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РОЗДІЛ 1
ТеОРІя Та ІсТОРІя ДеРжави І пРава;  

ІсТОРІя пОЛІТичних І пРавОвих учень

УДК 340.1

радЯнська традиціЯ теоріЇ права 1920-1930-х років:  
осоБливості ФорМуваннЯ

SoVIet traDItIoN of Law theorY 1920-1930: featureS of forMatIoN

Бариська Я.о.,
кандидат юридичних наук, доцент

кафедри теорії та історії держави і права
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

У статті дається аналіз сутності права у радянській правовій традиції, зокрема у поглядах таких вчених, як  
П. Стучка, П. Пашуканіс, А. Вишинський. Зроблено висновок, що еволюція радянської юридичної науки пройшла 
два етапи: від розуміння права далеко за межами норм до фактичного їх ототожнення.

Ключові слова: право, теорія права, радянське праворозуміння.
В статье дается анализ сущности права в советской правовой традиции, в частности во взглядах таких учених, 

как П. Стучка, П. Пашуканис, А. Вышинский. Сделан вывод, что эволюция советской юридической науки прошла 
два этапа: от понимания права далеко за пределами норм до фактического их отождествления. 

Ключевые слова: право, теорія права, советское правопонимание.
In article analysis essence of law in soviet tradition of law, particular in views of scientists such as P. Stuchka,  

P. Pashukanys, A. Vishynskoho. The author made coclousion that evolution of soviet law science passed two stages – from 
understanding of the law far beyond the standards to their actual identification.

Key words: law, theory of law, soviet law thinking.

сучасний розвиток теорії права повинен опи-
ратися на міцний фундамент, для чого мусить бути 
проведена свого роду «інвентаризація всього створе-
ного в галузі юриспруденції» [1, с. 30], в тому числі 
і в радянські часи.

враховуючи, що українська парадигма праворо-
зуміння тривалий час розвивалася під впливом ра-
дянської традиції розуміння права, а також те, що 
і на сьогодні цей вплив є відчутний у вітчизняній 
юридичній науці, актуальність досліджуваної про-
блематики не викликає сумніву. у зв’язку з цим ме-
тою даної статті є з’ясування та розкриття сутності 
права в поглядах таких представників радянської 
юридичної науки, як П. стучка, П. Пашуканіс, а. 
вишинський.

окремі аспекти розуміння права були предметом 
дослідження таких зарубіжних та вітчизняних вче-
них, як с.с. алексєєв, М.і. Байтін, а.Б. венгеров, 
в.в. лазарєв, о.е. лейст, д.а. керімов, р.з. лівшиц, 
л.с. Мамут, в.к. Мамутов, в.с. нерсесянц, в.в. ко-
пєйчиков, М.і. козюбра, П.М. рабінович, а.М. ко-
лодій, с.л. лисенков, а.ю. олійник, л.в. Петрова, 
в.М. селіванов, г.г. демиденко.

враження про соціалістичну правову традицію як 
суцільно «вузьконормативістську» багато в чому не 
є правдивим з різних точок зору. Проте перед тим, як 
подати аналіз поглядів на даний феномен деяких ра-
дянських учених, необхідно зробити два зауваження.

Перше. говорячи про радянську правову науку, 
особливо раннього, «революційного періоду», по-

стає питання про принципову можливість функ-
ціонування соціо-гуманітарної науки в умовах 
академічної несвободи, коли вона примушена до об-
слуговування практичних потреб недемократичного 
режиму. Повноцінно науковими, як видається, не мо-
жуть бути визнані концептуальні погляди учених, які 
працювали в умовах «складного періоду здійснення 
революції, громадянської війни, створення основ со-
ціалістичної державності» [2, с. 132]. 

«академічна несвобода» в сталінські часи висту-
пала чинником, котрий не лише встановлював певні 
рамки для дискусій громадського і експертного се-
редовища. відомо, що вихід за її рамки загрожував 
ученому кримінальним переслідуванням, а чимало з 
них і були страчені за звинуваченням.

Друге. виходячи з того, що сама юридична наука 
виконувала роль інструменту радянського держав-
ного режиму, теорія права, в тому числі й розумін-
ня нею права (як і держави), не могло мати іншого 
характеру. керівні вказівки щодо напрямів розвитку 
теоретико-правових досліджень давалися керівними 
органами політичної влади (комуністичної партії), 
ними ж ситуація «підправлялася» . іншими словами, 
річ навіть не у тому, що радянська юридична наука 
знаходилася в рамках ідеологічних схем марксизму, 
а в її факультативній ролі при правлячому режимі.

слід погодитися з тим, що найбільш адекватною 
до сформованих правових реалій 1920-х років було 
розуміння права М.а. рейснером як результату кла-
сового компромісу, що трактує розвиток права як 
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перехід права від одного класового компромісу до 
іншого [3, с. 10]. Проте не вчення М.а. рейснера ви-
значало парадигму радянського праворозуміння ран-
нього радянського періоду.

розуміння права як «порядку суспільних від-
носин» майже на два десятиліття закріпилося в 
радянській юридичній науці. творець такого під-
ходу – професійний революціонер Петро стучка 
(1825-1932) – в умовах громадянської війни після 
захоплення влади більшовиками задався метою ви-
робити пролетарську теорію права, протиставивши 
її надбанням людства в галузі права, відображеним 
у той час в усіх основних школах праворозуміння 
(юридичний позитивізм, нормативізм, соціологічна 
і психологічна школи права).

систематизувавши погляди к. Маркса, ф. енгель-
са, в. леніна з даного питання, П. стучка спробував 
подати власне бачення основних категорій право-
знавства. наприклад, державу він розумів як «класо-
ву організацію людського суспільства, що охоплює 
певну територію і належне до цієї території населен-
ня в його сукупності та формально об’єднане під су-
веренною державною владою» [4, с. 21].

його перу належать слова про те, що, незважаю-
чи на те, що «виробництво права» набуло масштабів 
«фабричного виробництва», саме право залишило-
ся «таїнством, чимось незрозумілим для простого 
смертного» . у праці «керівні начала з кримінально-
го права ррфср» П. стучка сформулював визначен-
ня права наступним способом: «Право – це система 
(або порядок) суспільних відносин, яка відповідає 
інтересам пануючого класу і охороняється його (тоб-
то цього класу) організованою силою» [4, с. 58]. Піз-
ніше, під впливом критики, він визначав право як 
«форму організації суспільних відносин», врешті – 
як систему норм, котра стоїть «разом чи поряд» із 
системою суспільних відносин. «Правові норми», в 
свою чергу, розумілися ним лише як одна з «форм 
вираження системи суспільних відносин» .

скептичне ставлення П. стучки до правових 
норм радянської влади було цілком умотивованим. 
Право, виражене в правових нормах, уміщених до 
декретів влади того часу, було нікчемним без ура-
хування суспільних відносин, що в умовах грома-
дянської війни і наступного перманентного грома-
дянського конфлікту означало співвідношення сил 
у суспільстві (у тому числі військових). наприклад, 
«правова норма» про насильницьку хлібозаготівлю 
насправді не могла бути «діючою», якщо її не «су-
проводжуватиме» озброєний загін, який вчиняє си-
лове забезпечення.

інший відомий теоретик марксизму – Є.Б. Пашу-
каніс (1891-1937) – розумів право як юридичну фор-
му економічних відносин обміну товаровласників. у 
своїх працях цей дослідник відзначав, що «право як 
об’єктивне соціальне явище не може вичерпуватися 
нормою чи правилом, все рівно – записаним або не-
записаним» [5, с. 78.]. норма права як така або прямо 
виводиться з уже існуючих відносин, або, якщо вона 
видана як державний закон, є тільки симптомом, за 
яким може пов’язати з деякою долею вірогідності 

про виникнення в найближчому майбутньому відпо-
відних відносин.

Є.Б. Пашуканіс відзначав, що для юриста-до-
гматика поняття норми має специфічний смисл, від-
мінний від того, що соціолог чи історик розуміє під 
об’єктивним існуванням права. це і призводить, на 
його думку, до невірних висновків, бо юрист-догма-
тик, вирішуючи, чи є дана норма права діючою чи ні, 
«частіше всього зовсім не має на увазі встановити 
наявність чи відсутність деякого соціального явища 
між даним нормативним положенням і більш загаль-
ною посилкою» . саме тому він і може «спокійним 
чином ототожнювати право і норму» . не погоджу-
ючись з таким підходом, Є.Б. Пашуканіс далі писав: 
«Якщо відомі відносини справді склалися, значить, 
створилося відповідне право, якщо ж було видано 
тільки акт або декрет, але відповідних відносин на 
практиці не виникло, значить, була спроба створити 
право, але ця спроба була невдалою» . 

ним указувалося також: якщо норму права ви-
знати в усіх відношеннях первинним моментом, то 
перед тим, як вишукувати яку-небудь юридичну над-
будову, ми повинні передбачити наявність нормоус-
тановлюючого авторитета, тобто іншими словами, 
політичної організації. отже, ми повинні прийти до 
висновку, що юридична надбудова є наслідком полі-
тичної. але цього допустити ніяк не можна, бо саме 
юридичні відносини набагато тісніше пов’язані з 
економікою, ніж політичні [6, с. 12-13].

необхідно підкреслити, що саме в цей час деякі 
автори притримувалися, по суті, нормативістського 
розуміння права. один із них – М.ю. козловський 
– писав: «Право є сукупність норм, що мають ціллю 
шляхом організованого державного апарату захища-
ти певні виробничі відносини, і можливо, це тільки 
в класовому суспільстві, де насилля є неминучим». 
Більш відомий учений – н.М. криленко – подав на-
ступне визначення права: «Право є вираження в 
писаній формі діючого закону і в неписаній формі 
– звичаєвого права, вираження тих відносин людей 
один з одним, які склалися на основі виробничих 
відносин даного суспільства, мають своїм змістом 
регулювання цих відносин в інтересах пануючого в 
даному суспільстві класу і охороняються його при-
мусовою силою» . в іншому місці, на відміну від П. 
стучки, він так і пише про право, що «в своєму зміс-
ті воно є нічим іншим, як системою норм, що має 
своєю ціллю виправдати чи зберегти існуючий пра-
вопорядок» [6, с. 13-14].

отже, у першій половині 1930-х років основні 
напрями розвитку науки загальної теорії права ха-
рактеризувалася боротьбою двох в однаковій мірі 
популярних концепцій права – П. стучки і Є. Пашу-
каніса. у той же час для організаційного об’єднання 
теоретиків права вимагався єдиний теоретичний 
грунт. таку спробу було зроблено на нараді з пи-
тань науки радянської держави і права (16-19 липня 
1938 р.). його організатором виступав тогочасний 
директор інституту радянського права і одночасно 
прокурор срср а.Я. вишинський. цілі і завдан-
ня цієї наради полягають у тому, щоб ствердити 
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загальнообов’язкову єдину сталінсько-більшовиць-
ку «генеральну лінію» в юридичній науці, з цих по-
зицій переоцінити і відкинути всі напрями, підходи 
і концепції радянських юристів попереднього періо-
ду як ворожих, антирадянських і подати вирішальні 
установки і офіційне праворозуміння на майбутнє. 
головною подією форуму стала програмна доповідь 
а.Я. вишинського [3, с. 21-22]. 

а.Я. вишинський у своїй доповіді гостро роз-
критикував групу найбільш відомих учених в сфері 
правознавства, констатуючи, що «протягом достат-
ньо, на жаль, тривалого часу напрям нашої науки 
права не відповідав інтересам соціалістичного бу-
дівництва» . При цьому він назвав причини цієї об-
ставини: «у науці права протягом ряду років майже 
монопольне становище займала група людей, які 
зуміли під маскою захисників марксизму-ленінізму, 
під маскою ратоборців за ортодоксальний марксизм, 
за марксистсько-ленінську методологію, в дійсності 
творити справу зради і нашої науки, і нашої держави, 
і нашої вітчизни» [7, с. 195]. 

відтак, наукові погляди розглядалися в контек-
сті державної зради. у іншому місці свого виступу 
а.Я. вишинський прямо заявив, що «зрада туха-
чевського, зрада цілого ряду людей йшла по тій же 
лінії провокаторської діяльності, яку в галузі теорії 
культивували Бухарін, Пашуканіс і кампанія» [7, с. 
205]. така оцінка діяльності теоретиків права поєд-
нувалася а.Я. вишинським навіть із кваліфікацією 
їх з огляду на кримінальне законодавство: «навряд 
чи зараз у достатній мірі розуміємо, який справді 
диверсійний, в прямому смислі цього слова, тобто в 
прямому смислі статті 58-9 кримінального кодексу 
ррфср, характер носила ця робота, робота, котру я 
характеризую як провокаторську, диверсійну роботу 
з теорії права…» [7, с. 207].

до наведеної «групи» було зараховано й П. стуч-
ку. на думку а. вишинського, «зводячи право до 
економіки, як це робив стучка, котрий стверджував, 
що право співпадає з виробничими відносинами, 
ці панове скочувалися в болото економічного ма-
теріалізму» . у такому випадку «право перестава-
ло бути активною силою, одним із найважливіших 
факторів боротьби і державного будівництва», бо 
«нав’язувалася фальшива думка, нібито в соціаліс-
тичній державі застосування закону визначається не 
силою і авторитетом радянського закону, а політич-
ними міркуваннями» [7, с. 224-225].

а.Я. вишинський відкидав розуміння теорії пра-
ва як «результат лише логічної обробки норм пози-
тивного права» . на його думку, «теорія права – це 
система правових принципів, на основі яких буду-
ється вся наука права, усі галузі науки права, неза-
лежно від їх конкретного змісту» . зрозуміло, вказу-
валося ним далі, що вироблення цих принципів не 
може бути заснованим на нормах позитивного права, 
навпаки, «норми позитивного права, як і все позивне 
право загалом, повинні будуватися згідно з начала-
ми, принципами, установленими теорією права, що 
опирається, в свою чергу, на принципи соціалізму, 
соціалістичної революції, соціалістичного держав-

ного і суспільного ладу» [7, с. 218]. опонуючи «по-
брехенькам про радянське право як простої форми 
політики», а.Я. вишинським відзначалося, що такі 
міркування «провокують таке уявлення про радян-
ські закони, про радянську юстицію, про діяльність 
радянських судів, за якого сила закону і сила права 
були би поставлені в залежне становище від полі-
тичних вимог держави» [7, с. 225]. 

з іншого боку, даючи оцінку науці буржуазного 
права, він указував, що «там, де йде мова про науку 
права і саме визначення права, царює неймовірна 
плутанина, хаос, відсутньою є будь-яка науковість» 
[7, с. 222].

загальне поняття права а.Я. вишинським визна-
чалося у наступний спосіб: «Право є сукупність пра-
вил поведінки, що виражають волю пануючого кла-
су, установлених в законодавчому порядку, а також 
звичаїв і правил співжиття, санкціонованих дер-
жавною владою, застосування яких забезпечуються 
примусовою силою державою з метою охорони, за-
кріплення і розвитку відносин і порядків, вихідних і 
угодних для пануючого класу» [7, с. 234].

даючи пояснення наведеному визначенню, а.Я. 
вишинський указував, що «право не є системою сус-
пільних відносин, право не є формою виробничих від-
носин, право є сукупністю правил поведінки, або норм, 
але не тільки норм, але і звичаїв і правил співжиття, 
санкціонованих державною владою, котрі захища-
ються нею в примусовому порядку» . «наше визна-
чення, – продовжував він, – немає нічого спільного з 
нормативістськими визначеннями. нормативізм вихо-
дить з абсолютно неправильного уявлення про право 
як про «соціальну солідарність» (дюгі), як про норму 
(кельзен), що вичерпує зміст права, незалежно від тих 
суспільних відносин, які визначають насправді зміст 
права. Помилка нормативістів полягає у тому, що вони, 
визначаючи право як сукупність норм, обмежуються 
цим моментом, розуміючи самі норми як дещо замкну-
те в собі, пояснюване із самих себе…» [7, с. 234].

у спеціальному дослідженні радянського право-
розуміння в сталінські часи (ф. тіхоновського) від-
значається з приводу «визначення вишинського»: 
«таке праворозуміння зводило на «ні» роль суспіль-
ства в формуванні права і юридичних інститутів: 
держава стала розумітися як апарат управління і 
бюрократичного контролю над суспільством, а пра-
во стало частиною його політико-адміністративного 
інструментарію, засобом оформлення його команд» 
[3, с. 11]. 

При цьому постає запитання: хіба такий підхід 
не відповідав політико-правових реаліям того часу? 
звісно, до таких реалій призвело не праворозуміння 
(тим більше – не «визначення вишинського» ), ско-
ріше – навпаки. 

у сталінські часи, отже, розуміння права як «сис-
теми норм» було домінуючим. на нашу думку, та-
кий підхід загалом відповідав правовій дійсності в 
срср. справді, радянське право того часу виступало 
системою норм. тобто річ власне не лише в концеп-
туальних чи ідеологічних підходах. на момент, коли 
а.Я. вишинський формулював поняття радянського 
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права, останнє вже встигло сформуватися в більш-
менш завершеному вигляді. власне мова йшла ста-
ном на 1938 р. лише в адекватному відображенні ра-
дянського права, котра складалося виключно з норм, 
встановлених державою. держава формувала «пра-
во» (точніше – нормативну систему, котру офіційно 
вважала «правом» ) монопольно – через діяльність 
державних правотворчих органів. навіть ті норми, 
котрі вона не створювала безпосередньо – напри-
клад, норми міжнародних договорів – на території 
срср вводилися в дію (санкціонувалися) виключно 
через норму радянського права (безпосередньо жод-
на норма міжнародного права не визнавалася). сус-
пільство не брало участі в правотворенні. нами не 
підтримується позиція, згідно якої руйнація право-
порядку в 1917-1918 роках, в тому числі за закликом 
в.леніна до мас «брати владу», чи наступні квазі-
представницькі способи більшовицького правління 
(наприклад, «ради» ) розуміються як безпосередня 
участь народу в правотворенні, що зустрічається в 
радянській літературі [8]. 

головна роль правових норм у радянському пра-
ві також визначалася й тим, що воно виконувало 
інструментальну управлінську роль для держави, 
справді виступало засобом оформлення її наказів, 
незалежно від змісту останніх. 

отже, роблячи висновки розуміння права в ста-
лінські часи, необхідно констатувати наступне. По-
перше, еволюція одержавленої юридичної науки, 
«спрямованої» радянським режимом, пройшла два 
етапи – від розуміння права далеко за межами норм 
до фактичного їх ототожнення. ці два етапи багато 
в чому визначалися суспільною практикою. справді, 
одні умови мали місце в 1919 р., коли П. стучка про-
бував «віднайти» право, й інша річ – 1938 р., коли 
а. вишинський подав офіційну точку зору з цього 
приводу.

По-друге, підкреслимо, що, хоча а.Я. вишин-
ський включав до права не лише законодавство, його 
державне походження, класова сутність та обпиран-
ня на державний примус загалом відображали цін-
ності сталінського режиму.
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види підЗаконних норМативно-правових актів  
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начальник відділу координації правових досліджень апарату президії
Національної академії правових наук України

В статті визначаються види підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої влади в Україні, їх кла-
сифікація за певними підставами. Пропонується авторська класифікація підзаконних нормативно-правових актів 
органів виконавчої влади та визначення понять основних з них. Також підготовлені відповідні висновки та пропо-
зиції щодо даної проблематики.

Ключові слова: підзаконний нормативно-правовий акт, орган виконавчої влади, класифікація, види підзакон-
них нормативно-правових актів, види підзаконних актів.
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з метою виявлення та дослідження видів підза-
конних нормативно-правових актів вчені застосову-
ють засоби класифікації, які дозволяють системати-
зувати існуючі наукові доробки, теоретичні знання 
та практично існуючі підзаконні нормативно-право-
ві акти. Метою статті є внесення пропозицій до зако-
нодавства, визначення та класифікація підзаконних 
нормативно-правових актів органів виконавчої вла-
ди, якої пропонується досягти шляхом вивчення на-
укових доробок провідних науковців з визначеного 
питання.

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання класифікації підзаконних нормативно-пра-
вових актів є важливим та актуальним, що стало 
об’єктом досліджень провідних науковців: л.М. гор-
бунова, с.а. іванов, н.і. Матузов, а.в. Малько, о.ф. 
скакун, в.н. Хропанюк та багатьох інших. тим не 
менш, доки законодавством в єдиному нормативно-
правовому акті не визначено переліку нормативно-
правових актів взагалі та підзаконних нормативно-
правових актів зокрема, питання видів підзаконних 
нормативно-правових актів залишається актуальним 
та потребує додаткового дослідження.

Метою статті є проведення наукового дослі-
дження видів підзаконних нормативно-правових ак-
тів органів виконавчої влади і їх класифікація. для 
досягнення поставленої мети необхідно виконати 
наступні завдання: визначити види підзаконних нор-
мативно-правових актів органів виконавчої влади в 
україні; проаналізувати їх класифікацію за певними 
підставами; запропонувати авторську класифікацію 
підзаконних нормативно-правових актів органів ви-
конавчої влади.

основні результати дослідження. в.н. Хропа-
нюк зазначає, що підзаконні нормативно-правові 
акти можуть бути класифіковані в залежності від 
суб’єктів видання та сфери розповсюдження на: за-
гальні (підзаконні нормативно-правові акти загаль-
ної компетенції, які розповсюджують свою дію на 
всіх осіб в межах території країни [1, с. 244-245]. 
н.і. Матузов, а.в. Малько виділяють наступні види 
підзаконних нормативно-правових актів, які розді-
ляються по ієрархії [2]. на нашу думку, підставою 
вищезазначеної класифікації підзаконних норматив-
но-правових актів є суб’єкт, уповноважений на їх ви-
дання.

о.ф. скакун пропонує класифікувати підзаконні 
нормативно-правові акти в залежності від характеру 
норм, які приймаються (первинні чи повторні) на дві 
групи: 1) підзаконні нормативно-правові акти, які 

«містять первинні (вихідні) норми, які встановлю-
ють загальні основи правового регулювання», тобто 
акти, які видаються безпосередньо на підставі кон-
ституції та в змістовному сенсі близькі до законів; 
2) підзаконні нормативно-правові акти, які «містять 
вторинні (похідні) норми, що розкривають і конкре-
тизують первинні норми, приймаються на їх під-
ставі, спрямовані на їх виконання (відомчі акти)» . 
до підзаконних нормативно-правових актів першої 
групи о.ф. скакун віднесла укази і розпоряджен-
ня Президента україни, постанови верховної ради 
україни нормативного характеру; постанови та роз-
порядження кабінету Міністрів україни; до другої 
групи підзаконних нормативно-правових актів – ві-
домчих актів – віднесені укази, інструкції, норма-
тивні накази тощо центральних органів виконавчої 
влади, установ, організацій [3, с. 336-338].

таким чином, вчені пропонують класифікува-
ти підзаконні нормативно-правові акти взагалі, та з 
метою дослідження видів підзаконних нормативно-
правових актів органів виконавчої влади вважаємо за 
доцільне виділити та класифікувати відповідні акти.

так, а.о. рибалкін при дослідженні нормотворчої 
діяльності системи органів Міністерства внутрішніх 
справ україни визначив, що нормативно-правовими 
актами органів внутрішніх справ є: 1) наказ (яким на 
його думку є нормативно-правовий акт, «що видаєть-
ся керівником органу державного управління (його 
структурного підрозділу), діючим на основі єдино-
начальності з метою вирішення основних та опера-
тивних завдань, які стоять перед цим органом»; 2) ін-
струкція (містить правові норми систематизовані за 
відповідною сферою: із визначення службових прав 
та обов’язків; із встановлення порядку виконання 
актів вищестоящих органів у порядку підлеглості; із 
закріплення порядку «здійснення окремих видів ді-
яльності» ; 3) положення (під яким він пропонує ро-
зуміти «нормативно-правовий акт, який встановлює 
структуру і функції будь-якого органу або визначає 
порядок будь-якої діяльності» ); 4) правила, якими 
встановлюється «порядок здійснення окремих видів 
діяльності» ; 5) статут («звід правил, що визначають 
завдання, обов’язки, права та основні форми органі-
зації і діяльності окремих служб органів внутрішніх 
справ» ); 6) настанова (зазвичай містить правила, 
якими обумовлюється технічна сторона організації 
і діяльності конкретної служби). окремо визначе-
на друга група нормативно-правових актів органів 
внутрішніх справ, яка на його думку має певну сво-
єрідність: стандарти, нормативи, розклади та інші 

В статье определяются виды подзаконных нормативно-правовых актов органов исполнительной власти 
Украины, их классификация. Предлагается авторская классификация подзаконных нормативно-правовых актов 
органов исполнительной власти и выделение основных. Также подготовлены соответствующие выводы и пред-
ложения по данной проблематике.

Ключевые слова: подзаконный нормативно-правовой акт, орган исполнительной власти, классификация, виды 
подзаконных нормативно-правовых актов, виды подзаконных актов.

The article defined types of subordinate normative acts of executive power bodies in Ukraine, made their classification 
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акти, які встановлюють «так звані техніко-юридичні 
норми, які призначені регламентувати організацій-
но-технічні, фінансово-економічні та інші відносини 
службово-допоміжного характеру. ці акти можуть 
діставати виразу в специфічній формі: у вигляді 
таблиць, переліків, штучних знаків, схем» . окре-
му увагу приділено рішенням колегії Мвс, якими 
«схвалюються проекти наказів, звіти підпорядкова-
них керівників, звернення та заклики до працівників 
органів внутрішніх справ» [5, с. 11-12].

так вбачається, що зазначені автори при визна-
ченні видів підзаконних нормативно-правових ак-
тів органів виконавчої влади додатково зазначають 
інструкції, положення, правила тощо. виникає пи-
тання щодо місця зазначених актів в системі норма-
тивно-правових актів, їх значення. Проектом закону 
україни «Про нормативно-правові акти» встановле-
но, що «складовою частиною нормативно-правових 
актів можуть бути правила, порядок, регламент, ста-
тут, положення, інструкція, які мають однакову юри-
дичну силу з нормативно-правовими актами, що їх 
затверджують» [6, ч. 4 ст. 6]. але з запропонованої 
норми вбачається, що правила, порядок, статут тощо 
«можуть бути складовою частиною», тобто це нор-
ма «допустимості», та вона не надає однозначного 
статусу нормативно-правового акта правилам, поло-
женням та іншим.

огляд думок науковців щодо визначення понять 
положення, інструкції, порядку та інших дозволив 
виявити наступне [4, с. 80-81; 7, с. 141, 290, 311; 8; 
9, с. 38]. виходячи з цього, вбачається, що науков-
ці однозначно вважають інструкцію, положення, 
порядок та ін., які затверджуються відповідним 
підзаконним нормативно-правовим актом, також 
нормативно-правовим документом. на нашу дум-
ку, в запропонованому проекті закону україні «Про 
нормативно-правові акти» [6] некоректно визначено 
норму щодо місця зазначених документів в систе-
мі підзаконних нормативно-правових актів. так, ми 
пропонуємо законодавчо визначити, що правила, 
порядок, регламент, статут, положення, інструкція 
є нормативно-правовими актами, які містять норми 
права, затверджуються відповідними розпорядчими 
підзаконними нормативно-правовими актами та є 
їх складовими частинами, що мають аналогічну їм 
юридичну силу.

Пропонуємо класифікувати підзаконні норматив-
но-правові акти органів виконавчої влади україни за 
певними підставами:

1) в залежності від рівня органу виконавчої вла-
ди поділяються на: урядові підзаконні нормативно-
правові акти органів виконавчої влади вищого рівня 
(постанови кабінету Міністрів україни); центральні 
(спеціалізовані) підзаконні нормативно-правові акти 
органів виконавчої влади центрального рівня (нака-
зи міністерств та інших центральних органів вико-
навчої влади нормативного характеру); обласні під-
законні нормативно-правові акти органів виконавчої 
влади територіального обласного рівня (розпоря-
дження голів місцевих державних адміністрацій, на-
кази керівників територіальних органів виконавчої 

влади в областях); місцеві підзаконні нормативно-
правові акти органів виконавчої влади територіаль-
ного місцевого рівня (наказ територіального органу 
виконавчої влади міського, районного рівня, розпо-
рядження голови райдержадміністрації);

2) в залежності від суб’єкта нормотворення підза-
конні нормативно-правові акти розділяються на: під-
законні нормативно-правові акти кабінету Міністрів 
україни; постанови ради міністрів арк; накази мі-
ністерств, центральних органів виконавчої влади, їх 
територіальних органів, міністерств та республікан-
ських органів виконавчої влади арк; розпоряджен-
ня голів місцевих державних адміністрацій;

3) в залежності від територіальної дії підзаконні 
нормативно-правові акти органів виконавчої вла-
ди діляться на: загальнотериторіальні (постанови 
кабінету Міністрів україни, накази міністерств, 
центральних органів виконавчої влади) та обмеже-
нотериторіальні (накази територіальних органів цен-
тральних органів виконавчої влади, розпорядження 
голів місцевих державних адміністрацій, норматив-
но-правові акти арк);

4) в залежності від сфери дії підзаконного норма-
тивно-правового акта органу виконавчої влади вони 
діляться на: підзаконні нормативно-правові акти 
органів виконавчої влади загальнорегулятивного ха-
рактеру (дія яких розповсюджується на необмежене 
коло осіб, суспільних відносин тощо); галузевого 
(міжгалузевого) характеру (накази міністерств, цен-
тральних органів виконавчої влади їх територіаль-
них органів, які регулюють певні відносини в меж-
ах галузі (між галузями)); визначенорегулятивного 
характеру (дія обмежена певними факторами), які 
в свою чергу класифікуються в залежності від кола 
осіб (визначення конкретної категорії осіб, на яких 
розповсюджується дія нормативно-правових актів 
(наприклад, особи, які постраждали від наслідків 
аварії на чорнобильській аес), визначення кола 
суспільних відносин, які підлягають регулюванню 
(наприклад, Правила державної реєстрації актів ци-
вільного стану, затверджені наказом Міністерств юс-
тиції україни), від часу дії (наприклад, при встанов-
ленні надзвичайної ситуації на час повені);

5) в залежності від характеру норм, які містяться 
в підзаконному нормативно-правовому акті органу 
виконавчої влади, діляться на: нормативно-правові 
акти первинного регулювання (підзаконним норма-
тивно-правовим актом здійснюється регулювання 
суспільних відносин, які не врегульовані на законо-
давчому рівні); вторинного регулювання (підзаконні 
нормативно-правові акти організовують виконання 
законодавчо встановлених норм, розвивають їх);

6) в залежності від юридичної сили в межах сис-
теми підзаконних нормативно-правових актів орга-
нів виконавчої влади діляться на: вищої юридичної 
сили (постанови кабінету Міністрів україни мають 
вищу юридичну силу серед підзаконних норматив-
но-правових актів, інші підзаконні нормативно-
правові акти не можуть їм суперечити), подальшої 
юридичної сили в залежності від рівня органу вико-
навчої влади;
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7) в залежності від колегіальності прийняття 
підзаконного нормативно-правового акта органу 
виконавчої влади діляться на: колегіально при-
йняті (постанови кабінету Міністрів) та прийняті 
одноособово (накази міністерств, центральних ор-
ганів виконавчої влади, їх територіальних органів, 
розпорядження голів місцевих державних адміні-
страцій);

8) в залежності від співвідношення підзаконних 
нормативно-правових актів органів виконавчої вла-
ди між собою діляться на: основні (постанови, кабі-
нету Міністрів, накази міністерств тощо) та похідні, 
які розділяються на похідні статусні (положення, 
статут) та похідні процесуальні (інструкція, поря-
док, регламент тощо);

9) в залежності від виду норм, що містяться в 
підзаконному нормативно-правовому акті, діляться 
на: безпосередні (містять норми в самому тексті по-
станови, наказу, розпорядження) та затверджуваль-
ні (містять норму-затвердження відповідного виду 
похідного нормативно-правового акта – положення, 
порядок тощо).

висновки. враховуючи вищенаведене, можна ді-
йти висновку, що в україні на сьогодні існують та 
діють наступні види підзаконних нормативно-право-

вих актів органів виконавчої влади: постанова – офі-
ційний письмовий документ, нормативно-правовий 
акт вищого органу виконавчої влади україни – ка-
бінету Міністрів україни, ради Міністрів арк, який 
має вищу юридичну силу в системі підзаконних нор-
мативно-правових актів органів виконавчої влади, 
носить загальнообов’язковий характер та прийма-
ється колегіально у встановленому законодавством 
порядку; наказ – офіційний письмовий документ, 
нормативно-правовий акт міністерства, центрально-
го органу виконавчої влади, їх територіальних орга-
нів, міністерств та інших республіканських органів 
арк, видається на підставі і на виконання норматив-
но-правових актів вищого рівня, обов’язковий для 
виконання; розпорядження – офіційний письмовий 
документ, нормативно-правовий акт, який видається 
головою місцевої державної адміністрації на вико-
нання нормативно-правових актів вищої юридичної 
сили, обов’язковий для виконання на території міс-
цевості відповідної державної адміністрації. додат-
ково слід враховувати, що складовими частинами 
цих підзаконних нормативно-правових актів органів 
виконавчої влади (засвідчувальних) можуть бути 
такі нормативно-правові акти, як положення, прави-
ла, інструкція, статут, регламент та ін.
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основні принципи еФективноЇ судовоЇ влади

MaIN prINcIpLeS of effectIVe JuDIcIaL power
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Інституту політології та права
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Проаналізовано і визначено складові основних принципів ефективної судової влади. Детально вивчено погляди 
різних науковців на поняття, різновиди принципів та їх походження. Досліджена можливість класифікації принципів 
судової влади шляхом поділу на три основні групи – організаційні, загальні, функціональні. Проаналізовано між-
народно-правові стандарти діяльності та функціонування судової влади, визначено найбільш значущі принципи 
ефективної судової влади.

Ключові слова: принципи судової влади, ефективність судової влади, різновиди та класифікація принципів 
судової влади, джерела принципів судової влади.

Проанализированы и определены составляющие основных принципов эффективной судебной власти. Деталь-
но изучены взгляды различных ученых на понятие, разновидности принципов и их происхождение.

Исследована возможность классификации принципов судебной власти путем разделения на три основные 
группы – организационные, общие, функциональные. Проанализированы международно-правовые стандарты де-
ятельности и функционирования судебной власти определены наиболее значимые принципы эффективной судеб-
ной власти.

Ключевые слова: принципы судебной власти, эффективность судебной власти, разновидности и классифика-
ция принципов судебной власти, источники принципов судебной власти.

Analyzed and identified components of the basic principles of an effective judiciary. Studied in detail views of various 
scholars on the concept, principles and types of origin. The possibility of classification principles of judicial power by 
dividing into three main groups – organizational, general functionality . Analysis of international legal standards for the 
functioning of the judiciary and identifying the most important principles of effective judiciary.

Key words: principles of judicial power, the efficiency of the judiciary, types and classification principles of judicial 
power, the source of the principles of judicial power.

постановка проблеми. дослідженням питання 
ефективності судової влади присвячено багато праць 
різних науковців та вчених, однак в сучасній право-
вій науці досі не існує спільного визначення поняття 
ефективності, не має чітко визначеного кола принци-
пів ефективної судової влади.

стан дослідження. до вагомих досліджень цього 
напрямку віднесемо наукові праці вітчизняних нау-
ковців: в. румянцева, а. Борко, л. Москвич, і. наза-
рова. але потрібно зазначити те, що майже відсутні 
комплексні дослідження, які б узагальнювали весь 
спектр поглядів на проблеми існування та функціо-
нування принципів ефективної судової влади.

