: separatism, secession, eurointegration, sovereignty, region.

Невдалий референдум щодо проголошення незалежності Шотландії,
підготовка до аналогічного плебісциту в Каталонії, періодичний успіх
регіональних партій на національних виборах в країнах Європи свідчить,
що сепаратизм є досить звичним явищем для континенту. Однак функціонування Європейського Союзу та перспектива членства у ньому накладають певні особливості на цілі та форми сепаратистських рухів у Європі,
що є і предметом дослідження даної статті.
Кожна держава-член ЄС на власний розсуд визначає свою позицію
щодо визнання державних утворень, що виникли в результаті перемоги
сепаратистів і виходу частини території зі складу держави. Так у 1991 та
1992 роках в Європейській спільноті Німеччина активно виступала за
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визнання незалежної Словенії, Хорватії та Боснії, які вийшли з
Югославської федерації. Право на національне самовизначення було центральним для національного дискурсу в Берліні, якому у 1990 році вдалося об’єднати західну і східну частин країни, і це мало визначальний вплив
на його балканську політику, відмінну від позицій низки інших державчленів ЄС.
Відмінності між членами Євросоюзу найбільш яскраво проявилися у
2008 році після одностороннього проголошення Косово своєї незалежності. Іспанія, Греція, Румунія, Словаччина та Кіпр виступали проти встановлення дипломатичних відносин з Приштіною, однак більшість країн-членів у жовтні 2009 року, виступала «за». Ці п’ять країн побоювалися, що
визнання Косово посилить сепаратистські тенденції на їх власній території.
З історичної перспективи у країнах Європи не могло сформуватися єдиної позиції щодо реалізації права народів на самовизначення. Частина з
них отримали незалежність в результаті масової мобілізації населення
проти режимів, які вони вважали репресивними, а інші – мають досвід
боротьби з сепаратистськими рухами на території власної держави.
Прикладом країн з таким неоднозначним досвідом є Бельгія та Кіпр, які з
одного боку вибороли свою незалежність, а з іншого – змушені протидіяти сепаратистам на власній території, що змушує їх дуже виважено визначати свою позицію щодо держав, що утворилися в результаті сецесії, і
зазвичай відмовляти їм у своїй підтримці.
Як правило, сепаратистські рухи розглядають процес європейської
інтеграції як сприятливий чинник. Це відображається у їх програмах державного будівництва, яка традиційно передбачає входження до складу міжнародної чи наднаціональної організації. З точки зору європейських сепаратистів після здобуття незалежності включення їх держави до Євросоюзу
сприятиме зміцненню основ державності та прискорить їх інтеграцію у глобалізовану світову економіку. Прагнення сепаратистських рухів отримати
міжнародне визнання дає європейським державам та організаціям ефективні важелі впливу. У відповідь на посилення сепаратистських тенденцій на
континенті європейські організації, такі як Євросоюз, Рада Європи,
Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), докладають значних зусиль для врегулювання внутрішніх протиріч європейських держав.
Іншими словами європейська інтеграція має далекосяжний вплив на всі
сторони сеціоністського конфлікту. Залучення цих організацій для врегулювання суперечок між центром та радикально налаштованими регіонами
не гарантує їх розв’язання, однак має позитивний вплив на позиції сторін
конфлікту, які за їх посередництва швидше знаходять оптимальний варіант
подальшого співіснування без зміни державних кордонів.
Беручись за розв’язання такого роду конфліктів, європейські інститути
(ЄС, ОБСЄ, Рада Європи) вивчають усі можливі варіанти, починаючи від
посилення гарантій прав меншини до утворення федерації. Лише за умови,

Держава і право • Випуск 65
що вичерпано усі можливості для мирного врегулювання європейські
організації погоджуються вихід частини території і створення нової держави, що має здійснюватися у рамках узгоджених правових процедур. За
такого варіанту розвитку подій ЄС та його члени мають визнати легітимність такого розпаду та встановити дипломатичні відносини з новою державою.
Демократизації балканських країн та встановленню мирних відносин
між ними значною мірою сприяла перспектива поглиблення інтеграції з
Євросоюзом. Під його тиском у вигляді перспективи членства, Сербія та
Чорногорія погодилися на утворення федерації, а не на окреме існування.
У 2002 році в результаті сильного тиску з боку ЄС між Бєлградом і
Подгорицею була укладена угода про створення Державного Союзу Сербії
та Чорногорії. Визнаючи прагнення Чорногорії до незалежності було
погоджено, що референдум з цього питання буде проведено не пізніше,
ніж через три роки після створення державного союзу. На вимогу більшості громадян, які взяли участь у плебісциті, в 2006 році Чорногорія проголосила свою незалежність, а ЄС був змушений її визнати. Приклад
Чорногорії демонструє, що прагнення народу до самовизначення враховується і поважається Євросоюзом, але є прийнятним для нього лише у рамках взаємних угод між сторонами конфлікту.
Однак, перспектива членства в Євросоюзі не завжди сприяє вирішенню
територіальних конфліктів, прикладом чого є острів Кіпр, поділений між
турецькою та грецькою громадами. У 2004 році ООН розробила план
об’єднання острова, який отримав назву «План Аннана» за ім’ям тодішнього Генсека ООН – Коффі Аннана. Його реалізація передбачала об’єднання двох частин острова і створення Об’єднаної Кіпрської Республіки,
яка отримувала запрошення для членства в Євросоюзі. Одним з його пунктів було скорочення території турецької частини острова з 37% до 28,5% та
поступове повернення майже 85 тисяч грецьких біженців на північ Кіпру.
План Аннана було винесено на референдум в обох частинах острова у
2004 році і 65% турків-кіпріотів висловилися на його підтримку. Однак
більше 75% греків-кіпріотів його відкинули, оскільки недостатньою мірою
були враховані їх побажання щодо турецької військової присутності та
процедури переселення біженців. А майже через місяць у травні 2004 року
грецька частина острова стала членом Євросоюзу.
Слід зазначити, що євроінтеграція є аргументом як противників, так і
прихильників сецесії, як це було у випадку Косово. Аргументи противників сецесії полягали в тому, що євроінтеграція посилить правові та політичні гарантії для автономії Косово в кордонах Сербії, оскільки ЄС має
достатньо важелів впливу за дотриманням прав людини і громадянина у
державах-членах. Більше того, прагнення до повної незалежності, в тому
числі і від Сербії, втрачає сенс, оскільки згодом доведеться віддати частину свого суверенітету на користь наднаціональних органів ЄС.
Євроінтеграцію в своїх цілях використовували і сепаратисти, які не бачи-
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ли необхідності співіснування в рамках одного державного утворення
разом з Сербією, оскільки все одно вони будуть вибудовувати відносини
уже будучи членами ЄС. У випадку Косово і Сербії члени ЄС, які визнали
незалежність Косово, вважали, що членство в ЄС буде слугувати спільною
основою для взаємодії двох суверенних держав, прискорить процес їх
об’єднання. Проте відмова Сербії погодитися на рівний статус з колишнім
регіоном, та відмова деяких держав-членів визнати Косово, ускладнила
цей конфлікт.
Помилково було б вважати, що перспектива членства є дієвим інструментом лише щодо нових членів Євросоюзу, оскільки це питання також
постає і перед регіонами, які вирішили вийти зі складу держави-члена.
Перш за все слід зазначити, що національне законодавство країн зі сформованими сепаратистськими рухами не передбачає можливості виходу
окремих територій. Як зазначають Р. Мнукін та А. Вербеке, конституція
Бельгії не дозволяє одностороннього виходу, і Конституційний суд може
визнати проголошення незалежності Фландрією як порушення ст. 143
Конституції, що закріплює принцип вірності федерації1. Односторонній
вихід є також неконституційним в Іспанії. Конституційний Суд Іспанії
визнав незаконними окремі положення Статуту про автономію Каталонії у
2010 році, оскільки визначення Каталонії як нації не має правових наслідків і тому «Каталонія є національністю» лише в «єдиній та неподільній
іспанській нації»2.
Певну надію бунтівним регіонам на автоматичне продовження членства в ЄС після здобуття незалежності дає ст. 34 Віденської конвенції про
правонаступництво держав щодо договорів 1978 року. У ній зазначено, що
коли частина або частини території держави відокремлюються й утворюють одну або декілька держав, незалежно від того, чи продовжує існувати
держава-попередниця, то будь-який договір, що був чинним на момент
правонаступництва держав щодо всієї території держави-попередниці,
залишається чинним стосовно кожної утвореної в такий спосіб держависпадкоємниці. Тобто, новостворені держави приймають на себе ту ж саму
відповідальність, яку несла держава-попередниця. Тому Уряд Шотландії у
Білій книзі про незалежність Шотландії 2013 року зазначав, що рішення
щодо членства незалежної Шотландії в ЄС буде прийнято на основі угоди
про членство, укладеної між Брюсселем та Лондоном.
Однак Європейський Суд Справедливості ще на початку інтеграційного процесу ЄС зазначав, що на відміну від звичайних міжнародних угод
угоди про Євросоюз створюють власний правовий порядок3. Виходячи з
тексту чинних угод, автоматичне продовження членства в ЄС неможливе,
оскільки існує лише один спосіб набуття членства в ЄС, закріплений у ст.
49 Договору про Європейський Союз. Усі країни-кандидати повинні пройти через одинакові процедури та відповідати встановленим критеріям. При
цьому слід мати на увазі, що факт перебування новоствореної держави у
ЄС як складової держави-члена, не означає, що вона повністю відповідає
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усім вимогам. Більше того, навіть якщо угода про вступ буде підготовлена
у стислі строки, залишається вимога про отримання згоди на вступ від усіх
членів Євросоюзу. Деякі дослідники відзначають, що теоретично формальне визнання членами ЄС та інститутами Євросоюзу новоствореної
держави дасть їй змогу залишатися у рамках ЄС, однак здійснити це на
практиці неможливо4.
Єдиним прецедентом, коли територія ЄС була розширена без дотримання формальної процедури вступу, стало об’єднання Німеччини.
Процес об’єднання поставив низку правових проблем як для європейського, так і міжнародного законодавства. Однак фактично відбулося включення території Німецької Демократичної Республіки до складу Федеративної
Німецької Республіки і таке «внутрішнє» рішення німецьких земель не
мало наслідків для їх статусу в рамках Євросоюзу. Тобто, на відмінну від
сецесії виникало не дві держави, а розширювалася територія державичлена ЄС.
Варто вказати на особливості ставлення Європи до сепаратистських
конфліктів залежно від їх географії. Їх перебування у центрі європейських
інтеграційних процесів чи на периферії континенту вирішальним чином
впливає як ступінь зацікавленості Євросоюзу у їх вирішенні, так і його
можливості впливу на учасників. Безпосередня близькість Кіпру, балканських країн до політичних, економічних центрів Євросоюзу зумовила
активну участь Брюсселю у врегулюванні їх сепаратистських конфліктів.
Що стосується периферійних конфліктів, зокрема в Абхазії, Південній
Осетії та Придністров’ї, то ЄС хоч і бере участь у мирному врегулюванні,
проте є гравцями другого-третього плану.
Євроінтеграція у загальних рисах близька до іншого феномена сучасності – поглиблення економічної інтеграції між країнами. На думку низки
дослідників, розквіт міжнародної торгівлі, економічний ріст по завершенню Другої світової війни відіграють важливу роль у створенні сприятливого середовища для появи у світі нових сепаратистських рухів. Так повстання сапатистів у Мексиці5, активізацію сепаратистів у Квебеці6 пов’язують з
підписанням Північноамериканської угоди про вільну торгівлю.
Прихильники цього підходу вважають, що економічна інтеграція сприяє сепаратистським рухам, оскільки дає змогу регіонам існувати і поза
рамками держави та отримати доступ до вільної торгівлі зі світом7. Цей
вплив є особливо очевидним у випадку великих і економічно успішних
регіонів, які отримують вигоди від активної зовнішньої торгівлі та залучення іноземних інвестицій, що закладає надійну основу для економічної
самостійності майбутньої суверенної держави. У Євросоюзі ситуація
ускладнюється ще й тим, що він ослаблює політичну та економічну владу
держави-нації, підриває її суверенітет, що створює сприятливі умови для
діяльності сепаратистських рухів8.
Проте кількісні дослідження свідчать про певний спад активності сепаратистських рухів протягом останнього десятиліття та успішну боротьбу
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держав, в тому числі і за допомогою силових методів, з ними. Ці та інші
чинники дали підстави ученим стверджувати, про відсутність прямого
зв’язку між економічною інтеграцією та внутрішньою нестабільністю держав. Як стверджує А. Зінн, економічна інтеграція та сепаратизм не мають
причинно-наслідкового зв’язку, а є незалежними процесами9. Крім того
низка емпіричних досліджень свідчить, що ставлення сепаратистськи
налаштованих політичних партій до економічної інтеграції є досить складним10 і вона не завжди вважається позитивним процесом11.
Більш справедливим буде твердження, що економічна інтеграція дуже
опосередковано сприяє сепаратизму, оскільки держави залишаються важливими політичними і економічними акторами в епоху глобалізації.
Більше того, оскільки сепаратистські рухи за своєю природою відстоюють
ідею сильної держави, яку вони прагнуть збудувати після успішної сецесії,
то вони негативно ставляться до будь-яких спроб обмежити її суверенітет.
Для збереження незалежності деякі сепаратистські рухи відмовлялися від
членства у міжнародних організаціях. Так ірландська Шинн Фейн критикувала членство країни у НАТО, оскільки це накладало обмеження щодо
здійснення власної закордонної політики, пріоритетами якої є вирішення
конфліктів мирними засобами та утвердження глобальної справедливості.
До 1999 року ця ж партія виступала проти членства в ЄС. Італійська партія Ліга Півночі, загалом підтримуючи членство країни в ЄС, тим не
менше виступала за вихід з валютного союзу, оскільки перебування у зоні
євро призводить до високого рівня інфляції та знижує конкурентоздатність
промислових підприємств, розташованих переважно на півночі країни.
Отже, європейська інтеграція, зокрема перспектива членства у
Євросоюзі, має позитивний вплив на врегулювання сепаратистських конфліктів у європейських державах, яскравим підтвердженням чого є балканські країни. При цьому, чим ближче конфліктна країна перебуває до
кордонів ЄС, тим ефективнішим є цей інструмент. Що стосується економічної інтеграції, то вона має дуже опосередкований вплив на створення
сприятливого середовища для зародження і розвитку сепаратистських
ідей. Більше того, неоднозначне ставлення держав до сецеонізму аж до
невизнання новостворених державних утворень може призвести до їх міжнародної ізоляції в політичній та економічній сферах.
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О. О. ДАВИДЮК

ОЦІНКА СТАНУ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ
ПОГЛИБЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗШАРУВАННЯ
Розглянуто теоретичні та практичні аспекти дослідження соціального розшарування як складової оцінки стану соціальної безпеки держави. Висвітлено роль держави
у регулюванні ступеню соціального розшарування для становлення соціальної безпеки,
зокрема, окреслено вектори конфлікту держави і ринку, які детермінують процеси
щодо соціального розшарування і, відповідно, впливають на характер загроз в сфері
соціальної безпеки. Визначено проблеми практичного аналізу соціального розшарування
для оцінки ступеню забезпечення соціальної безпеки, показано недоліки статистичних
процедур, наголошено на необхідності комплексного застосування об’єктивних та
суб’єктивних показників. Окреслено напрями діяльності держави для зниження рівня
соціального розшарування.
Ключові слова: соціальна безпека, соціальне розшарування, соціальна політика,
показники соціальної безпеки.
Давидюк Е. А. Оценка состояния социальной безопасности в условиях углубления социального расслоения
Рассмотрены теоретические и практические аспекты исследования социального
расслоения как составляющей оценки социальной безопасности государства.
Охарактеризована роль государства в регулировании степени социального расслоения
для становления социальной безопасности, в частности, определены векторы конфликта государства и рынка, детерминирующие процессы социального расслоения,
которые влияют на характер угроз в сфере социальной безопасности. Описаны проблемы практического анализа социального расслоения для оценки степени обеспечения
социальной безопасности, показано недостатки статистических процедур, отмечена
необходимость комплексного применения объективных и субъективных показателей.
Определены направления деятельности государства для снижения уровня социального
расслоения.
Ключевые слова: социальная безопасность, социальное расслоение, социальная
политика, показатели социальной безопасности.
Davydyuk Olena. Assessment of social security in terms of deepening social stratification
This paper deals with the theoretical and practical aspects of the study of social stratification as a part of the assessment of social security. The role of the state in regulating the
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degree of social stratification for the establishment of social security, including conflict outline vectors of state and market, which determine the processes for social stratification and,
therefore, affect the nature of the threats in the field of social security. The problems of practical analysis of social stratification to evaluate the provision of social security flaws showed
statistical procedures, emphasized the need for an integrated use of objective and subjective
indicators. Outlines the activities of the state to reduce the level of social stratification.
Key words: social security, social stratification, social policy, social security indicators.

Для українського суспільства соціальна безпека актуальна, насамперед,
з двох причин: перша причина пов’язана з тенденцією зниження продуктивної сили українського суспільства, друга – з прагненням вищих класів
суспільства забезпечити при цьому собі високий відсоток прибутку. Перша
причина спричиняє зниження загального добробуту, тобто в цілому знижує і виробництво, і споживання, друга – знижує пороги соціальної міцності незахищених соціальних груп, які за різними оцінками становлять
сьогодні половину населення.
Ці дві тенденції визначають положення країни в світі, а також становище основної маси найманої праці в країні, роблять його неміцним, вразливим навіть за незначних економічних перепадів і кон’юнктури. Основна
маса працівників найманої праці в Україні, не володіючи достатніми засобами для життя, приречена наразі на жалюгідне соціальне існування. У
суспільстві створено стійкий прошарок людей, який не може існувати без
державної підтримки.
Українське суспільство через те, що падає рівень соціальної безпеки і
знижується рівень захищеності громадян, втрачає внутрішню монолітність, в ньому посилюються протиріччя і навіть відкрита ворожість між
різними соціальними верствами, розмиваються інституційні основи суспільства. Все це спричинило криміналізацію сфер життєдіяльності, актуалізувало різні форми соціального конфлікту, руйнування соціального
порядку, потужну суб’єктивну основу протесту.
Тому важливим аспектом забезпечення позитивного рівня соціальної
безпеки є питання про зміни, що відбуваються в соціальній структурі суспільства. Характер соціального розшарування обумовлюється ступенем
соціальної нерівності, що має місце в конкретному суспільстві на певному
етапі розвитку, тому визначення ступеню соціальної нерівності дозволяє
описати не тільки причини, що детермінують ті чи інші зміни соціальної
структури, а й визначити загрози та ризики в сфері соціальної безпеки.
Дослідження ролі та механізмів впливу держави на процес становлення соціальної безпеки, зокрема, засобами соціальної політики, проводиться в роботах В.А. Скуратівського; методологічні підходи до оцінки соціально-економічної складової функціонування українського суспільства,
опрацювання методик, що дозволяють також виявляти тенденції в сфері
соціальної безпеки, ґрунтовно розробляються в роботах Е.М. Лібанової
та О.Ф. Новікової. Зазначені наукові напрацювання дають змогу перейти
до наступного етапу досліджень в площині соціальної безпеки – побудови
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оціночного апарату, який би дозволив виявляти та характеризувати ступінь
і міру загроз у системі забезпечення соціальної безпеки України. Наразі
обґрунтуванню та апробації оціночного апарату соціальної безпеки присвячені наукові розробки А.Б. Качинського та О.І. Іляш.
Сьогодні в Україні є всі підстави стверджувати про наростаючі проблеми соціального розшарування суспільних груп та класів, збільшення кількості бідного населення, несформованості середнього класу. Всі ці процеси потенційно можуть негативно відобразитися на відносинах між основними соціальними групами. Тому вивчення соціального розшарування в
контексті забезпечення соціальної безпеки, його впливу на формування
соціальної структури українського суспільства, має як теоретичне, так і
практичне значення для здійснення зваженої соціальної політики. Адже
проявом домінування держави в конфлікті з ринком у справі організації
громадянського суспільства та формування системи соціальної безпеки є
саме державне управління у сенсі впливу на механізми ринку засобами
політики. Кінцевою метою подібного впливу є збільшення чисельності
індивідів, здатних включитися в ринкову організацію громадянського суспільства. Держава має перерозподіляти дохід серед учасників ринку з однією пріоритетною метою – створити великий прошарок середньозабезпечених громадян, здатних організовуватися ринком. Держава, яка підтримує
надполярну модель соціальної структури, тобто найбільш вигідну модель
для функціонування ринку, сприяє корупції та іншим формам нелегального перерозподілу багатства, з тим щоб, наприклад, бюрократії надати можливість стати повноправним суб’єктом ринку.
Вектори конфліктної взаємодії ринку і держави як двох суб’єктів організації громадянського суспільства обертаються навколо фундаментальних
загальних ознак, життєво важливих як для ринку, так і для держави, – цими
ознаками є власність, конкуренція, соціальне розшарування і конфлікт1.
Якщо власність створює видиму основу, як для ринку, так і для держави,
соціальне розшарування ділить суспільство за частками власності, то конкуренція надає життя власності і виробляє розшарування. Конфлікту відводиться роль способу поєднання ринку і держави, способу структурування громадянського суспільства та зміцнення соціальної безпеки для одних
верств і її ослаблення для інших. Соціальна безпека своїм корінням йде в
конфлікт приватної і суспільної власності, в глибокі соціальні відмінності
і постійну конкуренцію за частку багатства суспільства. Постійний процес
перерозподілу власності стає основною «концепцією» ринкових відносин
та становлення контролю з боку держави над ними.