виклад основного матеріалу. належна реаліза-
ція функцій та принципів правосуддя базується на 
ефективній реалізації завдань і функцій, покладених 
на судові органи, що створені за принципами терито-
ріальності, спеціалізації та інстанційності, за умови 
забезпечення ними справедливого та неупереджено-
го розгляду справ у розумні строки.

у загальнофілософському значенні принципи 
означають певне керівне положення чи ідею, установ-
ку в будь-якій діяльності [9, с. 382] або ж основне, ви-
хідне положення будь-якої теорії, вчення науки [6, с. 
515] чи навіть особливість, покладену в основу ство-
рення і діяльності будь-якої організації [2, с. 1125].

Більшість науковців в своїх працях схиляються 
до наступного визначення поняття принципів судо-
вої системи – це основоположні засади, положення, 

ідеї, що виражають сутність та внутрішній зміст ін-
ституту судової влади.

такий науковець, як в.н. дьомін виділяє понад 
п’ятнадцять загальних визначень принципу, що роз-
глядаються як першооснова, як підстава, як аксіома, 
як центральне поняття і як основне теоретичне зна-
ння тощо [4, с. 7].

нормативна сторона принципів правосуддя 
свідчить про те, що в об’єктивному вигляді вони є 
нормами права, дотримання яких є обов’язковим 
і забезпечується державою. у теорії права існують 
різноманітні підходи щодо класифікації принципів.

щодо питання класифікації принципів судової 
влади, то найбільш повною, такою, що розкриває 
сутність та специфіку судової влади, є та, що вклю-
чає в себе три основні групи:

- загальні принципи – ті, які будуть розкривати 
сутність судової влади і її місце в системі органів 
державної влади;

- організаційні принципи, що розкривають по-
будову судової системи, органів суддівського само-
врядування, статусу суддів, відповідальності суддів 
у зв’язку із неналежним виконанням суддями своїх 
професійних обов’язків;

- функціональні принципи, що будуть виступати 
основою в здійсненні правосуддя в цивільних, госпо-
дарських, кримінальних, адміністративних справах.

отже, враховуючи вищевикладене, можна з впев-
неністю стверджувати, що принципи організації су-
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дової влади є цілісним правовим явищем і заклада-
ють фундаментальні основи судоустрою україни [8, 
с. 182].

Проаналізувавши міжнародно-правові стандарти 
діяльності та функціонування судової влади, можна 
зробити висновок про те, що найбільш значущими 
принципами, які мають найбільший вплив на ефек-
тивність судової системи, є:

- принцип верховенства права;
- принцип рівності;
- принцип доступності;
- принцип справедливості.
сутність принципу верховенства права полягає в 

забезпеченні свободи та прав людини, насамперед, 
у її відносинах з державною владою та державними 
органами. слід пам’ятати, що принцип верховенства 
права має: по-перше, фундаментальний характер, 
оскільки він є основою правової системи демокра-
тичного суспільства, і поширюється на всі право-
відносини; по-друге, прикладний характер, який по-
лягає у виробленні та впровадженні практичних 
рекомендацій у діяльність державних органів, орга-
нів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

найважливішими складовими принципу верхо-
венства права з точки зору принципу судової систе-
ми є: 1) неможливість здійснення свавільного пра-
восуддя; 2) це є спосіб організації належної судової 
системи; 3) це є основний критерій визначення спра-
ведливих судових рішень та виявлення антидемокра-
тичних нормативно-правових актів.

на нашу думку, принцип рівності в контексті 
ефективної судової системи передбачає чотири ас-
пекти: 1) рівність доступу до суду – забезпечення 
рівного доступу до суду усіх учасників сторін; 2) 
рівність перед судом – рівні права усіх сторон для 
забезпечення змагальності сторін; 3) рівність суду – 
вимога паритетного забезпечення органів державної 
влади; 4) рівність статусу суддів; 5) рівність та одна-
кове тлумачення судових рішень [5, с. 108].

сутність принципу доступності випливає з п. 1. 
ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод, хоча текстуально він там 
не закріплений, але розтлумачений практикою Євро-
пейського суду з прав людини. сутність принципу 
доступності правосуддя становлять такі інституційні 
елементи, як: а) територіальна наближеність суду; б) 

відкритість інформації про нього; в) універсальність 
юрисдикції суду; г) його компетентність; д) стабіль-
ність судової системи. доступність судового проце-
су розкривається через: а) розумний строк розгляду 
справи; б) максимально можливу простоту процесу; 
в) доступ до судового рішення; г) виконання судово-
го рішення [3, с. 54].

доступність правосуддя включає такі соціальні 
елементи, як: а) потреба громадян у вирішенні пра-
вових конфліктів, що виникають у суспільстві; б) рі-
вень розвитку правосвідомості суспільства в цілому 
й окремих громадян, що складається з правової обі-
знаності населення й довіри громадян до суду; в) рі-
вень правосвідомості суддів як носіїв судової влади.

конституція україни, прямо не визнавши прин-
ципу справедливості, втілила численні його складові 
у розділах і «загальні засади» і іі «Права, свободи та 
обов’язки людини і громадянина» .

захист невід’ємних прав і свобод людини покла-
дено на суд, що закріплено у чинному судоустрійно-
му й процесуальному законодавстві.

зокрема, статтею 7 закону україни «Про судо-
устрій і статус суддів» справедливий та неуперед-
жений розгляд справ у розумні строки, встановлені 
законом, є складником права на судовий захист [6].

у сучасній теорії права справедливість визнана 
необхідним елементом, сутнісною невід’ємною ха-
рактеристикою правосуддя, зокрема справедливість 
є: а) базовим елементом концепції верховенства пра-
ва, що утверджує визначальну роль права у суспіль-
ному житті; б) принципом правосуддя, засадничим 
елементом будь-якої діяльності суду із розгляду й 
вирішення юридично значущих справ; в) метою і 
завданням процесуального законодавства; г) необ-
хідним елементом змісту судового рішення, в якому 
відображається результат діяльності суду із захисту 
й відновлення порушеного або оспорюваного права, 
захисту інтересів суспільства від незаконних пося-
гань; д) важливим критерієм оцінки ефективності й 
легітимності в діяльності судової влади [3, с. 23].

висновки. Підводячи підсумок, відзначимо що 
тільки повноцінне та дієве забезпечення виконання 
вищезазначених принципів ефективності судової 
влади дозволить створити реальні передумови для 
функціонування в україні незалежної та неуперед-
женої судової гілки влади.
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постановка проблеми. становлення вітчизня-
ної моделі ювенальної юстиції має бути пов’язане не 
лише із створенням системи ювенальних судів, а й 
з формуванням позасудової системи інститутів юве-
нальної відповідальності, покликаних виконувати, в 
першу чергу, функцію превенції ювенальної делінк-
вентності. такі інститути успішно функціонують у 
багатьох країнах світу, використання їх досвіду може 
полегшити їх впровадження в україні.

аналіз останніх досліджень та виокремлення 
нерозв’язаних проблем. дослідження вітчизняної 
та російської літератури з даного питання свідчить 
про висвітлення цієї проблеми лише в рамках до-
слідження ювенальної юстиції в цілому. виділення 
адміністративно-правового механізму у ювенальній 
юстиції зарубіжних країн простежується у працях 
російського науковця с.с. козлова, але ця тема по-
требує подальшої розробки, особливо відносно уре-
гулювання цього питання на рівні національного за-
конодавства.

Метою написання статті було акцентування ува-
ги на позасудових засобах протидії злочинності не-
повнолітніх.

виклад основного матеріалу. судовоцентрич-
на модель ювенальної юстиції своїм основним ін-
ститутом передбачає систему автономних судів, що 
спеціалізується на розгляді різних справ за участю 
неповнолітніх [2, с. 54]. Широка модель ювенальної 
юстиції є більш розгалуженою та передбачає ство-
рення поряд із спеціалізованими судами системи 
позасудового адміністративного чи громадського 

контролю, що може існувати у формі державних со-
ціальних служб, комітетів, комісій тощо.

у даній статті здійснено спробу аналізу світово-
го досвіду позасудових заходів протидії ювенальній 
делінквентності, що функціонують у рамках широ-
кої моделі ювенальної юстиції. актуальність більш 
детального розгляду саме другої моделі ювенальною 
юстиції зумовлена, перш за все, специфікою пово-
дження із неповнолітніми, що необхідна не тільки у 
процедурі притягнення їх до відповідальності, а й у 
процесі виявлення ознак делінквентності у їх пове-
дінці та застосуванні заходів її подальшого поперед-
ження. Беззаперечно, слід погодитись із тверджен-
ням н. кантуелла, що «політика у сфері правосуддя 
щодо неповнолітніх – це не політика, якщо вона не 
включає в себе профілактику» [3, с. 43], адже саме 
таке твердження має стати одним із визначальних у 
процесі запровадження нормативного регулювання 
ювенальної юстиції у національному законодавстві.

Мінімальні стандарти правила оон, що сто-
суються відправлення правосуддя щодо неповно-
літніх («Пекінські Правила» ), щодо необхідності 
попередження делінквентної поведінки у неповно-
літніх, зазначають наступне: «держави-члени по-
винні прагнути до створення умов, що дозволяють 
забезпечити змістовне життя підлітка в суспільстві, 
яке в той період життя, коли вона чи він найбільш 
схильні до неправильної поведінки, буде сприяти 
процесу розвитку особистості та отримання освіти 
в максимальному ступені, вільному від можливості 
здійснення злочинів і правопорушень. слід приділя-
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ти достатню увагу здійсненню позитивних заходів, 
які передбачають повну мобілізацію всіх можливих 
ресурсів, включаючи сім’ю, добровольців та інші 
групи суспільства, а також школи та інші громадські 
інститути, з метою сприяння благополуччю підлітка, 
з тим щоб скоротити необхідність втручання з боку 
закону, і ефективного, справедливого, гуманного по-
водження з підлітком, що перебувають у конфлікті з 
законом» [1].

Психологи вказують на те, що підлітки у віці від 
13 до 17 років проходять через так званий «пубертат-
ний період», що характеризується нестійкими про-
цесами біологічного та психологічного характеру. 
важливим є те, що особистість людини у найбільшій 
мірі формується саме у цей період, тому протидія 
девіантній поведінці на цьому етапі має найбільше 
значення. Як зазначає а.і. долгова, профілактика ан-
тисоціальної поведінки важлива саме у підлітковий 
період, адже особи, що вчинюють злочини у ранньо-
му віці, у майбутньому набагато важче піддаються 
виправленню, вони складають основний резерв для 
дорослої та рецидивної злочинності [4, с. 686]. за 
таких умов застосування до особи таких покарань, 
як арешт чи обмеження волі може стати не просто 
непродуктивним, а мати зворотну дію. за умови 
вчинення неповнолітнім правопорушення уперше, 
залишається досить вагома вірогідність, що така по-
ведінка для нього є нетиповою, а тому застосування 
покарання на загальних засадах не є доречним.

звертаючись до методів профілактики підлітко-
вої злочинності, слід виділяти первинну та вторинну 
превенцію. Первинна превенція спрямована на попе-
редження злочинності серед неповнолітніх, охоплює 
вплив на фактори ризику, що їй сприяють. найбільш 
поширеними факторами тут, зазвичай, виступають 
відносини, що формуються у родині підлітка та у 
шкільному оточенні, адже саме слабкість та неспро-
можність цих інститутів вплинути на його поведін-
ку стає причиною входження його до делінквентних 
груп. актуальність даної проблеми підтверджується 
інформацією, отриманою за результатами опитуван-
ня дітей у віці від 10 до 17 років, проведеного в рам-
ках проекту «Права дітей в україні: реалії та викли-
ки після 20 років незалежності» на виконання указу 
Президента україни «Про питання щодо забезпечен-
ня реалізації прав дітей в україні» від 16 грудня 2011 
року № 1163. так, за результатами опитування, 47% 
респондентів відповіли, що батьки взагалі нічого не 
знають про проблеми, які турбують дитину (особли-
во на цьому наголошують дівчата 16–17 років), 42% 
дітей відмічають, що батьки майже нічого не знають 
про те, як вони витрачають свої кишенькові гроші, 
близько третини опитаних дітей відмітили, що бать-
ки не знають, які оцінки отримує дитина у навчаль-
ному закладі [8].

вторинна превенція є системою заходів впливу 
на неповнолітніх правопорушників, що базується на 
спеціально розроблених програмах, покликаних не 
тільки провести із таким неповнолітнім психологіч-
ні тренінги, а й зобов’язати його відшкодувати завда-
ну потерпілому шкоду, за наявності такої. за дани-

ми окремих дослідників, завдяки таким програмам 
рівень рецидиву серед підлітків знижується з 50 до 
32-38% [7, с. 141].

Позасудові заходи протидії ювенальній делінк-
вентності, що реалізуються, зазвичай, у рамках вто-
ринної превенції в залежності від методів здійснення 
нагляду за процедурою їх реалізації, можна класифі-
кувати на такі, що реалізуються в рамках адміністра-
тивного (державного) чи соціального механізму.

у рамках адміністративного механізму направ-
лення неповнолітнього до програм соціальної реабі-
літації відбувається за рішенням суду чи прокурора 
у рамках досудового чи судового провадження. таке 
рішення приймається, враховуючи умови, у яких та-
кий неповнолітній зростає, рівень його соціальної 
захищеності, ступінь тяжкості правопорушення, що 
було скоєно.

адміністративний механізм протидії ювенальній 
делінквентності використовується у великобританії 
та полягає у функціонуванні служби по роботі із не-
повнолітніми правопорушниками (надалі – служба), 
що працює у формі комісій. такі комісії включають 
до свого складу двох волонтерів із числа громад-
ськості (що пройшли відповідну підготовку) та од-
ного представника служби. справи передаються до 
служби ювенальними судами на термін від 3 до 12 
місяців задля координації діяльності неповноліт-
нього на усунення нанесеної шкоди чи виконання 
громадських робіт. до повноважень комісії також 
віднесено проведення регулярних зустрічей із ме-
тою наставництва, проведення курсів із управління 
гнівом чи залежністю. Після спливу строку, вста-
новленого ювенальним судом для ведення справи 
службою, представник служби має підготувати звіт 
щодо результатів проведеної роботи. за умови ре-
зультативності – справу закривають, а за відсутності 
такої – повторно передають до суду для призначення 
покарання [16, с. 64].

в італії в рамках адміністративного механізму 
функціонує інститут відновного правосуддя між по-
терпілим та неповнолітнім правопорушником. реалі-
зація цього механізму полягає у тому, що справа на 
стадії досудового розслідування або попереднього 
слухання може бути передана ювенальним судом на 
процедуру пробації або до центру ювенальної юсти-
ції, що виконує функцію медіатора (Victim Offender 
Midiation). обидві процедури покликані дослідити 
саму причину скоєння правопорушення, тому обом 
сторонам надається право вільно висловлювати свої 
емоції та переймання. на досягнення позитивно-
го результату у такому діалозі, на думку італійських 
вчених, впливає те, що він відбувається у місці «абсо-
лютно відмінному від суду» [9]. за умови досягнення 
домовленості між потерпілим та правопорушником, 
результати медіації мають бути затверджені судом.

Протидія ювенальній делінквентності у рамках 
соціального механізму характерна відсутністю су-
дового чи прокурорського нагляду за процедурою 
та результатами ресоціалізації неповнолітнього, ба-
зується лише на залученні громадськості до такого 
питання. цей механізм покликаний повністю «ви-
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вести» неповнолітнього із процедури судового роз-
гляду справи за умови скоєння останнім незначного 
правопорушення.

такі програми передбачаються у структурі австра-
лійської моделі ювенальної юстиції, що окрім розга-
луженої системи самих ювенальних судів передбачає 
застосування альтернативних заходів покарання, що 
направлені на відшкодування шкоди шляхом засто-
сування механізмів реституції та репарації. одним із 
таких заходів є механізм, що отримав назву «сімейні 
конференції», які мають на меті спільне обговорення 
членами сімей неповнолітніх злочинців та їх жертв 
питання щодо адекватної форми відшкодування за-
вданої шкоди [3, с. 46]. аналогічними за принципом 
дії є запроваджені нідерландською моделлю ювеналь-
ної юстиції угоди Halt (від англ. – «стоп» ), що спря-
мовані на впровадження альтернативної аніж карна 
відповідальності неповнолітніх. така відповідаль-
ність полягає, у першу чергу, у проведенні бесід із не-
повнолітнім та його батьками, публічних вибаченнях 
самого неповнолітнього перед потерпілим, а у разі 
необхідності – відшкодуванні спричиненої шкоди. 
головною спрямованістю таких програм, на думку 
розробників даної концепції, є саме спонукання не-
повнолітнього до вибачення, що ініціює зміни пове-
дінкового типу неповнолітнього та застерігає його від 
майбутнього рецидиву [5, с. 69-70]

Методика таких програм відповідає позиції, за-
значеній у керівних принципах запобігання злочин-
ності серед неповнолітніх організації об’єднаних 
націй (ер-ріядські керівні принципи), де наголошу-
ється, що сім’я є основним елементом, що відповідає 
за первинну підготовку дітей до життя у суспільстві, 
а влада має створювати такі умови та програми, за 
допомогою яких батьки можуть приймати найактив-
нішу участь у вихованні дитини та вжитті заходів 
щодо подоланні нестабільності та конфліктних ситу-
ацій у житті дитини.

керівною для багатьох країн (зокрема для росій-
ської федерації) на шляху до впровадження ювеналь-
ної юстиції стала швецька модель служби з соціаль-
ної роботи із неповнолітніми правопорушниками, 
що поєднує в собі риси як адміністративного, так і 
соціального механізмів. така служба організована за 
територіальним, а не відомчим принципом, є цілком 
незалежною від поліції та суду. так, за швецьким за-
конодавством поліція зобов’язана завжди направля-
ти усі справи, у яких правопорушниками є неповно-
літні, до соціальної служби, при цьому поліція має 
надати соціальним працівникам усю відому інфор-
мацію про неповнолітнього, а от соціальна служба 
у такому порядку звітувати перед поліцією не має 
права [11, с. 24].

відділ соціальної служби при поліції слугує еле-
ментом, що зв’язує поліцію та соціальну службу за 
місцем проживання неповнолітнього. соціальний 
працівник (поліції) хоча й присутній під час допи-
ту, але не втручається у хід його проведення. Потім 
в окремій кімнаті відбувається бесіда соціального 
працівника з підлітком і його батьками, в ході якої 
він намагається з’ясувати, яка обстановка в сім’ї, як 

йдуть справи в школі, чи є проблеми у спілкуванні 
з однолітками і т. д. соціальний працівник складає 
звіт за результатами бесіди і направляє його в со-
ціальну службу захисту за місцем проживання не-
повнолітнього. у звіті містяться рекомендації та 
пропозиції з приводу подальших заходів стосовно 
такого неповнолітнього. таким чином, економиться 
час соціальних служб, які безпосередньо працюють 
з неповнолітнім і його родиною і приймають рішен-
ня про його соціальну реабілітацію [10, с. 22].

окрему увагу, на думку автора, у рамках дослі-
джуваної теми слід приділити інституту дитячого 
омбудсмена (уповноваженого з прав дитини) як га-
ранту дотримання прав дитини. вперше інститут 
дитячого омбудсмена було запроваджено у норвегії 
у 1981 році, а починаючи з 90-х років ХХ столітті 
він успішно функціонує у більш ніж 15 країнах сві-
ту. відмітимо, що указом Президента україни № 
811/2011 «Питання уповноваженого Президента 
україни з прав дитини» такий інститут було введено 
і в україні.

у відповідності до структурного підпорядкуван-
ня виділяють декілька моделей інституту дитячого 
омбудсмена, а саме: такий, що створюється парла-
ментом та функціонує як окрема управлінська струк-
тура (норвегія, ісландія, Перу) такий, що входить до 
структури органів соціального захисту населення 
(австралія, нова зеландія) такий, що не входить до 
структури державних органів та діє на правах гро-
мадської організації чи незалежної урядової органі-
зації (ізраїль) тощо.

в залежності від кола повноважень, що покладені 
на омбудсмена можна виділити інститут омбудсмена 
із загальними (контрольними) функціями, інститут 
омбудсмена із спеціальними функціями.

загальні функції інституту омбудсмена переліче-
ні у визначені, що прийняла Міжнародна асоціація 
юристів, а саме: одержання скарг на державні орга-
ни від постраждалих осіб, проведення на їх підставі 
розслідувань, рекомендація корегуючих дій та пред-
ставлення доповідей.

спеціальні повноваження інституту дитячого ом-
будсмена визначаються національною специфікою 
такого інституту та можуть варіюватися в залеж-
ності від національних потреб. так, продуктивною 
у рамках протидії ювенальній делінквентності є ав-
стралійська модель інституту дитячого омбудсмена, 
що має не тільки повноваження щодо центрального 
управління, а й передбачає наявність розгалуженої 
системи регіональних представництв дитячого ом-
будсмена, що надають консультаційну допомогу та 
підтримку молоді до 18 років при розгляді скарг про 
неналежне забезпечення освітою та надання соці-
ального захисту [6, с. 350].

незважаючи на те, що українська модель ювеналь-
ної юстиції ще не сформувалась як така, національне 
законодавство також передбачає створення позасу-
дових заходів протидії ювенальній делінквентності, 
що реалізуються в рамках заходів адміністративного 
впливу. так, законом україни «Про органи і служби 
у справах дітей та спеціальні установи для дітей» до 
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системи органів і служб у справах дітей віднесено, 
зокрема: школи соціальної реабілітації та професійні 
училища соціальної реабілітації органів освіти; цен-
три соціально-психологічної реабілітації дітей; соці-
ально-реабілітаційні центри (дитячі містечка).

відповідно до постанови кабінету Міністрів 
україни від 13 жовтня 1993 р. № 859 (із змінами, 
внесеними постановою № 734 від 08.08.2012 р.) 
«Про організацію діяльності спеціальних навчаль-
них закладів для дітей і підлітків, які потребують 
особливих умов виховання» до школи соціальної ре-
абілітації за рішенням суду направляються учні (ви-
хованці), які вчинили правопорушення, що мають 
ознаки суспільно небезпечного діяння, у віці від 11 
до 14 років.

вищезазначена постанова закріпила максималь-
но допустиму кількість учнів у такому закладі – 180. 
враховуючи факт того, що на даний момент на тери-
торії україни діє лише шість таких спеціалізованих 
закладів, це є вкрай недостатнім. згідно до статис-
тичних даних Міністерства внутрішніх справ, про-
тягом 2012 року кількість неповнолітніх, що вчини-
ли злочини, становила 10703 осіб. на сьогоднішній 
день школи соціальної реабілітації можуть прийняти 
менше 10% неповнолітніх правопорушників.

згідно до даних доповіді «Права дитини в закла-
дах соціальної реабілітації», виданої в рамках дослі-
дження проведеного спільно уповноваженим верхо-
вної ради з прав людини та дитячого фонду оон 
(юнісеф), у трьох із шести існуючих в україні шкіл 
(Харківській, комушувальській та фонтанській), за-
гальна приймальна можливість яких складає 390 
учнів, станом на 2013 років лише 23 учні перебувають 
у цих закладах за постановою суду. Як зазначають до-
слідники, сьогодні призначення покарання для не-
повнолітніх у формі направлення до шкіл соціальної 
реабілітації є вкрай рідким, тому ці заклади взагалі 
перебувають під ризиком ліквідації [12, с. 8].

сумніви викликають методики таких шкіл, їх спро-
можність дійсно завадити розвитку девіантної пове-
дінки у неповнолітніх. так, у вищезазначеній доповіді 
вказано, що неповнолітніх пригнічують встановлені 
на вікнах грати, відсутність можливості усамітнення, 
адже протягом усього дня вони находяться під пиль-
ним контролем (навіть у процесі здійснення процедур 
особистої гігієни). результати дослідження також ви-
явили грубі порушення Правил оон, що стосуються 
позбавлених волі неповнолітніх у діяльності таких за-
кладів. так, згідно до слів учнів, у якості покарання 
за відхилення від правил поведінки закладу застосо-
вується заборона телефонних дзвінків та побачень із 
родичами, використання фізичної праці, колективні 
покарання. натомість Правила оон закріплюють на-
ступне: «скорочення харчування, обмеження або по-

збавлення контактів із родиною із будь-якою метою 
мають бути заборонені. жоден неповнолітній не по-
винен каратися за те саме дисциплінарне порушення 
більш ніж один раз. колективні покарання повинні 
бути заборонені» [12, с. 18-19].

неодноразово наголошувала на необхідність ре-
формування системи шкіл соціальної реабілітації 
(зокрема, шляхом впровадження процедури меді-
ацій, створенні будинків родинного типу) голова 
Представництва юнісеф в україні юкіе Мокуо: 
«Якщо ви хочете, щоб дитина змінила свою пове-
дінку на соціально адаптовану, то не можна її ізолю-
вати! треба надати їй відповідні реабілітаційні по-
слуги, щоб в майбутньому вона стала повноцінним 
громадянином україни. а тому ми не підтримуємо 
поміщення та утримання дитини в закритих уста-
новах. відповідно до конвенції про права дитини, 
її утримання в таких установах має застосовуватись 
лише у крайніх випадках» [15].

використовуючи світовий досвід, існуюча на 
сьогодні система шкіл соціальної реабілітації може 
бути реформована таким чином, щоб у процесі ви-
правлення неповнолітній не був ізольований від сус-
пільства. так, досвід застосування відновного право-
суддя щодо неповнолітніх в україні вже виявив його 
позитивні результати у рамках проекту «сприяння 
поширенню практики застосування медіації у випад-
ках вчинення правопорушень дітьми» у святошин-
ському районі м. києва [13]. основною метою такої 
програми є надання неповнолітньому можливості 
відшкодування завданої шкоди та запобігання поши-
ренню рецидивної злочинності неповнолітніх. так, в 
рамках даного та аналогічних проектів 95% з 364 ме-
діацій у кримінальних справах, які були передані на 
медіацію у 2004–2011 рр. до 8 громадських центрів, 
що організовують відновні програми, – це злочини, 
вчинені неповнолітніми. і жоден з цих дітей після 
участі в медіації не скоїв повторних злочинів [14].

висновок. формування ювенальної юстиції в 
україні, задля урегулювання усіх відносин, на які 
вона розповсюджується, має відбуватися у рамках 
широкої моделі ювенальної юстиції. створення не 
тільки спеціалізованих судів, а й позасудових ор-
ганів контролю є необхідним елементом у процесі 
протидії ювенальній делінквентності. корисним для 
україни у процесі формування законодавства з да-
ного питання може стати досвід італії, нідерландів, 
австралії, що підтверджує результативність застосу-
вання позасудових заходів щодо протидії злочиннос-
ті неповнолітніх. Позасудові структури, що успішно 
функціонують у розвинених країнах по всьому світу, 
поєднуючи у собі покарання та перевиховання, по-
вертають підлітка до «здорової» соціальної середи, 
без таврування його як злочинця.
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співвідноШеннЯ правовоЇ психологіЇ і правовоЇ ідеологіЇ 
Як структурних елеМентів правосвідоМості

correLatIoN of LegaL pSYchoLogY aND LegaL IDeoLogY 
aS StructurfL eLeMeNtS of JuStIce

жеребко М.а.,
аспірант

Науково-дослідного інституту державного будівництва
та місцевого самоврядування 

Національної академії правових наук України

У статті розкриваються деякі аспекти співвідношення правової психології і правової ідеології як структурних еле-
ментів правосвідомості та ефективності їх застосування. Розглянуті різні підходи до з’ясування, який із структурних 
елементів правосвідомості – правова ідеологія або правова психологія є первинним, основоположним. На підставі 
зробленого аналізу запропоновано паралельний підхід до дослідження правової психології та правової ідеології, 
що доповнюють одна одну.

Ключові слова: правосвідомість, структурний елемент правосвідомості, правова психологія, правова ідеологія.
В статье раскрываются некоторые аспекты соотношения правовой психологии и правовой идеологии как струк-

турных элементов правосознания и эффективности их применения. Рассмотрены различные подходы к освеще-
нию проблематики: какой из структурных элементов правосознания – правовая идеология или правовая психо-
логия – первичный, основополагающий. На основании проведенного анализа предложен параллельный подход к 
исследованию правовой психологии и правовой идеологии, которые дополняют друг друга.

Ключевые слова: правосознание, структурный элемент правосознания, правовая психология, правовая иде-
ология.

The article describes some aspects of the correlation of legal psychology and legal ideology as structural elements of 
justice and efficiency of their application. It was considered different approaches to find out what structural elements of 
justice – legal ideology or legal psychology – are primary, fundamental. On the basis of the made analysis it was offered a 
parallel approach of legal psychology and legal ideology research that complement each other.

Key words: justice, a structural element of justice, legal psychology, legal ideology.
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постановка проблеми. сьогодні існують різні 
точки зору щодо понять правової ідеології й право-
вої психології як структурних елементів правосвідо-
мості, та є надзвичайно важливою, виходячи з по-
треб практики застосування, необхідність розгляду 
правосвідомості як єдиної ідеологічної та психоло-
гічної сторони. з’ясування того, який із структурних 
елементів правосвідомості – правова ідеологія або 
правова психологія є первинним, основоположним 
стало визначальним у цій сфері і трансформувалося 
у ряд окремих наукових проблем та дилем.

стан дослідження. злам стереотипів у філософ-
сько-правовій науці, докорінне реформування за-
конодавчої бази стали факторами, які змінили саме 
уявлення про елементи правосвідомості. кількість 
елементів правової свідомості, їх взаємозв’язок 
трактуються різними авторами неоднозначно. окре-
мі питання розробляли вчені: М.М. Полянський, і.Є. 
фарбер, в.а. сапун, і.Я. дюрягін, с.с. алексєєв, 
о.в. аграновська, к.т. Бєльський, і.ф. рябко, Є.в. 
назаренко, г.с. остроумов, о.а. лукашева, т.Я. не-
стеренко, р.с. Байніязов та ін.

Метою статті є висвітлення співвідношення пра-
вової психології і правової ідеології як структурних 
елементів правосвідомості та ефективності їх засто-
сування.

виклад основного матеріалу. Правосвідомість 
як форма ідейно-психологічного відображення та 
освоєння правової дійсності через систему норма-
тивно-оціночних уявлень і суджень людей про при-
роду й закономірності правових явищ є складним 
явищем, що постійно діагностується. особливо ак-
туальним для сучасних реалій є виявлення харак-
терних рис правосвідомості, змін у її структурі в 
процесі політико-правових трансформацій. адже 
елементи є реальним виразом правосвідомості в пра-
вовому житті суспільства.

Правосвідомість – це сфера духовного світу лю-
дини і суспільства, яка не лише віддзеркалює право-
ву дійсність, що склалася за конкретно-історичних 
умов у тій чи іншій країні, й водночас впливає на 
функціонування й розвиток правової системи, буду-
чи її активним елементом у правовому регулюванні 
суспільних відносин, оскільки право не може здій-
снювати свій регулятивний вплив інакше як через 
свідомість індивідів [1, с. 9-10].

Правова свідомість є складним системним утво-
ренням, що містить у собі різні елементи, які скла-
дають її структуру, розгляд якої є важливим у зв’язку 
з тими змінами, які спіткали сучасну правову дій-
сність. злам усталених стереотипів у філософсько-
правовій науці, докорінне реформування законодав-
чої бази стали факторами, які змінили саме уявлення 
про елементи правосвідомості [2].

структура правосвідомості визначається у струк-
турно-функціональному підході через розуміння 
психологічного механізму юридично значущої по-
ведінки, ролі в ньому психологічних властивостей 
особистості [3, с. 4]. та серед вчених не склалося 
єдиної думки щодо структурних компонентів право-
свідомості.

наприклад, а. долгова виокремлює декілька 
компонентів правосвідомості: знання про правові 
уявлення, про право; ставлення до права; вимоги, 
що ставляться до права; ставлення до використання 
правових приписів [4, с. 5-23]. деякі дослідники вва-
жають, що структура правосвідомості складається з 
трьох компонентів. в. щегорцов включає до струк-
тури правосвідомості пізнавальний, вольовий й оці-
ночний компоненти [5, с. 155-164], в. сапун – ра-
ціонально-ідеологічний, соціально-психологічний, 
поведінковий [6]. в. сирих вирізняє три компоненти 
правосвідомості – правову психологію, правову на-
уку й правову ідеологію, які, будучи різними за своїм 
безпосереднім змістом, припускають існування один 
одного [7, с. 133]. на нашу думку, така точка зору 
є помилковою, адже науковість є однією з основних 
ознак правової ідеології, яка відображає теоретичне, 
наукове осмислення правової реальності. о. скакун 
теж переконує, що у структурі правосвідомості іс-
нують три елементи – правова психологія, правова 
ідеологія і правова поведінка [8, с. 501]. та виді-
лення у структурі правосвідомості поведінкового 
компоненту, на нашу думку, не відповідає дійснос-
ті, адже поведінкові елементи являють собою лише 
особливі, більш складні явища правової психології 
і нічого нового в ідейно-психологічній структурі не 
утворюють.

Проте в юридичній літературі існує й інша точка 
зору з питання структури правової свідомості, згідно 
з якою правосвідомість – це тільки правова ідеоло-
гія, виділення ж правової психології відносно само-
стійної духовної освіти не є виправданим. так, на-
приклад, е. Шатрова, маючи на увазі розгляд різних 
видів суспільної психології (естетичної, моральної, 
релігійної, правової і т. д.), пише, що «такий розпо-
діл суспільної психології був б штучним» . автор 
відкидає правову психологію на тій підставі, що її 
неможливо відокремити від психології політичної, 
моральної і т. д. [9].

так, провідною тенденцією є те, що за своїм зміс-
том правосвідомість є складним системним право-
вим явищем, і такі тенденції зумовили активізацію 
досліджень цієї проблематики. ідеї, теорії, концеп-
ції, почуття, емоції, настрої, установки тощо струк-
турно об’єднуються у два відносно автономні ком-
поненти – правову психологію і правову ідеологію 
[10, с. 238]. такої ж думки дотримуються і такі вчені, 
як М.і. Матузов й о.в. Малько [11], с.о. комаров 
[12, с. 294] та ін., які підкреслюють, що правосвідо-
мість складається з двох основних елементів – пра-
вової ідеології та правової психології.

у юридичній літературі склалося декілька підхо-
дів до розуміння співвідношення правової ідеології і 
правової психології.

вони розглядаються як різні рівні відображення 
правової дійсності, при чому більш низький рівень 
– правова психологія – протиставляється більш ви-
сокому – правовій ідеології [13, с. 66]. При цьому 
правова ідеологія максимально зближується з теоре-
тичною свідомістю, з її емпіричним рівнем. При та-
кій позиції науковість називають однією з основних 
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ознак правової ідеології, а стосовно правової психо-
логії підкреслюється її емпіричний характер, пере-
важання емоційних форм над раціональними.

деякі вчені взагалі не вирізняють правову психо-
логію, а правосвідомість фактично ототожнюють з 
правовою ідеологією. взагалі виступає проти поділу 
правосвідомості на правову ідеологію і правову пси-
хологію і. сабо, який впевнений, що поділ занадто 
перебільшує протиставлення останніх [14].

у радянський період, наприклад, правова ідео-
логія розглядалася в якості єдиної складової змісту 
правосвідомості, виражено негативне і партійно-не-
примиренне ставлення до правових почуттів, емоцій 
та правової психології в цілому. очевидно, це від-
бувалося через недовіру до психологічної науки. і 
тільки поява наукових робіт і.Є. фарбера, і.ф. рябко, 
Є.в. назаренка, г.с. остроумова, о.а. лукашевої 
та інших дослідників порушило наукове мовчання з 
приводу правової психології.

на думку ю.М. грошевого сутність полягає в 
тому, що правова ідеологія розглядається як елемент 
теоретичного рівня правової свідомості і носить по-
літичний характер, а правова психологія – як психо-
логічний компонент у теоретичному і емпіричному 
знанні права. отже, на думку вченого, правова сус-
пільна психологія – не рівень пізнання правових 
явищ, а психологічний компонент у теоретичному й 
емпіричному знанні про правові явища [15, с. 171].

існує думка, що правова ідеологія вважається осно-
воположним елементом у структурі правосвідомості, 
а правова психологія – другорядним, адже ідеологія, у 
тому числі й правова, являє собою досить стійку духо-
вно-ідеальну систему проникнення й відбиття сутнос-
ті якого-небудь соціального явища. вона являє собою 
систему поглядів та ідей, у яких виражається ставлен-
ня, осмислення, усвідомлення, розуміння правової дій-
сності на певному етапі розвитку суспільства.

Правова ідеологія визначає характер правотвор-
чого й правозастосовного процесу, синтезує різно-
рідні політико-правові феномени в одне ціле. не 
існує у світі держави, в якої не було б правової ідео-
логії. Правова ідеологія – частина правосвідомості, 
що безпосередньо впливає на законодавство, юри-
дичну практику. Пануюча правова ідеологія, втіле-
на в поглядах світоглядного порядку, у керівних та 
інших політичних документах, безпосередньо вира-
жає, відображає сутність певної національної право-
вої системи [16, с. 77]

о.ф. скакун наводить наступне визначення пра-
вової ідеології: це система правових принципів, ідей, 
теорій, концепцій, які відбивають теоретичне (на-
укове) осмислення правової дійсності, усвідомлене 
проникнення в сутність правових явищ. Провідним її 
елементом є інтелект. сучасна правова ідеологія ґрун-
тується на системі теорій, ідей, принципів [8, с. 502].

Правова ідеологія – сукупність ідей, теорій та 
концепцій, що відображають і оцінюють правову 
дійсність. Правова ідеологія характеризується ціле-
спрямованим, систематизованим, інтелектуальним 
осмисленням права як на рівні його окремих про-
явів, так і цілісного явища [17, с. 149].

Поряд із правовою ідеологією як інтелектуаль-
ним виявом правосвідомості науковці, як вже зазна-
чалося, виділяють правову психологію як емоційну 
форму відображення або ж як інший структурний 
елемент правової свідомості [18, с. 5].

Правова психологія – це структурний елемент 
правосвідомості структурована сукупність правових 
установок, емоцій, почуттів, мотивів, настроїв щодо 
правових явищ минулого, сучасності та майбутньо-
го, що формуються під впливом досвіду особи, со-
ціальної групи, суспільства в цілому. Правова пси-
хологія на відміну від правової ідеології відображає 
правову дійсність у чуттєво-емоційній формі, що дає 
підстави деяким авторам підкреслювати «недоско-
налість» правової психології, яка в порівнянні з пра-
вової ідеологією має незначну «ступінь занурення в 
сутність об’єкта» .

Правова психологія відповідає емпіричному, тоб-
то буденному рівню правосвідомості, що формуєть-
ся в результаті повсякденної практики осіб. вона 
виражається в окремих психологічних реакціях осо-
би або соціальної групи на законодавство, рішення 
суду, злочини тощо. так, виявами правової психоло-
гії є відчуття справедливості, повага до прав люди-
ни, байдужість до беззаконня або страх перед відпо-
відальністю, тобто емоційне ставлення до права [17, 
с. 149]. радість або засмучення з приводу прийняття 
нового або скасування старого закону, почуття задо-
волення або незадоволення практикою застосування 
юридичних норм, дій правоохоронних органів, не-
терпиме або байдуже ставлення до порушень юри-
дичних заборон – все це правові почуття (емоції) і в 
сукупності вони утворюють в суспільній свідомості 
сферу правової психології. також особливістю пра-
вової психології визначається ще й те, що вона фор-
мується під впливом інтуїції, психологічного афекту, 
збудження та ін. [17, с. 149].

отже, правова психологія має самостійне значен-
ня і власну специфіку. у правової психології тієї чи 
іншої соціальної групи визрівають і поступово усві-
домлюються загальні інтереси групи, що служить 
основою для подальшого формування правових ідей. 
і в цьому знову ж таки проявляється взаємозв’язок 
правової психології та правової ідеології.

Правову психологію не слід розглядати в якості 
нижчого, виключно стихійного рівня правосвідомос-
ті, оскільки вона аж ніяк не ірраціональна і небез-
надійна. такий підхід, на наш погляд, недооцінений, 
і її самостійне значення і розглядає поставлене по-
няття лише у вузькому сенсі як сукупність почуттів, 
емоцій, настроїв, переживань, інтересів, звичок, що 
відображають ставлення людей до чинного права.

незважаючи на наявність різних точок зору щодо 
понять правової ідеології й правової психології, сьо-
годні можна вважати визнаною в літературі необхід-
ність розгляду суспільної свідомості як єдиної ідео-
логічної та психологічної сторін.

ключовим явищем, що відбиває сутність право-
вої ідеології є те, що вона виникає тоді, коли на рів-
ні соціально-правової психології вже сформувалися 
певні звичаї, які забороняють або, навпаки, дозволя-
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ють ті чи інші форми поведінки. наприклад, ці пер-
винні норми-звичаї фіксувалися тільки на рівні без-
посереднього спілкування членів громади і являли 
собою єдиний комплекс раціональних уявлень про 
те, як необхідно вести себе в тій або іншій ситуації, 
і емоційних проявів, що виражався зокрема в «свя-
щенному жаху» перед небезпекою порушити те або 
інше табу.

розгляд правової психології через співвідношен-
ня її з правовою ідеологією простежується і в роботі 
в.а. чефранова «Правова свідомість як різновид со-
ціального відображення» . на думку вченого, правову 
психологію відрізняє від правової ідеології форма, в 
якій вона відбиває об’єкт: «на відміну від правової 
ідеології правова психологія виступає як сукупність 
правових переживань (почуттів, емоцій, настроїв), 
установок, звичок, що складаються під безпосереднім 
впливом правової життєдіяльності суспільства» [19]

Порівняно з правовою психологією, більш пер-
винною субстанцією, якої виступають психологічні 
переживання людей, правова ідеологія в більш за-
гальному розумінні характеризується цілеспрямова-
ним, як правило, науковим або філософським осмис-
ленням права як цілісного соціального інституту.

таким чином, є підстави стверджувати про пер-
винність правової психології в порівнянні з право-
вої ідеологією в генезисі їх функціонування. саме на 
рівні правової психології визрівають і проявляють-
ся нові потреби соціального регулювання, які потім 
оформляються і закріплюються в концептуальній 
формі у вигляді нових норм та їх ідеологічного об-
ґрунтування.

крім того, за своїм змістом вона набагато ширше 
правової ідеології. Правова психологія охоплює всю 
сукупність різноманітних проявів соціальної психі-
ки, в яких відображається правова дійсність. сюди 
можуть включатися і аспекти суспільного буття, що 
не знайшли свого відображення в офіційній правовій 
ідеології.

важливо, що правова психологія в тій чи іншій 
мірі включає в себе і деякі компоненти ідеології, але 
не у формі чітко сформованих ідей, поглядів, уяв-
лень, концепцій, а у вигляді переконань, вірувань, 
установок, звичок, переживань, розчарувань, цінніс-
них орієнтацій.

зважаючи на вищезазначене, можна зробити на-
ступні висновки:

1. сьогодні все більше утверджується концепція, 
яка наголошує на дуальній природі структурних еле-

ментів правосвідомості, яка що може бути дослідже-
на через дослідження паралелей правової психології 
та правової ідеології, що доповнюють одна одну.

2. Ми дотримуємося думки, що в структурі пра-
восвідомості правова психологія і ідеологія не стоять 
один над одним, а є різними формами його прояви. 
Між правовою ідеологією та правової психологією 
не має абсолютної кордону, вони взаємопроникають, 
взаємовпливають і взаємодіють один з одним. таким 
чином, весь аналіз правової психології здійснюється 
через зіставлення з тими характеристиками, які теж 
притаманні правовій ідеології.

3. Правова психологія скоріше за правову ідеоло-
гію реагує на зміни у правовій дійсності, тому що 
остання потребує більше часу для ретельного і гли-
бокого вивчення цих змін.

4. втілення закріпленої на нормативно-правовому 
рівні правової ідеології суспільства неможливе без 
глибокого емпірико-раціоналістичного осмислення 
права, без розвинутого вольового аспекту правосві-
домості. норми права не тільки закріплюють моделі 
поведінки, але й формують в свідомості індивідів 
стимули та мотиви такої поведінки. стимулювання 
правомірної поведінки суб’єктів права здійснюється 
через формулювання розумних і доцільних право-
вих норм. стимулюючі мотиви формулюються через 
формулювання заборон, спонукальні мотиви форму-
ються шляхом покладання на суб’єктів обов’язків 
наділення їх правами.

Підсумовуючи наведене вище, можна стверджу-
вати, що розуміння суті правової ідеології та право-
вої психології як структурних елементів правосвідо-
мості дає змогу розробити та обґрунтувати критерії, 
виявити нерозривну єдність із середовищем, в якому 
вони діють, їх вплив на суспільні відносини й розви-
ток державних інститутів.

ідеологія взагалі і правова ідеологія зокрема явля-
ють собою в кінцевому рахунку раціоналізацію по-
чуттів, потреб, настроїв будь-якої групи людей у формі 
логічно стрункої системи ідей і уявлень, яка виправдо-
вує необхідність того чи іншого соціального порядку, 
визначеного способу життєдіяльності, що відповідає 
інтересам цієї групи. ідеологія завжди формується на 
основі психологічного відображення аспектів суспіль-
ного життя. такий підхід також наводить на думку про 
те, що ці поняття нерозривно пов’язані між собою і 
мають розглядатися разом. вони мають вимірюватися 
через показники ефективності для суспільства загалом 
та кожної конкретної особи.
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гроМадські оБ’ЄднаннЯ Як інститут гроМадЯнського суспільства

puBLIc orgaNIZatIoNS aS cIVIL SocIetY INStItute

жильнікова н.д.,
старший викладач кафедри юридичних дисциплін

Сумської філії
Харківського національного університету внутрішніх справ

Стаття присвячена вивченню громадських організацій як структурного елементу у громадянському суспільстві. 
Представлено критерії оцінки ефективності функціонування громадських організацій в Україні. Проаналізовані 
основні конституційні аспекти регулювання права на об’єднання. Розглянуті умови функціонування некомерційних 
організацій в Україні, зарубіжних країнах. Проаналізоване законодавство України щодо особливостей діяльності 
громадських об’єднань в Україні.

Ключові слова: право на об’єднання, громадські організації, неурядові громадські організації, некомерційні 
громадські організації, громадянське суспільство, «третій сектор», конституційно-правове регулювання, міжнародні 
документи.

Статья посвящена изучению общественных организаций как структурного элемента в гражданском обществе. 
Представлены критерии оценки эффективности функционирования общественных организаций в Украине. Дан 
анализ основных конституционны аспектов регулирования права на объединение. Описаны условия функциониро-
вания организаций в Украине и зарубежных странах. Проанализировано законодательство Украины относительно 
особенностей деятельности общественных объединений в Украине.

Ключевые слова: право на объединение, общественные организации, неправительственные общественные 
организации, некоммерческая организация, гражданское общество, «третий сектор», конституционно-правовое 
регулирование, международные документы.

The article is devoted to studying of public organizations as structural elements in the Ukrainian society. The criteria 
for evaluating effectiveness of public organizations in Ukraine are represented. The content, guarantees of the right to 
association realization have been analyzed. Surrounding of noncommercial organizations in Ukraine and other countries 
is described. Role of the third sector in favoring sustainable development of a society is stipulated. Particular attention was 
paid to functioning of public associations.

Key words: right to unite, public organization, non-government organizations, a noncommercial organization, civil 
society, «third sector», constitutional and legal regulation, international documents.
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постановка проблеми. стратегічна мета роз-
витку українського суспільства полягає у розбудові 
демократичної, соціальної, правової держави. реалі-
зація мети тісно пов’язана із формуванням громадян-
ського суспільства, невід’ємним елементом якого є 
так званий «третій сектор» . у нормативно-правовій 
базі відсутнє визначення терміну «третій сектор», 
науковці та практики співвідносять його сутність із 
словосполученнями «громадські об’єднання», «не-
комерційні», «неприбуткові», «недержавні», «неуря-
дові» організації.

розвиток «третього сектору» залежить від норма-
тивно-правової бази держави, фінансової та матері-
альної бази; організаційної побудови.

Право громадян на об’єднання є однією із харак-
терних рис конституційного ладу будь-якої демо-
кратичної держави. в україні кількість неурядових 
організацій постійно збільшується. але, на жаль, 
сьогодні громадські організації ще не розкрили свій 
потенціал, сприйняття їхньої діяльності, як і взаємо-
дія між державними та громадським секторами сус-
пільства, залишає бажати кращого. це пояснюється 
нетривалістю існування громадських об’єднань.

стан дослідження. тематикою права на 
об’єднання у громадські організації займались і за-
ймаються вітчизняні та зарубіжні науковці. дана 
тема є предметом вивчення політології, соціології, 
багатьох юридичних дисциплін (конституційного 
права, цивільного права, адміністративного права, 
міжнародного права тощо).

інтерес до ролі, особливостей функціонування, 
форм і методів роботи громадських об’єднань зі сто-
рони науковців теж зростає. актуальними є праці 
ільїної М., коваль с., онищенко н., Пожидаєва Є., 
усаченко л.

Метою даної статті є спроба проаналізувати деякі 
погляди на формування важливого елемента грома-
дянського суспільства – «третього сектору», визна-
чити закріплення права на об’єднання у громадські 
організації, зазначити особливості функціонування 
громадських організацій в україні та у зарубіжних 
країнах.

виклад основного матеріалу. фахівці визнають 
величезну роль громадських об’єднань у формуван-
ні громадянського суспільства в україні, становлен-
ні демократії, захисті прав громадян.

на думку л.М. усаченко, «третій сектор» – це 
елемент громадянського суспільства, певна система 
принципів, традицій, правових норм, організації ді-
яльності різноманітних об’єднань для здійснення та 
захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зо-
крема економічних, соціальних, культурних, еколо-
гічних та інших інтересів [1].

усім громадським об’єднанням притаманні заса-
ди добровільності, інституціоналізації, незалежнос-
ті, неприбутковості, відкритості, гласності.

громадські об’єднання, як інститут громадян-
ського суспільства, тісно пов’язані з політичною 
системою, яка відображає інтереси різних верств 
населення, яке безпосередньо, або через громад-
ські об’єднання взаємодіє із державними органами, 

пропонуючи державним інститутам нові ідеї, варі-
анти дій.

слід відмітити, що українське суспільство не 
оперує чітко визначеними критеріями та індикато-
рами оцінки ефективності громадських об’єднань 
та громадянського суспільства в цілому. с.в. коваль 
наводить чотири основні показники, а саме: кіль-
кісний показник громадських об’єднань в державі; 
відсоток громадян, який залучений до діяльності 
громадських об’єднань; рівень довіри громадян до 
інститутів громадянського суспільства; ступінь ін-
формованості громадян про діяльність громадських 
організацій [2].

Принагідно зазначимо, що за даними державної 
реєстраційної служби україни станом на 18.03.2013 
р. в україні налічувалось 3599 зареєстрованих гро-
мадських організацій [3]. кількість зареєстрованих 
громадських організацій в україні на сьогоднішній 
день чи не найменша в Європі. для порівняння: кіль-
кість громадських організацій на 10 тисяч населення 
в україні дорівнює 17, тоді як в угорщині ця кіль-
кість становить 46, в Хорватії – 85, а в естонії пере-
вищує 200.

за результатами дослідження центру разумкова 
(вересень-жовтень 2013 р., опитано 2010 респонден-
тів від 18 років у всіх регіонах країни, теоретична 
похибка вибірки не перевищує 2,3%) рівень обізна-
ності громадян україни з діяльністю громадських 
організацій є невисоким. лише кожен четвертий гро-
мадянин знає про громадські об’єднання, які діють у 
його місті чи селі, тоді як переважна більшість (70%) 
– про них не знають [4].

результати досліджень громадської думки засвід-
чують, що неурядові організації мають значно ви-
щий кредит суспільної довіри ніж державні органи, 
політичні партії, профспілки, проте поступаються 
за довірою церкві та зМі. їм довіряють (повністю і 
частково) 38% респондентів, не довіряють – 44% [5].

щодо ступеню інформованості громадян про ді-
яльність громадських організацій, досі залишається 
проблема у розширенні знань громадськості щодо 
того, як організації можуть сприяти розвитку сус-
пільства та держави. незважаючи на збільшення 
кількості неурядових громадських організацій, ін-
формованість про їхню діяльність у суспільстві за-
лишається низькою. науковці зазначають, що непо-
інформованість про завдання та діяльність свідчать 
саме про слабкість традицій демократичних прав і 
свобод, їхню неусвідомленість громадянами украї-
ни. звичайно, що успіх громадських формувань за-
лежить від активної інформаційної кампанії (висвіт-
лення в зМі роботи, проведення «круглих столів», 
дискусій між представниками організацій та посадо-
вими особами тощо) [6, с. 19-20].

свобода об’єднань належить до основних прав 
людини, закріплених в міжнародних документах. 
одним із шляхів реалізації цієї свободи є можливість 
створювати та участі в діяльності неурядових орга-
нізацій 

так, ст. 20 загальної декларації прав людини про-
голошує, що кожен має право на свободу асоціацій, 
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«ніхто не може бути примушений вступати до будь-
якої асоціації» [7]; у ст. 22 Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права зазначено, що «кож-
на людина має право на свободу асоціації з іншими» 
[8]; ст. 11 конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод закріплює «право на свободу 
об’єднання з іншими особами» [9]. україною рати-
фіковані конвенції Міжнародної організації праці: 
конвенція про свободу асоціації і захист права на 
організацію; конвенція про застосування принципів 
права на організацію і на ведення колективних пере-
говорів [10].

свобода об’єднання визнана у всьому світі, про-
голошується і у конституціях демократичних дер-
жав. слід зазначити, що ч. 1 п. 11 ст. 92 конституції 
україни прямо передбачає, що виключно законами 
визначаються засади утворення й діяльності полі-
тичних партій, інших об’єднань громадян [11].

Правовий статус різноманітних інститутів гро-
мадянського суспільства на цей час урегульовано 
багатьма законами україни. так, законодавство про 
громадські об’єднання: конституція україни; закон 
україни «Про громадські об’єднання» від 22 березня 
2012 р. [12]; закон україни «Про молодіжні та дитячі 
громадські організації» від 1 грудня 1998 р.; закон 
україни «Про державну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 р.; 
закон україни «Про відновлення платоспроможнос-
ті боржника або визнання його банкрутом» від 14 
травня 1992 р.; наказ Міністерства юстиції україни 
«Про затвердження форм документів, надання (над-
силання) яких встановлено законом україни «Про 
громадські об’єднання» 14.12.2012 № 1842/5; Поста-
нова кабінету Міністрів україни «Про затвердження 
Порядку ведення реєстру громадських об’єднань та 
обміну відомостями між зазначеним реєстром і Єди-
ним державним реєстром юридичних осіб та фізич-
них осіб – підприємців» від 19 грудня 2012 р. № 1212; 
наказ Міністерства юстиції україни «Про затвер-
дження форм реєстраційних карток» від 14.10.2011 
№ 3178/5; наказ Міністерства юстиції україни «Про 
затвердження вимог щодо написання найменування 
юридичної особи або її відокремленого підрозділу» 
від 05.03.2012 № 368/5; наказ державної податкової 
адміністрації «Про затвердження Положення про ре-
єстр неприбуткових установ та організацій» № 37 від 
24 січня 2011 р.; наказ Міністерства юстиції україни 
«Про порядок підготовки рішень щодо громадських 
об’єднань» від 14.12.2012 № 1845/5.

Можна виділити найбільш суттєві елементи 
правового статусу громадських об’єднань згідно 
з українським та міжнародним законодавством: 
правосуб’єктність базується на міжнародно визнаній 
правосуб’єктності кожної людини і праві кожного ін-
дивіда на свободу створення асоціації; персональне 
членство (міжнародні норми розглядають право на 
свободу асоціації як право індивіда); добровільність; 
недержавний характер; законність організації та її ді-
яльності; некомерційна мета; можливість обмеження 
права на асоціацію в окремих випадках у порядку, 
встановленому національним законодавством.

чинний закон «Про громадські об’єднання» дещо 
змінив філософію взаємовідносин держави і громад-
ських об’єднань, надав останнім більше можливос-
тей для діяльності та ввівши нові стандарти утво-
рення об’єднань скасував раніше недемократичні 
обмеження. так, у 2008 році закон «Про об’єднання 
громадян» був визнаний недемократичним Європей-
ським судом з прав людини. Під час розгляду справи 
«корецький та інші проти україни» (3 квітня 2008 
року) було встановлено, що даний закон не перед-
бачав права громадського об’єднання вести госпо-
дарську діяльність безпосередньо. це стало однією 
із підстав визнання його Європейським судом із прав 
людини таким, що не відповідає конвенції про за-
хист прав людини і основних свобод.

закон «Про громадські об’єднання» відпові-
дає європейським стандартам, а саме, громадські 
об’єднання – це об’єднання не тільки фізичних осіб 
(громадські організації), а й юридичних осіб (гро-
мадські спілки); діяльність не обмежується територі-
ально і може здійснюватися по всій країні незалежно 
від місця реєстрації; процедура реєстрації спрощена; 
реєстраційний збір відсутній, плата справлятиметься 
за внесення змін до статуту, видачу дубліката; сві-
доцтво про державну реєстрацію скасовано, заявник 
отримує виписку з Єдиного державного реєстру; 
гарантується спрощена процедура ведення громад-
ською організацією підприємницької діяльності для 
реалізації статутних завдань тощо [12].

громадське об’єднання може діяти як для захис-
ту інтересів своїх членів, так і для захисту інтересів 
осіб, які не є його членами. такий підхід відповідає 
міжнародним стандартам правового регулювання 
статусу громадських об’єднань відповідно до реко-
мендації комітету Міністрів ради Європи держа-
вам-членам стосовно правового статусу неурядових 
організацій в Європі № сМ/Rec (2007)14. зокрема 
ч. 12 рекомендацій вказує, що неурядові організації 
повинні мати можливість вільно здійснювати дослі-
дження, навчання і представництво громадських ін-
тересів з питань, що мають суспільне значення, неза-
лежно від того, чи збігається їх позиція з державною 
політикою або вимагає змін законодавства [13].

громадські об’єднання в україні є двох форм: 
громадське об’єднання із статусом юридичної особи 
і громадське об’єднання без такого статусу. 

щодо зарубіжного досвіду, основним законом, 
який регулює діяльність неурядових організацій в 
Польщі є закон про діяльність громадської користі та 
волонтерство, прийнятий 24 квітня 2003 року. згідно 
закону, діяльністю громадської користі є суспільно ко-
рисна діяльність, що ведеться громадськими організа-
ціями у сфері громадських завдань, а саме у сфері со-
ціальної допомоги, благодійної діяльності, діяльності 
на благо неповносправних осіб, науки, освіти і вихо-
вання, допомоги жертвам катастроф, стихійних лих, 
збройних конфліктів і воєн у країні та закордоном, та 
ін. у Польщі існує два основні типи неурядових орга-
нізацій – товариства та фундації. товариства в Поль-
щі поділяються на звичайні товариства, зареєстровані 
товариства, об’єднання товариств та спортивні клуби, 



29

Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2013
♦

що функціонують у формі товариств. При створенні 
фундації найважливішим є капітал. основна відмін-
ність між товариствами та фундаціями полягає в тому, 
що товариства є формою об’єднання осіб для спільно-
го досягнення певної мети. це може бути як загально-
суспільна мета, так і партикулярна (в такому випадку 
товариство має служити лише його членам) [14].

Як фундації, так і товариства, підлягають 
обов’язковій реєстрації в реєстрі об’єднань, інших 
громадських і професійних організацій, фундацій 
та публічних закладів опіки державного судового 
реєстру. з моменту реєстрації ці суб’єкти набувають 
юридичного статусу [14].

за вітчизняним законодавством, засновника-
ми громадської організації можуть бути громадяни 
україни, іноземці та особи без громадянства, які пе-
ребувають в україні на законних підставах, які до-
сягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської 
організації – 14 років.

засновниками громадської спілки можуть бути 
юридичні особи приватного права, у тому числі гро-
мадські об’єднання зі статусом юридичної особи. 
засновниками громадської спілки не можуть бути 
політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких 
прийнято рішення щодо їх припинення або які пере-
бувають у процесі припинення [12].

кількість засновників громадського об’єднання в 
україні не може бути меншою, ніж дві особи. напри-
клад, у франції та нідерландах для реєстрації органі-
зації достатньо двох засновників, а в німеччині – сім.

незалежно від форми громадського об’єднання, 
його учасники можуть проводити повноцінну діяль-
ність (проводити зустрічі, тренінги, організовувати 
культурно-масові заходи, навчальні заходи; поши-
рювати інформацію про свою діяльність та отриму-
вати інформацію від органів державної влади і орга-
нів місцевого самоврядування тощо).

громадське об’єднання із статусом юридичної 
особи може: створювати відокремлені підрозділи гро-
мадської організації; здійснювати підприємницьку 
діяльність; бути учасником цивільно-правових від-
носин; мати зареєстровану власну символіку; засно-
вувати засоби масової інформації та інше. разом з тим 
існує обов’язок ведення фінансової документації.

громадська організація без статусу юридичної 
особи може повноцінно діяти – представляти і за-
хищати інтереси своїх членів і інших людей, орга-
нізовувати масові акції, подавати скарги, звернення, 
пропозиції; може бути членом громадських рад, ін-
ших консультативних органів; проводити акції, ви-
ставки, навчальні заходи, поширювати інформацію 
про свою діяльність; організація не веде фінансової 
документації і не подає звітності; не може створюва-
ти відокремлені підрозділи чи вести підприємниць-
ку діяльність.

у своїй діяльності громадські об’єднання можуть 
взаємодіяти із органами державної влади та органа-
ми місцевого самоврядування, які повинні проводи-
ти консультації щодо проектів нормативно-правових 
актів, які стосуються правового статусу об’єднань, їх 
фінансування та діяльності.

за діяльністю громадського об’єднання існує 
такий самий контроль, як і за діяльністю будь-якої 
іншої юридичної особи. наприклад, податкові ін-
спекції контролюють дотримання податкового за-
конодавства, державна служба фінансового моніто-
рингу слідкує за дотриманням вимог щодо протидії 
відмивання коштів здобутих незаконним шляхом, 
управління юстиції слідкує за дотриманням реєстра-
ційного законодавства.

слід звернути увагу на особливості співпраці 
органів громадської адміністрації та неурядових 
організацій у Польщі. така співпраця може поляга-
ти в дорученні громадським організаціям реаліза-
ції громадських завдань, взаємному інформуванні 
про заплановані напрямки діяльності й співпраці з 
метою узгодження цих напрямків, консультування 
з громадськими організаціями відповідно до сфе-
ри їхньої діяльності, а також у створенні спільних 
комісій консультативного і інформативного харак-
теру. органи громадської адміністрації можуть за-
мовляти громадським організаціям виконання за-
вдань разом з наданням дотацій на фінансування 
їх реалізації, або вони можуть підтримувати такі 
завдання, шляхом надання дотацій на дофінансу-
вання їхньої реалізації. зареєстроване товариство 
може отримувати дотації та гранти, брати участь 
у конкурсах на отримання фінансування, укладати 
угоди про надання соціальних послуг, проводити 
господарську діяльність, створювати об’єднання, 
залучати юридичних осіб до своєї діяльності, 
створювати регіональні відділення [14].

фінансування діяльності неурядових організацій 
за рахунок бюджетних коштів може здійснюватися 
шляхом прямої підтримки (субсидії для оплати по-
точних витрат), надання коштів для реалізації гро-
мадськими організаціями власних програм, проектів 
(гранти) та оплати виконаних робіт згідно з попере-
дньо укладеними контрактами.

Пряме державне фінансування громадських 
об’єднань є особливо важливим для нашої держави, 
де 75–85% коштів громадські організації отримують 
від іноземних та місцевих донорів-корпорацій, бла-
гочинних фундацій, а державні кошти становлять 
лише 2–3% бюджету організацій. за цим показником 
україна на рівні з філіппінами, Пакистаном, кенією. 
у країнах Єс держава забезпечує фінансові потреби 
асоціацій на 40–60% [15].

найбільш поширеними джерелами фінансування 
серед вітчизняних громадських об’єднань є гранти 
від міжнародних організацій, благодійні пожертви 
бізнесу, благодійні пожертви громадян і членські 
внески. найчастіше річний бюджет українських гро-
мадських об’єднань є наступним: $0-$500, $1000-
$4900, лише кожна десята організація має бюджет 
більше $ 50 000. у 2011 р. 24% громадських орга-
нізацій отримали фінансову підтримку від держави, 
33% – від місцевих бізнес-структур [15].

науковці відзначають, що взаємодія держави з 
«третім сектором» має доповнюватися механізмом 
економічної відповідальності громадських органі-
зацій за власну діяльність, держава також має мож-
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ливість економічно стимулювати доброчинну діяль-
ність організацій тощо.

Як зазначалося, закон «Про громадські 
об’єднання» ввів новелу в українське законодавство, 
дозволивши громадським об’єднанням здійснювати 
підприємницьку діяльність для досягнення статут-
них цілей. Як відмічають і вчені, і практики, такий 
крок відповідає європейським цінностям і дозво-
ляє забезпечити якісну і постійну життєдіяльність 
об’єднання, яке має право вести підприємницьку 
діяльність та отримувати дохід від неї; проте та-
кий дохід, на відміну від прибутку підприємства, не 
може бути розподілений між засновниками та чле-
нами громадського об’єднання і має бути спрямо-
ваний виключно на досягнення мети громадського 
об’єднання. саме такий підхід передбачений реко-
мендаціями комітету Міністрів ради Європи держа-
вам-членам щодо статусу неприбуткових організацій 
в Європі. ч. 14 рекомендацій передбачає, що такі ор-
ганізації повинні мати можливість вільно здійсню-
вати будь-яку законну економічну, господарську або 
комерційну діяльність для сприяння своїй основній 
діяльності, без отримання жодних спеціальних до-
зволів, проте за умови виконання будь-яких ліцензій-
них або регуляторних вимог, які зазвичай застосову-
ються щодо відповідної діяльності. у той же час ч. 
9 рекомендацій вказує, що неурядові організацій не 
повинні розподіляти будь-який прибуток, що може 
виникнути внаслідок їх діяльності, між своїми чле-
нами або засновниками, але можуть використовува-
ти цей прибуток для виконання своїх завдань [13].

Практика європейських країн показує, що ста-
більним джерелом отримання коштів може бути 
надання послуг або продаж виробленої продукції. 
так, відповідно до положень ст. 2 федерального за-
кону російської федерації «Про некомерційні ор-
ганізації», некомерційною є організація, яка не має 
отримання прибутку в якості основної мети своєї ді-
яльності та не розподіляє отриманий прибуток між 
учасниками [16, с. 8].

згідно з законами сШа, некомерційною вва-
жається організація, чистий дохід якої не розподі-
ляється серед її членів. це обмеження не виключає 
можливості отримання прибутку від комерційної ді-
яльності організації, але є вимога, щоб цей прибуток 
був спрямований на розвиток організації або ж роз-
поділений між особами, які не мають відношення до 
організації.

у німеччині згідно принципу субсидіарності 
держава не створює власні установи для надання со-
ціальних послуг у разі, якщо аналогічні послуги уже 
забезпечені або можуть бути забезпечені громад-
ськими організаціями. до 60% соціальних послуг 
надається громадськими організаціями за рахунок 
бюджетних коштів [16, с. 12].

Європейська практика свідчить, що у більшості 
європейських країн існує правове регулювання по-
рядку надання адміністративних (управлінських) по-
слуг, чітка регламентація процедур у діяльності орга-
нів влади у частині їх взаємовідносин з фізичними та 
юридичними особами. зокрема, у німеччині та есто-

нії існують закони про адміністративну процедуру, в 
австрійській республіці – загальний закон про адмі-
ністративну процедуру, в нідерландах – акт з загаль-
ного адміністративного права, у Польщі – кодекс ад-
міністративного провадження, у сШа – федеральний 
закон про адміністративну процедуру [17].

отже, неприбутковим громадським організаці-
ям дозволено здійснювати організацію та надання 
послуг населенню, а також проводити економічну 
діяльність, і саме за рахунок власних доходів від 
продажу товарів та послуг клієнтам, фінансувати 
свою соціальну діяльність [2]. Право громадських 
об’єднань отримувати дохід дає можливість зменши-
ти їхню залежність від зовнішніх джерел фінансу-
вання, зокрема від іноземних донорів. це також від-
повідає кращій європейській практиці. наприклад, у 
чехії дохід від продажу власних послуг складає 47% 
у бюджеті пересічної громадської організації, в угор-
щині – 55%, а у Польщі – 60% (дослідження Global 
Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector, 3rd 
ed./Salamon L.M., Sokolowski S.W.) [18].

отже, можна виділити основні ознаки неурядо-
вих організацій. вони: засновані на добровільному 
членстві; мають «предметну мету» (серед основних 
напрямків діяльності: соціальні послуги, охорона 
здоров’я, культура, відпочинок; освіта і наука; регіо-
нальний розвиток; представництво і захист прав пев-
ної соціальної групи; філантропічне посередництво; 
релігійні організації; професійні асоціації тощо); 
мають організаційну єдність (наявність регулярних 
організаційних процедур; притаманна формальна 
реєстрація); є приватними (не належать державним 
органам); не розподіляють прибуток; можуть мати 
прибуток, але отримання прибутку не є метою тощо.

сфера діяльності недержавних некомерційних 
організацій у зарубіжних країнах охоплює практично 
усі галузі життя людини – економіку, політику, куль-
туру, науку, освіту. розгалужена мережа молодіжних, 
професійних, дитячих, жіночих, ветеранських, релі-
гійних, «мозкових центрів» (Think tank) та ін.

так, у частині економічного розвитку суспіль-
ства громадські організації здатні сприяти боротьбі 
з корупцією, захищати права професійних, галузе-
вих асоціацій, сприяти підвищенню рівня добробуту 
населення через лобістську діяльність, проводити 
освітні та інформаційні кампанії для різних катего-
рій населення.

з метою сприяння соціальному розвитку неко-
мерційні організації захищають права громадян, на-
дають консультативну юридичну допомогу, підтри-
мують вразливі верстви населення, організовують 
культурні заходи, дозвілля, надають послуги у сфері 
освіти і виховання.

наприклад, у галузі охорони навколишнього 
середовища некомерційні організації спроможні: 
проводити незалежний моніторинг стану водних, 
земельних ресурсів, атмосферного повітря, природ-
но-заповідних територій; організовувати і проводити 
акції, спрямовані на збереження і захист лісів; мо-
білізувати громадськість для реагування на надзви-
чайні екологічні ситуації або загрозу їх виникнення; 
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організовувати просвітницькі, лобістські, протестні 
акції, спрямовані на захист і охорону навколишнього 
природного середовища [19, с. 31-32].

найбільш поширеними сферами діяльності серед 
громадських організацій в україні є: діти, молодь, 
права людини, громадянська освіта, вирішення со-
ціальних питань [15, с. 21]. найбільш поширеними 
видами діяльності громадських об’єднань є тренінги 
та консультування, захист інтересів та їх лобіюван-
ня, поширенні інформації, аналітика та дослідження.

Можна констатувати на посиленні ролі громад-
ських організацій у суспільному житті, на активну 
участь неурядових організацій в міжнародній співп-
раці україни, зокрема, як самостійного учасника між-
народних проектів зі сприяння модернізації україни.