Соціальна безпека визначається власністю, соціальним розшаруванням, конкуренцією і конфліктом. У той же час дані інститути виступають
базовими елементами соціальної безпеки, однак несуть в собі не тільки
позитивний потенціал для визначення соціальної безпеки. Вони, в певних
умовах, можуть виступати як небезпека і загроза. Ці метаморфози з елементами соціальної безпеки відбуваються через їх претензії на верховен-
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ство в структурі самої соціальної безпеки, в силу їх внутрішньої боротьби
за право визначати соціальну безпеку. Власність може бути елементом
соціальної безпеки тільки як суспільна власність, як контрольована з боку
держави та громадянського суспільства власність. Соціальне розшарування – тільки як помірне розшарування, що сприяє зростанню продуктивної
сили суспільства. Конкуренція, здійснювана тільки за правилами; конфлікт – тільки як такий ступінь конфліктності, який дозволяє зберегти
внутрішній потенціал позитивного розвитку соціальної безпеки громадянського суспільства.
Держава обмежена своїми внутрішніми потенціями у справі формування соціальної безпеки громадянського суспільства. Вона компенсує нездатності ринку повноцінно сформувати соціальну безпеку громадянського
суспільства за допомогою постійного конфлікту з ним. Для держави розширюється поняття об’єкта соціальної безпеки, елементи соціальної безпеки громадянського суспільства у своєму змісті отримують більш широке тлумачення, ніж чим для ринку. Це пов’язано в першу чергу з тим, що
держава на відміну від ринку вибудовує систему соціальної безпеки на
колективістських засадах. Держава редукує приватну власність у державну і тим зміцнює соціальну безпеку практично всіх членів громадянського
суспільства. Вона знижує за рахунок громадських фондів рівень соціального розшарування, обмежує конкуренцію правилами і законами, а в
інших випадках монополізує найбільш небезпечні види діяльності. Вона
інституціалізує конфлікт і тим самим створює умови партнерських відносин. Результатом конфлікту ринку і держави у становленні соціальної безпеки є соціальна політика, як політичний інструмент вирішення означеного конфлікту. Соціальна політика покликана зіграти роль своєрідного
буферу, амортизатора в такій боротьбі. Це можливо за умови, якщо вона
буде формуватися з урахуванням інтересів усіх елементів соціальної
структури суспільства та максимального дотримання вимог соціальної
справедливості, можливого на даному етапі.
Соціальна політика визначає сьогодні становлення соціальної безпеки
громадянського суспільства сучасної України. Соціальне розшарування,
яке перевершує порогові значення, приватна власність, частка якої збільшується, а частка державної власності знижується, конкуренція між підприємцями, доведена до відкритої війни на знищення, конфлікт між найманими працівниками та підприємцями – свідчать про те, що рівень соціальної безпеки в країні різко падає. Держава здійснює мінімальні витрати
на реалізацію соціальної політики. І це суперечить потребам громадянського суспільства щодо розширення зон соціальної безпеки. Подібні дії
держави можуть розцінюватися, як прагнення створити ще більш сприятливі умови для функціонування вітчизняного бізнесу, розширити сферу
впливу ринку на громадянське суспільство. Така позиція держави в цьому
процесі ніколи не зможе задовольнити апетити ринку.
Сьогодні конфлікт між ринком і державою вирішується на користь
ринку. Ринок «розмиває» громадянське суспільство, перетворюючи його за
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своїми потребами, все менше залишаючи місця державі – як способу організації соціальної безпеки громадянського суспільства. Межа, за якою система соціальної безпеки громадянського суспільства України перестає
існувати, породжує конфлікт, що руйнує і розкладає саме громадянське
суспільство.
При домінуванні ринкового способу організації соціальна безпека
зазнає змін: перш за все культивується «самобезпека», що залежить від
положення індивіда в ринку, від того місця, яке він займає в системі обміну. При домінуванні державного способу організації соціальної безпеки
насамперед культивується національна безпека, органічною частиною якої
є власне соціальна безпека. При цьому держава націлена на реалізацію
соціальних програм, спрямованих на зміцнення соціального становища
індивідів, на зміцнення їх положення в державі, суспільстві і на ринку.
Соціальна безпека при цьому представлена як деяка система соціального
захисту та соціальних прав. Громадянське суспільство набуває необхідну
систему соціального захисту від стихійної дії ринкових механізмів, здобуває необхідний рівень соціальної безпеки. Соціальна безпека при цьому
виступає практичною формою зниження ступеню конфліктності самого
громадянського суспільства.
Практичні підходи до оцінки стану соціальної безпеки в контексті соціального розшарування передбачають визначення критеріїв, за якими все
населення з чітко вираженою соціальною неоднорідністю можна було б
розділити на дрібніші окремі соціальні верстви, групи, класи. Одним з
таких критеріїв є обсяг доходів і відповідна цим доходам якісна характеристика рівня життя людей. Такий підхід, як і багато інших, має право на
існування і визнання, тим більше, що саме він забезпечує висновок про
небезпеку для суспільства розшарування населення за даним показником.
Тому в даний час предметом інтенсивного наукового аналізу є нерівності за доходами, а також всі інші форми нерівностей, що випливають з
матеріальної (економічної) нерівності2. Це зумовлено низкою причин:
– по-перше, дані про доходи легше отримати і порівняти, ніж всі інші
форми соціальних нерівностей (прагматична оцінка);
– по-друге, доходи (особливо, трудові) для більшості є найважливішими (і, часто, єдиними) матеріальними ресурсами (змістовна оцінка);
– по-третє, нерівність у доходах є індикатором для оцінки інших форм
нерівностей, оскільки вони більшою чи меншою мірою пов’язані з доходами.
Необхідно відзначити, що розшарування населення за доходами характерне для ринкових відносин, оскільки ринок передбачає активну конкуренцію в суспільстві при нерівному доступі всіх індивідів до обмежених
матеріальних ресурсів. Наслідком такої системи суспільних відносин, з
одного боку, є існування стабільного механізму мотивації для певних груп
населення, які прагнуть задовольнити свої потреби, а з іншого – формування соціальних верств, часто з високою концентрацією доходів у межах
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однієї соціальної групи, що знаходить своє вираження в різних міжгрупових конфліктах в межах суспільства, а це безпосередньо відбивається на
його соціальної безпеки3.
Наступне – оскільки соціальна безпека є багатоплановим явищем, її
рівень залежить від багатьох чинників, тому вона носить як об’єктивний,
так і суб’єктивний характер. Об’єктивною стороною соціальної безпеки є
усталена форма організації громадянського суспільства, суб’єктивної –
різні відтінки в сприйнятті кожним індивідом своєї індивідуальної, сімейної та професійної захищеності. Індивідуальне сприйняття соціальної
захищеності, а тим самим і соціальної безпеки, мінливе, через те, що індивід змінює своє соціальне становище в залежності від сформованої соціально-економічної кон’юнктури. Рухливість соціального становища індивідів, яке власне залежить від соціально-економічних і політичних змінних, спричиняє мінливе ставлення індивідів до своєї безпеки і висунення
необхідних, на їхню думку, вимог до рухомої організації суспільства.
Тому аналіз соціальної безпеки як деякого стійкого стану індивіда в
системі пропонованих відносин не може виходити з механічного аналізу
статистичний показників – необхідним є залучення як кількісних, так і
якісних показників, самооцінок власного становища індивідами.
Отже, при оцінці соціального розшарування в контексті забезпечення
соціальної безпеки базові показники та індикатори доцільно
класифікувати наступним чином:
– абсолютні показники – це неспроможність людини матеріально
забезпечити свої основні потреби. Широковживаним методом вимірювання є встановлення певної межі найчастіше відповідно до мінімально необхідного набору продовольчих та певних непродовольчих товарів і послуг.
– відносні показники – означають нестачу ресурсів, необхідних для
повноцінного харчування та підтримання життєвих стандартів,
поширених у певному суспільстві.
– суб’єктивні показники – здійснюються на основі оцінок самих респондентів, які визначають межу забезпеченості самостійно, стосовно своїх
потреб.
Зрозуміло, що в основі оцінки соціального розшарування є вимірювання нерівності у доходах, адже нерівність у доходах є індикатором для оцінки інших форм нерівностей (доступність житла, медичної допомоги, освіти тощо), оскільки вони більшою чи меншою мірою пов’язані з доходами,
природним наслідком нерівності в доходах є відмінності в рівні витрат і
споживання. Якщо більша частина населення має низькі доходи і, відповідно, витрати, то це спричиняє негативний вплив на величину сукупного
попиту, ВВП, на соціально-економічне зростання – отже, формується стійка загроза соціальній безпеці. Наслідком зазначених процесів стає нездатність держави забезпечувати сталий соціально-економічний розвиток,
створювати гідні умови життя і праці, задовольняти національні інтереси,
в результаті чого українське суспільство може втратити здатність до дина-
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мічного саморозвитку, конкурентоспроможності на міжнародній арені, а
також може стати об’єктом політичної та економічної експансії.
Прикладні дослідження останніх років, що спрямовані на виявлення
тенденцій соціального розшарування в українському суспільстві, переконливо фіксують негативну динаміку формування соціальної структури, що
тяжіє до надполярної моделі4. Одним з опрацьованих способів оцінки є
децильні порівняння – коли співставляють доходи 10% найбідніших громадян з доходами 10% найбільш багатих громадян; перевагою даного способу є те, що він показує контрасти в доходах груп, однак недоліком є те,
що неможливо скласти загальне враження про існуючий ступінь розшарування.
Так, за даними Державної служби статистики України мінімальний
дохід у 2013 році 10% найбільш забезпеченого населення у 3,6 рази перевищував максимальний дохід 10% найменш забезпеченого населення. При
цьому на долю останнього приходилось лише 3,7% загального об’єму грошових доходів населення, а найбільш забезпечене населення отримало
23,6% сукупного грошового доходу5. Децильні коефіцієнти характеризують істотне розшарування населення за доходами і накопиченому багатству в Україні, яке призводить до значного розшарування українського суспільства на окремі соціальні групи і можливого міжгрупового конфлікту,
утворює диспропорції в соціально-економічному розвитку держави.
Для об’єктивної оцінки рівня доходів населення необхідно також враховувати і доходи тіньового сектору економіки, який за даними вітчизняних експертів піднявся від 30-40% від офіційного ВВП на початку 2000-х
років майже до 60% у 2013 році, що значно збільшує показники доходів
населення та їх диференціацію. Відповідно, якщо скоригувати розподіл
населення за доходами з урахуванням прийнятого середнього рівня тінізації доходів, то інтервальне значення середньодушових доходів децильних
груп збільшиться.
Скориговані децильні коефіцієнти грошових доходів населення більш
ніж у два рази перевищують рівень, який визначений офіційною статистикою, і немає чіткої тенденції до їх зниження. За «Методикою розрахунку
рівня економічної безпеки України» для забезпечення соціальної безпеки
країни коефіцієнт децильної диференціації грошових доходів не повинен
перевищувати 8 разів, при цьому, знаходячись в межах 6-7 може виступати критерієм соціальної нестабільності чи соціальної дестабілізації суспільства6. За офіційною статистикою даний показник не перетинає цієї
межі, але відкориговані дані, які враховують об’єми тіньової економіки,
свідчать про те, що він знаходиться за нею, отже соціальне розшарування
і концентрація доходів посилюється і триває.
Тому, як вже зазначалось, для коректного вимірювання соціального розшарування доцільно використовувати різні способи паралельно, тим
самим зменшуючи недоліки окремих вимірювальних інструментів.
Оскільки офіційна статистика не в повній мірі відображає реальну ситуа-
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цію, необхідним є залучення в дослідженні суб’єктивних оцінок власних
доходів населенням. Такі дані збираються в ході опитувань як домогосподарств, так і в результаті соціологічних досліджень7. Одержувані суб’єктивні показники також фіксують, що на запит щодо зменшення соціального розшарування з боку населення впливає реальний розрив у доходах
населення і те, яку роль держава відіграє в регулюванні ступеню нерівності. Зокрема, за результатами моніторингу, що здійснює Інститут соціології8, у 2013 році фактично половина опитаних визначили матеріальне
становище своєї сім’ї нижче середнього (варіанти відповідей «злиденне»
(4,6%) та «бідне» (48,9%)) – 50,3%, «середнім» матеріальне становище
назвали 48,9%, «заможнім» та «багатим», відповідно, 0,7% та 0,1%. До
середнього класу себе віднесли 33,5% опитаних, 55,8% не вважають себе
середнім класом, 10,6% важко визначитись. Але ж основою соціальної стабільності в сучасному світі є саме потужний і численний середній клас –
головна складова громадянського суспільства. Однак за самооцінками громадян базовим соціальним прошарком в Україні є прошарок, який на соціальній драбині знаходиться нижче середнього класу.
Зазначимо, що до цього прошарку належить переважна частина інтелігенції, спеціалістів, які мають середній професійно-кваліфікаційний
рівень, працівники масових професій, торгівлі та послуг. Ці громадяни є
потенційно середньодохідні – їхні доходи перевищують межу бідності, але
недостатні для віднесення до середнього класу – ці люди фактично балансують між бідністю та добробутом, а отже, залежно від спрямованості та
ефективності державної політики, від результативності власних зусиль
можуть у майбутньому перейти або до середнього класу, або до бідного
населення.
Отже, наразі під впливом різноманітних чинників, в тому числі, і невідповідної політики держави, основу української соціальної структури складають громадяни, доходи яких нижчі за середньостатистичні по країні. А
якщо ці дані порівняти із середньоєвропейськими (за рівнем розвитку
Україна випереджає лише Молдову), то можна констатувати, що глибина
соціального розшарування є критично загрозливою для соціальної безпеки держави.
Здійснений аналіз дає чітке бачення того, що необхідно кардинально
змінювати державну соціальну політику щодо основних соціальних прошарків. Українське суспільство за своєю соціальної структурою є суспільством різко зміщених донизу статусних позицій. Переважна більшість
українців згрупована, за їх самооцінкою, в нижчих прошарках. Тому лише
впровадження якісних реформ дозволить здійснити зміни у соціальній
структурі суспільства, які завершаться формуванням суспільства з потужним і численним середнім класом, який у перспективі – як і в усіх розвинених країнах – охоплюватиме 55–60% населення із одночасним істотним
зниженням частки населення з доходами нижче прожиткового мінімуму.
Проте вже сьогодні зрозуміло, що основні зусилля мають бути спрямовані
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на ті прошарки населення, які постійно балансують між бідністю та добробутом.
В умовах зростання соціальних нерівностей в становищі різних груп
населення, вивчення запитів українців до держави щодо зниження цих
нерівностей є надзвичайно важливим. Перш за все потрібно підкреслити,
що українці наразі висувають високі запити до держави щодо зниження
нерівності. Сучасний ступінь нерівності по доходу є нелегітимним в
сприйнятті більшості з них. Хоча більш високі запити на зменшення ступеню нерівності пред’являють відносно менш заможні групи населення,
але все ж можна говорити про те, що наявна соціальна нерівність в Україні
сприймається болісно всіма верствами населення незалежно від рівня їх
матеріального забезпечення.
При оцінці соціального розшарування як компонента соціальної безпеки необхідним є комплексний набір статистичних (об’єктивних) та суб’єктивних показників, адже лише при такому підході зазначені показники
взаємодоповнюють одне одного, дозволяючи контролювати та коригувати
отримані дані.
Українській державі необхідно в найближчій перспективі знизити ступінь соціального розшарування, він має бути обґрунтований як зростанням
продуктивності праці в суспільстві, так і рівнем розвитку потреб індивідів.
Зниження ступеню соціального розшарування – головний орієнтир політики держави у становленні системи соціальної безпеки, взаємозв’язок
інтересів різних соціальних груп може бути досягнутий шляхом:
– формування численного середнього класу і недопущення концентрації основної частини національного багатства в межах конкретних
соціальних груп;
– розвиток соціально-економічних ціннісних орієнтирів і мотивацій, а
також задоволення соціальних потреб особистості і соціальних груп;
– підтримання оптимальної структури населення;
– розвиток інститутів соціальної інфраструктури та забезпечення ефективної діяльності системи управління соціальною сферою, здатних контролювати соціальні процеси в суспільстві.
Реалізація зазначених заходів сприятиме соціально-економічному розвитку суспільства, який є основою соціальної безпеки держави.
У механізмі забезпечення соціальної безпеки держави наразі постає
вимога індикативного аналізу як методу соціально-економічних досліджень, з метою оперативно виявляти позитивні чи негативні тенденції
зміни показників та індикаторів соціальної безпеки, їх інтегрованості в
забезпечення соціально-економічної стабільності держави та її національних інтересів. При цьому одним з головних завдань оцінки стану соціальної безпеки стає складання переліку соціально-економічних показників та
індикаторів із опрацюванням їх граничних значень та запровадження на їх
основі моніторингу стану соціальної безпеки.
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Сучасне розуміння сталого, збалансованого і цілісного розвитку невідривно пов’язане з утвердженням найвищої форми цивілізованої державності – соціальної держави, головною метою якої є задоволення соціальнозначущих інтересів і потреб суспільства та «забезпечення кожному громадянину достойних умов існування, прав на соціальний захист1».
З цього приводу В.Намчук зазначає, що «соціальна держава не є завершеною конструкцією, вона завжди розвиватиметься в пошуках відповідей
на нові проблеми, які постійно постають перед людством2». Розмаїття
«рецептів» соціальних трансформацій зумовлює виникнення соціальноорієнтованих держав різного типу, в яких підтримка стабільного рівня
доходів громадян та забезпечення їм рівного доступу до основних соціальних послуг відбувається за своїм конкретних сценарієм.
Проблеми, пов’язані з соціальною трансформацією, впродовж тривалого часу актуалізуються науковим та експертним співтовариствами різних
галузей знань. Так, у площині розбудови соціально-орієнтованої держави
працювали зарубіжні дослідники І. Гау, Л. Вітте, Дж. Гранд, Л. Дауель,
М. Делі, Б. Жувенель, В. Іноземцева, Н. Антюшина, М. Каргалова,
М. Річчері, С. Федоров, В. Ойкен та інші. В Україні пошуками оптимальної моделі соціально-орієнтованого розвитку займалися Л.І. Ільчук,
В.П. Горбатенко, М.А. Гирик, І.О. Кресіна, Т.І. Богданова, В.А. Намчук,
О.В. Мудренок, Л. Титаренко, Н.М. Хома та ін.
Батьківщиною соціальної держави небезпідставно вважається Європа.
Зокрема, першою в світі прагнення поєднати політику з мораллю та глибинними потребами людини виявила Німеччина. Соціальне державотворення в цій країні розпочалося ще на початку XX ст. та поступово поширилося на інші території Європи.
Цікаво, що у США ідея соціальної держави була сприйнята та реалізована дещо пізніше.
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Поліваріативність форм (моделей) соціальної держави в науковій літературі виникла через порівняння її певних критеріїв (індикаторів). Серед
них, на нашу думку, найбільш комплексними є: стан виконання та дотримання конституційних соціальних гарантій; досягнення соціального партнерства або соціальної солідарності; реалізація соціально-економічної
рівності (урівноваженість доходів між багатими та бідними верствами
населення); досягнення соціальної справедливості; рівень виконання державною владою соціально-політичного арбітражу в суспільстві; наявність
соціально-відповідального бізнесу, стан розвитку людського потенціалу.
Конституційне закріплення соціальних гарантій в тій чи іншій мірі
властиве усім соціальним державам. У країнах Європейського Союзу та в
США влада неухильно дотримуються їх реалізації на практиці, гарантує не
лише мінімальний набір суспільних благ та послуг, а також створює цілісну узгоджену систему соціального забезпечення, яка значно виходить за
такі рамки3.
Наприклад, по-різному інтерпретується в сучасних моделях організації
державної влади інститут соціальної рівності. Так, усі громадяни
Німеччини або США мають однакову цінність і рівні шанси щодо отримання роботи, адекватної їй винагороди та інші можливості, визначені
законодавством відповідної країни.
Будь-який громадянин Франції незалежно від конкретно-соціальних
факторів його належності до активного населення має право на мінімальну захищеність від таких соціальних ризиків, як захворювання, старість,
інвалідність, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві або інших ризиків, за яких зменшуються його можливості до самозабезпечення4.
Вкрай асиметричним є уявлення про соціальну рівність у Китайській
Народній Республіці, яка незважаючи на вже більш як 10-літній досвід розбудови соціальної держави, досі не ліквідувала разючі соціальні відмінності між міським та сільським населенням та його різним доступом до
соціальних благ. Так, у більш вигіднішому становищі в Китаї наразі перебувають громадяни з міською реєстрацією. Принаймні на відміну від селян
їм доступне пенсійне та медичне страхуванн5.
Фактичні дані свідчать, що практично всі, навіть успішні, країни характеризуються сьогодні значною різницею в доходах між найбагатшими та
найбіднішими верствами населення. Так, дохід 20% найбільш забезпеченої частини населення перевищує дохід 20% найбідніших його представників в Німеччині більш ніж в чотири рази, у Франції — в шість, а в США
аж у вісім разів. Гострим та хвилюючим питанням для соціальних систем
України та Китаю залишається питання поляризації між верхньою та нижньою межею заробітної плати.
Сутність соціального партнерства Німеччини концентрується у понятті «мітбештіммунг», або правовому забезпеченні участі найманих працівників в управлінні підприємством і прийнятті соціально-економічних
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рішень. Так, на національному та місцевому рівнях ФРН соціальним
захистом займаються три основні суб’єкти: національні або місцеві асоціації підприємців, профспілки та держава. Водночас, в Німеччині має
місце повне невтручання держави у переговорний процес між профспілками та роботодавцями. Дещо іншою є практика соціальної політики у
Франції, де ступінь втручання держави в процес соціального діалогу з
акцентом на інтереси найманих працівників є досить значним.
У США взагалі відсутні спеціальні інститути соціального партнерства.