головні проблеми, що стоять перед громадськими 

об’єднаннями: недостатність людських ресурсів; не-
стабільне фінансування; недостатня розвиненість гори-
зонтальних зв’язків між громадськими організаціями.

висновки. теорія і практика функціонування 
громадських організацій є важливим елементом про-
цесу становлення громадянського суспільства. наяв-
ність громадських організацій є одним із показників 
демократичного режиму держави. а. де токвіль від-
мічав у своїй праці «демократія в америці», що гро-
мадські організації та ініціативні групи населення 
стають фундаментом розвиненого громадянського 
суспільства. таким чином, від ефективності реаліза-
ції правового регулювання діяльності громадських 
об’єднань та захисту їх прав залежить розвиток 
україни як демократичної і правової держави, побу-
дови у ній громадянського суспільства.
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В статті крізь призму політико-правової доктрини лібералізму аналізується процес становлення правової куль-
тури суспільства Російської імперії.
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В статье в контексте политико-правовой доктрины либерализма анализируется процесс становления правовой 

культуры общества Российской империи.
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Key words: legal culture, liberalism, legal state, right, law.

Пізнавальні можливості соціокультурних, зокрема 
історико- теоретичних, юридичних дисциплін в су-
часній україні направлені на осмислення унікальної 
історичної ситуації – формування принципово ново-
го для українського суспільства державно-правового 
способу життя. ця нова якість в розвитку соціуму має 
бути синтезом загальноцивілізаційних (зовнішніх) 
державно-правових механізмів, політико-правових 
ідеалів і національних соціокультурних форм, що зна-
йшли своє відображення в історичному розвитку. 

в даному випадку проблематика пов’язана з по-
літико-правовим розвитком, конкретизованим в пи-
таннях про феномен і специфіку національної право-
вої культури. 

зазвичай ми маємо поліваріантні підходи щодо 
змісту дефініції «правова культура» . адже вона ві-
дображає зміст такого соціального явища, як право. 
в контексті нашого дослідження феномен «право-
ва культура» може досліджуватись як на рівні його 
сприйняття особистістю, так і на рівні загальних 
уявлень, коли йдеться про правову культуру суспіль-
ства. серед багатьох визначень зазначеного терміну 
зустрічаємо наступне: «Правова культура – форма 
духовної культури, яка охоплює цінності, створені 
людиною в сфері права. Правова культура харак-
теризує аксіологічний аспект права, його цінність: 
рівень розвитку законодавства, прогресивність юри-
дичної практики, культуру правового спілкування 
влади й населення, рівень законності, реалізацію га-
рантованих прав і свобод громадян, стан юридичної 
науки й т.п. Правова культура охоплює своїм змістом 
правосвідомість, але лише в позитивних (розвину-
тих) формах її вираження» [1].

на думку акад. ю.с. Шемшученка, правова куль-
тура являє собою систему духовних і матеріальних 

цінностей у сфері функціонування права. виступа-
ючи складовою загальної культури, охоплює всю 
сукупність найважливіших ціннісних компонентів 
правової реальності в її розвитку (право, правосвідо-
мість, правовідносини, правопорядок, нормотворча, 
правозастосовна та ін. правова діяльність) [2]. 

таким чином, правова культура є складним струк-
турно-цілісним утворенням, яке відображає, зокре-
ма, якісний стан правового життя суспільства.

складовою правової культури виступає правосві-
домість. формуючись під впливом історичних про-
цесів та соціальних відносин, державно-правового 
розвитку, духовної сфери, вона відображає рівень 
сприйняття права суб’єктами суспільних відносин.

основною формою прояву правової культури 
є буденна правосвідомість. виступаючи у вигляді 
уявлень про те, що таке держава, закон, правосуддя, 
вона визначає поведінку індивідів щодо змісту та 
форми правового регулювання суспільних відносин.

незважаючи на те, що питання правової культури 
українського суспільства на різних етапах історич-
ного розвитку, хоч і знайшли своє відображення в 
науковій літературі [3-10], де основна увага, за ви-
нятком праці т.г. андрусяка, зосереджена на формах 
прояву правової діяльності української спільноти, 
проте вони потребують подальшого дослідження. 

варто погодитись з думкою про те, що правові ре-
алії українського суспільства формувалися під впли-
вом західноєвропейського, російського й азійсько-
мусульманського культурно-правового простору [11, 
с. 12]. сучасний статистичний показник історично 
сформованих національно- ментальних складових 
української правової ідіоми полягає в наступному: 1) 
західноєвропейські впливи – 31%; 2) азійські впливи 
– 23%; 3) російські впливи – 15% [11, с. 12].
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тому дослідження російського культурно-право-
вого простору другої половини має як практичний, 
так і науковий інтерес. 

одним з чинників, що визначив характер і зміст 
політико-правового розвитку імперії, був російський 
лібералізм. ліберальна політико-правова доктрина, 
яка на початку ХХ століття була представлена такими 
політичними партіями, як конституційні демократи та 
союз 17 октября, справила значний вплив на політи-
ко-правовий розвиток російського суспільства. в силу 
високого інтелектуального рівня та широкого кола 
інтересів (такі видатні науковці, як М.і. карєєв, П.і. 
новгородцев, П.М. Мілюков та ін. були членами й іде-
ологами партії кадетів) ці політичні сили найближче 
підійшли до розуміння масштабів суспільних, в тому 
числі й національних, проблем російської імперії. 
саме від представників ліберального табору, які в пе-
ріод революційних потрясінь 1917 року зосередили в 
своїх руках політичну владу, залежала історична доля 
народів російської держави. 

лібералізм – це одночасно теорія, доктрина, про-
грама й практика політичної діяльності. лібералізм 
являє собою надзвичайно гнучку й динамічну сис-
тему, яка відкрита для впливу інших течій, чутливо 
реагує на зміни в суспільному житті й трансформу-
ється у відповідності з новими реаліями. 

російська ліберальна традиція бере свій початок 
у ХVііі ст. Період кінця ХVііі – середини ХіХ ст. 
можна вважати першим етапом формування росій-
ського лібералізму. його ідейні витоки не відрізня-
лися чіткістю, але напередодні відміни кріпосного 
права внутрішній конфлікт перших російських лі-
бералів з питань стратегії й тактики реформ набув 
гострих форм. Позиції в цьому конфлікті можна ви-
окремити наступним чином: європейський (безста-
новий, громадянський), «самобутній» (станово-об-
щинний) підхід до еволюції російського селянства. 
Перший, як ідея поступового перетворення селян в 
орендарів або власників землі, проявляється в кон-
ституційних проектах першої четверті ХіХ ст. (М.М. 
сперанський, М.М. новосільцов, М.М. Муравйов, 
П.і. Пестель і ін.). в більшості із них передбачалось 
становлення в росії конституційної монархії. на по-
чатковому етапі підготовка проекту конституції й ре-
форматорських перетворень ініціювалась олексан-
дром і, однак, враховуючи широкий інтерес до ідей, 
які могли породити радикальні настрої, імператор 
відмовився від своїх задумів. 

другий – на рубежі 1830-1840 рр., під час диску-
сії з «західниками» імператор підтримує проект П.д. 
кісєльова, що був зумовлений поширенням в право-
вій свідомості російської реформаторської бюрокра-
тії «общинно- державної» парадигми перетворень. її 
вузловими моментами стала адміністративно-судова 
автономія селянської общини й громадська (общин-
на) форма власності на землю [12, с. 203].

«Бінарна опозиція» етатистської й антиетатист-
ської політико-правових моделей взаємодії держави, 
суспільства й особи набирає своєї актуальності в 
епоху так званого «буржуазного лібералізму», коли 
суспільство постає перед необхідністю відмови від 

традиційних форм організації та залучення в сферу 
державно-організованого права якомога більшої час-
тини населення. 

другий етап розвитку російського лібералізму 
охоплює пореформенний період. великі реформи 
стали наступним кроком на шляху становлення пра-
вової культури російського суспільства. відомий 
американський дослідник історії російської держа-
ви річард с. уортман з цього приводу справедливо 
зазначав, що в епоху реформ часто йшлося про від-
сутність поваги до закону з боку селян. в той же час 
відсутність поваги до юридичних методів захисту 
монархії була пронизана свідомість багатьох пред-
ставників уряду [12, с. 224].

формування всестанової судової системи, що 
базувалась на абстрактних нормах правової теорії, 
сприяла становленню однорідного культурно-право-
вого простору імперії, один полюс якої був представ-
лений правовою культурою освічених прошарків 
суспільства, а інший – правовою культурою селян-
ства. Правова культура російського лібералізму роз-
вивалась на фоні напружених взаємо- і протидіючих 
процесів еволюції політико-правової ідеології, яка 
характеризувався консервативною політико-соціо-
логічною й філософсько-правовою доктриною (кон-
цептуальні основи – к.д. кавелін, систематична роз-
робка – Б.М. чичерін, П.Б. струве). вони вплинули 
на світогляд с.а. франка, с.М. Булгакова й зумови-
ли земський, а на початку 90-х років – буржуазно -лі-
беральний рух [13, с. 87].

консервативний лібералізм як тип соціально-по-
літичної орієнтації і одна із політико-правових аль-
тернатив відображав тенденцію до модернізації по-
реформенної росії. його сутність полягала в синтезі 
основних ідей традиційного лібералізму (свобода й 
права особи) і консерватизму (порядок, сильна влада, 
стабільність, релігійно-моральні традиції, спадкоєм-
ність) і признання однаково значимими як свободи 
індивіда, так і цінностей загальнонаціонального, за-
гальнодержавного, перш за все, – порядку й стабіль-
ності, що забезпечуються владою [13, с. 88].

на стадії домінування представників школи «ста-
рого» лібералізму (1860-1890-і роки) основна увага 
філософії права, де беззастережно панували пред-
ставники «державницької школи» на чолі з Б.М. 
чичеріним, була зосереджена на проблемах специ-
фіки російської державності. сформовані на цьому 
етапі уявлення про російську державу як рушійну 
силу соціального прогресу стали основою для лібе-
рально-консервативного синтезу, який знайшов своє 
відображення в концепції еволюційного розвитку 
самодержавства шляхом самообмеження й реформ 
зверху в напрямку від «правомірної» держави до 
держави правової, або конституційної [14].

При дослідженні проблем російського лібераліз-
му доцільно враховувати думку представника право-
го крила ліберального табору октябриста о.і. гучко-
ва про те, що октябризм вийшов з надр ліберальної 
опозиції, яка сформувалась навколо місцевого зем-
ського самоврядування, борючись проти реакцій-
ного курсу, який проводив уряд з кінця 60-х років і 
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в цілому протримався з певними відхиленнями до 
дев’яностих років [15, с. 10]. 

земська реформа 1864 р. передбачала створення 
органів самоврядування на середньому рівні: гу-
бернських земських зборів і їх виконавчих органів – 
губернських земських управ і, аналогічно, повітових 
земських зборів і повітових земських управ. вибори 
до земських установ відбувалися на основі майново-
го цензу і за становим принципом. їх повноваження 
зводилися до вирішення питань шкільництва, охоро-
ни здоров’я, будівництва доріг. Проте навіть у тако-
му обмеженому вигляді земства виражали свою опо-
зицію абсолютизму.

земський лібералізм другої половини ХіХ ст. 
був проявом захисної реакції правлячої верхівки, 
яка залишилась в історичному минулому. тому час-
тина дворянства, яка була близькою до імператора, 
намагалась не допустити капіталістичні елементи у 
владні структури, прагнула зберегти своє панування 
при непорушності політичного режиму. тому при 
розробці проекту земської реформи 1890 р. було зро-
блене все можливе для того, аби обмежити вплив се-
лянства на місцеві справи [16, с. 11, 12].

електорально-правова політика кінця ХіХ ст. 
характеризується поглибленням станових підходів, 
участю губернатора в утвердженні гласних від се-
лян, певним посиленням контролю з боку бюрокра-
тії, розширенням кола осіб, що не мали права участі 
у виборах гласних, позбавленням духовенства права 
участі у виборах, обмеженням участі буржуазії.

на прикладі підготовки й проведення реформ 
1860-1870-х років можна прослідкувати процес ево-
люції ліберально-дворянського бюрократичного апа-
рату, який на хвилі суспільного піднесення середини 
1850-х років по височайшому повелінню розпочав 
реформаторську законодавчу діяльність, застосо-
вуючи методи, напрацьовані під час підготовки за-
конопроектів 1840-х років. не маючи, в переважній 
більшості, чіткої системи соціально-політичних по-
глядів, освічені бюрократи на стадії підготовки та 
проведення селянської, земської та судової реформ 
об’єднались в прагненні змінити сформовані сус-
пільні відносини шляхом впровадження «законнос-
ті», «емансипації», викорінення «свавілля» та «без-
суддя» . ці устремління зустріли як підтримку, так і 
критику російської інтелігенції. зокрема, о. герцен, 
за прихильність юридичної науки, яка лише розви-
валася в росії, догмі права й формальній логіці, на-
зивав її «громадянською релігією», «апофеозою дер-
жави» . така ідея породжує сильну державу, в якій 
не може бути сильний народ. в такій державі можна 
мати славних солдатів, але не можна мати незалеж-
них громадян. ця світська громадянська й кримі-
нальна релігія тим страшніша, що вона позбавлена 
всього поетичного, фантастичного [12, с. 231-232].

третя історична форма російського лібералізму 
була представлена «новим» лібералізмом, який ідей-
но сформувався в умовах кризи 90-х років внаслідок 
розмежування земського ліберального руху і в умовах 
різкої критики ідей правової держави з боку як ліво-
радикальних, так і реакційно-консервативних сил. 

основними доктринальними концепціями «нового» 
лібералізму були: обґрунтування необхідності й мож-
ливості побудови в росії правової держави; захист її 
основних принципів; осмислення її особливостей й 
перспектив розвитку при умові збереження громадян-
ського миру, політичної стабільності й соціально-по-
літичних реформ мирними засобами [13, с. 92].

російська неоліберальна думка представлена та-
кими мислителями, як Б.М. чичерін, в.с. соловйов, 
П.і. новгородцев, л.і. Петражицький, М.в. гессен, 
Б.о. кістяківський. вони виступали послідовними 
критиками «російського моралістичного антиле-
галізму» ХіХ ст. російські ліберали надавали осо-
бливого значення логічному й аксіологічному пріо-
ритету закону над політичною свободою, розвитку 
правової культури. вони розглядали право як загаль-
ний принцип справедливості й право як систему ад-
міністративних й урядових приписів, ставили право 
над законом.

основним змістом «нового» лібералізму стало 
обґрунтування сутності, ознак і принципів право-
вої держави, принципів, що мали захищати особис-
ті (в тому числі економічні) свободи. в той же час 
концепція неолібералізму передбачала включення 
елементів соціалізму в економічні відносини. П.М. 
Мілюков зізнавався, що він зобов’язаний соціалізму 
цілим рядом нових ідей [17].

концепція неолібералізму була пов’язана з роз-
робкою ідеї взаємних прав і обов’язків людини та 
держави, зі сприйняття рівності як рівність перед 
законом, що надає рівні шанси для кожного. держа-
ві відводилась роль посередника, діяльність якого 
пов’язана, шляхом залучення до державно-правової 
діяльності всіх соціальних груп, з досягненням сус-
пільного компромісу. 

концепції соціального лібералізму П.і. новгород-
цева (ліберальна держава, орієнтація особи одночас-
но на рівність і свободу), М.М. ковалевського (пра-
вова солідарність), Б.а. кістяківського, с.і. гессена 
(правовий соціалізм), що ґрунтувались на різних фі-
лософсько-правових засадах, містили аргументи на 
захист соціальних прав особи, соціалізацію й демо-
кратизацію поняття свободи особистості [17].

таким чином, неолібералізм як політико-правова 
доктрина сформувався внаслідок синтезу класичного 
лібералізму, правового позитивізму з ідеями соціаліз-
му, ігноруючи при цьому ортодоксальний марксизм. 

на початку ХХ століття найбільшу критику з 
боку представників російського лібералізму викли-
кали адміністративний тиск і сваволя місцевої ад-
міністрації. в листопаді 1904 року під час роботи 
земського з’їзду в.Є. Якушкін та р.ю. Бузберг (член 
воронезького губернського комітету партії кадетів, 
організатор валуйського повітового відділення цієї 
партії, делегат низки земських з’їздів від воронезької 
губернії) вказували на те, що на території курської 
й воронезької губерній панує сваволя й безправ’я з 
боку місцевих чиновників [18, с. 47].

Прикметно, що зазначена проблема була акту-
альною для інших регіонів росії. зокрема, відомий 
ліберальний діяч тамбовського земства л.в. даш-
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кевич, характеризуючи правову традицію в імперії, 
підкреслював, що в російському суспільстві влада 
належить не закону й державно-владним інституці-
ям, а циркулярам і особистим прагненням суб’єктів 
владних повноважень [18, с. 47].

свідченням домінування в російській імперії 
суб’єктивно- адміністративних методів управління 
над правовими є матеріал дописувача на ім’я редакто-
ра ліберального часопису «голос» про те, що «жизнь 
в провинции, ее направление и деятельность вполне 
зависят от лиц административных, везде и во всем 
опека и опека, личный характер. начальник губер-
нии кладет постоянный колорит на все и вся. если 
он человек благонамеренный, то все идет порядочно, 
если же негодяй, то закон для него не писан, личный 
произвол и злоупотребления власти на каждом шагу 
выражают его деятельность в крае» [18, с. 49].

в числі інших увага лібералів зосереджувалась на 
критиці органів місцевого самоврядування а також 
закладів освіти, для яких характерними були коруп-
ція, формалізм. зокрема, о.о. стахович, молодший в 
листі до е.е. ухтомського, датованому 5 січня 1902 р., 
піддав критиці «антипедагогічні порядки» в Єлецькій 
гімназії. він обурювався грубістю педагогів, їх безвід-
повідальним відношенням до службових обов’язків, 
а також фактами підлабузництва перед заможними й 
впливовими батьками учнів [18, с. 50].

Як наслідок, в результаті припинення буржуаз-
них реформ, зловживань й сваволі органів влади всіх 
рівнів, відсутності законності, утисків в правах ши-
роких верств суспільства, в середовищі російської 
ліберальної інтелігенції сформувалося відчуття роз-
пачу й зневіри в можливості правового розвитку ро-
сійського суспільства, що призвело до кризи право-
вої свідомості. на думку П.і. новгородцева, ця криза 
пов’язана з таким рівнем правової культури, де пра-

вова держава, право не сприймаються як моральний 
ідеал, яких вони набули в період французької рево-
люції. в свою чергу, право, як творче начало сус-
пільного життя, позбавлене ореолу всеохоплюючого 
регулятора, яким воно було після революції [19, с. 4].

на початку ХХ ст. відбулось подальше загострен-
ня протиріч економічного, політичного й соціаль-
ного характеру, що викликало цілу низку виступів 
проти існуючого суспільного ладу. їх апогеєм стали 
революційні події 1905-1907 рр. 

Після поразки революції уряд розпочав масо-
ві репресії й переслідування її учасників, осіб, що 
їм співчували, проти політичного інакомислення в 
цілому. десятки тисяч осіб, в основному селяни, в 
адміністративному порядку були піддані тілесним 
покаранням, відправлені на каторгу. застосування 
смертної кари в широких масштабах викликало не-
задоволення серед широких верств суспільства й, зо-
крема, серед ліберальної інтелігенції, яка була про-
тивником всякого обмеження свобод особи.

кожний із трьох напрямків російського лібера-
лізму відрізнявся від західноєвропейського влас-
ною іманентною логікою розвитку, зумовленою 
політичною історією росії та рівнем правової куль-
тури. Представники кожного етапу мали різні фі-
лософсько-правові основи своїх доктрин і власне 
бачення суспільних і державно-правових ідеалів, 
статусу особи й політико-правових інститутів, шля-
хів трансформації суспільства. найвищий розвиток 
російського лібералізму припадає на 60-80-і роки 
ХіХ – початок ХХ століття. саме тоді визначні пред-
ставники консервативного лібералізму й «нового» 
лібералізму сформували найбільш значущі й оригі-
нальні політико-правові ідеї, які вписалися в загаль-
ну парадигму класичного лібералізму й збагатили 
його зміст.
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правова систеМа Як оБʼЄкт вивЧеннЯ синергетики

the LegaL SYSteM aS aN oBJect of StuDY of SYNergetIcS

Маїк і.с.,
здобувач

Львівського державного університету внутрішніх справ

Стаття присвячена дослідженню процесу самоорганізації регулювання правової системи, вивченню правової 
системи крізь призму синергетики, опису застосування принципів синергетики в аналізі процесу самоорганізова-
ного регулювання правових відносин у межах держави, висвітленню здатності правової системи самоорганізовано 
формувати власну структуру. 

Ключові слова: право, правова система, правова сім’я, структура, синергія, синергетика, самоорганізація.
Статья посвящена исследованию процесса самоорганизующегося регулирования правовой системы, изучению 

правовой системы сквозь призму синергетики, описания применение принципов синергетики в анализе процес-
са самоорганизующегося регулирования правовых отношений в пределах государства, освещению способности 
правовой системы самоорганизованно формировать собственную структуру.

Ключевые слова: право, правовая система, правовая семья, структура, синергия, синергетика, самоор-
ганизация.

The article is devoted to the investigation of the process of self-regulation of legal system, is intended to the study of 
legal system through the prism of synergetics, describes the application of the principles of synergetics in the analysis of 
self-regulation of the legal relations within the state, is aimed at coverage of the ability of the legal system to form its own 
structure, applying self-organization.

Key words: right, legal system, legal family, structure, synergy, synergetics, self-organization.

постановка проблеми. зміна стану правової 
системи відбувається самоорганізовано як реакція 
на певні внутрішні, зовнішні фактори. для забез-
печення сприятливих обставин під час регулювання 
правової системи береться до уваги інформація про 
умови існування держави і характеристика кожного її 
складового елемента станом на сьогодні, а також ви-
значається ціль, заради досягнення якої здійснюють-
ся певні зміни. заради вдалого досягнення мети слід 
розглянути правову систему з точки зору синергети-
ки, встановити чинники, що здатні висвітлити зміни 
складу структури як системне явище, визначити за-
кономірність формування правової сім’ї, вирізнити 

енергетичні рівні правової системи, що впливають 
на її еволюцію, проаналізувати значимість синергії, 
описати явище самоуправління, виявити зміни пра-
вової системи, що виникають у її межах внаслідок 
переходу з одного стану в інший. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. зна-
чний внесок у визначення основних концепцій тео-
рії держави і права та до аналізу синергетики здій-
снили такі вчені, як давід р., цвайгерт к., Баранцев 
р.г., войцехович в.Є., дамірлі Мехман аліщах огли, 
кривцова і.с., Пригожин і.р., сливка с.с., Хакен г., 
князєва Є.н., Шемшученко ю.с., Протасов в.н., 
Протасова н.в. тощо. невиділеними раніше части-
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нами дослідження правової системи з позиції си-
нергетики є висвітлення ефективності регулювання 
правових відносин у межах держави, що дає змогу 
розкрити сутність процесу самоорганізації дій її 
складових елементів. 

Формулювання цілей статті. Метою даної на-
укової статті є обґрунтовано довести, що насправді 
необхідно розробити теорію та обґрунтувати мето-
дологію визначення і реалізації самоорганізовано-
го комплексу функцій правової системи, практична 
ефективність якого буде максимальною, а ризик по-
милок – мінімальним, слід роз’яснити методи засто-
сування позицій науки синергетики у сфері правових 
відносин, варто проаналізувати особливості сучас-
ного стану правового буття, завдяки застосуванню 
принципів синергетики у теорії держави і права. 

виклад основного матеріалу дослідження. у 
сучасних умовах зросла роль правосвідомості. адже 
на поведінку людей, на ту чи іншу соціальну сферу 
впливає право. Правовий вплив застосовують для ви-
рішення виниклих перед правом завдань [1, с. 210-211]. 
загалом теорія права базується на ідеологічно полег-
шеному сприйнятті стану суспільних відносин, порів-
нюючи їх з діючим законодавством [2, с. 46]. сутність 
права, зміст законів формували і формують люди.

Певна кількість елементів, перебуваючи у 
взаємозв’язку, утворюють стійку дійсність, мають 
певні інтегративні особливості та внутрішні законо-
мірності. вони утворюють сукупність правових еле-
ментів та явищ правової дійсності – правову систему. 
дана сукупність взаємопов’язаних та взаємно поєд-
наних юридичних дій застосовується для упорядку-
вання відносин між людьми, об’єднаних спільними 
для них умовами життя. внаслідок такого упоряд-
кування виникає єдність зовнішніх виявів сутності 
юридичних процесів. доречне поєднання юридич-
них засобів, що регулюють суспільні відносини та 
змін, які виникають внаслідок такого регулювання, 
успішно проявляють себе як єдине ціле та володіють 
новою якістю [1, с. 483; 3, с. 64; 4]. норми, інститу-
ти, поєднані у певній послідовності, призводять до 
появи складної, хаотичної правової системи. Право-
ва система є багаторівнева. до правової системи на-
лежить все, що необхідне для нормального процесу 
правового регулювання: норми права, правові від-
носини, юридичні факти, правові акти (нормативні 
та індивідуальні), законність, правосвідомість, пра-
вова культура, правосуб’єктивність, міри правового 
примусу тощо [1, с. 482-483; 5, с. 90; 6, с. 560]. згід-
но з кібернетикою, правова система є об’єднанням 
правових елементів в єдине ціле [7, с. 188]. отож, 
правова система являє собою цілісну сукупність 
компонентів: система права; система законодавства; 
правові інститути і правові заклади; правові по-
няття, принципи, символіка; правова політика, іде-
ологія, культура; юридична практика [8, с. 17, 32]. 
розчленуймо правову  систему на складові частини 
з метою визначення взаємозв’язків поміж елемента-
ми системи. наявність найбільш чутливих елементів 
системи дозволяє виключити несуттєві і зосередити 
увагу на найбільш важливих аспектах поставленої 

проблеми. ступінь розчленування залежить від по-
ставленої мети, що випливає із характеру проблеми, 
що розв’язується. При цьому враховується самоорга-
нізована зміна характеристик підсистем і елементів 
та береться до уваги самосформовані закономірності 
вирішення правових проблем. на етапі визначення 
взаємозалежностей між елементами системи досить 
корисними є статистичні методи дослідження: засто-
сування комплексу методів і прийомів для обробки 
великої сукупності даних загального чи вибіркового 
спостереження. відштовхуючись від змісту науки 
«синергетика», поданого германом Хакеном, оче-
видним стає факт того, що у правовій системі, як у 
цілісному утворенні, до складу якого входять вза-
ємодіючі елементи, виникають нові властивості [9, 
с. 74, 76; 10, с. 5; 11, с. 5]. Правова система здатна 
зазнавати змін «у просторі та часі». дана діяльність 
здійснюється задля регулювання суспільних відно-
син [5, с. 90]. Правова система держави розглядаєть-
ся як складна система, яка володіє різними ступеня-
ми розташування частин цілого в певному порядку 
від вищого до нижчого і навпаки [12, с. 245]. розта-
шування складових елементів правової системи як і 
будь-якої іншої системи можливо визначити.

коли між елементами правової системи як єди-
ного цілого, або між цілим і складовими частинами 
виникає сума відносин, то компоненти, що її утво-
рюють як внутрішня організація цілісної системи, 
перебувають у взаємозв’язку і взаємодії. дана стійка 
впорядкованість елементів, закономірні зв’язки між 
ними свідчать про наявність структури [1, с. 483; 7, 
с. 314]. структура дає змогу зрозуміти, яким чином 
організоване системне ціле [13, с. 479]. велика кіль-
кість обставин, які трактують структуру по-своєму, 
спричиняє вирізнення ряду структур [10, с. 837; 
14, с. 35; 15, с. 210-212]. нестабільність в середині 
складної структури може призвести до її розпаду 
[16, с. 126]. наявність структури забезпечує існуван-
ня цілого.

Після об’єднання національних правових систем 
у групу виникає правова сім’я. до уваги беруться 
спільність історичного шляху формування, різнови-
ди джерел та побудови об’єктивного права, практи-
ка його реалізації, а також особливості юридичного 
мислення, правової соціології та правової культури 
в цілому. власне певна єдність національних право-
вих систем, що виникла завдяки з’єднанню спіль-
ного історичного розвитку, структури права, його 
джерел, способів побудови об’єктивного права, 
практики його реалізації, провідних галузей та ін-
ститутів правозастосування, правосвідомості, по-
нятійно-категоріального апарату юридичної науки, 
а також особливостей юридичного мислення, пра-
вової соціології та правової культури в цілому фор-
мують окрему правову сім’ю [1, с. 535; 5, с. 100; 
15, с. 535; 17, с. 36]. існують ознаки членів кожної 
правової сім’ї.

у різних аспектах людського життя під дією 
двох або більше факторів узгоджено взаємодіють 
декілька складових елементів системи. результат 
від спільної дії значно переважає результат дії кож-
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ного окремого компонента. Правова система реа-
гує на комбіновану дію двох або кількох складових 
елементів. дана реакція характеризується тим, що 
ця дія більш сильна ніж дія кожного компонента 
окремо. При взаємодії двох або більше факторів 
їх дія суттєво переважає ефект кожного окремого 
компонента у вигляді простої їх суми. енергія, що 
створюється в процесі спільної роботи частин сис-
теми або реалізації процесів у ній вирізняється як 
синергія [10, с. 798; 18, с. 300; 19]. синергізм має 
місце тоді, коли всі елементи і частини орієнтовані 
на досягнення спільної мети.

новою технологічною формою пізнання сутнос-
ті правової системи є синергетичний підхід. си-
нергетика актуально виражає сутність процесів са-
моорганізації у правовій системі. здійснюється як 
якісний, так і кількісний опис поведінки правової 
системи в особливій точці. дію механізму даної на-
уки можна описати наступним чином. нестійкість, 
що викликається зміною зовнішніх параметрів, 
призводить в кінцевому підсумку до утворення но-
вих структур у межах правової системи. Поблизу 
точки виникнення нестійкості існує відмінність між 
стійкими та нестійкими правовими процесами. на 
стійкі правові процеси впливає наявність нестійких 
і вони можуть бути виключені [20, с. 30, 33]. стій-
ка правова система здатна чинити опір зовнішнім 
впливам і функціонувати в штатному режимі на 
етапі збудження ланцюгової реакції внаслідок над-
звичайної ситуації, що виражається у вигляді  зо-
внішньої дії на неї [7, с. 270]. вплив нестійкості 
значно зменшується число ступенів свободи. не-
стійкі правові процеси як параметри порядку ви-
значають поведінку правової системи. виникають 
рівняння, які можливо згрупувати в декілька уні-
версальних класів задля опису динаміки параме-
трів порядку. спільна дія факторів випадковості і 
необхідності у соціальному середовищі переводить 
правову систему з початкового стану в новий. При 
цьому стає відомою інформація про взаємне розта-
шування елементів правової системи [21, с. 397]. в 
складних правових системах є ієрархія – нестійкі 
правові процеси керують стійкими.

Правова система здатна за відсутності зовнішніх 
впливів, що збурюють, чи ж при постійних їх впли-
вах, зберігати свою поведінку як завгодно довго [18, 
с. 278]. у випадку відсутності даної рівноваги необ-
хідно встановлювати правильну взаємодію частин 
системи, тобто регулювати її [9, с. 756]. розгляда-
ючи  процес, що здійснює організаційну функцію 
управління, слід взяти до уваги явище самооргані-
зованого формування структури об’єкта управлін-
ня. Мова йде про самоуправління. дана система дій 
включає роботу керівних органів і вчинки об’єкта 
управління. Мається на увазі правова система, що 
включає в себе людські колективи та певні види 
правових ресурсів  [12, с. 273]. управління здій-
снюється самоорганізовано.

Під час переходу правової системи із одного стій-

кого становища в інше виникає нестійка, нестабіль-
на, самоподібна, мережева, хрупка, перехідна струк-
тура системи – фрактал [22, с. 307, 308]. він має 
еволюційний, неврівноважений зміст [23, с. 181]. 
фрактали з’являються як наслідок самоорганізації. 
вони в будь-якому масштабі виглядають практично 
однаково [24, с. 361]. термін самоорганізація вказує 
на об’єктивний характер процесів, які відбувають-
ся у правовій системі, а також на те, що мова йде 
не лише про реакцію на зовнішній вплив, але й про 
попередження цих впливів з допомогою механізмів 
зворотного зв’язку всередині системи. 

у межах відкритої правової системи можливо 
здійснювати обмін енергією і речовиною з навко-
лишнім соціальним, та правовим середовищами. 
відхилення правової системи від рівноваги, її вихід 
за критичне значення вказує на існування системи у 
нерівноважному стані. складові елементи правової 
системи характеризуються наявністю нелінійного 
руху. для опису процесів самоорганізації застосо-
вуються нелінійні математичні моделі. Правова сис-
тема, що самоорганізується, спроможна самовідтво-
рюватися [20, с. 35, 36]. вона постійно змінюється, 
що призводить до складних поєднань різних її еле-
ментів, обумовлених об’єктивними закономірностя-
ми розвитку суспільства [25, с. 3]. до складу право-
вої системи входять структурні елементи системи. 
Подальше розчленування кожного з них призведе 
до змін його властивостей [26, с. 20; 27]. Правова 
система має здатність до самоорганізації, тобто до 
збереження елементів своєї внутрішньої структури, 
до застосування способів їх упорядкування в умовах 
відносної стабільності зовнішнього середовища, і 
до їх зміни. основним механізмом самоорганізації і 
саморозвитку правової системи є відбір маршрутів 
подальшого руху.

висновки. сукупність взаємопов’язаних право-
вих засобів, необхідних і достатніх для правового 
упорядкування поведінки, становить собою правову 
систему, в якій фізичне і психічне, законне й природ-
не становлять нерозривну єдність. цілі досягаються, 
а завдання виконуються у юридичній справі завдяки 
вдалому застосуванню сукупності взаємопов’язаних 
і узгоджених способів. спільності джерел і струк-
тури права, та історичного шляху формування 
об’єднують національні правові системи у правову 
сім’ю.

в сучасному правознавстві проявляється твер-
дження, що завдання щодо побудови правової сис-
теми – справа не сьогоднішнього дня, а майбутнього, 
бо в умовах  правового свавілля неможливо продук-
тивно вирішувати завдання формування правової 
системи. однак у сформованій ситуації необхідна 
активна життєва позиція вченого-юриста у вирішен-
ні завдань щодо побудови ефективної правової сис-
теми. необхідно знати, що у самоорганізований ви-
бір майбутнього шляху розвитку правової системи 
ми здатні втрутитися сьогодні завдяки впливу на по-
ведінку зовнішніх, внутрішніх факторів.
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деонтологиЧеский сМЫсл Мантии судьи

DeoNtoLogIcaL MeaNINg the MaNtLe

Милославская л.с.,
соискатель, ассистент кафедры правоведения

ГВУЗ «Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко» 

Исследуется деонтологический смысл мантии как символа профессионализма судьи. Прослеживается история 
возникновения и официального признания мантии. Проводится анализ внешнего вида украинского судьи в со-
ответствии с международным стандартам. 

Ключевые слова: судья, профессионализм судьи, стандарты внешнего вида, правовой символ, деонтологи-
ческий смысл. 

Досліджується деонтологічний смисл мантії як символу професіоналізму судді. Простежується історія виник-
нення та офіційного визнання мантії. Проводиться аналіз зовнішнього вигляду українського судді у відповідності з 
міжнародними стандартами. 

Ключові слова: суддя, професіоналізм судді, стандарти зовнішнього вигляду, правовий символ, деонтологіч-
ний смисл. 