Узгодження суперечливих інтересів тут здійснюється на рівні всього суспільства за допомогою звичайного політичного процесу (партій, парламентів, профспілок) та розвитку співробітництва працівників і роботодавців на рівні окремих компаній.
Реалізація соціальних прав людини дозволяє характеризувати політику
держави терміном соціальна справедливість. Так, уявлення про це поняття
в Німеччині базується на безпосередньому зв’язку праці та добробуту,
оскільки в цій країні існує жорсткий зв’язок між рівнем соціального захисту та успішністю або тривалістю професійної діяльності6. Таким чином,
високий рівень соціального захисту в Німеччині є винагородою для тих,
хто успішно працює і має високий економічний результат. Грошові соціальні виплати, як правило, спрямовані в першу чергу на підтримку людей
працездатного віку.
Соціальна справедливість «по-французьки» зводиться лише до звільнення французьких громадян від невпевненості в завтрашньому дні та
передбачає утвердження стійких соціально-економічних умов для їх існування.
В США вважається, що людина має бути здатною до існування в суспільстві без соціального забезпечення, а для самих громадян самодостатність є справою честі.
Внутрішню політику соціальної держави можна охарактеризувати як
засіб ствердження соціального компромісу в суспільстві. У перерозподіленні допомоги від працюючих до пенсіонерів та інвалідів, від високодохідних громадян до малозабезпечених тощо реалізуються відносини солідарності. Так, якщо у Німеччині говорять про професійну солідарність, то
головною метою політики соціального захисту у Франції є поширення
такого соціально-політичного принципу, як соціальна солідарність, яка на
противагу тезі про класову боротьбу як рушійну силу суспільного розвитку проголошує первинним та визначальним фактором життя будь-якого
суспільства духовну, психологічну єдність його членів. Через відповідну
«соціальну дружбу» (як назвав таке явище Норберт Нойгауз) Франція
фокусує акценти на такому засобі досягнення групової солідарності, як
соціальний капітал.
У КНР солідарна соціальна структура суспільства скоріше має форму
механічної та відзначається своєрідною деіндивідуалізованою спрямованістю.
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В Україні соціальна солідарність великих прошарків дорослого населення значно активізувалась лише зараз після відомої «революції гідності»
2014 року, причому ініціатором цього процесу виступило саме громадянське суспільство. Піднесенню духу соціальної солідарності в значній мірі
посприяли розкриття антиукраїнської спрямованості політичного курсу
попереднього глави держави, а також конфліктність та напруженість стосунків з Росією.
Здійснюючи функцію соціально-політичного арбітра, державна влада в
Німеччині керується інтересами більшості населення, формує високі соціальні стандарти, потужні системи соціальних гарантій, стандарти якості
соціальних послуг, оптимального споживання тощо, а також працює над
зростанням та зміцненням середнього класу в країні. Так, зокрема, стандарт оптимального споживання формується тут виходячи з необхідного
споживання, а не з мінімально можливого, як це реалізується в Україні.
При виникненні фінансових труднощів в органів соціального страхування від нещасних випадків, які фінансуються за рахунок внесків роботодавців, саме німецька держава виступає гарантом виконання їх
зобов’язань. Це свідчить про особливу відповідальність державної влади
ФРН за підтримку стабільності соціального захисту.
На противагу цьому в Україні, де створені низько-ефективні соціальні
програми, а бюджетна політика має слабку соціальну спрямованість, функція державної влади як соціально-політичного арбітру належним чином
не виконується. Так, незважаючи на те, що структура та розмір прожиткового мінімуму повинна переглядатися в країні один раз на п’ять років,
останній раз влада приділяла увагу цьому питанню ще в далекому 2000
році. Більше того, провладні сили намагалися узаконити в вересні 2011
року повноваження уряду щодо надання соціальних виплат і пільг «в ручному режимі». За відсутності бюджетних асигнувань деякі вразливі категорії громадян фактично були б позбавлені державної підтримки.
В умовах виплати значних сум допомог за місцем роботи та наявності
солідних соціальних пакетів для певної частини зайнятих обіцянки влади
щодо покращення становища бідних часто залишаються нереалізованими.
Це свідчить про безвідповідальність влади та її пасивну позицію на шляху
розбудови соціальної держави і покращення рівня добробуту українських
громадян.
Досягнення високих соціальних стандартів європейські країни намагаються здійснювати за рахунок значних перерозподільних процесів. Так,
через державний бюджет ФРН перерозподіляється майже половина валового внутрішнього продукту7. Проте, експерти зазначають, що частка
витрат на соціальні програми у Франції, яка становила у 2013 році 33,0%
від ВВП і перевищила середній показник соціальних витрат в країнах
Європейського Союзу та США, є зависокою та не виправдовує соціальних
сподівань. Зокрема, в Італії на соціальні витрати йде 28,4% ВВП, в
Німеччині – 26,2%, в США – всього 20,0%8.
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Отже, відповідальна оцінка соціально-економічних умов з боку державної влади, в результаті якої відбувається раціональний розподіл прибутків та державних витрат, є дуже важливою, оскільки фактично може
забезпечувати зворотній вплив всього комплексу умов життя і праці на
економічну ефективність держави.
Соціальна державність додатково характеризується різним ступенем
втручання державної влади в соціальну сферу, а також різновекторністю
взаємного впливу громадянського суспільства та політичної влади.
Досягнення національних соціальних стандартів у Франції в теперішній
час відбувається за активної участі держави, яка є: генератором програм із
забезпечення зайнятості; здійснює постійні заходи щодо соціального страхування своїх громадян; розвиває систему трансфертних платежів. З іншого боку, експерти відзначають поверхневість і невисоку ефективність
реформ, які нині розпочато владою Франції. Зокрема, рівень безробіття тут
сягнув рекордних 11 відсотків, а система соціального забезпечення перевантажена через виникнення нових соціальних ризиків і тому функціонує
не так ідеально, як раніше. Французьким підприємствам все важче здійснювати значні соціальні відрахування9.
Соціальна політика державної влади в США є лише засобом контролю
та регулятором соціальних конфліктів. Так, за допомогою відповідних
перевірок контролюється виплата матеріальної допомоги малозабезпеченим або бідним. Зокрема, перевіряється відповідність громадян даному
статусу. Значна роль в організації людської взаємодії в США покладається
на ринкові відносини. Відтак розв’язання основної частини питань соціального характеру зосереджується саме на механізмах ринкового регулювання. Позиція влади як «спостерігача» за цими процесами зумовлює плюралістичність демократії Сполучених Штатів та сприяє розвитку дифузійності громадянського суспільства і державної влади в цій країні.
Громадянське суспільство США енергійно втручається в функції держави
та її механізми, нав’язуючи їй інституціоналізацію нових правил та цінностей. Результатом цього є взаємозближення та взаємопроникнення
інтересів даних суб’єктів політико-владних відносин.
В Україні втручання держави в соціальну сферу обмежується, як правило, серією розрізнених, переважно політичних рішень, які приймаються
або у відповідь на прямі загрози, або заради передвиборчого піару10.
Після початку здійснення політики реформ в Китаї і забезпечення більшої відкритості китайська спільнота здійснила перехід від «централізованого» до «диверсифікованого суспільства». Відтак, диверсифікація соціальних потреб, інтересів та форм зайнятості зумовили в КНР делегування
частини повноважень соціального менеджера, які раніше державна влада
здійснювала одноосібно, різним неурядовим організаціям та приватним
підприємствам. Проте, їх діяльність в соціальному секторі є ще не зовсім
налагодженою, а внутрішня структура управління потребує розвитку.
Різними державами по-різному інтерпретується поняття «межа бідності». Так, в США більше ніж 90% офіційних бідняків мають своє житло,
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автомобіль, комп’ютер, користуються мобільним зв’язком та Інтернетом.
Половина з них має медичну страховку.
В європейських країнах бідність залежить від рівня доходів. В країнах
ЄС за межею бідності знаходяться ті громадяни, чий дохід, включаючи
соціальні виплати, становить менше ніж 60% від рівня середньої заробітної плати у відповідній країні11.
Цікаво, що межа бідності в США обчислюється, виходячи з розміру
прожиткового мінімуму, помноженого на коефіцієнт 2,5, а сам прожитковий мінімум визначають множенням вартості продуктового набору на 3.
В Китаї та Україні «межа бідності» дорівнює прожитковому мінімуму
і, як показує практика, не забезпечує вартості товарів та послуг затвердженого споживчого кошика. Більше того, в різних регіонах Китайської
Народної Республіки гранична норма прожиткового мінімуму є різною.
Варто зауважити, що споживчі кошики соціальних держав теж мають
національні особливості. Зокрема, французи закладають у споживчий
кошик послуги перукаря, косметичні засоби та харчі для котів і собак.
«Стурбовані» здоровим способом життя американці мають у кошику
тютюнові та горілчані напої, а також витрати на купівлю один раз на 5
років вже не нового авто, витрати на мобільний зв’язок та Інтернет. В
Україні структура даного кошика включає лише продукти, залишаючи
неврахованими такі життєвонеобхідні витрати, як оренда (купівля) житла,
освіта, оздоровлення, утримання дітей у дошкільних закладах тощо.
Суттєву роль в розвитку систем соціального захисту країн
Європейського Союзу відіграє значний рівень корпоративної соціальної
відповідальності. Відтак, на бізнес в ФРН покладений моральний
обов’язок підтримувати низькооплачуваних працівників та обездолених
осіб, створюючи для них сприятливі умови праці, культурного та професійного розвитку. Соціальна спрямованість бізнесу усіляко підтримується
з боку державної влади. Такі передумови для формування трудової активності сприяють наявності оплачуваної роботи у 73% жителів Німеччини та
у 64% жителів Франції у віці від 15 до 64 років.
В Україні також немає сталої практики соціальної відповідальності підприємств, а діалог між владою, бізнесом та громадянським суспільством
знаходиться на етапі розбудови.
Світова спільнота визначає, що людський потенціал є найвищою соціальною цінністю, а його розвиток – пріоритетною складовою соціальноекономічної політики. Відтак, диференціація соціальних держав вбачається також і в ступені наближення їх до основної цілі – досягнення та укріплення високого рівня та якості життя, наслідком якого є збалансований
розвиток людського потенціалу країни. Відповідно до звіту ООН
2013 року, Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП), за яким можна
визначити рівень бідності, грамотності, освіти та середньої тривалості
життя в країнах виводить США на 3-тє місце в рейтингу країн світу,
Німеччину на 5-те, Францію на 20-те, Україну на 78-ме і Китай на 101-ше.
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Узагальнюючи викладене, можна зробити висновок, що сучасні механізми досягнення та укріплення високого рівня і якості суспільного життя
відзначаються не лише багатоваріативністю. В зв’язку з виникненням
нових соціальних ризиків навіть високорозвиненим країнам
Європейського Союзу властиві сьогодні значні асиметрії та дисбаланси у
системах соціальної спрямованості. Це дає підстави говорити про кризу
сучасних соціальних держав.
Водночас проведений аналіз засвідчив наступне. Найбільш ефективними соціальними державами є ті, політична влада яких не лише зобов’язується гармонізувати інтереси особистостей, соціальних груп і всього суспільства, а й проявляє соціальну відповідальність щодо втілення цих
зобов’язань в життя. Сильна соціальна політика не лише гуманна, а й відповідальна. Таким чином, на нашу думку, новою консолідуючою ідеологією подальшого розвитку соціальної державності має стати ідеологія соціально-відповідальної влади як головного механізму забезпечення довгострокових стійких результатів.
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ПОЛІТИЧНОГО ФЕНОМЕНА
Розглянуто передумови виникнення, етапи розвитку, основні практичні аспекти
застосування та основні ризики політичних технологій як політичного феномена.
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Жиган Д.Ф. Политические технологии: общая характеристика политического
феномена
Рассмотрены предпосылки возникновения, этапы развития, основные практические аспекты приминения и основные риски политических технологий, как политического феномена.
Ключевые слова: политические технологии, политика, манипулирование, политтехнолог.
Zhygan Dmуtro. Political technologies: general description of the political phenomenon
This article deals with the basic functions, stages of development, and predictors of
existence, implementation and practical aspects of the main risks of political technologies as
a political phenomenon.
Key words: political technology, politics, manipulation, political strategist.

Політичні технології відіграють важливу роль у формуванні політичних процесів та інститутів, а також в політичній сфері суспільства.
Політичні технології це феномен політичного життя суспільства. Розвиток
та вдосконалення політичних технологій триває і нині. Але існує проблема легітимності використання політичних технологій та чимало прогалин
права, що призводить до нерегульованості їх застосування в політичній
сфері. Конструктивну роль в цьому відношенні має відігравати громадський контроль та, зокрема, політичне і правове регулювання застосування політичних технологій у виборчому процесі. Саме для цього потрібно
детальніше досліджувати політичні технології.
Важливість політичних технологій, на наш погляд, обумовлена тим, що
в ході політичної боротьби, зокрема в ході виборів формуються центральні, регіональні та місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування, що, у свою чергу, впливає на склад і діяльність парламенту, уряду, призначення суддів тощо. Тому від якості політичних технологій залежить
ефективність законодавчої, виконавчої та судової гілок влади як на загальнонаціональному, так і регіональному рівні.
Особливо складною в цьому відношенні є проблема політико-правового регулювання застосування політичних технологій у виборчому процесі,
а також політичної волі на правові обмеження використання політичних
технологій, зокрема в такий складний для суспільства період, як виборчий.
Адже використання політичних технологій у виборчому процесі несе
певні ризики для громадянського суспільства, а іноді й держави.
На сьогоднішній день серед науковців вже є розуміння актуальності
цієї проблеми, проте досліджень існує не достатньо. Феномен політичних
технологій виявлено та розпочато його дослідження. Політичні технології
досліджуються різними науковцями, різних галузей науки, з різних кутів
зору. З точки зору психології, соціології, політології, правознавства, державного управління тощо. Проблема в тому, що цей феномен лежить на
перетині багатьох наукових сфер.
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Основними дослідженнями, які зробили свій внесок в наукову розробку політичних технологій є праці вітчизняних та зарубіжних учених політологів, правознавців, психологів, соціологів, що займались політико-правовими аспектами використання політичних технологій у виборчому процесі в різних аспектах. Зокрема, загальну характеристику політичних технологій здійснювали Т.Е. Грінберг, О.І. Соловйов, Є.Б. Малкін та ін.
Загальне уявлення про розуміння сутності політичних технологій та їх
місце у структурі демократичних соціально-політичних відносин дають
праці Є.Вятра, Л. Гонсалеса, Р. даля, д. Істона, М. Кроз’є, дж.С. Міля,
дж.А. Паломбара, дж. Сарторі, Х. Томаса, С. Хантінгтона, В. Бебика,
М.М. Малишевський, Пойченко А. та ін.
Про аналіз створюваних образів кандидатів у передвиборчих кампаніях у працях Т. Гітліна, д. Грабера, Г. Копленда, К.і Г. Ленга, Б. Пінклтона,
Р. Харта, дж. Едвардса і С. Уейна, Е. дінніс, і дж. Мерріла, К. джемісона, д.
Келлнера, Л. Кейд, М. Маккинні, і дж. Тедескі, Е. Мікевіч, Ч. Файерстоуна
і Л. Роузелл.
Проблеми використання політичних технологій у виборчому процесі
досліджувалися в працях та в таких теоріях, як теорія «чарівної кулі» і теорія «підшкірної голки» П. Лазарсфельд, Б. Берельсон, Х. Годе, теорія
«мінімального ефекту», концепція «корисності та задоволення потреб»
Е. Каца, У. Ліппман, теорія «культурації» дж. Гербнера, а також
Л.О. Кочубей, А.С. Філатова, Г.Г. Почепцова, К.О. Ващенко, Гі Дебора.
Державно-управлінські аспекти виборчого права та виборчих кампаній
в Україні були предметом досліджень А.П. Савкова, Ю.Б. Ключковського
та ін. Про конституційно-правові аспекти виборчого права та виборчих
кампаній в Україні йдеться в працях Н.В. Богашевої, О.Б. Ковальчук.
Питання виборчого права і виборчих кампаній в РФ висвітлювалися в
роботах С.А. Авакьяна та ін. Особливості перебігу виборчих кампаній в
Україні висвітлювалися в працях українських дослідників – В. Бали,
О. Голобуцького, Т. Голобуцької та ін. Питання маніпуляції як невід’ємної
складової політичних технологій досліджували О.В. Мисніченко,
С.Г. Кара-Мурза, П.М. Лісовський. Громадська думка як об’єкт впливу
політичних технологій та особливості формування і трансформації громадської думки, філософія та психологія мас аналізувалися в працях
Г. Лебона, Х. Ортега-і-Гассет, В.А. Яценка, О.С. Оніщенка, О.В. Прасюка,
В.І. Токарева, Максвел Мак-Комбс, Ракеш Шарма та ін.
Для розуміння сутності електоральних технологій важливе значення
мають роботи Б. Борисова, В. Васютинського, О. Єгорової-Гартман,
Ф. Іл’ясова, А. Золотарьова, В. Карасьова, С. Лісовського, Є. Малкіна,
О. Морозової, О. Панасюка, Г. Почепцова, Є. Сучкова, О. Чумікова та ін.
Про ненасильницькі політичні технології Джим Шарп.
Отже, я бачимо, досліджень існує багато і різносторонніх, проте феномен застосування політичних технологій в політичному житті суспільства,
зокрема у виборчому процесі(як інституціоналізованої форми зміни влади
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в державах з правовим регулюванням зміни влади), є також багатогранний,
разом з тим цей феномен є цілісний, єдиний, а серед науковців його дослідження є строкатим. Й досі в українській політичній науці бракує системних, комплексних досліджень політичних технологій, політико-правових
засад застосування політичних технологій у виборчому процесі, їх ролі у
забезпеченні сталого розвитку держави, демократичних інститутів, зміцненні громадянського суспільства, захисту прав людини, громадянських
прав та свобод.
Політичні технології це явище політичного життя суспільства та поняття, зміст якого динамічно розвивається та розширюється. Тому чіткого та
єдиного визначення серед науковців досі не існує. В широкому сенсі політичні технології це система способів(злагоджених або автономних), які
ведуть до збільшення або збереження політичного впливу, влади тих, хто
їх застосовує. Саме до такого висновку ми прийшли в попередньому
дослідженні.
Політичні технології це способи взяти, посилити або зберегти владу
(бажано ненасильницьким, мирним, політичним шляхом). Влада не стоїть
на місці вона змушена або нападати, або захищатися. Тому історія багата
різними прикладами отримання, посилення або збереження влади різними
методами та технологіями. Є відпрацьовані тисячоліттями технології
зміни влади, але кожен випадок має свої особливості. Теорія та історія продовжує збагачується прикладами кожен день. Схеми стають все більш і
більш витонченими, складними, а сценарії більш різноманітними. Тому
політичні технології це не виробничий конвеєр, а процес творчий, процес
з безліччю імпровізацій в ході виробництва.
З феноменом політичних технологій нерозривно пов’язаний суб’єкт їх
застосування. Такого субєкта приянято називати політтехнолог, політичний консультант, політичних справ майстер і це дуже давнє ремесло.
Полягає воно в тому, щоб допомагати прийти до влади, посилити владу або
зберегти владу.
З нашої точки зору розпочався цей феномен і витоки ремесла з табу, як
винахід, що надає владу одним і обмеження свободи для інших, а також з
ідеї богообраності одних і необхідності підкоряться їм іншим. Такими і
подібними технологіями первісно- общинне суспільство почало свою
диференціацію по політичному критерію. Продуктом цих винаходів, технологій є поява політичної влади. Ці винаходи це перші винаходи протополіттехнологів. Таким чином політичні технології отримали свій початок
і основу для розвитку. Політичні технології не стояли на місці: вони еволюціонували. Політичні технології з’являлися, дискредитувалися, після
чого з’являлися нові, але вже більш складні, витончені, ще більш ефективні, ще менш помітні політичні технології. Тому ймовірність позитивного
результату ніколи ще не доходила до 100 %. Тобто гарантій, покищо, жодні
політичні технології своїм суб’єктам не дають. Гарантій взагалі не буває.
Є тільки ймовірність. У кращому випадку максимальна ймовірність.
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Розвиток політичних технологій можна розділити (умовно) на свого
роду етапи, кожен з яких виділяється за рахунок своєї унікальної специфіки легітимації влади і управління суспільством. Своїх акцентів. Правда
деякі народи ще досі перебувають на перших етапах. Неможливо перестрибувати з першого етапу в п’ятий (вийде щось подібне до мавпи з гранатою, проте такі приклади є). Пропонуємо наше авторське бачення цих
етапів:
1. релігійний ( політеїстичний і монотеїстический ). Владу отримував
той, хто основним акцентом, фоном свого образу і свій образ підстроював
під такі ідеї як богоподібність, богообраність, богонаслідуваність тощо.
Підданим була запропонована віра в такі ідеї як богоподібність, богообраність , богонаслідуваність, видавали себе навіть за самого Бога, божество
( тотем , фетиш, деяких древніх маріонеток, клоунів, акторів, авантюристів, шаманів оголошували навіть Богами, а ті надалі або одержували
владу, або давали владу тим кому потрібно(за попередньою змовою);
2. юстіціонний етап. Владу отримував той, хто основним акцентом,
фоном свого образу робив справедливість, суд ... («правитель повинен здаватись справедливим»);
3. військовий. Владу отримував той(ті), хто основним акцентом, фоном
свого образу робив силу, військову майстерність (правитель має здаватися
сильним, а силу черпати з військових перемог);
4. економічний (індустріальний, інфраструктурний). Політтехнологи
популяризували і легітимізували владу за допомогою економічних та
інфраструктурних проектів (на державному рівні це проявлялося в будівництві доріг, мостів, тунелів... Проведенням економічних реформ, протекціоналізм… На місцевому рівні це проявлялося в латанні ям на дорозі,
будівництві дитячих майданчиків тощо);
5. інформаційний. Владу отримують ті політики, які фоном свого образу роблять «розмови»(!) про реформи, оптимізацію і автоматизацію соціальної, політичної, економічної сфер суспільного життя.