Attention focuses on the deontological meaning of mantle as a symbol of professionalism of judges. Considered 
the historical origins and the official recognition of the mantle. The analysis of the appearance of Ukrainian judges in 
accordance with international standards.

Key words: judge, professionalism of the judge, standards of appearance, legal symbol, deontological meaning.

постановка проблемы. одним из актуальных 
вопросов, воссоздающих деонтологические основы 
формирования профессионализма судьи, являются 
стандарты его внешнего вида, установленные норма-
тивно-правовыми актами: они предписывают носить 
мантию во время отправления правосудия. Мантия 
– универсальная форма профессионального судьи, 
способ повышения эффективности правореализую-
щих действий вершителя правосудия, правовой сим-
вол судебной власти. 

состояние исследования. Правовыми симво-
лами интересовались ещё в период античности та-
кие мыслители, как фалес, анаксимандр, диоген 
аполлонийский, Платон, аристотель. в дореволю-
ционной юридической науке теорию правовой сим-
волики разрабатывали ф.и. Буслаев, г.к. гинс, П.д. 
калмыков, а.П. куницын, М.н. Макаров, н.л. Пав-
лов-сильванский. в ХХ столетии правовые символы 
изучали в.М. Баранов, ю.в. Блохин, н.н. воплен-
ко, н.а. власенко, а.П. семитко, л.и. спиридонов, 
а.а. ушаков, а.ф. черданцев. 

в настоящее время символы права стали предме-
том познания специалистов в области философии и 
социальных наук: социологии, политологии, психо-
логии, логики, филологии, истории. однако деонто-
логический смысл мантии как правового символа и 
его влияние на формирование профессионализма су-
дьи ещё не был предметом изучения в отечественной 
юридической науке. Между тем исследование этого 
вопроса приобретает особую актуальность в совре-
менный период реформирования судебной системы 
в украине. 

в целях продуктивного анализа этого вопроса 
автор использует, прежде всего, культурологический 
(социально-культурный) и функциональный (дея-
тельный) подходы. они дают возможность охватить 

деонтологические аспекты деятельности судьи: меж-
дународные стандарты его внешнего вида (на при-
мере украины и стран европы); влияние мантии как 
правового символа на формирование нормативной 
модели судьи-профессионала. воздействие мантии 
прослеживается через призму культуры, не только в 
ходе психологического и нравственного воспитания 
субъектов права (нравственные чувства, моральные 
качества, черты характера, навыки и привычки по-
ведения, стимулы проявления нравственной воли), 
но и в организации социального пространства для 
нравственного воспитания участников процесса 
правосудия. 

изложение основного материала. актуаль-
ность изучения деонтологического смысла судей-
ской мантии возникла вследствие того, что в усло-
виях конституционного провозглашения построения 
правового государства в украине обнаружилось 
несоответствие предъявляемых к судье требований 
нашего общества международным стандартам неза-
висимости судей [14, с. 184]. 

закономерно, что судья, как личность и как про-
фессионал, является носителем специфической 
культуры. устоявшаяся система связей между явле-
ниями цивилизационной культуры и культуры про-
фессиональной предполагает формирование целост-
ной культуры личности судьи, которая представляет 
собой монолит правовых, этических, эстетических, 
психологических, политических, экономических, 
экологических, информационных и других аспек-
тов культуры личности. все перечисленные аспекты 
культуры, находящиеся в арсенале судьи как лич-
ности, служат деонтологическими основами фор-
мирования его профессионализма. судья, который 
присягает на верность своему профессиональному 
долгу, должен обладать фундаментальными и специ-
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альными юридическими знаниями, опытом, умени-
ями и навыками, быть убеждённым в верховенстве 
права и верным закону. вместе с тем он обязан кон-
стантно продвигаться к цели самосовершенствова-
ния своего профессионализма и культуры поведе-
ния соответственно требованиям, предъявляемым 
ему обществом, государством и международными 
стандартами независимости судей. в рамках прово-
димой в украине судебной реформы систематически 
поднимаются вопросы о приведении национальных 
законодательных нормативно-правовых актов в со-
ответствие с требованиями международных стан-
дартов независимости судей.

основу Международных стандартов независи-
мости судей, наряду с нормами процессуального и 
материального права, составляют деонтологические 
требования (нормы и принципы разрешающего, обя-
зывающего, запрещающего и рекомендующего ха-
рактера) [17, с. 9]. соответствующие международные 
инициативы, заложенные в деонтологические тре-
бования, направлены на обеспечение независимости 
судебных органов. они призваны обеспечивать такой 
институциональный порядок, который даёт возмож-
ность судьям действовать в согласии с региональны-
ми и международными ценностными установками.

Международные стандарты независимости судей 
являются эталонами для формирования культуры 
личности судьи (моральной, этической, эстетиче-
ской, психологической, политической, правовой, 
экономической, информационной, педагогической 
и других), которая необходима в процессе осущест-
вления профессиональной судейской деятельности. 
соответствовать профессионально-эстетическим 
требованиям международных стандартов должен и 
внешний вид судьи, та форма одежды, которая пред-
писана судье для отправления правосудия, а именно 
– облачение в мантию с нагрудным знаком. 

в украине нормативно-правовыми актами опре-
делены стандарты внешнего вида судьи, которые 
связаны с унификацией международных норм-
требований, предъявляемых к судьям на всех стади-
ях формирования кадров судебной власти. в ст. 20 
конституции украины [1], ст. 16 закона украины «о 
судоустройстве и статусе судей» [3], ст. 10 закона 
украины «о конституционном суде украины» [2] 
установлено, что при осуществлении правосудия в 
судах общей юрисдикции и конституционном суде 
украины судья осуществляет правосудие в мантии с 
нагрудным знаком. 

впервые в законодательстве украины обязан-
ность судьи облачаться в мантию при осуществле-
нии правосудия была определена законом украины 
«о статусе судей» от 15.12.1992 г. ч.12 ст. 44 (утратил 
силу) [4]. а описание и образцы мантии и судейского 
нагрудного знака были утверждены постановлением 
Президиума верховной рады украины № 3592 от 15 
ноября 1993 года «об описях и образцах мантии и 
служебного обмундирования судей украины» [5]. 

согласно этому постановлению: 
- мантия судей украины изготавливается из тон-

кой шерстяной ткани чёрного цвета без подкладки, 

силуэт трапециевидный, длинный рукав полуреглан 
с отделочной атласной полоской чёрного цвета ши-
риной 2 сантиметра снизу, застёжка на три пугови-
цы. По горловине и краю борта отделочная атлас-
ная полоска чёрного цвета шириной 5 сантиметров. 
длина мантии должна быть такой, чтобы расстояние 
от пола до нижнего края мантии составляло 28 сан-
тиметров;

- нагрудный знак судьи украины изготавлива-
ется из металла серого цвета. в центре знака рас-
положен радиально-рифлёный четырёхугольник с 
круглой накладной сферической поверхностностью 
с изображением весов, покрытый голубой эмалью. 
четырёхугольник обрамлён венком из оливковых 
веток, в верхней части которого находится трезубец 
из жёлтого металла. в нижней части венка располо-
жена двухцветная полоска – бант жёлтого и голубо-
го цвета, изготовленная из эмали. крепление знака 
винтовое. диаметр – 50 миллиметров. толщина с на-
кладными элементами – 5 миллиметров. знак имеет 
четырёхзначный номер. знак носят на мантии и на 
костюме. 

Последние символы судебной власти – образцы 
мантий и нагрудного знака судьи – утверждены ре-
шением совета судей украины № 13 от 16. 05. 2003 
и от 17. 03. 2005 года. 

Мужские и женские судейские мантии трапецие-
видного силуэта с широкими рукавами совершенно 
одинаковы, отличаются лишь способом застёгива-
ния: мужская мантия застёгивается слева направо, а 
женская – справа налево. 

Мантии судей судов всех специализаций и ин-
станций шьются по одинаковому образцу и от-
личаются только цветом ткани: судьи всех судов 
отправляют правосудие в мантиях чёрного, судьи 
верховного суда украины – темно-красного, судьи 
конституционного суда украины – бордового, судьи 
высшего административного суда украины – синего 
цвета. 

цвет мантий определяет высокий статус судов, в 
которых отправляется правосудие. так как судебные 
решения постановляются от имени украины, иден-
тичность мантий подчёркивает, что каждый судья 
является равноправным носителем судебной власти. 

неотъемлемым атрибутом судьи во время отправ-
ления правосудия является нагрудный знак судьи. 
он свидетельствует о наличии достаточных полно-
мочий у судьи: если у судьи нет нагрудного знака, 
можно оспаривать его полномочия и легитимность 
принятых им решений. нагрудный знак дисципли-
нирует и заставляет подчиняться воле его владельца. 

интересно, что уже в древнем египте полномо-
чия судьи осуществлялись с использованием симво-
лов. «Суд изрекал приговор безмолвно и иероглифи-
чески: у председателя на груди висел знак Правды 
из драгоценных камней на золотой цепи; вследствие 
решения, постановленного судьями в тайном сове-
щании, он обращал этот знак к той стороне, дело 
которой было признано справедливым» [12, с. 30]. 

в современной украине судьи судов одной юрис-
дикции имеют одинаковые нагрудные знаки. 
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Прежде существовало отличие в способе кре-
пления нагрудного знака: у судей апелляционных и 
местных судов нагрудный знак крепился к мантии, 
а у судей верховного суда украины, высших специ-
ализированных судов – на жёлто-голубой ленте, у су-
дей конституционного суда украины – на цепочке. 

скажем и о других символах и атрибутах судей-
ской власти. в частности, решением совета судей 
украины от 3 июня 2004 года был утверждён допол-
нительный официальный символ судебной власти 
«фемида – богиня правосудия» . фемида изобра-
жается на грамотах, поздравительных письмах, пе-
чатной, информационной, сувенирной продукции, в 
кино-, видео- и фотоматериалах судов 11, с. 442-450]. 

так же к атрибутам судебной власти можно отне-
сти судейский молоток. Бытуют версии о том, что он 
заимствован из американского судебного процесса 
либо из масонского символа власти (на заседаниях 
масонов председатель держал в руке символ власти – 
молоток) [13, с. 40]. однако использование судейско-
го молотка не закреплено в действующем процессу-
альном законодательстве. что касается мантии, то её 
история, как и всех подобных одеяний (академиче-
ской одежды, парадных мантий мэров городов и др.), 
уходит в средние века западной европы [10, с. 351]. 

сам термин «мантия» (лат. mantum – плащ) про-
исходит от греческого слова «mantion», что озна-
чает широкую длинную одежду, надеваемую поверх 
другого платья [16, с. 290]. в ту пору судьи считались 
посланниками Бога на земле для свершения правосу-
дия. не случайно в священном писании книга су-
дей предшествует книге царств. вследствие этого 
покрой мантии судей был позаимствован у священ-
ников, наместников Бога. считалось, что, хотя под 
мантией судьи находится обычный человек, мантия 
скрывает всё «человеческое», тем самым символи-
зирует, что судья не должен быть подвержен своим 
человеческим страстям и эмоциям, личному отно-
шению к участникам процесса. округлость рука-
вов символизировала утончённость манер, прямота 
швов – неподкупность при свершении правосудия, 
нижний край – горизонтальность коромысла весов 
правосудия, твёрдость воли и спокойствие сердца. 

родиной судейской мантии является англия. 
именно в этой стране ещё в XIV веке начинается 
профессионализация юридической деятельности и 
формирование особых профессиональных корпора-
ций юристов. вырабатываются высокие требования 
к юридическим знаниям, к профессиональному ма-
стерству, определяются единые нормы, требования 
и принципы профессиональной этики. судебные 
чиновники должны были обладать мудростью, неза-
висимостью и беспристрастностью, брить голову и 
носить мантию. на груди должен быть вышит город-
ской герб [8, с. 344]. 

впервые на законодательном уровне о мантии 
упоминается в эпоху правления Эдуарда III (1327-
1377 гг.) в изданном им законе против использования 
роскоши в одежде правоведов, прокуроров, судей, 
духовных лиц и государственных служащих: «Пре-
жде всего, запрещаем мы носить красные и зелёные 

мантии, отороченные пурпуром, и мантии с длин-
ным шлейфом и слишком широкими отложными 
воротниками, и слишком большими разрезными ру-
кавами» [15, с. 144]. Первое нормативное предписа-
ние носить мантию как профессиональное одеяние 
людей, «вершащих правосудие», содержится в спе-
циальном акте английского Парламента – законе о 
судах (1856 г.) [18, с. 522]. 

в современной великобритании до сих пор для 
отдельных категорий государственных служащих 
используется одежда в средневековом стиле. ста-
ринные костюмы надевают члены королевской се-
мьи во время коронационной церемонии, должност-
ные лица парламента в дни открытия сессии. судьи 
и адвокаты на заседаниях суда сидят в мантиях, а 
головы покрывают средневековыми париками. чёр-
ные мантии на алой подкладке и четырёхугольные 
чёрные шапочки-кафедралки носят профессора и 
студенты старейших английских университетов. да 
и королевская гвардия облачается в форму XVI века. 

с давних пор во многих странах мира судьи, под-
чёркивая государственно-властный характер сво-
ей службы, в обязательном порядке носят мантии 
с честью и достоинством. Это один из профессио-
нальных нарядов, дошедших до нас в практически 
неизменном виде. ношение мантии нивелирует ин-
дивидуальность судьи, подчёркивает тот факт, что 
решение судьи исходит не от его личных пристра-
стий, симпатий или антипатий, а отправляется непо-
средственно от имени закона. 

Мантия как символ правосудия и как форма внеш-
него закрепления правосудия выражает особый не 
только политико-правовой, но и деонтологический 
смысл. образ судьи в мантии неотделим от симво-
ла правосудия, так как воспринимается в едином 
взаимодействии профессионально-правовой и госу-
дарственной символики. символ придаёт деонтоло-
гический смысл окружающей действительности. и 
мантия как символ правосудия в судебном процессе 
утверждает этот смысл вновь и вновь. 

философский энциклопедический словарь опре-
деляет символ как отличительный знак; знак, образ, 
воплощающий какую-либо идею; видимое, реже 
слышимое образование, которому определённая 
группа людей придаёт особый смысл, не связанный с 
сущностью этого образования [19, с. 413]. символы 
с более абстрактным смыслом олицетворяют часто 
нечто такое, что иным путём, помимо символов, не 
может быть выражено. так, например, государствен-
ный герб понимается как символ национальной не-
зависимости, суверенитета; паспорт – как символ 
гражданства; конституция страны – как символ выс-
шей справедливости, законности. 

Продолжая логическую цепочку рассуждений, 
можно сказать, что мантия, как символ правосудия, 
является основанием подтверждения прав и обязан-
ностей конкретного судьи. своей общепринятой 
формой она устанавливает однозначность понима-
ния содержания норм права в процессе применения; 
служит надёжным средством сохранения и транс-
ляции правовой информации; оказывает рациональ-
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ный и эмоциональный, этический, эстетический, 
психологический эффект, воздействуя на сознание 
и поведение людей; на подсознательном, рефлектор-
ном уровне служит важным приёмом не только на-
ционального, но и международного общения. своим 
безупречным строгим видом мантия призвана напо-
минать участникам судебного процесса об особом 
статусе судьи. 

облачённый в мантию судья (начинающий или 
со стажем службы) как бы примеряет на себя облик 
высокопрофессионального судьи. Мантия активизи-
рует, настраивает, подготавливает судью к исполне-
нию его служебных обязанностей, вызывает в нём 
стремление соответствовать стереотипу професси-
онала – исполнять обязанности беспристрастно, со-
бранно, объективно, сохранять самообладание, лич-
ное достоинство, заботиться о своей чести, избегать 
всего, что может причинить ущерб репутации или 
поставить под сомнение его объективность и неза-
висимость при осуществлении правосудия. 

Переодевание призвано обеспечить духовный пе-
реход в соответствующее ритуалу состояние. одея-
ние должно соответствовать характеру действа, поэ-
тому так важно судье облачаться в мантию, оставляя 
цивильное платье для мирских дел. Можно сказать, 
что судья, облачаясь в мантию, получает «прививку» 
к профессионализму. в педагогике метод прививки 
известен с 1991 года. исследование андре роше так 
и называлось – прививающая педагогика – «Grafting 
pedagogy» [20]. 

разница между прививающей и развивающей пе-
дагогикой заключается в том, что развивающая пе-
дагогика направлена на содействие освоению опыта 
человечества как такового. в прививающей педаго-
гике человек учится не присваивать чужой опыт – он 
учится иметь с ним дело. иными словами, акцент 
здесь смещается с содержания, подлежащего усво-
ению, на процесс освоения этого содержания и, воз-
можно, порождения нового [8, с. 145].

в.к. данченко в статье «три уровня надличност-
ного самосознания» приводит доказательства того, 
что «метод прививки» в итоге сводится к методу на-
правляемого самоанализа и принципа саморазвития 
личности. Под «принципом саморазвития» подраз-
умевается вера в то, что сам человек знает себя луч-
ше, чем кто-либо другой. знает свои недочёты и что 
ему нужно предпринимать для своего совершенство-
вания и саморазвития [9, с. 76-77]. 

таким образом, с помощью педагогического мето-
да прививающей педагогики активируется принцип 
направляемого самоанализа личности [9, с. 118-135]: 
при примерке мантии совершается «прививка» на 

установку к саморазвитию судьи соответственно тре-
бованиям стандарта внешнего вида, создается деон-
тологическая модель (эталон) судьи-профессионала. 

во многих странах мира (австралия, великая 
Британия, индия, ирландия, канада, новая зелан-
дия, сШа) слушатели юридических факультетов, 
в том числе и будущие судьи, в студенческие годы 
носят специальную форменную одежду. они одеты 
в мантии магистров, бакалавров. форменная одеж-
да призвана способствовать повышению официаль-
ности, ответственности, готовности к практической 
деятельности. она стимулирует к овладению норма-
ми культуры – этической, психологической, полити-
ческой, экономической, информационной, эстетиче-
ской; в рамках последней нацеливает на выработку 
стиля в одежде, устанавливает стандарт внешнего 
вида профессии. 

в медицинских учебных заведениях будущие 
врачи со студенческой скамьи приучаются к эстети-
ке ношения белого халата. в этом аспекте деонтоло-
гия сближает эти профессии. врачи готовятся лечить 
тело, а судьи готовятся лечить душу. 

оценочная характеристика профессионализма 
судьи связана с глубоким анализом и разносторон-
ней инспекцией качества его деятельности. однако 
восприятие судьи начинается с оценки его внешне-
го вида и поведения. вследствие такой оценки судье 
может быть дана характеристика как положительная, 
так и отрицательная. разумеется, первое впечатле-
ние невозможно произвести дважды. антипатия, вы-
званная первым впечатлением, порождает недоверие 
к профессиональным и деловым качествам судьи, 
так как психологическое воздействие на участников 
судебного процесса начинается с момента появления 
судьи в зале заседания. и от того, как судья сумеет 
организовать этот момент, зависит доверие к нему, 
дисциплина и ответственность сторон процесса. 

выводы. судья контактирует с людьми разного 
материального положения, однако на каждого, кто 
к нему обращается, он должен производить одина-
ково приятное впечатление и вызывать доверие как 
представитель судебной власти, который одинаково 
слышит голоса всех, а не только сильнейших, вопло-
щает справедливость, беспристрастие и законность. 
Суд – это отражение нашей жизни, где сплелись 
драма, комедия и трагедия. Быть судьей – высокое 
искусство. Это искусство выражается в профес-
сионализме деятельности, сформированном не без 
участия магического воздействия мантии, а также 
в умении достойно носить мантию как символ пра-
ва, справедливости, независимости, профессиональ-
ного свершения правосудия. 
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Межі ЗдійсненнЯ судовоЇ влади Щодо суспільства  
(теоретико-правові аспекти)

LIMItS of JuDIcIaL power IN reLatIoN to SocIetY  
(theoretIcaL aND LegaL aSpectS)

Мовчан в.в., 
аспірант юридичного факультету 

Київського національного університету  імені Тараса Шевченка 

У статті розглядаються теоретико-правові аспекти меж здійснення судової влади щодо суспільства як суб’єкта 
державно-правової системи. Подане авторське бачення суспільства і його взаємовідносин з судовою владою. За-
пропонована система меж здійснення судової влади щодо суспільства, що основана на моралі і праві. Обґрунто-
вана необхідність визначення морально-правових меж здійснення судової влади щодо суспільства (як арбітра) в 
контексті політико-правових процесів становлення правової держави та громадянського суспільства. Пропонується 
авторська концепція поширеності судової влади на суспільство.

Ключові слова: суспільство, право, мораль, межі, судова влада.
В статье рассматриваются теоретико-правовые аспекты пределов реализации судебной власти по отношению 

в обществу как субъекту государственно-правовой системы. Раскрывается авторское видение общества и его вза-
имодействия с судебной властью. Предложена система пределов реализации судебной власти по отношении к 
обществу, основанных на морали и праве. Обоснована необходимость определения морально-правовых пределов 
реализации судебной власти по отношению к обществу (как арбитра) в контексте политико-правовых процессов 
становления правового государства и гражданского общества. Предлагается авторская концепция распростране-
ния судебной власти на общество. 

Ключевые слова: общество, право, мораль, пределы, судебная власть.
This paper discusses about the theoretical and legal aspects of the limits of judicial power in relation to society as 

a subject state legal system. Author’s vision of a society and its relationship with the judiciary is posted. The system 
limits of the judicial power in relation to society based on morality and law is proposed. Needs to determine the moral 
and legal limits of the judicial power in relation to society (as arbitrator) in the context of political and legal processes of 
becoming legal state and civil society is grounded. The author’s conception of the prevalence of the judiciary in society 
is suggested.

Key words: society, law, morality (ethics), state, limitations, judicial power.

постановка проблеми. Питанню взаємовідно-
син судової влади і суспільства сьогодні, на жаль, в 
наукових колах приділяється мало уваги. це спричи-
няє відстороненість суспільства від судової влади, і 
остання сприймається як виключний інструмент дер-
жави по здійсненню правосуддя. вказане породжує 
конфлікт між ідеями ставлення правової держави і 
громадянського суспільства та судовою функцією 

держави. адже, якщо роль держави повинна змен-
шуватися, а суспільства та його інституцій – збіль-
шуватися, то судова влада безпосередньо пов’язана з 
суспільством як суб’єктом державно-правової систе-
ми, тому необхідно визначити можливі та необхідні 
межі для їх взаємовідносин.

визначення та опис межі здійснення судової вла-
ди щодо суспільства покликано охарактеризувати 
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техніко-юридичну, соціально-правову, теоретичну та 
практичну сторону судової влади як можливого арбі-
тра у процесах становлення громадянського суспіль-
ства та правової держави. здійснення судової влади в 
межах моралі (обмеження здійснення судової влади 
принципами рівності, справедливості та милосер-
дя), а не тільки права, покликано забезпечувати її 
суспільну легітимність та політико-правові зв’язки з 
суспільством.

орієнтування на практичну цінність меж здій-
снення судової влади може стати платформою для 
формування комплексного підходу до розуміння 
природи та сучасного місця й значення судової влади 
в державно-правовій системі.

аналіз останніх досліджень і публікацій. різні 
аспекти судової влади та нове осмислення можливих 
моделей державно-правових систем можна віднайти 
в роботах в. костицького. теоретико-правові під-
ходи до розуміння та визначення меж, обмеження 
державної влади розкриваються у роботах а. Маш-
кова. вплив та взаємозв’язки моралі держава, пра-
ва і судової влади були предметом наукової уваги в. 
костицького, о. Шевченка, в. Мовчана. зокрема, о. 
Шевченко у своїх наукових пошуках обґрунтував 
цінність моралі для застосування в державно-право-
вих системах на різних історичних етапах існування 
держави та права, взаємозв’язки і вплив моралі на 
правосуддя 

Питання меж здійснення судової влади, їх при-
рода, види та значення є предметом дослідження 
вітчизняного дослідника в. Мовчана. в свою чергу, 
с. Прилуцький опрацьовує теорію судового права, 
що створює умови для формування окремої теорії 
меж судової влади та нових підходів до розуміння 
соціо-правової, суспільно-полічтиної природи су-
дової влади.

невирішені раніше частини проблеми. на сьо-
годні у вітчизняних та зарубіжних доробках у галузі 
держави та права відсутні комплексні дослідження 
меж судової влади, зокрема меж здійснення судової 
влади щодо суспільства. це є суттєвим недоліком, 
що не сприяє стабільності процесів становлення 
правової держави та громадянського суспільства. 
Практично й теоретично не розроблено розуміння 
меж здійснення судової влади щодо суспільства як 
необхідного елементу забезпечення прав і свобод 
людини, стабільності функціонування державно-
правових систем. 

Мета статті – розглянути суспільство як суб’єкта 
державно-правової системи та судову владу як арбі-
тра поміж суб’єктами у політико-правових процесах 
становлення громадянського суспільства та правової 
держави. визначити та описати межі здійснення су-
дової влади щодо суспільства. запропоновувати мо-
раль і право в якості обмежувачів здійснення судової 
влади щодо суспільства, співмірне поєднання яких 
здатне забезпечувати стабільність функціонування 
державно-правової системи та умови для реалізації 
соціального капіталу. розкрити взаємозв’язки між 
межами здійснення судової влади і ефективністю 
становлення правової держави та громадянського 

суспільства, показати історичні приклади судових 
процесів над суспільствами.

виклад основного матеріалу. в юриспруден-
ції найбільш вживаними поняттями є народ, нація 
та суспільство. серед науковців нема одностайної 
думки щодо уніфікованого розуміння згадуваних 
понять. зокрема, як пише французький мислитель 
ф. люшар [1, с. 342], «народ, нація як збірне понят-
тя є нічим іншим, як конструкцією людського розу-
му». в свою чергу, в.л. арбєніна [2, с. 29] зазначає, 
що існує близько сотні визначень поняття «нація», 
розроблені численні теорії нації, які виходять із 
принципово відмінних методологічних орієнтацій. 
к. Поппер, розмірковуючи над цими поняттями, 
приходить до висновку, що в історії «ніхто не міг 
пояснити, що він мав на увазі під нацією» [3, с. 60]. 
Більше того, в літературі [4, с. 13] можна зустріти 
застереження про небезпеку маніпулювання різни-
ми їх значеннями: «…небезпека… по-перше, в дво-
значності або й тризначності самого слова «народ», 
яке часом означає націю, а часом – просто люд, а 
часом – населення, і дозволяє кожному демагогові 
непомітно переходити з одного значення до друго-
го» . саме тому здійснюються спроби [5, с. 100-101] 
відкинути конкретність, а взяти за основу абстрак-
тність таких понять, зокрема народу як категорії 
суспільних відносин. 

в юриспруденції, в цілях дослідження меж здій-
снення судової влади щодо суспільства, на нашу 
думку, варто використовувати поняття суспільства, 
яке є збірним поняттям (об’єднує поняття «нація», 
«етнос», «народ» тощо) і розглядає загальні риси ор-
ганізації соціальної системи, є абстрактною модел-
лю оптимальної взаємодії всіх соціальних елементів 
державно-правового буття. 

Єдиним співмірним до держави за можливостя-
ми впливу суб’єктом є суспільство (громадянське 
суспільство), яке в епоху швидкого розвитку інфор-
маційних технологій набуває все більше організо-
ваного вигляду та влади, формує зміст суспільного 
інформаційного середовища та його спрямованість. 
Як співвідноситься суспільство, держава і судова 
влада? на перший погляд, очевидно, що судова вла-
да, як одна із гілок державної влади, опосередковано 
обмежується громадянським суспільством в процесі 
зменшення ролі держави і збільшення ролі суспіль-
ства в державотворчих процесах. 

суспільство є джерелом державної влади, наді-
ляє її суверенітетом, що зазначається у більшості 
конституцій демократичних держав. разом з тим 
суспільство залишається первинним носієм публіч-
ної влади, реалізуючи її безпосередньо через паро-
вий статус громадянина чи через різні за організа-
ційно-правовими формами громадські інституції, 
утворення тощо, які в сукупності є громадянським 
суспільством та опосередковано через державу і її 
утворення. Між суспільством і державою (держав-
ною владою) виникають складі політико-правові, 
організаційно-функціональні, економіко-соціальні, 
суспільні взаємовідносини, в яких важливу роль ві-
діграє судова влада як арбітр.
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Межами здійснення судової влади щодо суспіль-
ства виступають права і свободи цього суспільств, 
як цілісного суб’єкта суспільних державно-правових 
відносин, а також його обов’язки і відповідальність, 
правові статуси держави, громадянських інститутів 
тощо. з іншого боку, межами виступають моральні 
принципи рівності, справедливості та милосердя, які 
обмежують прояви всіх суб’єктів суспільних право-
вих відносин. саме такі межі здійснення судової вла-
ди щодо суспільства пропонуються нами, виходячи з 
історичних аспектів їх формування.

в історії людства можна віднайти приклади суду 
над суспільством, його оцінки, трактування, умов, 
причин та наслідків. такі факти викладені Біблії. 
Мова в ній йде не тільки про єврейську спільноту, 
а про все тогочасне суспільство, яке було відомо 
єврейській культурі. Божі суди проголошували такі 
пророки, як ісая, Єремія, Єзикіїль, і вони проголо-
шувалися від імені Бога-ієгови. вказані мужі зверта-
лися окремо до єврейської громади, інших народів, 
окремо до царів, священників, законодавців, пасти-
рів, князів тощо, тобто до суспільства в цілому, до 
його інститутів, до держави та її органів. слід під-
креслити, що вже тоді держава і суспільство роз-
глядалися як самодостатні явища. суд зводився до 
інкримінування згаданим суб’єктам вчинення по-
рушень, даних Богом через Мойсея законів, що сто-
сувалися впорядкування побутового (приватного), 
державно-політичного (публічного) життя, а також 
духовно-етичних, релігійних норм, які впорядко-
вували порядок сповідування єдиного Бога. окрім 
порушення формальних приписів законів, їм інкри-
мінувалося порушення і публічних, і приватних пра-
вовідносинах духу законів – моральності, зокрема: 
справедливості, рівності, милосердя. Проголошува-
ні судді від імені Бога встановлювали наявність вини 
у діях вищеперерахованих суб’єктів на підставі кон-
кретних фактів, проголошувалась відповідальність 
та заклики до виправлення своєї поведінки задля 
уникнення покарання. 

зміст судових процесів суттєво відрізнялися 
щодо суспільства і держави євреїв та щодо інших на-
родів спільнот. відмінність полягала у тому, що ін-
шим народам та їх представникам інкримінувалось 
виключно порушення моральних начал (рівності, 
справедливості та милосердя), тобто тільки моралі 
та неповага до Бога-ієгови, натомість єврейському 
народу – ще й порушення їхніх законів, що надава-
лись всевишнім для врегулювання всіх сфер сус-
пільних правовідносин: від побутових, приватних до 
публічно-правових, міжнародних правовідносин.

Підтвердження розуміння діяльності сторозапо-
вітних пророків саме в контексті формального здій-
снення судочинства Бога-Єгови над суспільством, 
державно-правовою системою можна віднайти у 
формулюваннях вірша 22 глави 33 книги пророка 
ісаї: «Бо господь – наш суддя, господь законодавець 
для нас, господь то наш цар…» [6, с. 714]. Єзикіль 
в 30 вірші 19 глави своєї книги конкретно характе-
ризує свою діяльність як судову по відношенню до 
суспільства, яка здійснюється від імені Бога: «тому 

буду судити вас, доме ізраїлів, кожного за дорогами 
його, говорить господь Бог» [6, с. 548].

в книзі пророка ісаї в першій главі в 1-20 віршах 
описується судовий процес. спочатку старозаповіт-
ний пророк вказує на причину для здійснення су-
дочинства щодо цього суспільства, а потім на його 
провину: «…синів собі виховав та викохав Я, а вони 
зняли бунт проти Мене … о люду ти грішний, наро-
де тяжкої провини, лиходійське насіння, сини-шкід-
ники, – ви покинули господа, ви святого ізраїлевого 
понехтували, – обернулись назад … відкиньте зло 
ваших учинків…, перестаньте чинити лихе! навчіть-
ся чинити добро, – правосуддя жадайте, карайте гра-
біжника, дайте суд сироті, за вдову заступайтесь» [6, 
с. 681-682]. Пророк Єремія вказував: «так говорить 
господь: Якщо ви не будете прислухуватися до Мене, 
щоб ходити за законом Моїм, якого Я дав вам, щоб 
прислухуватися до слів рабів моїх пророків, яких Я 
посилаю до вас рано та пізно, та не слухали ви, то 
вчиню з цим домом, як з Шіло, а місто це дам на про-
кляття для всіх народів землі…» [6, с. 786]. 

Покаранням, яке повинно було понести єврей-
ське суспільство, – це втрата особистої свободи 
кожного члена суспільства – 70-річна вавилонська 
неволя, згадана в 39 главі книги пророка ісаї та 25 
главі пророка Єремії, а для держави – втрата влади, 
суверенітету, території та загибель. суд в єврейській 
культурі в тогочасному розумінні здійснювався над 
звершеними фактами, над подіями, що вже відбули-
ся. Покарання, як наслідок, прийшло із завоюванням 
ізраїльського царства ассирією у 720 р. до нашої ери 
(передбачалося пророком ісаєю в главі 7 своєї книги 
[6, с. 688]) та юдейського царства вавилонською ім-
перією у 539 р. до р.Х. ці факти сприймалося єврея-
ми однозначно як покарання, винесене Божим судом 
та проголошене через пророків.

з народом вавилону судився Бог не за порушен-
ня єврейських законів, а за порушення загальних 
моральних принципів, чесних правил ведення війни, 
про що слідує з формулювання ісаї наступного зміс-
ту: «сиди мовчки і ввійди до темноти, о дочко хал-
деїв, бо кликати більше не будуть тебе: Пані царств! 
розлютився я на народ свій, збезчестив спадщину 
свою, та й віддав їх у руку твою. ти не виявила ми-
лосердя до них: ти над старцем учинила ярмо свою 
дуже тяжким, та й сказала: «навіки я панею буду! і 
до серця не взяла тих речей, не подумала про свій 
кінець … і Я покараю всесвіт за зло, а безбожних за 
їхню провину, бундючність злочинця спиню, а гор-
дість насильників знижу» [6, с. 729]. таким чином, 
за антилюдську, аморальну поведінку суспільство та 
вавилонська імперія як держава засуджувалась до 
загибелі і на вічне спустошення. 

в пророка Єзекіля прослідковується судовий про-
цес над народами тиру (гл. 26-27), сидону (гл. 28), 
Єгипу (гл. 29-32) та їхніми керівниками через те, що 
вони також не дотримувалися моральних чеснот: 
рівності, справедливості та милосердя, і не проявля-
ли поваги до Бога-Єгови («…повищилось серце твоє 
… аж поки не знайшлася на тобі несправедливість 
… твоє нутро переповнилось насиллям … зневажав 
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ти святині мої» [6, с. 858-866] тощо). у Пророка да-
ниїла знаходимо пораду царю навуходоносору (вірш 
24 книги пророка даниїла) про те, як забезпечити 
стабільність правопорядку і стабільність функціону-
вання державно-правової системи: «тому, царю, не-
хай буде до вподоби моя рада тобі, – зламай же свої 
гріхи справедливістю, а свої провини – милістю для 
вбогих, щоб твій мир був довголітнім» [6, с. 892].