На нашу думку Україна знаходиться між четвертим і п’ятим етапами
розвитку політичних технологій.
Таким чином, сучасні політичні технології можна уявити без релігії,
без військових дій, вони не залежать від бюджету та проведення реформ в
області індустріалізації, інфраструктури. Але вони залежать від створення
відповідних образів у масовому(індивідуальному) підсвідомому і масового інформаційного поширення цих образів. Тобто сучасна влада залежить
від її образу, а не від реальних релігійних почуттів, військових дій, індустріалізації, удосконалення інфраструктури, економічних реформ, реальних новин. Влада залежить від того, як це все показати перед громадскістю. Всі ці дії можуть бути лише фоном образу, його елементом, акцентом,
інформаційним приводом, але не самою суттю. Сучасна маса голосує собі
на шкоду, але заради своєї примхи, капризу. Цей феномен називається
аутентизмом. Масі потрібно сподобатися. Вона має бояться, поважати,
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захоплюватись, а головне вірити, вірити і ще раз вірити в образи, чого
легко досягнути маніпулюючи образами.
Можна багато зробити для країни, витратити багато грошей на виборчу кампанію, бути патріотом, бути «святим», але програти вибори негідникові, некомпетентному, корупціонеру, самозванцю, вискочці, політикану.
Можна вкласти багато сил, часу, ресурсів, коштів у виборчу кампанію і
програти вибори. Щоб взяти владу необхідно навчитися створювати програми та заходи щодо створення образу та інсталювати ці програми поширюючи відповідні образи, так щоб всі створені образи з’єднувалися в один
в суспільному та індивідуальному підсвідомому перед виборами. Владу в
сучасних умовах практично не можливо отримати грішми, насильством і
навіть добрими справами. Владу можна отримати й утримати тільки розумом! Тільки смикаючи за дуже тонкі і непомітні ниточки, які є екзотеричними для багатьох, тобто не доступними для непосвяченої людини. Тільки
спеціальнонавчені фахівці вузького профілю бачать ці ниточки і вміють
управляти суспільством за допомогою них, або «обрізаючи» їх. Така здатність це не тільки наука, але й талант, це мистецтво. Для цього необхідні
не тільки знання, особисті якості, навички але і креативний талант композитора, художника...! Таким чином, враховуючи все вище зазначене, влада
це результат важкої політичної конкуренції політиків за розум та серця
виборців, а якісно підібрані та скомпановані політичні технології можуть
істотно збільшити ймовірність перемоги в цій інтелектуальній боротьбі, а
також здешевити та прискорити необхідний результат.
Щодо функцій політичних технологій, то тут більше єдності серед
науковців. Дослідники виокремлюють три основні функції політичних технологій це: діагностична(технології збору і аналізу політичної інформації),
директивна(технології прийняття політичних рішень), мобілізуюча(форсування підтримки політичних рішень великими масами населення)1.
Широка дискусія ведеться навколо питання про передумови виникнення, можливості функціонування та необхідності використання політичних
технологій, як соціально-політичного явища.
Таких передумов, на нашу думку, є багато, але основні з них такі:
1. Соціальна сутність людини(прагнення до єдності з кимось, чимось.
Навіть з ідеєю) (Е. Фром);
2. Диференціація в суспільстві на маси і меншість(інтелектуально,
організаційно і матеріально більш підготовлену)2;
3. Поява соціальних та соціально-політичних проблем(конфліктів) та їх
урегулювання за допомогою «суспільного договору», табу, права, культури, традицій, влади тощо3;
4. Поява мас і натовп4;
5. Поява засобів масового інформування (книги, газети, радіо, телебачення, інтернету)5;
6. Зростання ролі мас і натовпу в управлінні соціально-політичними
процесами6;
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7. Зростання емпіричного досвіду в маніпулюванні, зростання його
ефективності;
8. Індивідуалізація, атомізація людей, ідей, розщеплення соціальних
структур, розщеплення системи знань тощо, що полегшує маніпулювання
та застосування політичних технологій7;
9. Неможливості управляти такою кількістю людей старими методами(необхідність маніпулювання, як нова форма управління та
примусу(насилля)8.
Таким чином поява і розвиток такого соціально-політичного феномену
як політичні технології обумовлена природою, появою і розвитком інших
соціально-політичних феноменів таких як маса, її громадська думка,
натовп та маніпулювання.
Тому варто звернутись до питання про класифікацію політичних технологій, де, враховуючи все вище зазначене, можна виявити, що політичні
технології мають багато критеріїв для класифікації, типологізації. Поперше політичні технології розрізняються за суб’єктом впливу: 1. Індивід;
2. Група; 3. Анонім. Маніпулювання індивідами, групами та масами, підмивання джерел влади, як політична технологія дає підстави для введення
нового критерію для класифікації політичних технологій, а саме: за критерієм використання примусу(насилля): насильницькі/ ненасильницькі.
Ненасильницькі в свою чергу мають структуру і поділяються на політичні, соціальні, символічні, економічні та дипломатичні. Основними джерелами влади є народ, але не тільки, тому відомий американський політолог,
політтехнолог Джим Шарп виділяє такі джерела влади: «1. Авторитет –
уверенность людей, что власть законна и они обязаны ей подчиняться;
2. человеческие ресурсы – какое-то число отдельных людей и групп, которые подчиняются правителям, сотрудничают с ними или предоставляют
им помощь; 3. умения и знания, необходимые режиму и предоставляемые
ему теми, кто с ним сотрудничает; 4. нематериальные факторы – психологические и идеологические, заставляющие людей подчиняться и помогать
правителям факторы; 5. материальные ресурсы – контролируемые правителями богатства, природные ресурсы, финансы, экономическая система, а
также средства связи и транспорт; 6. санкции – наказания, грозящие непослушным или отказывающимся сотрудничать, необходимые для существования режима и проведения его политики»9. Відповідно завдання політичних технологій збагачувати ними суб’єкта застосування політичних технологій та підмивання цих джерел з під опонентів суб’єкта застосування
політичних технологій.
Відповідно політичні технології можуть бути застосовані проти влади,
зокрема проти диктаторів, а тому політичні технології можна поділити за
таким критерієм, як об’єкт впливу: 1. масові; 2. групові; 3. індивідуальні.
За способом впливу на індивідуальні, групові та масові об’єкти впливу
політтехнології поділяються: 1. примус (насильницький, де основний
аргумент це загроза; та насильницький, де основний аргумент це застосу-
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вання сили); 2. заохочення(різні форми «швидкого» підкупу); 3. переконання(віддалена форма оптимальної(позитивної) перспективи, аргументація, інтелектуальний підкуп); 4. маніпулювання (ілюзорна форма аргументованості, підкупу); 5. змішаний тип політичних технологій за об’єктом
індивідуального впливу.
Масові та групові об’єкти впливу політичних технологій поділяються
на ті, що впливають на публіку(громадську думку) та на ті, що впливають
на натовп (Г. Лебон). Отже/ управляти масою означає управляти її думкою
(образами). Проте управляти натовпом, масою можна тактично і (або)
стратегічно(формувати образи, ідеї…). Тому політичні технології можуть
поділятись на: 1) тактичні, 2) стратегічні та 3) Змішані. «Вожак очень
редко идет впереди общественного мнения; обыкновенно он следует за
ним и усваивает себе все его заблуждения.» (Лебон Г. Психологія народів
і мас). Політик, політтехнолог та політтехнології мають враховувати і те і
інше, а також бути і там, і там або тактичні справи делегувати лідерам громадської думки(місцевим вожакам).
Тоді методологічно вірним буде розрізняти суб’єктів політичних технологій за активністю та ролю під час впливу(Ініціатори, реалізатори). Як
перших так і других можна класифікувати. Наприклад: індивід, група,
невідомий(інкогніто, анонім, сірий кардинал, невідома група осіб, фолькльор, ідея). Тоді суб’єкти можуть бути формалізовані, інституціоналізовані або не формалізовані та не інституціоналізовані. В тому числі суб’єкти
можуть класифікуватись на тих, що мають задекларовану офіційно програму, мету та на ті, що не задекларували офіційно свої програми та цілі.
За характером соціального поширення, цільової аудиторії, впливом на
соціальні верстви: 1) політичні технології, що поширюються через
«низи»10; 2) політичні технології, що поширюються через інтелігенцію11;
3) політичні технології, що поширюються через верхи, еліту12.
Закриті та відкриті політичні технології(алгоритм політичних технологій – відкритий для імпровізацій чи закритий).
З феноменом політичних технологій нерозривно пов’язана система
знань та навиків необхідних для застосування політичних технологій. Така
система знань та навиків накопичується у певних осіб. Професія, роль цих
осіб у політичних кампаніях визначається поняттям похідним від функціональної сфери застосування – політичний технолог, політичний технік,
найбільш поширеним є поняття політтехнолог.
Серед науковців найбільш поширеним є таке розуміння суті феномену
політтехнолога, де політтехнолог розуміється як особа або група осіб, які
володіють системою знань та навиків в сфері застосування політичних
технологій та стоять на чолі креативних, раціоналізаторських та організаційних питань під час підготовки та проведення політичних кампаній.
Кампанія спрямована в першу чергу на людей, як основне джерело влади
та на людей, які є суб’єктами влади. Кампанія здійснюється людьми і «для
людей». Тому в політичних технологіях завжди існує людський фактор.
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Більше того, кожна політтехнологічна кампанія унікальна, кожен політичний образ, сценарій, по-своєму, унікальний. Це одна з причин, чому політичні технології називають мистецтвом. Мистецтво це один з аспектів
політичних технологій.
До політичних технологій відносяться також і інші аспекти, серед них
такі як правові, інформаційні, організаційні, психічні та комунікаційні.
Правові аспекти, засади мають місце в системі політичних технологій,
оскільки саме в них регулюється порядок, підстави, процедури легалізації
та юридичного оформлення фактичного або публічного співвідношення
політичних сил та подальшого легального введення їх в систему державної влади.
Інформаційні аспекти займають важливе місце в системі політичних
технологій, оскільки сучасна політична боротьба характеризується боротьбою за голоси виборців, а це потребує динамічного та масового інформування та розвитку відповідних засобів.
Організаційні засади використання політичних технологій полягають в
технічній та адміністративній сферах управління політичними процесами
та інститутами.
Щоб отримати владу в ці політичні технології включаються і різноманітні психологічні технології від індивідуальної, групової та масової психотерапії до індивідуальної, групової та масової маніпуляції в тому числі
індивідуальної, групової та масової психодеструкції.
І останнє, комунікативний аспект застосування політичних технологій
полягає в оптимізації, координації, синхронізації, автоматизації, зворотності попередніх аспектів.
В даній статті ми лише коротко торкнемося правових аспектів на прикладі України. В українському правовому просторі, в законодавстві, термін
«політичні технології» не вживається та, навіть, не зустрічається, але це не
значить, що в Україні такого феномену, як застосування політичних технологій політтехнологами не існує. Існує, але носить різні назви і форми. Все
що має відношення до регіональної політики, соціальної, податкової політики має перспективу бути використаним в політичних цілях на користь
тих чи інших електоральних чи бізнесово-політичних груп. Проте найсуттєвішим правовим аспектом з точки зору використання політичних технологій є група законів, які регулюють питання: 1. зміни влади через вибори,
розпуск, імпічмент тощо; 2. повноваження тих чи інших органів державної
влади; 3. прав тих чи інших політичних та громадсько-політичних інститутів(політичні партії, ЗМІ, громадські організації) тощо.
Основними законами в цій сфері є: Закон України про вибори
Президента України, Закон України про вибори Верховної Ради України,
ВРУ АР Крим, депутатів сільських, селищних, міських, районних, обласних рад та їх голів; Закон України про Центральну Виборчу Комісію, Закон
про політичні партії; Закон України про рекламу; Закон України про засоби масової інформації тощо.
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Всі ці та інші закони так чи інакше регулюють різні сторони використання політичних технологій. Проблема регулювання використання політичних технологій полягає в тому, що неможливо кодифікувати всі закони
які б мали відношення до політичних технологій, отже завжди будуть існувати прогалини(умисні або випадкові) та певна строкатість, суперечливість у правовому забезпеченні рівності та справедливості між суб’єктами
політичного процесу при наявності потенційних переваг суб’єктів політичного процесу та зловживань щодо них. Недопущення втручання в політичну боротьбу третіх сил, які суттєво впливають на співвідношення сил
та засобів, що є в наявності в тих чи інших політичних сил в національній
політичній сфері. Починаючи від фінансів, техніки… закінчуючи професіоналами різних профелів.
На сьогоднішній день «ядром» проблеми політичних технологій та правового регулювання застосування політичних технологій є наукова не розробленість, недослідженість цього явища та, як наслідок, неадекватне
виборче законодавство в Україні, особливо розділи про передвиборчу агітацію. Зміни потрібні. Може, це непопулярні (серед політиків) але потрібні кроки. Це обов’язок влади: 1) забезпечити рівність; 2) справедливість;
3) незалежність(вакуумність) проходження політичного процесу по зміні
влади; 4) захистити громадян від надмірно наполегливої та брудної політичної кампанії; 5. вчасно та оперативно виявляти та локалізовувати шкідливі ефекти політичних технологій, які можуть нести ризики життю, здоров’ю громадян, миру в суспільстві та в державі. Проте обов’язок не
завжди бажання влади і не завжди існує достатнє розуміння, розробленість, консенсус серед науковців та політиків. Так утворюється замкнуте
коло і так продовжується не вирішення питання про політико-правове
регулювання політичних технологій. Тому в цій та наступних статтях ми
будемо досліджувати політичні технології, можливість та необхідність їх
правового регулювання.
Отже, політичні технології майже ніколи не обмежуються термінами
передвиборчої агітації, не обмежуються територією України і вивіскою:
«обережно, політичні технології!». Тому потрібно досліджувати політичні
технології, розробити науково-практичну модель правового регулювання
застосування політичних технологій, вдосконалити законодавство, і доручити спеціальним службам відслідковувати і відпрацьовувати зв’язки всіх
подій з певним маніпулятивним потенціалом між собою, особливо, якщо в
їх перспективі можна побачити мету збільшення, зміни, захоплення, збереження влади. Проблема полягає в тому, що ніяк не пов’язані між собою
події можуть бути «пазлами» однієї операції, однієї політичної технології
системної або локальної. Це наче шукати «голку в копиці сіна», проте є
необхідність виявляти такі стратегії завчасно, через так званий ефект
«вареної жаби». Ефект полягає в тому, що якщо жабу кинути в теплу воду
і поступово збільшувати температуру, то вона звариться, а якщо в окріп, то
вона обпечеться, але вискочить і виживе. Так і суспільство і навіть науков-
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ці, спеціальні служби можуть не помітити, як проходить маніпулятивний
політичний примус, «стерчать вуха» політичних технологій і «зваритись»
в них, або помітити надто пізно.
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Розділ 11
НАУКОВЕ ЖИТТЯ

О. В. КУКУРУЗ
КОНСЕРВАТИЗМ І ГЕОПОЛІТИЧНІ СТРАТЕГІЇ
У ЦЕНТРАЛЬНІЙ І СХІДНІЙ ЄВРОПІ
У листопаді поточного року побачить світ черговий випуск українськопольського щорічного журналу «Studia Politologica Ucraino-Polona». Стало
вже доброю традицією, що основу кожного номера складають матеріали
наукового семінару. В основу четвертого випуску зазначеного журналу
лягли матеріали V Міжнародного наукового семінару пам’яті В’ячеслава
Липинського на тему «Консерватизм і геополітичні стратегії у
Центральній і Східній Європі», що був проведений 22–23 листопада
2013 року Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
Житомирським державним університетом імені Івана Франка та
Польським науковим товариством у Житомирі. Реалізація проекту стала
можливою завдяки підтримці Міністерства закордонних справ Республіки
Польща і Фонду «Допомога полякам на Сході».
Розпочався семінар 22 листопада 2013 року в Інституті держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України. Доктор політичних наук, професор,
заступник директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України, голова редакційної колегії від української сторони —
В. Горбатенко презентував ІІІ випуск журналу «Studia Politologica UcrainoPolona», в якому надруковані доповіді виголошені в рамках IV Міжнародного наукового семінару пам’яті В’ячеслава Липинського «Держава,
народ і етнічність в сучасній Європі», що відбувся 21 листопада 2012 року
у Східноукраїнському національному університеті імені Лесі Українки
(м. Луцьк). В. Горбатенко подякував всім авторам і відкрив семінар. З привітальним словом до учасників семінару також звернулася кандидат педагогічних наук, доцент, голова МГО «Польське наукове товариство у
Житомирі» І. Баладинська. Вона розповіла про роботу Товариства і побажала всім плідної наукової діяльності.
Розпочали роботу круглого столу доктори політичних наук І. Кресіна,
В. Смолянюк, Л. Лойко та Є. Перегуда. Також з доповідями виступили кан© КУКУРУЗ Оксана Володимирівна – кандидат політичних наук

Держава і право • Випуск 65
дидати політичних наук А. Погорєлова, Н. Пелагеша, О. Стойко,
Д. Грицяк. Учасники круглого столу обговорили надзвичайно актуальні
питання: постать В’ячеслава Липинського як очевидця геополітичних зрушень, консолідаційний потенціал українського консерватизму, соціальний
капітал як чинник консолідації української нації; зовнішньополітичні концепції сучасного українського консерватизму, український парламентаризм і геополітику; консервативні партії Заходу і Сходу Європи (прагматиків і романтиків); консерватизм і геополітичні стратегії у Центральній і
Східній Європі. Активну участь в обговоренні актуальних для України
питань взяли присутні на круглому столі студенти-політологи
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Цього ж дня у Житомирському державному університеті імені Івана
Франка відбувся круглий стіл «Польсько-українсько-російські відносини у
геополітичному контексті». У засіданні взяли участь Ю. Хомутовська,
Р. Лаговський, С. Ковальчук (Житомирський державний університет імені
Івана Франка) та студенти університету. Учасники конференції зосередилися на ключових питаннях геостратегії України, російській геостратегії у
контексті європейської інтеграції України та сучасній геостратегії Польщі
щодо України.
23 листопада 2013 р. в рамках семінару відбулося покладання квітів до
пам’ятної дошки В’ячеслава Липинського на будинку Житомирського державного університету імені І. Франка. На початку семінару виступили проректор з наукової роботи Житомирського державного університету імені
І. Франка, доктор педагогічних наук, професор Н. Сейко, заступник директора Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України,
доктор політичних наук, професор В. Горбатенко та заступник голови
МГО «Польського наукового товариства у Житомирі», кандидат філологічних наук, доцент С. Рудницький.
Тема семінару охоплювала декілька важливих політологічних понять,
тому доповідачі мали можливість вибрати тематику близьку до своїх
наукових досліджень. Одні доповідачі зосередились на консерватизмі,
другі – на геополітиці, інші – на сучасних процесах в Україні та Польщі.
У семінарі взяв участь К. Свідер (Інститут політичних студій Польської
академії наук у Варшаві). Науковець зосередився на відношенні польського консервативного середовища до України у 90-і роки XX ст., доповів про
основні концепції, бачення і перспективи. В. Парандій (Хмельницький
економіко-правовий коледж МАУП) розкрила у своїй доповіді світоглядні
та історико-політичні аспекти українського консервативного руху у
XIX–XX ст. В. Павлюк, (Національний університет «Острозька академія»)
висвітлив питання слов’янської єдності і польську проблему у зовнішньополітичних концепціях Адама Чарторизького.
В. Горбатенко (Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН
України) приділив увагу новому для України поняттю «м’яка сила», його
ролі в сучасній геополітичній стратегії. Т. Сидорук (Національний універ-
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ситет «Острозька академія») присвятила свою доповідь надзвичайно актуальному питанню про геополітичні проекти Європейського Союзу і Росії у
Східній Європі.
О. Кукуруз (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України) привернула увагу до важливого для України і Польщі питання
про політичні чинники створення права, проаналізувала такі явища як
«інфляція права» та «інструменталізація права». О. Романенко (Інститут
світової економіки і міжнародних відносин НАН України) розкрила ідеї
консерватизму в політиці сучасних парламентарів Республіки Польща.
Т. Ковальчук (Хмельницький економіко-правовий коледж МАУП) доповіла про стратегії та перспективи українсько-польського співробітництва у
галузі туризму.
Директор Затурцівського меморіального музею В’ячеслава Липинського В. Кушнір (с. Затурці Локачинського району Волинської області)
розповів про своє захоплення постаттю видатного земляка, про роботу
музею, про результати його реконструкції. Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні способів збільшення відвідувачів музею.
На завершення виступив С. Рудницький (Житомирський державний
університет імені Івана Франка) з доповіддю про східну політику
Республіки Польща щодо поляків незалежної України, висвітлив програмні принципи та особливості реалізації цієї політики. С. Рудницький як
один з організаторів цього щорічного семінару подякував всім присутнім
за активну участь в наукових дискусіях і завершив семінар.
06 грудня 2013 року у Польській академії наук і мистецтв у Кракові в
присутності членів редакційної колегії журналу «Studia Politologica
Ucraino-Polona» було пролонговано Договір про співпрацю між міською
громадською організацією «Польське наукове товариство у Житомирі»,
Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України та
Польською академією наук і мистецтв. Науковці з України та Польщі обговорили питання щодо випуску наступного номеру журналу і проведення
конференції присвяченої пам’яті видатного українського патріота і поляка
за національністю – В. Липинського.
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