Без сумніву, згадані вище талановиті і кращі му-
дреці того часу вбачали відхилення врегулювання 
суспільно-правових відносин від збалансованого й 
співмірного застосування у них моралі і права. такі 
відхилення неодмінно мали привести до негативних 
наслідків. Пророк ісайя закликав суспільство ви-
правитися: «Як захочете ви та послухаєтесь, то бу-
дете добра землі споживати. а коли ви відмовитесь 
і неслухняними будете, – меч пожере вас…» [6, с. 
681-682]. Пророк Єремія також закликав юдейський 
народ зупинитися у своїй діях проти Бога, Божих за-
конів та людини і уникнути присудженого покаран-
ня: «Бо якщо ви насправді поправите ваші дороги та 
ваші діла, бо якщо один одному будете справді чини-
ти справедливо, не будете тиснути чужинця, сироту 
та вдову, не будете лити невинної крові на місці цьо-
му, і за іншими богами вслід не підете собі на біду, 
– то зроблю, що ви пробуватимете на цім місці, у 
краю, що його дав я вашим батькам відвіку навіки!» 
[6, с. 760]. інший Пророк – Єзекіїль, в главі 18 своєї 
книги закликає відновити регулювання суспільних 
правовідносин моральними принципами: рівніс-
тю, справедливістю і милосердям, а також правом 
(Мойсеєвими законами): «а чоловік, коли він спра-
ведливий, і робить право та справедливість, на горах 
жертівного не їсть, і очей своїх не зводить до божків 
ізраїлевого дому, і жінки свого ближнього не зане-
чищує, а до жінки в часі її нечистоти не наближаєть-
ся, і нікого не тисне, боржникові заставу його конче 
звертає, грабунку не чинить, хліб свій дає голодному, 
а голого покриває одежею, на лихву не дає, а відсо-
тків не бере, від кривди відвертає руку свою, чинить 
правдивій суд поміж чоловіком та чоловіком, устава-
ми Моїми ходить, а прав Моїх дотримує щоб чинити 
правду, – справедливий такий конче буде жити, гово-
рить господь Бог!» [6, с. 847-848]. 

щодо юридичних характеристик такого історич-
ного й сакрального судового процесу, можна сказа-
ти, що він складався з опису фактичних порушень, 
нагадування необхідних правил поведінки і санк-
цій за ухилення від такої поведінки. разом з тим 
обов’язково була вказана суб’єктивна сторона по-
ведінки: умисність, усвідомленість, винність діяння, 
адже єврейське суспільство зумисне відступило від 
Мойсеєвих законів і моральності. 

відступ від законів відбувався через складні полі-
тичні внутрішні і зовнішні обставини, в яких почали 
домінувати культ сили, власного збагачення, необ-
меженої влади та впливу. саме егоцентричне спря-
мування сприяло зневірі у Богу, руйнувало струк-
туру суспільства з середини, структуру і зміст його 
публічної організації, стабільність та мир у міжна-
родних відносинах. таке становище єврейського та 

оточуючих їх народів неодмінно мало призвести до 
кризи, тому геніальні того часу люди – пророки – як 
гучні «дзвони» били на сполох і зрозумілою мовою 
того часу наглядно організовували судовий процес 
над таким суспільством і його складовим з метою 
відвернення занепаду і повернення до першооснов – 
моральної спільноти. 

до поданої нами інтерпретації проявів судової 
влади над суспільством в історії євреїв можна відно-
ситься по-різному. однак подальші історичні факти, 
які виконалися у повній відповідності з присудами 
пророцтв, свідчать про настання саме негативних 
наслідків (полон євреїв та втрата ними державності, 
поневолення інших народів) для суспільства, яке не 
спромоглося вчасно повернутися до врегулювання 
своїх суспільних правовідносин в межах права та 
моралі та не використало всіх можливостей судової 
влади.

обраний нами історичний приклад суду над сус-
пільством і його сприйняття є актуальними для су-
часних процесів формування національних та гло-
бальних суспільств. Як і тоді, сьогодні є об’єктивні 
фактори, що вказують на очевидні передумови, які 
становлять загрозу для існування всієї людської циві-
лізації. Мова йде про зростання егоїстичних інтере-
сів окремо взятої особи, інших суб’єктів суспільства, 
які перемагають моральні цінності, що закладені в 
основах кожної державно-правової системи. таки-
ми факторами є глобальне потепління, накопичення 
атомної і іншої видів зброї масового ураження, недо-
бросовісне використання інформаційних баз даних, 
економічні монополії, масштабне споживання невід-
новлюваних природних ресурсів тощо. такі чинни-
ки, на нашу думку, повинні впливати на визначення 
меж здійснення судової влади щодо суспільства, а 
юридично окреслені формули таких меж судового 
втручання у справи суспільства і визнаватися всією 
людською цивілізацією.

висновки. в контексті необхідності визначення 
меж здійснення судової влади щодо суспільства міні-
мальним її проявом можна вважати вирішення при-
ватних спорів про право, тобто здійснення правосуд-
дя між членами суспільства. саме через здійснення 
правосуддя судовою владою зсередини суспільства 
підтримується правопорядок, соціальна, економічна 
тощо стабільність, що цементує соціальну систему і 
забезпечує її життєздатність. Максимальним – роз-
гляд спорів поміж державою, особою чи суспіль-
ством. відповідно, межами здійснення судової влади 
виступатиме її правовий статус та правовий статус 
згаданих суб’єктів і їх юридичне закріплення в пра-
вових системах.

Межі здійснення судової влади щодо суспільства 
можна класифікувати за масштабами на: глобальні – 
визначаються за правовим статусом всього людства і 
глобальної судової влади, та локальні – визначають-
ся за правовим статусом локального суспільства і 
локальної судової влади, за суб’єктною спрямованіс-
тю на: зовнішні – визначаються правовим статусом 
суспільства в цілому, внутрішні – визначаються за 
правовими статусом елементів (суб’єктів) суспіль-
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ства. Причому максимальним проявом судової влади 
є прояв на глобальному рівні, відповідно, мінімаль-
ний – локальний рівень. те ж можна сказати і про 
максимальність прояву судової влади щодо суспіль-
ства в цілому, та назвати мінімальними прояви щодо 
елементів чи суб’єктів цього суспільства. 

наш підхід до визначення меж здійснення судової 
влади щодо суспільства через систему моральних і 
правових ідеалів є виправданим в контексті поглядів 
мислителів ХХ століття на кризові явища в індивіду-
альній та колективній правосвідомості. П.ж. Прудон 
писав, що «власність і суспільство – дві безумовно не-
поєднувані речі» [7, с. 41], а інші вчені вказували, що 
«безграничний розвиток свободи привів би до загаль-
ної нерівності, безумовне втілення рівності призвело 
б до повного подавлення свобод» [8, с. 109-125] тому, 
на нашу думку, саме судова влада, впливаючи на сус-
пільство, повинна і здатна забезпечувати пропорційне 
співвідношення егоїзму з альтруїзмом в суспільних 
правовідносинах і досягати їх збалансованого рівня 

в межах права і моралі, стабільності функціонування 
всієї державно-правової системи. лише здійснення 
судової влади щодо суспільства в межах права і мо-
ралі забезпечить перетворення держави з «товариства 
з обмеженою відповідальністю, створеного в цілях 
виробництва законодавчих положень [9, с. 246]» в 
інструмент реалізації і досягнення стабільності всіх 
суспільно-правових, соціальних відносин.

Поширення судової юрисдикції на суспільство 
як суб’єкт політико-правових відносин з пропорцій-
ним застосуванням права і моралі забезпечить фор-
мування, описаного гегелем, сильного і впевненого 
в собі суспільства, яке зможе розглядати правопо-
рушення як ізольоване, чисто суб’єктивне явище і 
пом’якшувати за нього покарання, а не використо-
вувати покарання для залякування [10, с. 257]. Мова 
йде про сильне суспільство, яке здатне, поряд з рів-
ністю і справедливістю, позитивно сприймати, схва-
лювати і застосовувати милосердя, прощення, вико-
ристовуючи ресурси на більш корисніші цілі.
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постановка проблеми. важливого значення для 
уяснення сутності правового впливу, процесу тво-
рення та реалізації права має аналіз правових засобів 
як правової категорії, яка має самостійне значення і 
одночасно належить до більш широкого утворення – 
правової системи суспільства. актуальність аналізу 
правових засобів обумовлена необхідністю вивчен-
ня теоретичних аспектів цієї юридичної категорії, 
важливістю вияву співвідношення правових засобів 
із суміжними правовими категоріями, необхідністю 
активізації та впровадження у практику правових за-
собів шляхом їх дослідження в межах правової сис-
теми суспільства.

стан дослідження. окремі аспекти правових за-
собів були предметом дослідження в сучасній теоре-
тичній науці, зокрема в працях М.ф. гущиної, М.і. 
козюбри, в.М. косовича, в.М. кудрявцева, о.л. 
львової, о.М. Мельник, т.і. тарахонич, о.ф. ска-
кун, М.Є. черкас. Хоча проблема прояву правових 
засобів у правовій системі суспільства і на сьогодні 
залишається малодослідженою. 

Метою цієї публікації є визначення місця право-
вих засобів серед елементів правової системи шля-
хом аналізу цих засобів на кожному рівні прояву пра-
вової системи суспільства.

досягнення означеної мети потребує уточнення 
розуміння правової системи суспільства, елементом 
якої є правові засоби.

виклад основного матеріалу. Почати дослі-
дження варто з визначень, які будуть покладені в 
основу нашого аналізу. до таких визначень можемо 
віднести такі поняття, як «правова система», «пра-
вові засоби», «засоби-установлення» та «засоби-ді-
яння».

у сучасній юридичній літературі не існує єди-
ного підходу до визначення категорії «правова сис-
тема» . це свідчить про багатоаспектність та бага-
тогранність цього правового явища. водночас слід 
зауважити, що поняття «правова система» належить 
до інституційних понять, появу яких у науці необ-
хідно пояснювати як соціальними, так і юридичними 
чинниками. При цьому важливим є визначення мето-
дологічних засад формування поняття «правова сис-
тема суспільства» . до них слід віднести, по-перше, 
сприяння широкому застосуванню системного під-
ходу до права, інших правових явищ; по-друге, зміц-
нення позицій методологічного плюралізму у пра-
вовій науці; по-третє, визнання вагомого значення 
соціологічних досліджень права в дії; по-четверте, 
становлення та розвиток порівняльно-правового 
аналізу для з’ясування нових параметрів та зв’язків 
правової системи; по-п’яте, поєднання формально-
юридичного, порівняльно-правового та соціологіч-
ного методів пізнання права внаслідок застосування 
комплексного підходу. дотримання цих засад сприяє 
розвитку поняття «правова система суспільства» як 
важливої гносеологічної та методологічної категорії. 
з огляду на основні засади та категоріально-поня-
тійний апарат системного аналізу правова система 
розглядається як підсистема соціальної системи, 
яка поряд з іншими підсистемами (економічною, 
політичною) об’єктивно необхідна для здійснення 
основних завдань суспільства, досягнення мети його 
функціонування. однак вона є і відносно самостій-
ним явищем [5, с. 6].

одні науковці схильні розглядати правову сис-
тему з точки зору поєднання інструментального і 
системного підходів та характеризують її як сукуп-
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ність правових явищ, засобів і компонентів. так, т. 
радько підкреслює, що правова система охоплює со-
бою внутрішньо узгоджені, взаємопов’язані правові 
компоненти, засоби, явища, які здійснюють вплив на 
правове життя суспільства, дії його суб’єктів, спри-
яючи як його стабілізації, так і необхідним динаміч-
ним змінам[16, с. 418].

інші вчені, обґрунтовуючи поняття правової сис-
теми, звертають увагу на єдність процесів та її еле-
ментів, характеризуючи правову систему як складне, 
багатогранне явище, яке розвивається та за своєю 
структурою є сукупністю взаємопов’язаних та вза-
ємозалежних елементів і процесів (право, юридична 
техніка, правозастосування, правова ідеологія, пра-
вовідносини тощо) [19, c. 94].

найбільш доцільним з нашої точки зору та з огля-
ду на досліджувану проблему є визначення право-
вої системи як внутрішньо узгодженої сукупності 
правових засобів, за допомогою яких досягається 
регулятивно-організуючий вплив на суспільні від-
носини, тобто досягається соціальне завдання права.

цілі права стосуються не тільки окремих 
суб’єктів, а і забезпечують закріплення та стимулю-
вання розвитку суспільних відносин, запобігають 
виникненню суспільно шкідливих відносин. досяг-
нення цих цілей здійснюється за допомогою певних 
засобів, що є шляхами юридичного впливу на пове-
дінку суб’єктів, тобто правових засобів.

у юридичні літературі склалася тенденція існу-
вання двох підходів до визначення категорії «правові 
засоби» : широкий та вузький. Представники широ-
кого підходу розглядають правові засоби як сукуп-
ність юридичного інструментарію та діянь суб’єктів 
[15, c. 240; 9, c. 722]. Представники вузького підходу 
до розуміння правових засобів розкривають їх лише 
через категорію «юридичний інструментарій» [17, c. 
402; 4, c. 233]. на нашу думку, найбільш доцільним 
є широкий підхід, оскільки саме він найбільш повно 
розкриває внутрішню систему категорії «правові за-
соби» .

отже, правові засоби – це правові категорії та ді-
яння суб’єктів правовідносин, що застосовуються з 
метою досягнення певного правового результату.

саме за допомогою правових засобів право «пи-
сане» перетворюється на право «діюче» . цей право-
вий інструментарій реалізується за допомогою діянь 
суб’єктів, тому не слід відкидати діяння, оскільки 
без них цей інструментарій не був би реалізований. 
крім того, більшість засобів-технологій складають 
правотворчу, правозастосовну діяльність. 

ігнорування за інструментального підходу засо-
бів-діянь (технологій) та акцентування уваги лише 
на інституційній стороні розуміння правових засобів 
не дозволяє повноцінно враховувати всі ті фактори, 
за допомогою яких можливе досягання поставлених 
цілей. адже результат неможливо отримати тільки за 
допомогою статичних явищ, які автоматично не при-
зводять до бажаного результату. Потрібні ще й діян-
ня, зусилля, активність, пов’язані з використанням 
інструментів, що закріплені в законодавстві. Поєд-
нання засобів-установлень та засобів-діянь створює 

необхідний та самодостатній комплекс для досяг-
нення конкретних цілей.

визначення місця правових засобів в правовій 
системі найбільш доцільно розглядати через призму 
рівневої характеристики правової системи, оскільки 
правові засоби не діють відокремлено, а виступають 
частинами єдиного правового механізму – правової 
системи, вони націлені на досягнення конкретного 
результату. тому повноцінне усвідомлення важли-
вості правових засобів у правовій системі суспіль-
ства можливе лише за умови вивчення їх місця та 
мети на кожному рівні правової системи.

у юридичній літературі виокремлюють п’ять рів-
нів правової системи: 1) суб’єктивний; 2) інтелекту-
ально-психологічний; 3) нормативно-регулятивний; 
4) організаційний; 5) соціальний [12, c. 17].

Суб’єктивний рівень виокремлюється задля під-
креслення значення суб’єктів права як системоутво-
рюючих матеріальних факторів правової системи. 
саме індивідуальний суб’єкт (громадянин, особа без 
громадянства, іноземець), а також об’єднання зазна-
чених суб’єктів (громадські організації та рухи, акці-
онерні товариства, інші комерційні та некомерційні 
організації та держава в цілому) мають права і від-
повідні юридичні обов’язки, виступають реальними 
елементами правової системи.

обов’язковим структурним елементом правового 
регулювання є поведінка особи та інших суб’єктів 
права в якості засобу регулювання їх прав та свобод, 
передбачених правовими нормами, та його суспіль-
ний результат.

ця юридично значуща поведінка, перш за все, 
виявляється у правотворчій та правозастосовній ді-
яльності як засіб встановлення правових приписів та 
їх реалізації. Без цієї діяльності суб’єктів права його 
функціонування було б неможливим. вищезазначена 
діяльність суб’єктів права відображається у засобах-
діяннях (технологіях).

до засобів-діянь належать акти реалізації прав та 
обов’язків як самостійний елемент механізму право-
вого регулювання. доречно зазначити, що практично 
всю юридичну діяльність (правотворчу, правозасто-
совну, інтерпретаційну), якщо її брати через призму 
актів реалізації прав та обов’язків, можливо віднести 
до юридичної технології (засобів-діянь). наприклад, 
правотворчий орган, приймаючи нормативні акти, 
реалізує надані повноваження через відповідні права 
та обов’язки. так само здійснюється і будь-яка інша 
юридична діяльність, основу якої, знову ж таки, 
складають акти реалізації прав та обов’язків, а ре-
зультатом є правозастосовні та інтерпретаційні акти. 

Питання правових засобів є актуальним і щодо 
інститутів самозахисту і права громадян на захист. 
адже доволі часто суб’єкти самі намагаються до-
сягти своїх цілей (захистити ті чи інші інтереси) за 
допомогою конкретних засобів, закріплених в зако-
нодавстві. для більш ефективного результату гро-
мадяни звертаються до спеціалістів (юристів), які зі 
всієї сукупності правових засобів надають можли-
вість обрати найбільш адекватний, оптимальний в 
конкретній ситуації. 
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деякі вчені підтримують ідею, згідно до якої саме 
суб’єкт і є центром правової системи. в цьому ви-
падку варто підтримати думку о.в. зайчука та н.М. 
оніщенко, які вважають вказану позицію наслідком 
відсутності логічної стрункості в основних категорі-
ях правової системи. до правової системи належать 
права, свободи, обов’язки, але не їх носії. розгляд 
суб’єктів в якості частини правової системи перетво-
рює її на беззмістовну, позбавлену здорового глузду 
абстракцію. у зв’язку з цим юридичній діяльності 
так само слід відмовити у статусі елемента право-
вої системи через те, що її сутність полягає у дії, що 
реалізується, а це властиве лише людині, але не регу-
лятивній системі, яка спрямовує діяльність людини 
[3, с. 11].

на інтелектуально-психологічному рівні відбува-
ється формування та становлення правової культури 
окремої особи та формування правосвідомості (як 
індивідуальної, так і суспільної). Певна сукупність 
таких психічних явищ як емоції, почуття, переко-
нання дають змогу людині сприймати та оцінювати 
правову реальність, формувати власне відношення 
до цієї реальності і відповідно до цього формувати 
свою поведінку.

л.і. Петражицький зауважив, що основним мето-
дом правополітичного мислення є психологічна де-
дукція, висновки на основі підлеглих психологічних 
роздумів відносно тих психіко-мотиваційних та пе-
дагогічних наслідків, які повинні отримуватись в ре-
зультаті діяльності відомих інститутів права, чи від-
носно тих законодавчих засобів, які здатні викликати 
відомі бажані психічні, мотиваційні чи педагогічні 
ефекти [11, с. 4]. 

на інтелектуально-психологічному рівні правової 
системи можливо виокремити такі правові засоби: 
правова культура, правосвідомість, правові стимули 
та обмеження. вони впливають на формування та 
поширення юридичних знань. Правова культура – 
це певний стан правової спадщини, відображений у 
правових цінностях, нормах, процедурах, правосвідо-
мості, правовому мисленні, правотворчості та право-
реалізації, всіх видах юридичної діяльності [8, с. 18]. 

Правосвідомість – це погляди, ідеї, міркування, пе-
реконання, ціннісні орієнтації людей, які визначають 
знання, розуміння та усвідомлення необхідності вста-
новлення і функціонування певного правопорядку в 
суспільстві, ставлення до потреб людини, що виявля-
ються у формі активних вчинків у сфері суспільний 
відносин, як урегульованих нормами права, так і тих, 
що потребують такого регулювання[10, с. 12].

Правова культура і правосвідомість людини фор-
муються під впливом об’єктивних та суб’єктивних 
чинників. Проте правосвідомість не є стабільною 
категорією і включає в себе як позитивні, так і нега-
тивні переконання, погляди, судження тощо. Право-
ва культура – це лише ті позитивні цінності суспіль-
ства, що лежать в основі правомірної поведінки.

слід зазначити, що право здатне регулювати сус-
пільні відносини лише тоді, коли інформація, адре-
сована суб’єкту, сприйнята та втілилась в мотиві 
його діяльності. через це призначенням багатьох 

правових засобів і є інформування суб’єктів про 
можливість вибору певного варіанта поведінки в 
конкретних умовах життя. 

такими правовими засобами є не самі норми 
права, акти чи договори, а ті заходи інформацій-
но-психологічного впливу, що в них містяться. це 
– суб’єктивні права та обов’язки, заохочення та по-
карання, призупинення, пільги тощо, які трансфор-
муються в правові стимули та обмеження. саме ці 
стимули та обмеження, врешті-решт, є важливими 
для поведінки суб’єктів права.

Правове обмеження – це закріплене в праві утри-
мання від протиправних діянь, метою якого є задово-
лення інтересів суб’єктів в охороні та захисті. ними 
встановлюються межі, в яких повинні діяти суб’єкти, 
не порушуючи законні права інших суб’єктів.

залежно від елементу структури норми права 
можна виокремити юридичні факти-обмеження, 
обов’язки, заборони, призупинення, покарання.

Правовими стимулами є спонукання до законос-
лухняної поведінки. Правові стимули також класи-
фікуються залежно від елемента структури норми 
права на юридичні факти-стимули, суб’єктивні пра-
ва, законні інтереси, пільги, заохочення.

на нормативно-регулятивному рівні системоут-
ворюючим фактором є такі правові засоби, як норми 
права, оскільки вони відображають ідеальне уявлен-
ня людей про справедливість та несправедливість, 
про важливість стимулювання розвитку тих чи ін-
ших суспільних відносин [2, с. 63].

Правова норма є первинним елементом права. це 
загальнообов’язкове, формально визначене правило 
поведінки, встановлене та охоронюване державою з 
метою регулювання суспільних відносин. Правова 
норма відображає певну модель поведінки, має юри-
дичну силу, та її виконання забезпечене примусом з 
боку держави.

роль норми права як засобу управління у вирі-
шенні конкретних справ відповідає романо-герман-
ській традиції, згідно з якою право розглядається як 
модель соціальної організації. норма права дає мож-
ливість законодавцю в необхідних випадках ефек-
тивніше втручатися в ситуації і навіть орієнтувати 
суспільство на досягнення певних цілей [12, с. 82]. 

Характер дії правових норм у процесі досягнення 
цілей може бути різним, а саме:

1) інформаційний, ідеологічний, загальновихов-
ний;

2) реалізація норм права через дотримання, ви-
конання і використання – безпосередня реалізація 
права;

3) це державно-владна діяльність компетентних 
органів по забезпеченню впровадження правових 
норм – так звана правозастосовна діяльність [3, с. 11].

Правові норми належать до системи як елемент, 
з яким в той чи інший спосіб пов’язані всі інші ком-
поненти. в сукупності вони являють собою право і 
характеризують його як таке. нормативний показ-
ник висвітлює основну соціальну функцію правової 
системи – регулювання суспільних відносин, а також 
основні цілі та напрями правового впливу на розви-



52

Серія ПРАВО. Випуск 23. Частина ІІ. Том 1
♦

ток суспільства. норма перша відчуває на собі зміни, 
з неї починається реальне вдосконалення правової 
системи. завдяки своєму універсальному значен-
ню норма права розповсюджує свої якості й на інші 
рівні системи, слугує відправним елементом виміру 
правової матерії [9, с. 141].

Правовий інститут також є складовою норматив-
ного рівня правової системи. він є сукупністю пра-
вових норм, які регулюють певний вид суспільних 
відносин в межах відповідної галузі права. галузь 
права, в свою чергу, регулює однорідну сферу сус-
пільних відносин. вона є найбільш змістовним еле-
ментом системи права. 

Певна сукупність юридичних засобів у правових 
режимах, методах правового регулювання надає спе-
цифіку галузям та інститутам права, відображає осо-
бливий порядок організації конкретних суспільних 
відносин, що дозволяє більш гнучко та диференці-
йовано їх регулювати.

Правові засоби можливо розуміти і як універ-
сальний «будівельний матеріал» правової системи. 
і хоча загальновизнано, що остання складається з 
норм (і в цьому сенсі це вірно), не можна відкидати 
того факту, що самі норми теж складаються з пер-
винних, елементарних часток, до яких відносять такі 
юридичні засоби, як юридичні факти, суб’єктивні 
права та обов’язки, заохочення та покарання тощо 
(які є правовими стимулами та обмеженнями). При 
цьому найбільш значні блоки системи права – ін-
ститути, підгалузі та галузі (як і сама норма), теж у 
досліджуваному контексті можна назвати своєрідни-
ми правовими засобами. таким чином, поняття, що 
розглядається під відомим кутом зору, уніфікує всі ті 
явища, з яких складається право. у цьому відношен-
ні інструментальна теорія являє собою цілеспрямо-
ване та концентроване дослідження певного аспек-
ту права як системи правових засобів [7, с. 424]. до 
цього рівня правової системи можливо віднести такі 
засоби-установлення, як загальні принципи права. 
вони мають статичний та ідеальний характер.

Принципи права відіграють роль головних орієн-
тирів у його формуванні, оскільки еволюція права 
проходить від ідей до норм, потім через реалізацію 
норм – до суспільної практики. саме починаючи з 
виникнення ідеї, а ідея досить часто формується у 
вигляді правового принципу, принцип визначає та 
направляє розвиток права [14, с. 41].

Організаційний рівень охоплює всі юридично 
оформлені зв’язки, а також правові установи, закла-
ди та організації.

зв’язки між такими елементами як правові засо-
би є дуже важливими, оскільки певні явища можуть 
аналізуватися в якості складової тієї чи іншої сис-
теми лише з точки зору наявності певних зв’язків 
між ними. При цьому для запобігання ентропії та 
забезпечення цілісності системи такі зв’язки мають 
бути сильнішими за інші зв’язки тих самих явищ 
[6, с. 115].

один і той же об’єкт може бути в різних відно-
шеннях досліджений як системний або як несистем-
ний, але у будь-якому випадку, якщо предмети не іс-

нують поза зв’язком між собою, то вони не існують і 
поза відповідною системою [20, с. 133]. кожне яви-
ще потенційно може бути складовою різних систем, 
тому для системного підходу вирішального значення 
набуває структура системи, яка у багатьох аспектах є 
важливішою за її склад.

таким чином, до структури правової системи на-
лежать: 1) зв’язки між підсистемами; 2) зв’язки між 
частинами кожної з підсистем; 3) зв’язки між части-
нами різних підсистем; 4) зв’язки системи із серед-
овищем; 5) зв’язки компонентів системи із зовніш-
нім середовищем. вказані зв’язки за змістом можуть 
бути зв’язками взаємодії, перетворення, побудови, 
функціонування, розвитку, управління, субордина-
ції, координації, кореляції, комунікації[1, с. 255].

на цьому рівні важливою функцією правових за-
собів є забезпечення взаємодії суб’єктів права шля-
хом стимулювання правомірної поведінки та недо-
пущення протиправної.

важливим елементом правової системи суспіль-
ства є організаційна (або інституційна) складова – 
сукупність засобів, що являють собою правові уста-
нови, заклади та організації.

до них належать:
1) законодавчі, виконавчі та судові органи влади, 

які забезпечують здійснення правотворчої та право-
реалізаційної (правозастосовної) діяльності, функцій 
захисту права, а також правової політики держави;

2) правові установи юридичного профілю, які 
здійснюють науково-дослідну діяльність у юридич-
ній сфері, насамперед університети та інші вищі на-
вчальні заклади [18, с. 160].

Соціальний рівень правової системи характери-
зує, з одного боку, те, наскільки людина як суб’єкт 
права освоїла правову дійсність, те, як вона «живе» в 
ній, з іншого – те, як сформувалися і наскільки іден-
тичні інтересам індивіда і суспільства різного роду 
режими і стани, що дозволяють уявити собі певні 
результати, законність, дію правопорядку. на цьому 
рівні закладені в праві свободи, можливості і вимо-
ги, органічно поєднані з соціальною і політичною 
матерією. тут найбільш чітко виявляються ті якості 
правової системи, які мають важливе значення для 
формування і функціонування політичної системи і 
громадянського суспільства [13, с. 18].

основною метою правових засобів на цьому 
рівні є визначення рівня суспільного та особистого 
сприйняття суб’єктами права правової дійсності та 
координація діяльності осіб шляхом закріплення тих 
варіантів поведінки, в яких зацікавлені держава та 
суспільство.

висновки. Питання правових засобів, за допо-
могою яких може бути досягнута мета правово-
го регулювання, є вирішальним у визначенні його 
ефективності, тому що вдало обрані та перевірені на 
практиці правові засоби – гарантія високої продук-
тивності права. тому без поняття «правові засоби» 
неможливо повноцінно дослідити проблему ефек-
тивної дії права.

Правові засоби не є абстрагованими явищами, а 
існують і діють у тісному взаємозв’язку як між со-
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бою, так і з іншими елементами правової системи. 
тому важливим є аспект врахування дії правових за-
собів на кожному з рівнів правової системи. Правова 

система лише тоді зможе найбільш ефективно функ-
ціонувати, коли всі її рівні та засоби будуть адекват-
но та ефективно взаємодіяти між собою.
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сучасний етап державно-правового розвитку асо-
ціюється з процесами глобалізації. цілком очевид-
ним є, що за цих умов зазнають серйозної корекції 
зміст та механізми забезпечення прав людини.

серед дослідників цієї проблематики домінує 
думка, що, починаючи з другої половини 20 ст. – а 
саме з цього часу глобалізація набула швидких тем-
пів у всіх сферах суспільного життя, – зміст та забез-
печення людських прав почали зазнавати суттєвих 
змін. ці зміни знайшли свій вияв, насамперед, у по-
яві третього покоління прав і свобод – колективних 
прав. до таких прав належать, зокрема, такі як право 
націй і народів на самовизначення, право на здорове 
навколишнє середовище, право на економічний роз-
виток тощо.

Поява подібного роду прав – прав третього поко-
ління – свідчить про усвідомлення світовою спільно-
тою солідарних інтересів, пов’язаних з необхідністю 
забезпечення основних природніх прав людини, що 
можливо за умови сталого соціально-економічного 
розвитку, коли поступово обмежуються природні 
ресурсів планети, необхідності забезпечення земної 
цивілізації продуктами харчування, безпечного до-
вкілля, упередження техногенних ризиків та мінімі-
зації наслідків природних катаклізмів. 

з іншого боку, це відповідь на виклик глобалізо-
ваної епохи, пов’язаний з локальними конфліктами, 
в основі яких – соціально-економічні та політичні 
чинники. вказані конфлікти приносять величезні 
біди людству, створюють перешкоди сталому розви-
тку міжнародного співтовариства.

своє формальне вираження ці права знайшли в 
багатьох міжнародних документах і, зокрема, таких 
важливих серед них, як конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод, прийнята радою 
Європи у 1950 році і ратифікована верховною ра-
дою україни у 1997 році, Міжнародний пакт про 
громадянські і політичні права та Міжнародний пакт 
про соціальні, економічні і культурні права, прийняті 
генеральною асамблеєю оон у 1960 році і ратифі-
ковані україною у 1973 році.

у цьому зв’язку як у теоретичній, так і у практич-
ній площинах актуальним, серед іншого, видається 
питання щодо співвідношення між собою індивіду-
альних (першого і другого покоління) і колективних 
(третього покоління) прав за умов глобалізації.

відомо, що в соціальному середовищі є і завжди 
співдіють два елементи: індивід, з одного боку, і різні 
колективні соціальні асоціації, з іншого: власне сама 
держава з її інституціями, різного роду громадські 
об’єднання, а в сучасних умовах до них додались 
такі глобалізовані колективні форми, як Європей-
ський союз, Митний союз і подібні їм утворення. 
за таких обставин постає питання, як гармонізувати 
індивідуальний і колективний елемент організації 
соціуму, а отже, забезпечити такий правопорядок, 
за якого б колективні і індивідуальні права не супер-
ечили, а, навпаки, доповнювали один одного. 

в сучасній науковій літературі, присвяченій вка-
заній проблематиці, серед іншого цілком резонно на-
голошується, що колективні права в жодному випад-

ку не повинні ігнорувати права індивіда, суперечити 
і, тим більше, подавляти їх [1, с. 363].

видається вірним і інший висновок, який логічно 
випливає зі сказаного: колективні права повинні ран-
гуватися вище індивідуальних і перевіряти останні, 
вдосконалювати їх соціальну якість.

така постановка питання випливає з принципо-
во інших властивостей колективних прав, що визна-
чаються метою і інтересами колективних утворень. 
йдеться, насамперед, про високі стандарти демокра-
тії, якісно новий зміст і механізми забезпечення та-
ких фундаментальних цінностей, як відповідальність 
і підконтрольність держави перед суспільством, не-
доторканність прав і свобод людини і громадянина, 
незалежність судової влади. Показовим у цьому від-
ношенні є Європейський союз. відомий дослідник 
проблематики прав людини і.і. лукашук, характери-
зуючи це зріле в цивілізаційному відношенні співто-
вариство, цілком справедливо наголошує, що в ньому 
«індивідуалізм органічно поєднується з колективіз-
мом і індивідуалізацією особистості, що виступає у 
виді її відносної автономізації, не тільки не супер-
ечать, але і органічно вписується в її соціалізацію, що 
забезпечує усвідомлення людиною значення для неї 
суспільства, сприйняття нею суспільних інтересів, 
цінностей і норм» [2, с. 10]. Як приклад можна при-
вести директиву Європейського союзу (2004/38 Єс), 
яка визначає порядок, за якого громадянин Єс і члени 
його сім’ї мають право вільно пересуватися і прожи-
вати на території любої держави-члена Єс без будь-
яких обмежень. Єдиною формальністю такої поведін-
ки є наявність паспорта або посвідки особи [3, с. 2].

зрозуміло, що за таких умов право людини на 
свободу пересування і вільний вибір місця прожи-
вання набуває якісно вищого змісту, є фактором со-
ціалізації індивіда, розширення можливостей його 
самореалізації, усвідомлення ним цінностей цього 
колективного утворення.

очевидним є й інше: якщо права і свободи, визна-
чені глобальними утвореннями, приводять до обме-
ження прав окремої людини, то цілі, які об’єднують 
таку спільноту, є антигуманними і протиправними.

сучасний глобалізм виявив необхідність коригу-
вання ще одного з аспектів прав і свобод. йдеться 
про права і свободи людини, з одного боку, і рівність 
носіїв цих прав, з іншого.

історична практика державно-правового розви-
тку засвідчує, що підтримання балансу прав і свобод 
і рівності носіїв цих прав є одним з визначальних 
факторів суспільної стабільності, показником зрі-
лості політичної системи і, насамперед, інституцій 
державної влади.

ця ж практика засвідчує, що за умов глобалізації 
питання вказаного балансу не тільки не знято з по-
рядку денного, а, навпаки, – ще більше загострюєть-
ся. рух «звільнимо уолл-стріт» у 2013 р. в сШа, 
соціальні рухи в державах Північної африки у 2013 
році є яскравим підтвердженням цього.

в чому причина такого стану речей?
відомо, що права і свободи, як здатність люди-

ни до активної діяльності у відповідності зі своїми 
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побажаннями, а разом з ними і рівність, як рівне 
становище людей у суспільстві, виражаються, пе-
редовсім, у користуванні однаковими політичними 
і громадянськими правами, однаковим відношенням 
до засобів виробництва. за умов витворення регіо-
нальних і глобальних державно-правових форм ці 
фактори все далі віддаляються від людини. закрі-
плені у формально-юридичному плані в загальній 
декларації прав людини, прийнятій у 1948 році гена-
самблеєю оон, відомі такі принципи, як «всі люди 
народжуються вільними і рівними у своїй гідності і 
правах», «кожна людина має право на такий життє-
вий рівень..., який необхідний для підтримки здоров 
я і добробуту його самого і його сім’ї «[ 4, с. 2, 4] на 
практиці сьогодні виявляються в багатьох випадках 
сповна нереалізованими. 

це у значній мірі пояснюється тим, що рівність 
прав і свобод сьогодні визначається не тільки наці-
ональними факторами політичного, економічного, 
соціального та іншого характеру, а й наднаціональ-
ними інститутами та правовими регуляторами. від-
повідно, обмежувачі цих фундаментальних соці-
альних цінностей знаходяться не тільки в площині 
національних правових систем, а й у міжнародних 
нормативно-правових актах, наднаціональних ін-
ституціях, покликаних на практиці гарантувати і 
забезпечувати рівність прав і свобод. за таких умов 
об’єктивно ускладнюються і механізми захисту прав 
і свобод людини. 

Як видається, вказана проблема поглиблюєть-
ся, серед іншого ще й поступовим відстороненням 
держави за умов вільної ринкової економіки від еко-
номічних процесів. такий стан речей обумовлює 
ситуацію, коли невелика соціальна група володіє, 
користується і розпоряджається величезними сег-
ментами економіки, накопичує величезні багатства, 
маючи завдяки цьому визначальний вплив на при-
йняття державних рішень. Більшість же соціально 
активних громадян позбавлені такої можливості і, 
отже, відчужені від реальної участі у формуванні і 
реалізації соціально-економічної політики, а звідси – 
і політики щодо забезпечення рівності прав і свобод 
кожного з членів суспільства. фактом є, що сьогодні 
прірва між багатими і бідними в багатьох розвине-
них країнах все більше поглиблюється. україна не є 
у цьому відношенні винятком.

така ситуація з рівністю носіїв прав і свобод в 
умовах сучасної глобалізації вимагає глибокого ви-
вчення і осмислення. Як видається, сутність по-
дібної ситуації, з одного боку, у тому, що частина 
суспільства, яка позбавлена достойних умов життя, 
стає соціально індеферентною і водночас здатною до 
радикальних дій, далеких від цивілізованих. Подібні 
дії не тільки не створюють передумови для подаль-
шого розвитку і вдосконалення прав і свобод людини 
і громадянина в сучасних умовах, а й штучно при-
гальмовують цей розвиток. з іншого боку, видається 
утопією завдання забезпечення повної рівності всіх 
людей як носіїв прав і свобод. фактори самореалі-
зації кожної людини за умов формально-юридичної 
рівності всіх визначаються, насамперед, її здатністю 

до такої самореалізації: психологія індивіда, його 
внутрішня мотивація і таке інше.

за таких умов основним завданням держави ба-
читься, серед іншого, витворення такого правопо-
рядку, за якого б громадянське суспільство з його 
громадськими інституціями було максимально на-
ближене до формування і коригування державної 
політики, що визначає зміст і наповнення основних 
прав і свобод людини. 

сучасний етап глобалізації, породивши колектив-
ні права, вніс серйозні корективи і в механізми забез-
печення і захисту прав людини.

Бінарне позиціювання: права людини – з одно-
го боку, і держава – з іншого, не сповна відповідає 
сьогоднішнім реаліям. на соціальній арені з’явились 
інші суб’єкти, як реальні захисники прав людини, у 
виді об’єднань держав (Єс, Митний союз), багато-
чисельних глобальних та регіональних організацій 
і установ. йдеться, зокрема, про оон, такі надна-
ціональні судові органи, як гаагський суд, Європей-
ський суд з прав людини, Європейський суд справед-
ливості, Міжамериканський суд з прав людини тощо. 

Поява подібного роду інституцій є цілком резон-
ною з огляду на те, що на соціальній арені з’явились 
нові, потенційно небезпечні для людини суб’єкти у 
вигляді держав, які проводять політику гуманітарної 
інтервенції, порушують основоположні права і сво-
боди своїх громадян. Приклад тому – останні події в 
цілому ряді країн Північної африки (лівія, алжир, 
Єгипет, сирія).

в даному контексті актуальним, серед іншого, ви-
дається питання співвідношення та співдії національ-
них та наднаціональних правозахисних механізмів.

сучасна практика державно-правового розви-
тку в частині забезпечення прав і свобод дозволяє 
констатувати поступову тенденцію витіснення наці-
ональної держави з цієї сфери і заміну її наднаціо-
нальними правотворчими і правозахисними інститу-
тами. цілком резонним у цьому зв’язку є висновок 
відомого теоретика права с.с. алексеєва про те, що 
сьогодні «порушення права людини в любій державі 
отримує оцінку в якості делікту наднаціонального 
порядку», і що «права людини стають діючим пра-
вом в глобальному відношенні – на наднаціонально-
му, наддержавному рівні» [5, с. 637].

водночас чи можна сьогодні говорити, що така 
тенденція є визначальною і домінуючою? Як вида-
ється, поява наднаціональних правозахисних інсти-
туцій (йдеться, насамперед, про наднаціональні судо-
ві органи) є, перш за все, свідченням вдосконалення 
механізму захисту прав і свобод людини за умов 
глобалізації. використавши національні механізми 
захисту, людина може звернутись до міжнародних 
судових інстанцій з приводу порушених щодо неї 
прав і свобод. звідси слідує інший висновок: сучасні 
наднаціональні судові інстанції у жодному випадку 
не покликані замінити національні судові органи, а 
є лише продовженням і удосконаленням механізму 
правозахисту. Поява таких органів свідчить, скорі-
ше, про витворення єдиної системи міжнародного 
контролю за дотриманням прав людини в регіональ-
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ному та глобальному масштабах. забезпечення ж 
прав людини та створення оптимальних умов для 
їх реалізації було і залишається прямим обов’язком 
держави.

аналіз механізмів забезпечення захисту прав і 
свобод людини в умовах сучасної глобалізації ста-
вить на порядок денний ще один їх аспект. йдеться 
про місце і роль бізнесу в забезпеченні прав і сво-
бод. очевидним є, що в міру наростання глобальних 
процесів, передовсім у сфері економіки, неминучим 
є втягнення бізнесу у всі сфери життя суспільства. 
за логікою речей тягар забезпечення прав і свобод 
людини на територіях менш розвинених у техноло-
гічному відношенні країн поступово переходить до 
більш розвинених. реальним виявом цього є ство-
рювані і діючі транснаціональні бізнес-інституції на 
кшталт Міжнародного валютного фонду, Європей-
ського банку реконструкції і розвитку, транснаціо-
нальних корпорацій тощо.

у цьому зв’язку видається надзвичайно важли-
вою необхідність розробки таких міжнародних ін-
ституційно-правових механізмів, які б забезпечува-
ли контроль, а в необхідних випадках і примус щодо 
цих суб’єктів в частині забезпечення з їх боку як 
прав однієї держави чи групи держав, так і прав кон-
кретної людини. така постановка питання обумовле-
на сьогодні здебільшого авторитарним характером 
транснаціональних бізнес-інституцій, їх намаганням 
в окремих випадках диктувати умови своєї участі у 
вирішення питань, що безпосередньо визначають 
зміст і наповнюваність прав і свобод людини. 

вищенаведене дає підстави говорити про посту-
пову втрату державою в умовах глобалізації стано-
вища монопольного захисника прав людини. При 
цьому це стосується як сильних, так і слабших у 
економіко-політичному відношенні держав. різни-
ця в даному випадку полягає в тому, що якщо для 
економічно і політично розвинутих країн це поясню-
ється об’єктивними процесами глобалізації, то для 
слабких у цьому відношенні країн до цього ще часто 
додається суб’єктивний фактор, а саме нав’язування 

їм з боку сильних часом таких умов, за яких нівелю-
ється зміст і наповнюваність прав людини. через це 
сьогодні в науковій літературі, присвяченій пробле-
матиці прав людини, все частіше ставиться питання 
про тенденцію збільшення розриву між теорією і 
практикою реалізації прав людини. суть цієї тенден-
ції зводиться до поширених постулатів про те, що 
«мало проголосити певні права і свободи, головне – 
матеріалізувати їх, перетворити в життя» [6, с. 268], 
що «суть полягає не у формально-юридичному про-
голошенні прав людини, а у їх життєвому, фактично-
му втіленні» [7, с. 382]. справедливості заради треба 
констатувати, що розрив між теорію (проголошен-
ням) і практикою (реалізацією) прав і свобод існував 
завжди. достатньо згадати конституцію сШа 1787 
року і Біль про права 1789 року, в яких виключався 
інститут рабства. водночас рабство в сШа було від-
мінено лише у 1865 році. 

до певної міри можна погодитись, що така тен-
денція має місце і сьогодні. однак гарантом того, що 
вона не буде мати наростаючий характер, є грома-
дянське суспільство як у розвинутих західних демо-
кратія, так і в молодих демократія, якою є і україна. 
Будучи самоврегульованою системою, плюралістич-
ним у всіх сферах суспільного життя, громадянське 
суспільство за умови його постійного вдосконален-
ня, як видається, є основним елементом механізму 
реалізації на практиці основоположних прав і свобод 
людини і громадянина в сучасному глобалізованому 
світі. 

саме тому потреба в постійному розвитку ін-
ститутів громадянського суспільства є на сьогодні 
архіважливою, і найголовніше завдання державних 
інституцій – сприяти цьому. 

наведені окремі аспекти проблематики прав і 
свобод людини в умовах глобалізації засвідчують по-
требу в постійному системному аналізі цих питань, 
більш глибокому їх вивченні і осмисленні. тільки 
такий підхід дозволить своєчасно і раціонально ко-
регувати в цьому сегменті практику державно-пра-
вового розвитку. 
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Посттоталітарні реалії держав, які постали на те-
риторії колишнього срср, зумовлюють актуальність 
дослідження природи тоталітарного режиму в різ-
них площинах пізнання. національний правопоря-
док близько трьох десятків незалежних держав роз-
починав свій розвиток на рубежі 1980-1990-их років 
з реалій тоталітарного соціалізму. навіть на почат-
ку ХХі ст. чимало проблем державно-правової дій-
сності україни та інших держав снд ґрунтуються 
на тоталітарному минулому. дослідження феномену 
тоталітаризму в правовій площині виявляє своєчас-
ність в контексті необхідності подолання його руди-
ментів у правосвідомості та функціонуванні владних 
інститутів. у пострадянському науковому середови-
щі феномен тоталітаризму активно вивчається ю. 
зав’яловим, і. абдурахмановою, р. лутфулліною [1], 
проте актуальність досліджень у цьому напрямі збе-
рігається.

Метою даної статті виступає аналіз сутності то-
талітарного державного режиму та його відміннос-
тей від авторитаризму. 

тоталітаризм: основні підходи. термін «тоталі-
таризм» був уперше вжитий у 1920-х роках ХХ ст. 
італійськими вченими д. амендолою, П. гобетті, д. 
джентіле і настільки сподобався офіційним колам у 
фашистській італії, а пізніше в нацистській німеч-
чині, що був запозичений ними для формулювання 
їх практичної мети – реальної вибудови тоталітарної 
держави. італійський диктатор Б. Муссоліні характе-
ризував тоталітаризм словами: «все в державі, нічо-
го поза державою, нічого проти держави» .

Перші спроби наукового аналізу феномену то-
талітаризму були здійснені в 1952 р. у вашингтоні 
(сШа) на міжнародному політологічному симпозіу-

мі. на цьому форумі вчені визначили тоталітаризм 
як «закриту й нерухливу соціокультурну та політич-
ну структуру, в якій будь-яка дія – від виховання ді-
тей до виробництва й розподілу товарів – спрямову-
ється й контролюється з єдиного центру». 

вже невдовзі після цього розуміння тоталітариз-
му було сформульоване в законах сШа «Про емі-
грацію і громадянство» (1952 р.) і «Про боротьбу 
з комунізмом» (1954 р.). згідно цих законодавчих 
актів до характерних ознак тоталітарної диктатури 
належать: наявність єдиної панівної політичної пар-
тії, котра, по суті, зрослася з урядом; придушення 
будь-якої опозиції; невизнання основних прав і сво-
бод, які властиві представницькій формі правління; 
підпорядкування проголошуваних прав інтересам 
держави.

що представляє собою феномен тоталітаризму? 
Як і всі соціальні явища, він, у залежності від точки 
зору спостерігача, може отримати багато різних ви-
значень. один із найбільш відомих дослідників то-
талітаризму реймон арон виділяє п’ять його ознак:

1. тоталітаризм виникає в режимі, що надає якій-
небудь одній партії монопольне право на політичну 
діяльність.

2. ця партія має на озброєнні (або як прапор) іде-
ологію, котрій вона надає статус єдиного авторитету, 
а в подальшому – і офіційної державної істини.

3. для поширення офіційної істини держава наді-
ляє себе виключним правом на силовий вплив і на 
засоби переконання. держава і її представники керу-
ють усіма засобами масової інформації – радіо, теле-
баченням, пресою.

4. Більшість видів економічної і професійної ді-
яльності знаходиться в підпорядкуванні держави і 
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стають її частиною. оскільки держава є невідділь-
ною від своєї ідеології, то майже на всі види діяль-
ності накладає свій відбиток офіційна істина.

5. у зв’язку з тим, що будь-яка діяльність стала 
державною і підлеглою ідеології, будь-який огріх у 
господарській чи професійній сфері одразу же пере-
творюється в огріх ідеологічний. результат – політи-
зація, ідеологізація всіх можливих огріхів окремої 
людини і, як заключний акорд, терор, одночасно по-
ліцейський і ідеологічний.

на його думку, визначаючи тоталітаризм, можна, 
зрозуміло, вважати головним виняткове становище 
партії, або одержавлення господарської діяльності, 
або ідеологічний терор. але саме явище отримує 
завершеного вигляду лише тоді, коли всі ці ознаки 
об’єднані і повністю виражені [2, с. 110-111].

американські вчені з. Бжезинський і к. фрідріх 
у дослідженні «тоталітарна диктатура і автократія» 
дали ще більш обґрунтовану характеристику тоталі-
таризму. цими авторами виділено такі ознаки тота-
літарного режиму: 

1. розгорнута ідеологія, що складається з офіцій-
ної доктрини, яка охоплює всі життєво важливі сто-
рони людського буття і якої імовірно дотримуються 
всі, що живуть в даному суспільстві; ця ідеологія 
характерним чином сфокусована і спроектована на 
якесь досконалий кінцевий стан суспільства, інакше 
кажучи, вона містить хіліастичний заклик, заснова-
ний на категоричному неприйнятті існуючого сус-
пільства і прагненні завоювати світ заради побудови 
нового суспільства.

2. Єдина масова партія, як правило, очолювана 
одною людиною, «диктатором», що вбирає в себе 
відносно невелику частину населення (до 10 відсо-
тків); партія, чиє ядро пристрасно і непохитно від-
дане ідеології і готово всіляко сприяти її широкому 
поширенню; партія, яка організована за ієрархічним, 
олігархічним принципом і, як правило, або стоїть 
над бюрократичною державною організацією, або 
повністю переплетена з нею.

3. система терористичного поліцейського контр-
олю, який підтримується партією, але який також 
здійснює нагляд над нею самою в інтересах її вождів 
і характерним чином спрямований не лише проти 
«ворогів» режиму, але також проти довільно обира-
них груп населення, причому терор таємної поліції 
систематично використовує сучасну науку і особли-
во психологію.

4. технологічно обумовлений і майже всеосяж-
ний контроль партії та її відданих кадрів над усіма 
засобами масової комунікації – пресою, радіо, кіно.

5. аналогічний технологічно обумовлений майже 
повний контроль над усіма збройними силами

6. централізований контроль і керівництво всією 
економікою за допомогою бюрократичної коорди-
нації її раніше незалежних складових частин; цей 
контроль, як правило, поширюється також на біль-
шість інших громадських організацій і груп [3].

у спеціальному юридичному дослідженні р. лут-
фулліна тоталітаризм визначається як «різновид не-
демократичної суспільно-політичної системи і по-

літико-правового режиму, який характеризується 
намаганням повністю підпорядкованих главі держа-
ві органів влади і управління, в умовах партійного 
і ідеологічного монізму, через систему державно-
організованого насилля (терору), до установлення 
повного (тотального) контролю над усіма сторона-
ми суспільного життя й ігноруванням прав і свобод 
окремої особи» . основними ознаками тоталітариз-
му при цьому визначаються: монополія однієї полі-
тичної партії на владу; панування єдиної офіційної 
ідеології; культ особи національного вождя – лідера 
партії і держави; жорсткий контроль за економічною 
діяльністю; намагання держави до повного (тоталь-
ного) контролю над усім суспільством і окремою 
особою; панування тоталітарної держави над пра-
вом, відсутність реальних прав і свобод населення, 
система фізичного і психологічного терору [4, с. 10].

юридичні ознаки тоталітаризму. класична то-
талітарна держава (нацистська німеччина, сталін-
ський срср) позначаються наступними юридични-
ми ознаками. 

1. Тотальний (всеохоплюючий) контроль держави 
за суспільством, усіма його сферами. з цією метою 
держава використовує низку інструментів: від таєм-
ної поліції з її мережею інформаторів до жорсткої 
цензури в засобах масової інформації. Порушення 
державою межі, котра відрізняє її саму від суспіль-
ства, призводить до стирання грані між публічним і 
приватним життям.

2. Порушення прав людини мають масовий і гру-
бий характер, а нерідко здійснюються у формі ге-
ноциду. державна репресивна політика з різним 
рівнем інтенсивності виступає необхідним елемен-
том функціонування тоталітарного режиму [5]. По-
рушення прав людини здійснюється різноманітними 
засобами: у законодавстві (введення дискримінацій-
них законів), репресіями, які порушують власні за-
кони режиму, в судовому чи позасудовому порядку, а 
їх жертвами стають реальні і потенційні противники 
режиму, або ж особи, які належать до певних груп 
населення.

3. Народ повністю усунуто від формування і здій-
снення публічної влади. нерідко тоталітарний режим 
користувався емоційною підтримкою частини насе-
лення, проте влада у жодному випадку не йшла на 
проведення вільних виборів у конкурентних умовах, 
які би засвідчили народовладдя. у нацистській ні-
меччині а. гітлер, прийшовши на пост рейхскан-
цлера внаслідок парламентських виборів, ніколи 
після цього вибори не проводив. Проведення ним 
декількох референдумів у підтримку своєї політики, 
звісно, не могли замінити повноцінні механізми на-
родовладдя. у сталінському срср про вільні вибори 
також ніколи не стояло питання.

4. Публічна влада тоталітарної держави, крім 
наведеного, відзначалася ще декількома притаман-
ними лише їй ознаками, зокрема: а) високим рівнем 
концентрації, уособленому в інституті вождя (фю-
рера) з характерним культом особи та усуненням 
принципу поділу влади; б) заперечення інституту 
парламентаризму, зведення парламенту до органу, 
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який законодавчо забезпечує політику режиму; в) 
зрощення монопольної політичної сили з державним 
апаратом. Правлячі політичні партії – носії тоталі-
тарного режиму – за своїм організаційним устроєм 
не є схожими на «політичні партії» в звичному розу-
мінні. автор класичного вчення про партії французь-
кий учений Моріс дюверже указав, що тоталітарні 
партії відрізняються наступними ознаками, зокрема: 
1) внутрішня централізація, одноманітність, відсут-
ність внутрішніх розбіжностей; 2) закритий харак-
тер; 3) призначення керівництва зверху до низу, їх 
кооптація; 4) сакральний характер; 5) домінування 
партії над парламентарями [6, с. 171-189].

крім того, тоталітарна влада є, по суті, абсо-
лютною, її прерогативи не обмежені ні правом, ні 
інституційними засобами, а в своїй діяльності вона 
широко використовує неправові методи впливу на 
суспільство. ні внутрішнє право (закон), ні між-
народне право дієво не обмежують тоталітарний 
режим. невипадково практично всі тоталітарні ре-
жими проявляють прихильність до відкритого пору-
шення норм міжнародного права, у тому числі – до 
підготовки і ведення агресивної війни та інших форм 
зовнішньої експансії.

5. Уніфікація суспільства, його політичної, іде-
ологічної та економічної систем. законодавчими й 
адміністративними актами забезпечується однома-
нітність в усіх сферах суспільного життя. у політич-
ній сфері демонтується конкурентна політична сис-
тема, і їй на зміну приходить однопартійна система, 
за якої виняткова роль однієї партії закріплюється 
конституцією і законами. 

в ідеологічній сфері на зміну духовно-культур-
ному плюралізму приходить єдина обов’язкова офі-
ційна ідеологія (нацистська в німеччині чи комуніс-
тична в срср). в економічній сфері уніфікація для 
нацистської німеччини означала жорсткий контроль 

економіки, але за збереження ознак ринкового харак-
теру, а в срср – повну ліквідацію ринкової економі-
ки, витворення командної одержавленої економіки.

тоталітаризм як політична реальність виникає 
спочатку як євразійське (срср), згодом як європей-
ське (німеччина, італія), врешті, як азіатське явище 
(китай, Північна корея, в`єтнам, кампучія). Протя-
гом ХХ ст. тоталітарні держави виступали в кількох 
моделях: комунізм, нацизм, фашизм.

Методологічне значення має проведення чіткої 
різниці між тоталітарним і авторитарним режимом. 
американський учений Пауль сондрол (Paul C. 
Sondrol) навів наступні відмінності цих двох режи-
мів. зокрема, на його думку, роль харизматичного лі-
дера в тоталітарному режимі висока, в авторитарно-
му – низька; рівень корупції в тоталітарному режимі 
низький, в авторитарному – високий; офіційна іде-
ологія в тоталітарному режимі присутня, в автори-
тарному – відсутня; обмежений плюралізм відсутній 
в тоталітарному режимі, але має місце в авторитар-
ному; легітимність властива тоталітарному режиму, 
але невластива – авторитарному. Позбавлений при-
вабливої ідеології авторитарний режим підтримує 
своє панування на суміші, яка вселяє страх і одно-
часно надає нагороди лояльним співробітникам, по-
роджуючи клептократію [7, с. 599].

роблячи висновки, необхідно відзначити, по-
перше, що тоталітарні форми державного режи-
му, тенденції до їх становлення присутні в значній 
кількості пострадянських держав, отримуючи грунт, 
передовсім, через сформовану суспільну свідомість 
(правосвідомість) населення, позбавленого досві-
ду стабільних демократичних інститутів. По-друге, 
авторитарні політичні системи незалежних держав, 
поширені на вказаному просторі, мають перехідний 
характер, проявляючи розвиток як до демократії, так 
і до тоталітаризму.
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постановка проблеми. в умовах сучасного по-
стіндустріального суспільства, коли стратегічним 
ресурсом стали знання, особливого значення набуває 
реалізація людського потенціалу. саме освітні закла-
ди готують кваліфікованих спеціалістів, новаторів, 
які володіють високими технологіями та здатні соці-
ально гармонізувати суспільство, покращити якість 
життя. Майбутнє держав у XXI ст. обумовлюється 
інтелектуальним потенціалом націй, а отже – рівнем 
розвитку науки та освіти. в умовах єднання народів 
європейського простору особливої актуальності на-
буває узгодження платформи провідних цінностей 
– принципів побудови, функціонування та розви-
тку освітніх систем. тому на першому плані постає 
проблема модернізації системи освіти в україні. її 
розв’язання потребує дослідження принципів осві-
ти (лат. principium – основа, начало) як фундаменту, 
на якому будується вся система. саме від того, на-
скільки правильно будуть визначені ці принципи, 
настільки ефективно та якісно розвиватиметься сис-
тема освіти в україні.

стан дослідження. Проблематику принципів 
навчання, виховання та освіти досліджували такі ві-
тчизняні і зарубіжні учені: в.П. андрущенко, в.Б. 
Бурбело, о.в. василенко, н.П. волкова, і.а. зязюн, 
Я.а. коменський, в.г. кремень, г.г. крючков, а.і. 
кузьмінський, з.н. курлянд, і.Я. лернер, М.т. ле-
щенко, в.і. лозова, а.в. найдьонова, т.й. рейзен-
кінд, о.в. садовець, а.а. сбруєва, а.П. сманцер, 
к.д. ушинський та ін. науковими педагогічними 
розвідками зроблено значний внесок у розробку 
сучасних класифікацій принципів навчання та ви-
ховання, проте й досі залишається розрив між цими 
досягненнями та системою принципів освіти, визна-
ченою чинним законодавством.

Метою статті є обґрунтування зв’язку між таки-
ми поняттями, як «принципи навчання», «принципи 
виховання», «принципи освіти»; розробка класифі-
кації принципів освіти; визначення пріоритетних 
принципів вітчизняної освіти на сучасному етапі 
державотворення.

виклад основного матеріалу. Під принципами 
прийнято розуміти основні засади, вихідні ідеї, що 
характеризуються універсальністю, загальною зна-
чущістю, вищою імперативністю і відображають 
суттєві положення теорії, вчення, науки, системи 
внутрішнього і міжнародного права, політичної, 
державної чи громадянської організації (гуманізм, 
законність, справедливість, рівність громадян перед 
законом тощо). Принципам притаманна властивість 
абстрактного відображення закономірностей соці-
альної дійсності, що зумовлює їх особливу роль у 
структурі широкого кола явищ [1, с. 110]. доповнює 
дане поняття і характеристика його як особливостей, 
що покладені в основу створення або здійснення 
чого-небудь [2, с. 1125]. суть принципів освіти, як 
влучно підмітила т.й. рейзенкінд, полягає у забезпе-
ченні формування об’єктивних знань на основі нако-
пиченого досвіду, оволодіння знаннями, вміннями, 
навиками та різними формами спілкування, їх реа-
лізації на практиці згідно з вимогами до інтеграції 
компонентів діяльно й особисто орієнтованого під-
ходів [3, с. 132]. не можна не погодитись із думкою 
а.П. сманцера, що принципи освіти є узагальнен-
ням на основі пізнання закономірностей і законів на-
вчання та виховання, пов’язані із закономірностями, 
які побудовані на інваріантних характеристиках, сут-
тєвих сталих зв’язках, є ознакою креативної основи 
формування особистості як стратегії педагогічної ді-
яльності [4, с. 47].
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складність визначення пріоритетних принципів 
вітчизняної освіти на сучасному етапі державот-
ворення ускладнюється тим, що відсутній єдиний 
підхід до розуміння поняття «принципи освіти». у 
нормативно-правових актах (законах україни «Про 
освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну 
середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про 
вищу освіту») його вживають як синонім до понять 
«принципи навчання» та «принципи виховання». 
така неузгодженість у розмежуванні цих понять по-
требує їх ґрунтовного та всебічного аналізу, який, на 
нашу думку, необхідно проводити з погляду педаго-
гічних категорій.

Принципи навчання – основні дидактичні вимоги 
до організації процесу навчання, виконання яких за-
безпечує ефективність навчального процесу. вітчиз-
няна педагогічна наука обґрунтовує наступну систему 
дидактичних принципів: принцип єдності освітньої, 
розвивальної та виховної функцій навчання; принцип 
науковості змісту і методів навчання; принцип систе-
матичності і послідовності; принцип міцності знань; 
принцип доступності; принцип свідомості й актив-
ності; принцип наочності; принцип зв’язку навчання 
з практикою; принцип індивідуалізації тощо.

Принципи виховання – ідеї методологічного рів-
ня, які визначають загальне спрямування виховного 
процесу, основні вимоги до його змісту, методики 
та організації. серед основних сучасних принципів 
виховання слід назвати такі: принцип національ-
ної спрямованості; принцип культуровідповіднос-
ті; принцип гуманізації виховного процесу; прин-
цип цілісності; акмеологічний принцип; принцип 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії; принцип особистісної 
орієнтації; принцип превентивності; принцип техно-
логізації тощо.

історія педагогіки свідчить, що в різні часи існу-
вали різні підходи до визначення системи принципів 
навчання та виховання, але вони завжди обумовлю-
валися рівнем розвитку педагогічної науки та вимо-
гами суспільства, держави до мети, змісту, методів 
навчання та виховання. Принципи навчання і вихо-
вання з одного боку перебувають у діалектичній єд-
ності і відображають знання про цілісність процесу 
навчання і виховання, а з іншого – мають власну спе-
цифіку, яка обумовлена закономірностями, суттю, 
структурою процесів навчання і виховання. Прин-
ципи навчання і виховання повинні використовува-
тися як норми педагогічної практики та слугувати 
методологічною парадигмою розробки нормативно-
правових актів у сфері освіти. Як тільки принципи 
навчання і виховання зазначаються в документах, 
вони з педагогічних норм перетворюються на пра-
вові. Поняття «принципи освіти», на наш погляд, 
більш широке за змістом, оскільки регулює побудо-
ву, функціонування та розвиток усієї системи освіти 
– державного інструменту реалізації конституційно-
го права громадян на освіту. тому принципи освіти 
спрямовують не лише педагогічну, а й управлінську 
діяльність керівників навчальних закладів усіх рів-
нів, державних службовців, відображають державну 
політику у сфері освіти.

основні принципи освіти в україні визначені у 
ст. 6 закону україни «Про освіту» [5]. до них відно-
сять наступні: доступність для кожного громадяни-
на усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються 
державою; рівність умов кожної людини для повної 
реалізації її здібностей, таланту, всебічного розви-
тку; гуманізм, демократизм, пріоритетність загаль-
нолюдських духовних цінностей; органічний зв’язок 
зі світовою та національною історією, культурою, 
традиціями; незалежність освіти від політичних пар-
тій, громадських і релігійних організацій; науковий, 
світський характер освіти; інтеграція з наукою і ви-
робництвом; взаємозв’язок з освітою інших країн; 
гнучкість і прогностичність системи освіти; єдність 
і наступність системи освіти; безперервність і різно-
манітність освіти; поєднання державного управлін-
ня і громадського самоврядування в освіті.

у ст. 6 закону україни «Про дошкільну освіту» 
зазначені такі принципи: доступність для кожного 
громадянина освітніх послуг, що надаються систе-
мою дошкільної освіти; рівність умов для реаліза-
ції задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різно-
бічного розвитку кожної дитини; єдність розвитку, 
виховання, навчання й оздоровлення дітей; єдність 
виховних впливів сім’ї і дошкільного навчального 
закладу; наступність і перспективність між дошкіль-
ною та початковою загальною освітою; світський 
характер дошкільної освіти; особистісно-орієнто-
ваний підхід до розвитку особистості дитини; де-
мократизація та гуманізація педагогічного процесу; 
відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної осві-
ти особливостям розвитку та стану здоров’я дитини 
дошкільного віку [6].

у ч. 2 ст. 3 закону україни «Про вищу освіту» 
передбачено, що державна політика у галузі вищої 
освіти ґрунтується на таких принципах: доступності 
та конкурсності здобуття вищої освіти кожним гро-
мадянином україни; незалежності здобуття вищої 
освіти від впливу політичних партій, громадських 
і релігійних організацій; інтеграції системи вищої 
освіти україни у світову систему вищої освіти зі збе-
реженням і розвитком досягнень та традицій укра-
їнської вищої школи; наступності процесу здобуття 
вищої освіти; державної підтримки підготовки фа-
хівців для пріоритетних напрямів фундаментальних 
і прикладних наукових досліджень; гласності під час 
формування структури й обсягів освітньої та профе-
сійної підготовки фахівців [7].

у ч. 3 ст. 3 закону україни «Про загальну серед-
ню освіту» вказується, що загальна середня освіта 
побудована на принципах науковості, полікультур-
ності, світського характеру освіти, системності, ін-
тегративності, єдності навчання і виховання, на заса-
дах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, 
взаємоповаги між націями і народами в інтересах 
людини, родини, суспільства, держави [8].

ст. 9 закону україни «Про позашкільну освіту» 
наголошує, що державна політика у сфері позашкіль-
ної освіти здійснюється за такими принципами: до-
ступності позашкільної освіти громадянам україни 
незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 
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релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майнового стану, місця 
проживання, мовних або інших ознак; фінансування 
державних та комунальних позашкільних навчаль-
них закладів відповідно до їх структури; добровіль-
ності вибору типів позашкільних навчальних закла-
дів, форм позашкільного навчання і видів діяльності; 
науковості, світського характеру освіти; правового й 
соціального захисту вихованців, учнів і слухачів у їх 
прагненні до вільного, різнобічного розвитку осо-
бистості [9]. у ч. 2 ст. 38 закону україни «Про осві-
ту» зазначено, що позашкільна освіта ґрунтується на 
принципі добровільності вибору типів закладів та 
видів діяльності. дане положення підтверджує і ч. 2 
ст. 6 закону україни «Про позашкільну освіту» .

Проведений аналіз нормативно-правових ак-
тів дозволив нам дійти висновку, що класифікувати 
принципи освіти можна за трьома критеріями: педа-
гогічним, суспільно-політичним та аксіологічним. 
Педагогічний критерій обумовлюється рівнем пізнан-
ня закономірностей процесів навчання і виховання; 
суспільно-політичний – рівнем та напрямом розвитку 
суспільства, держави; аксіологічний – пріоритетними 
морально-етичними цінностями (див. табл. 1).

Порівняння принципів освіти чинного законодав-
ства з розробленими принципами дидактики дозво-
ляє стверджувати, що в нормативно-правових актах 
не відображаються всі принципи, які відповідають 
сучасному рівню педагогічної науки та потребам 
суспільства, держави. серед них такі принципи: 
педагогічної акцентології, систематичності та по-
слідовності, свідомості, заохочення, доступності, 
безперервності освіти, різноманітності освіти, міц-
ності, співпраці, компетентності, поінформованості 
суспільства, свободи і плюралізму, пріоритету освіти 
в житті суспільства та країни.

так, принцип доступності, на нашу думку, відо-
бражає відповідність між методами та формами осві-
ти, що включає в себе розумові та вікові особливості 
особи, яка навчається. тим не менш, варто згадати П. 

Бурдьє, який здійснив серйозний вплив на осмислен-
ня процесів відтворення нерівності в освітянських 
процесах. за його переконаннями, освіта представ-
ляє собою інструмент символічного насильства, 
яке приймає форму класифікаційних конфліктів, де 
протилежні сторони намагаються нав’язати свій по-
гляд на світ. він вважає, що університети насправді 
трансформують нерівні соціально-економічні умови 
в різну ступінь обдарованості. на основі цього до ви-
щих навчальних закладів, номінально відкритих для 
всіх, потрапляють лише власники окремих жестів 
[10, с. 16].

Під принципом науковості розуміємо способи 
втілення у процесі навчання сукупності достовірних 
положень, законів, фактів та знань. Педагог повинен 
подавати всю сукупність навчального матеріалу чес-
но і справедливо, маючи право на певні застережен-
ня, однак без зловживання ними і спотворення їх в 
особистих інтересах.

Принцип систематичності та послідовності по-
лягає в логічному і поступовому (можливому для 
нормального сприйняття) викладенні навчального 
матеріалу. доволі образно і зрозуміло розкрив такий 
принцип к.д. ушинський, який зазначив, що лише 
розумна система, яка виходить із самої суті предме-
тів, може дати повну владу нашими знаннями; якщо 
голова наповнена уривчастими, незв’язаними зна-
ннями, то вона подібна до комори, в якій усе в безла-
ді і де сам господар нічого не віднайде; а голова, де 
лише система без знань, подібна до крамниці, в якій 
на скриньці є написи, а у скриньках зовсім порожньо 
[11, с. 136].

Принцип свідомості стосується чіткого, ясного 
й доступного розуміння мети і сутності навчання, 
зручного режиму засвоєння знань, а в подальшому й 
застосування їх особами, що здобувають освіту. цей 
принцип вчений с.у. гончаренко ставить поряд із са-
мостійністю, активністю, ініціативністю [12, с. 299].

Принцип педагогічної акцентології, у розумінні 
і.а. зязюна, пов’язаний із необхідністю розвитку 

таблиця 1
класифікація принципів освіти чинного законодавства

№ критерій класифікації Принципи освіти

1.
рівень пізнання зако-
номірностей процесів 
навчання і виховання

Педагогічні: реалізація здібностей, таланту, всебічного розвитку особистості; 
органічний зв’язок зі світовою та національною історією, культурою, традиці-
ями; науковий характер освіти; взаємозв’язок з освітою інших країн; єдність і 
наступність системи освіти; безперервність і різноманітність освіти; інтеграція 
з наукою і виробництвом; особистісно-орієнтований підхід до розвитку осо-
бистості дитини; відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти осо-
бливостям розвитку та стану здоров’я дитини дошкільного віку; системності; 
інтегративності, єдності навчання і виховання

2.
рівень та напрям 
розвитку суспільства, 
держави

суспільно-політичні: доступність для кожного громадянина усіх форм і типів 
освітніх послуг, що надаються державою; рівність умов кожної людини для по-
вної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; незалежність освіти 
від політичних партій, громадських і релігійних організацій; світський харак-
тер освіти; поєднання державного управління і громадського самоврядування в 
освіті; доступності та конкурсності здобуття вищої освіти кожним громадяни-
ном україни; інтеграції системи вищої освіти україни у світову систему вищої 
освіти; добровільності вибору типів закладів та видів діяльності

3. Пріоритетні морально-
етичні цінності

аксіологічні: гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духо-
вних цінностей; полікультурності; громадянської свідомості, взаємоповаги між 
націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави
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творчої особистості, яка не лише адаптувалася б із 
професійним та соціальним довкіллям, але й була б 
націлена на особистісну діяльність, самостійне за-
своєння нового досвіду з неочевидними (неперед-
бачуваними) результатами, що орієнтує осіб, які 
навчаються, на самоактуалізацію особистісних та 
пізнавальних можливостей [13, с. 12].

зокрема, розумно було б доповнити систему 
принципів освіти принципом заохочення, який поля-
гав би у винагородженні найкращих осіб, що здобу-
вають освіту. за загальним правилом, заходи заохо-
чення складалися б із матеріального та морального 
заохочення. до моральних, звичайно, варто відноси-
ти високу результативність, що відображається в хо-
роших оцінках, нагородження грамотою, медаллю, 
нагрудним знаком із різними похвальними написами 
тощо. до матеріальних потрібно зараховувати пода-
рунок, що становить собою наукову цінність, оплату 
гуртка, семінару, тренінгу, грошову винагороду.

вважаємо за необхідне називати принцип світ-
ськості принципом нейтральності та світського ха-
рактеру освіти. світський характер освіти у держав-
них та муніципальних закладах освіти є похідним від 
принципу світськості держави, а остання вважається 
такою державою, що з’явилася у результаті відокрем-
лення церкви, регулюється на основі громадянських, 
а не релігійних норм. рішення державних органів не 
можуть мати релігійне обґрунтування. світськість 
узагалі визначається не присутністю протиріч із ре-
лігійними поглядами, а свободою від таких. релігій-
на освіта передбачає духовний розвиток особистості 
на основі релігійної моралі [14, с. 93]. Як це перед-
бачено у ст. 9 закону україни «Про освіту», навчаль-
ні заклади в україні незалежно від форм власності є 
відокремленими від церкви (релігійних організацій), 
мають світський характер, крім навчальних закладів, 
заснованих релігійними організаціями.

щодо принципу незалежності освіти від політич-
них партій, громадських та релігійних організацій 
у ст. 8 закону україни «Про освіту» сказано, що на-
вчальний процес у навчальних закладах є вільним від 
їх втручання. у ч. 2 ст. 8 передбачається, що залучен-
ня учнів і студентів до участі в політичних акціях і 
релігійних заходах під час навчально-виховного про-
цесу не допускається. однак, тим не менш, наявність 
в особи своїх специфічних політичних поглядів, гро-
мадської позиції чи віросповідання не є перешкодою 
для її участі в навчально-виховному процесі.

дефініцію принципу безперервності освіти краще 
всього дати із розвідки а.в. найдьонової: «це ціле-
спрямована, спеціально організована і керуюча ціліс-
на система перманентного формування в індивідуумів 
соціального досвіду (моральних норм, інтелекту-
альних якостей, знань, умінь і навичок), об’єктивно 
необхідного для розвитку суспільства, згідно із психо-
фізіологічними можливостями і соціальними потре-
бами конкретної особистості на всіх етапах її станов-
лення, розвитку і життєдіяльності» [15, с. 187]. цей 
принцип є провідною ідеєю сучасної освіти. адже, 
як правильно зазначає а.а. сбруєва, кожній людині 
повинні бути створені можливості для отримання і 

поповнення знань, можливості постійного розвитку, 
удосконалення та самореалізації протягом усього її 
життя [16, с. 142]. до речі, недарма у державній наці-
ональній програмі «освіта» («україна ХХі століття» 
) головною метою Програми є «…створення життєз-
датної системи безперервного навчання і виховання 
для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення 
можливостей постійного духовного самовдоскона-
лення особистості, формування інтелектуального та 
культурного потенціалу як найвищої цінності нації» 
[17]. Проте нормативно-правове забезпечення без-
перервної освіти залишається на рівні загальнокон-
цептуальної термінології та політико-бюрократичних 
декларацій. очевидним нині є те, що існує нагальна 
необхідність нормативно-правового впорядкування 
сфери освітніх послуг для дорослих, але проект за-
кону україни «Про післядипломну освіту» ще з 2006 
р. до цього часу ще не прийнятий.

Принцип різноманітності освіти, на нашу думку, 
полягає як у різних формах навчання (очна, вечірня, 
заочна, екстернат тощо), так і багатогранності ви-
вчення навчальних дисциплін, вибору різних напря-
мів галузей для освоєння майбутньої професії.

не менш вагомим є принцип міцності, сформо-
ваний і.П. Підласим, суть якого полягає у строгому 
контролі учнів щодо відвідування занять, табу на 
байдикування від занять; акцент ставиться на проду-
маному, швидкому й активному виконанні завдань, а 
також самостійному повторенні учнями навчального 
матеріалу, що призведе до кращого засвоєння знань 
[18, с. 97].

органічний зв’язок зі світовою та національною 
історією, культурою і традиціями означає, на нашу 
думку, залучення до навчального процесу матеріалу 
іноземних навчальних курсів та програм, вивчення 
теоретичних основ навчальних дисциплін розвинутих 
країн, запозичення певних практичних методик і вве-
дення певних корисних елементів у вітчизняну освіту.

треба не забувати про такий важливий фактор в 
умовах будь-якої суспільної діяльності як колекти-
візм. виходячи з цього, ми вважаємо, що актуально 
буде виділяти принцип співпраці у системі принципів 
освіти в україні. взаємодія, взаємозв’язок, взаємна 
підтримка та взаємодопомога між педагогами (ви-
хователями, вчителями, викладачами, наставниками, 
тренерами тощо), учнями, гімназистами, студентами, 
фахівцями тощо лише покращить процес навчання і 
зробить його сприятливішим та цікавішим.

Принцип компетентності – це підготовка моло-
дих фахівців, готових утілити в життя свої здобуті 
протягом років глибокі знання. Потрібно встанови-
ти таку схему, де не лише потенційний працівник 
шукає вакансії роботодавця, а роботодавець сам 
пропонує кращим, вибраним претендентам місця у 
своїй установі, організації, компанії тощо. це впли-
не позитивно на структуру усієї освіти, адже підніме 
конкурентоспроможність осіб, які навчаються. та-
кий принцип матиме значний вплив на реалізацію 
принципу гнучкості і прогностичності системи осві-
ти, що спонукатиме до розвинення та вдосконален-
ня аналітичного мислення в осіб, котрі навчаються, 
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та сприятиме швидкому пристосуванню до зміни 
вимог ринку праці. даний принцип, по суті, дуже 
пов’язаний із принципом перспективності.

Принцип прозорості та відкритості освіти, на 
нашу думку, не може існувати без належного рівня 
поінформованості нашого суспільства про резуль-
тати діяльності усіх навчальних закладів. Поінфор-
мованість допоможе здібним і талановитим людям 
бути поміченими зацікавленими особами (спеціаліс-
ти – роботодавцем, митці – спонсором тощо). корис-
ність принципу поінформованості суспільства, який 
ми пропонуємо, полягає ще й у тому, що можна буде 
робити порівняльні аналізи між різними закладами, 
що спричинить, як наслідок, здорову конкуренцію, 
стимулюватиме один заклад мати кращі результати, 
ніж інший, чесно можна буде прослідкувати за тим, 
як підвищується рівень престижності окремих за-
кладів.

з огляду на зарубіжний досвід, до системи прин-
ципів освіти україни, на нашу думку, варто запози-
чити принцип свободи і плюралізму, який визначено 
у законі російської федерації «Про освіту», а саме у 
п. 5 ст. 2 [19]. зокрема, слід запровадити і принцип 
індивідуальності та суспільних потреб, який, по суті, 
означає те, що діяльність національної освіти органі-
зована відповідно до можливостей, бажань громадян 
і потреб усього суспільства. таке положення ми бе-
ремо до уваги завдяки турецькому «основному за-
кону про національну освіту» [20].

Погоджуємося із позицією а.а. сбруєвої, котра 
до провідних принципів освіти в україні відносить 
принцип пріоритетності освіти в житті суспільства 
та держави [16, c. 130]. авжеж, потрібно виходити 
з того, що освіченість суспільства і є фундаментом 
організованості всієї держави. Без знань, які нам на-
дає освіта, неможливо утримати на достойному рівні 
економіку країни, її політичний статус на міжнарод-
ному рівні.

важлива роль принципів полягає у тому, що від-
повідно до них і реалізується вся освіта в україні. 
адже завданням освіти є надання майбутньому фа-
хівцю професійних знань, розвиток здібностей і 
розкриття таланту спеціаліста, практичних навичок 
у його галузі. Проте потрібно враховувати не лише 
формальний підхід до виховання майбутнього пра-
цівника, а й людський, оскільки, особа, котра здо-
буває освіту, є перш за все людиною. також сюди 
можна додати положення із принципу 1 Морально-
го кодексу асоціації американських освітян щодо 
того, що педагоги зобов’язані допомагати формува-
ти особам, які навчаються, такі позитивні громад-
ські якості, як відповідальність, лояльність, повагу 
до закону, людського життя, до інших і до себе, на-
дійність і чесність [21, с. 120]. отже, дуже важливу 
роль необхідно віднести принципам загальнолюд-
ської моралі, яких повинні дотримуватися педаго-
гічні та науково-педагогічні працівники. Причому 
не просто дотримуватись їх, а настановленнями й 
особистим прикладом утверджувати повагу до них. 
їх ми розглядаємо як аксіологічні принципи освіти. 
серед таких принципів, відповідно до ст. 56 закону 
україни «Про освіту», є наступні: правда, справед-
ливість, відданість, патріотизм, гуманізм, доброта, 
стриманість, працелюбство, поміркованість, інші 
доброчинності. Перелік, звісно, не вичерпний, і ми 
можемо його доповнити такими чеснотами, як щи-
росердечність, ввічливість, лідерство, небайдужість, 
мужність, повага, ініціатива, мудрість, відповідаль-
ність, старанність, розсудливість, співчуття, мораль-
на і психічна стійкість, вдячність, духовність тощо.

висновки. Підсумовуючи вищенаведене, необ-
хідно підкреслити, що кожен принцип освіти ґрун-
тується на доповненні попереднього, тобто всі вони 
існують ефективно лише у взаємодії, абсолютній ці-
лісності. Без урахування окремих принципів освіти 
ціла її система може бути зруйнована.
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оптиМіЗаціЯ ФункціонуваннЯ та підвиЩеннЯ еФективності 
діЯльності Місцевих державних адМіністрацій

optIMIZatIoN of fuNctIoNINg aND effIcIeNcY  
of LocaL puBLIc aDMINIStratIoNS actIVItY

сахно в.о.,
консультант відділу правового забезпечення та кадрової роботи

виконавчого апарату Сумської обласної ради

Статтю присвячено дослідженню напрямів оптимізації функціонування та підвищення ефективності діяльності 
місцевих державних адміністрацій. У процесі дослідження визначено зміст та складові ефективності державного 
управління. Розглянуто ефективність механізму державного управління; проаналізовано стандарти оцінки ефек-
тивності роботи органів місцевих державних адміністрацій; розроблено напрями оптимізації функціонування місце-
вих державних адміністрацій.

Ключові слова: оптимізація, функціонування, ефективність, діяльність, місцеві державні адміністрації.
Статья посвящена исследованию направлений оптимизации функционирования и повышения эффективности де-

ятельности местных государственных администраций. В процессе исследования определено содержание и состав-
ляющие эффективности государственного управления. Рассмотрена эффективность механизма государственного 
управления; проанализированы стандарты оценки эффективности работы органов местных государственных админи-
страций; разработаны направления оптимизации функционирования местных государственных администраций.

Ключевые слова: оптимизация, функционирования, эффективность, деятельность, местные государственные 
администрации.

The article studies the areas of optimizing the functioning and efficiency of the local administrations. The study 
determined the content and components of the governance management, efficiency mechanism for state management. 
Analyzed standards for evaluating the effectiveness of local administrations; directions of optimization of functioning of 
local state administrations.

Key words: optimization, performance, efficiency, activity, local administrations.

сучасний стан соціально-економічного та полі-
тичного розвитку держави вимагає нових підходів 
до здійснення державного управління. створення 
ефективної системи державного управління стало 
однією з головних передумов успішного впрова-
дження адміністративної реформи в україні, яка 
спрямована на формування принципово нової мо-
делі публічної влади. водночас, особливої акту-
альності в сучасних умовах розвитку суспільних 
відносин набувають питання удосконалення функ-
ціонування та підвищення ефективності діяльнос-
ті місцевих державних адміністрацій як основних 
представників держави на місцях. зважаючи на об-
сяг покладених на них завдань та функцій, вини-
кають питання щодо винайдення напрямків підви-
щення ефективності їхньої діяльності.

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
необхідно зазначити, що проблемні питання удо-
сконалення діяльності державних місцевих адміні-
страцій досліджували у своїх працях такі вчені, як 
о. кілієвич, в. авер’янов, М. лесечко, а. Мельник, 
о. оболенський, н. нижник, а. чемерис, р. Білик, 
с. дубенко, а. горшко, о. сушинський, г. атаман-
чук, с. Мосов, о. крайник, в. олуйко, с. саханен-
ко, в. цвєтков, в. луговий, о. коржова, в. ребкало,  
г. дмитренко та інші.

Метою статті є аналіз напрямів оптимізації функ-
ціонування та підвищення ефективності діяльності 
місцевих державних адміністрацій. для досягнення 
поставленої мети необхідно вирішити наступні за-
вдання: визначити зміст та складові ефективності 
державного управління; розглянути ефективність 
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механізму державного управління; проаналізувати 
стандарти оцінки ефективності роботи органів міс-
цевих державних адміністрацій; розробити напрями 
оптимізації функціонування місцевих державних ад-
міністрацій.

основні результати дослідження. ефективність 
являє собою сукупність різниці між результатами і 
затратами – тобто вигоду від певної діяльності та 
здатності цієї вигоди задовольняти суспільні інтер-
еси [1, с. 248]. таким чином, явище ефекту завжди 
пов’язане з наявністю певного кінцевого результату 
від окремо взятої діяльності, не важливо, позитивно-
го чи негативного, але завжди результату. у випадку 
негативного кінцевого результату говорять про нега-
тивний ефект, інакше – про позитивний.

сам термін «ефект» (від лат. effectus) тлумачить-
ся як виконання, дія. ефективність визначається як 
результат, наслідок певних причин, сил, дій. ефек-
тивні дії – це використання найкоротшого способу і 
найдешевших засобів для досягнення бажаних цілей 
[2, с. 36].

відповідно до словника-довідника за ред. в. кня-
зєва та в. Бакуменко, ефективність державного управ-
ління визначається як один з основних показників 
досконалості управління, що визначається за допомо-
гою зіставлення результатів управління та ресурсів, 
затрачених на їх досягнення [3, с. 58]. на думку а. 
Мельника та о. оболенського, ефективність держав-
ного управління – це результат, зіставлений із затрата-
ми на його досягнення, які включають у себе не лише 
прямі затрати на систему управління, а й витрати на 
реалізацію управлінських рішень [4, с. 153].

розглядаючи таку рису публічної адміністрації як 
ефективність, ми вважаємо за доцільне процитувати 
характеристики та складові такої ефективності, що 
наведені на веб-сайті Європейської комісії. відпо-
відно до вищевказаного ресурсу ефективність орга-
ну публічного управління пов’язується з наступни-
ми заходами: встановлення пріоритетів та виділення 
коштів (стратегічне планування, розробка програм, 
аутсорсінг через створення спеціальних агентств та 
бюро); професіональне управління людськими ре-
сурсами; нова система оцінки, відбору та призначен-
ня керівних кадрів, їх заохочення та стимулювання; 
децентралізація фінансового управління та підви-
щення відповідальності осіб, що займаються розпо-
ділом та управлінням фінансовими потоками; підбір 
необхідних інструментів та процедур (делегування 
завдань, консультації тощо) [5].

зважаючи на всі вищевикладені наукові позиції, 
ми визначимо ефективність державного управління 
як позитивний рівень досягнення результату від ці-
леспрямованої та системної роботи державного апа-
рату управління, що здійснюється на території окре-
мо взятої держави та спрямована на врегулювання і 
розвиток суспільно значимих відносин, а також на 
захист колективних та індивідуальних інтересів осіб 
– учасників таких відносин.

держава функціонує на підставі суспільної угоди 
між владою та громадянами, в якій кожна сторона 
бере на себе певні обов’язки та отримує права. влада 

виконує управлінські функції, контролює дотримання 
законодавства всіма членами суспільства, забезпечує 
реалізацію прав, свобод і законних інтересів особи і 
громадянина, знаходить оптимальне поєднання прав 
та обов’язків за пріоритету загальних цінностей. звід-
си держава надає два основних види послуг: безпо-
середнє надання послуг фізичним чи юридичним 
особам – суб’єктам суспільних відносин, в результа-
ті діяльності органів державної влади; та створення 
умов для можливості надання послуг одними учасни-
ками суспільних відносин іншим, без участі держави.

на сьогоднішній день у сфері державного управ-
ління відсутня чітка система надання таких послуг, 
оскільки більшість органів дублюють повноваження 
один одного, не мають чіткої мети та цілей діяльності, 
а також виокремленого переліку суспільних категорій, 
на які розповсюджується діяльність таких органів.

у зв’язку з чим вважаємо за доцільне розробити 
певні стандарти надання адміністративних послуг на-
селенню та іншим учасникам суспільних відносин із 
боку органів державної влади (їх структурних підроз-
ділів та посадових осіб), до яких відносять і місцеві 
державні адміністрації. так, необхідно чітко визначи-
ти суб’єктів – споживачів таких послуг (залежно від 
їх професійної діяльності, матеріального та соціаль-
ного стану тощо); чітко визначити цілі від діяльності 
тих чи інших суб’єктів надання таких послуг, що, у 
свою чергу, додатково створить умови для можливос-
ті оцінки ефективності їхньої діяльності; забезпечити 
умови для мотивації безпосередніх виконавців функ-
цій державного управління – державних службовців 
у якісному та професійному наданні таких послуг; 
розробити та затвердити єдині правила надання таких 
послуг для кожного їх виду та суб’єкта надання (чіткі 
правила надання адміністративних послуг, стандартні 
вимоги для дотримання їх тими особами, що їх нада-
ють, порядок та умови їх отримання тощо).

вважаємо, що прийняття стандартів державно-
го обслуговування населення сприятиме підвищен-
ню іміджу держави, якості державного управління, 
ефективності державної служби, унормує в багатьох 
аспектах діяльність органів державної влади і, що не 
менш важливо, – державних службовців, які нада-
ють такі послуги учасникам тих чи інших суспіль-
них відносин.

важливим аспектом у механізмі державного 
управління, який дозволяє стверджувати про ефек-
тивність або неефективність роботи того чи іншого 
органу державної влади, є питання компетентності 
та професійності виконавців управлінських функцій 
держави – державних службовців. з огляду на ви-
щезазначене, нитні значна увага з боку держави має 
приділятися питанням професіоналізації державної 
служби, удосконаленню, а в деяких випадках і ре-
формуванню системи підготовки, перепідготовки і 
підвищення кваліфікації державних службовців.

вважаємо, що для удосконалення здійснення 
управлінських функцій держави, а також підвищення 
ефективності діяльності органів державного управ-
ління та місцевого самоврядування необхідно роз-
робити та впровадити сучасні стандарти професійної 
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підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфіка-
ції державних службовців в україні. у зв’язку із чим 
важливим фактором буде розробка ефективних та 
об’єктивних механізмів оцінки й атестації осіб, що 
претендують на посади державних службовців. самі 
процедури такого відбору мають відбуватися на кон-
курсній основі з урахуванням існуючих досягнень у 
навчанні та освіті претендента на таку посаду, його 
особистих здібностей. важливим фактором буде на-
явність відповідної профільної освіти, пов’язаної з 
функціональними обов’язками того чи іншого струк-
турного підрозділу місцевої державної адміністрації, 
в якій існує відповідна вакантна посада.

на жаль, на сьогоднішній день такі стандарти 
оцінки ефективності роботи органів державного 
управління, зокрема для місцевих державних адмі-
ністрацій, не прийняті, що є значною перешкодою 
щодо неупередженої та повної оцінки діяльності 
кожного окремо взятого органу державного управ-
ління на певній території.

вважаємо, що з метою оцінки ефективності діяль-
ності кожної місцевої державної адміністрації в укра-
їні урядом, залежно від кількості населення адміні-
стративної одиниці, на якій розташована така місцева 
державна адміністрація, мають бути сформовані та 
затверджені відповідні критерії оцінки ефективнос-
ті діяльності таких органів державного управління, 
що мають містити як приклад показники граничної 
кількості скарг мешканців на дії посадових осіб, кіль-
кості виявлених порушень бюджетного та іншого за-
конодавства під час перевірки контролюючих органів 
(прокуратури, державної рахункової палати, сБ укра-
їни тощо), кількості програних судових позовів, пред-
метом яких є скасування рішень місцевої державної 
адміністрації чи її окремих посадових осіб тощо. від-
повідна звітність має формуватися щоквартально та 
узагальнюватися у щорічному звіті про оцінку ефек-
тивності діяльності місцевої державної адміністрації.

для можливості ефективного моніторингу за та-
кою звітністю, її аналізу та узагальнення у структурі 
кабінету Міністрів україни має бути створений від-
повідний підрозділ, відповідальний за проведення 
такої роботи. контроль за діяльністю такого спеці-
ального підрозділу має бути закріплений за Першим 
віце-прем’єр-міністром україни, який на основі на-
явності таких щорічних звітів та за умови невідпо-
відності такого звіту встановленим критеріям більше 
30% (за їх кількісними показниками) робить подання 
Прем’єр-міністру україни про звільнення того чи ін-

шого керівника місцевої державної адміністрації. у 
випадку невідповідності такого звіту від встановле-
них критерії більше 15% (за їх кількісними показ-
никами), відповідному керівнику місцевої державної 
адміністрації виноситься догана. у випадку наяв-
ності двох доган, винесених голові місцевої держав-
ної адміністрації, Першим віце-прем’єр-міністром 
україни, складається подання Прем’єр-міністру 
україни про звільнення такого голови.

у свою чергу, в закон україни «Про місцеві дер-
жавні адміністрації» слід внести зміни в тій частині, 
що стосується підстав та порядку звільнення голо-
ви місцевої державної адміністрації, які мають бути 
сформовані таким чином, що за умови здійснення 
Прем’єр-міністром україни подання про звільнення 
голови місцевої державної адміністрації, Президен-
том україни виноситься указ про його звільнення.

Під час розгляду питання удосконалення ме-
ханізмів державного управління слід відмітити ту 
важливу обставину, що сучасна система державного 
управління перебуває в перехідному стані, хоч стара 
система зазнала змін, проте її структура та функці-
ональна організація залишаються на попередньому 
рівні. ця обставина призводить до того, що процес 
сучасного реформування системи управління дер-
жавотворчими процесами проходить неузгоджено, 
фрагментарно, певні його сфери залишаються осто-
ронь такого процесу, а інколи застосовуються заста-
рілі форми та методи, формуються структури, які є 
недієвими в сучасних умовах [6, c. 335].

враховуючи також те, що номенклатурні та пер-
соніфіковані моделі апарату державного управління, 
успадковані від колишньої командно-адміністратив-
ної системи, гальмують сучасний державотворчий 
процес, передусім потрібно відпрацювати оптималь-
ні механізми перерозподілу повноважень.

висновки. Підсумовуючи вищенаведене, маємо 
додати, що будь-який процес реформування чи про-
ведення змін в окремій сфері суспільного життя вима-
гає, в першу чергу, критичної необхідності та повної 
готовності суспільства до таких процесів змін. упро-
вадження їх має відбуватися за повної підтримки та 
довіри населення до такого процесу державних пере-
творень. інакше такі механізми, навіть за повноцін-
ної підтримки та примусу з боку апарату державного 
управління, не принесуть жодного позитивного ре-
зультату, оскільки самі безпосередні виконавці таких 
процесів будуть перебувати під впливом суспільних 
думок, оскільки вони є частиною цього соціуму.
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актуальність обраної теми є очевидною з огля-
ду на наступне: по-перше, регламентація норматив-
ної діяльності органів виконавчої влади в зарубіж-
них країнах, головним чином, з приводу прийняття 
ними екстраординарних актів є мало вивченою як 
вітчизняними вченими-адміністративістами, так і 
українськими правниками загалом. По-друге, право-
творчість, а саме прийняття екстраординарних актів 
виконавчої гілки влади класичних держав західної 
демократії заслуговує особливої уваги, так само як 
і регламентація таких повноважень, головним чином 
тому, що діяльність і екстраординарна нормотвор-
чість органів державної виконавчої влади є прямим 
показником розвитку демократії та барометром за-
конності, верховенства права і, найголовніше – свід-
ченням стану дотримання прав, свобод і законних ін-
тересів людини і громадянина. а по-третє, вивчення 
зарубіжного досвіду екстраординарного правотво-
рення органів виконавчої влади дозволить оптимізу-
вати таку діяльність відповідних органів виконавчої 
гілки влади україни.

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
сприятиме науковому дослідженню питання повно-
важень органів виконавчої влади в окремих зарубіж-
них країнах з приводу прийняття executive orders 
звернення до аналізу точок зору наступних науков-
ців з цього питання: в. Б. авер’янов, о. П. западин-
чук, д.а. лагун, в.і. реут та ін. також доцільним 
буде вивчення положень нормативно-правових актів 
та прецедентів зарубіжних судів.

Метою статті є вивчення спеціального повнова-
ження органів виконавчої влади окремих зарубіжних 
країн щодо прийняття екстраординарних актів.

основні результати дослідження. Прийняття 
будь-якого нормативно-правового акту органом вла-
ди кожної цивілізованої держави відбувається у ви-
значеному спеціальним законом порядку, а також в 
межах повноважень відповідного нормотворця. При 
цьому, якщо законодавчі акти повноважні приймати 
законодавці, якими, як правило, виступають парла-
менти, то підзаконні – органами виконавчої та судо-
вої влади. однак у більшості держав світу передба-
чаються винятки, коли органи державної влади, що 
(прямо чи опосередковано) віднесені до виконавчої 
гілки влади, можуть приймати акти, що мають силу 
закону – екстраординарні акти (приміром, в ст. 165 
конституції Португалії [1] закріплено правило, від-
повідно до якого право приймати законодавчі акти 
має лише законодавець (асамблея республіки), од-
нак таке може мати місце і в процесі нормотворчості 
уряду, коли на таке дає згоду парламент у формі спе-
ціального закону, яким визначається: об’єкт, мета та 
строк дії делегованих повноважень).

Більш того, регламентація екстраординарних 
нормотворчих повноважень органів виконавчої вла-
ди, як показує практика, на сьогодні вже виходять за 
межі національного рівня: приміром, Єврокомісія 
компетентна приймати нормативно-правові акти, що 
за своєю природою схожі на законодавчі акти. така 
практика також підтверджена судом Єс в цілій серії 
рішень з цих питань, головним чином у справах N 
с-240/90 від 27 жовтня 1992 року [2], N C-296/93 та 
C-307/93 від 29 лютого 1996 року [3]. в цих справах 
суд, зокрема, визнав, що рада шляхом делегування 
компетенції наділяє комісію необхідною регламен-
тарною владою.
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загалом, аналізуючи зарубіжну практику екстра-
ординарної нормотворчості, можна дійти до висно-
вку, що приймати executive orders можуть такі орга-
ни влади:

1. Президент держави. відмінною рисою еволю-
ції американського інституту президентства в новіт-
ній час стало розростання не тільки закріпленої за 
ним конституцією сШа виконавчої влади, але та-
кож і законодавчих повноважень, які є об’єктивно 
неякісно регламентованими: право на прийняття 
екстраординарних актів містить низку оціночних, 
неоднозначних понять, посилаючись принагідно на 
які, голова держави може зловживати своїм правом.

Подібним чином, можливість для зловживання 
своїм екстраординарним правом має і президент 
Польщі, хоча, на відміну від сШа, польський за-
конодавець має реальні можливості для скасування 
президентських executive orders. головним чином, 
слід підкреслити, що польська процедура реаліза-
ції вказаного питання майже повністю запозичена з 
аналогічної практики греції, зокрема: в Польщі роз-
порядження глави держави, які мають силу закону, 
повинні бути затверджені сеймом на найближчому 
засіданні, інакше вони припинять свою дію (акти 
законодавчого змісту президента грецької республі-
ки представляються парламенту на затвердження в 
40-денний термін з моменту їх видання або з момен-
ту скликання сесії парламенту; якщо вони не надані 
парламенту у зазначений термін або не затверджені в 
3-місячний термін, то втрачають силу). дану форму 
контролю можна назвати подальшою активно-пасив-
ною формою. суть її в тому, що парламент з метою 
утвердження екстраординарного акту повинен здій-
снити ряд дій, спрямованих на схвалення акта.

закріплюється право приймати екстраординарні 
акти за президентом і в ісландії, однак лише в пе-
ріод між сесіями альтингу, який в період наступної 
сесії може скасувати такий закон або затвердити 
його на загальній основі. Можливість скасувати пре-
зидентські екстраординарні акти є і у білоруського 
парламенту, хоча, формально: відповідно до ст. 101 
конституції республіки [4], президент рБ може при-
ймати декрети типу executive orders двох видів:

a) такі, що видаються на підставі законодавчих 
повноважень, делегованих парламентом. Палата 
представників і рада республіки законом, прийня-
тим більшістю голосів від повного складу палат, за 
пропозицією президента можуть делегувати йому як 
голові держави, законодавчі повноваження на при-
йняття декретів, що мають силу закону, за умови, що 
протягом дії цього закону про делегування, палата-
ми національних зборів в нього можуть бути внесе-
ні розширювальні або обмежувальні поправки, рівно 
як є можливість повного його скасування. 

b) тимчасові декрети. відповідно до ч. 3 ст. 101 
конституції рБ тимчасові декрети приймаються 
Президентом за своєю ініціативою або за пропозиці-
єю уряду (в такому випадку такий акт також повинен 
скріплюватися підписом прем’єр-міністра республі-
ки). тимчасові декрети приймаються у випадках 
особливої необхідності, хоча законодавство рБ не 

розкриває правову дефініцію поняття «особлива не-
обхідність» . таким чином, у президента виникають 
можливості для зловживань, що є особливо небез-
печним, оскільки юридична сила таких декретів по 
відношенню до законів в ієрархії правових актів, як 
зазначає в.і. реут, визначена конституцією рБ вище 
законів [5, с. 47].

разом з цим необхідно відзначити, що скасувати 
тимчасовий декрет президента, повноважний ви-
ключно парламент республіки, однак регламенто-
вана законодавством процедура скасування такого 
декрету практично унеможливлює проведення такої 
процедури взагалі. на відміну від процедури скасу-
вання законодавчого акта парламенту тимчасовий 
декрет президента рБ скасовується кваліфікованою 
більшістю парламенту. виходячи із змісту ч. 10 ст. 
30 закону «Про президента» [6] скасування тимча-
сового декрету за участю парламенту також можливе 
у тому разі, коли Палати національних зборів рес-
публіки Білорусь приймають закон, який за змістом 
збігається з відповідним тимчасовим декретом.

Проте слід зазначити, що в сучасних країнах, які 
належали до соціалістичного табору, можливість 
зловживань головою держави правом приймати 
executive orders в Білорусії є не самим показовим, 
головним чином, враховуючи практику іншої країни 
снд – казахстан. зокрема, д.о. лагун з цього приво-
ду зазначає, що актами делегованого законодавства, 
приміром, в Хорватії та киргизії є укази, в румунії та 
франції – ордонанси, в Португалії – декрети-закони, 
в іспанії – законодавчі декрети, однак лише в казах-
стані не передбачено розмежувань між законами, що 
приймає парламент та нормативно-правовими акта-
ми виконавчої гілки, що є результатом делегованих 
повноважень [7, с. 16].

2. національний уряд. найбільш поширеною 
практикою надання екстраординарних нормотвор-
чих повноважень в світі (особливо в парламентських 
чи парламентсько-президентських державах) є наді-
лення відповідною компетенцією уряду. При цьому 
слід підкреслити, що така модель може бути пред-
ставлена у двох видах: 

1) реалізація екстраординарних нормотворчих по-
вноважень із парламентським контролем. Приміром, 
італійський конституцієдавець в ст. 76 [8] зазначає, 
що право прийняття актів, що мають силу закону 
може бути тимчасово передане уряду, якщо при цьо-
му будуть визначені: принципи та керівні критерії, 
строки та обсяг питань, що має врегулювати таке де-
легування. щодо ж до питання скасування таких за-
конів-декретів, то варто відмітити, що процедура їх 
скасування в італії відбувається пасивним способом 
контролю парламенту по прийняттю екстраординар-
них актів: вказані акти, що прийняті урядом, повинні 
бути в той же день подані для перетворення в закон до 
парламенту, який, навіть якщо він розпущений, пови-
нен зібратися для цієї мети протягом 5 днів. 

іншим чином здійснюється парламентський 
контроль за законодавчими нормами виконавчої 
гілки влади у великобританії: Палата лордів ство-
рює спеціальну комісію з розгляду повноважень, 
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що були делеговані парламентом. такі повнова-
ження можуть також бути перевірені судами вели-
кобританії, які повноважні визнавати екстраорди-
нарні акти недійсними або анулювати їх, якщо ті 
суперечать первинному законодавству [див. напр. 
7, с. 18-20].

в іспанії, в свою чергу, відповідно до ст. 82 її кон-
ституції передбачено правило, відповідно до якого, 
генеральні кортеси можуть делегувати уряду повно-
важення приймати екстраординарні нормативні акти 
з окремих питань), за винятком актів, що направлені 
на зміну, припинення чи скасування повністю чи в 
частині норм органічних законів чи конституції дер-
жави. саме делегування повноважень на прийняття 
законодавчого акту відбувається у силу відповідних 
норм базового закону (якщо акт уряду спрямований 
на розробку статей тексту) чи норм звичайного за-
кону (якщо акт уряду спрямований на об’єднання 
(кодифікацію) різних законодавчих текстів в один) у 
конкретній формі, на певний період та із зазначен-
ням строку дії таких повноважень.

слід зазначити, що в процесі делегування пар-
ламентом уряду повноважень з прийняття зако-
нодавчих актів може мати місце додаткова форма 
контролю за такою нормотворчістю: обов’язкова 
ратифікація тексту урядового законодавчого акту 
конгресом депутатів (приміром, прийняття урядом 

тимчасового декрету-закону про надзвичайний стан 
є можливим лише після погодження такого із кон-
гресом), контроль конституційного суду й адміні-
стративних трибуналів.

2) реалізація екстраординарних нормотворчих 
повноважень із президентським контролем. так, на-
приклад, французький кабінет Міністрів може при-
йняти акт, що має силу закону, однак набуття такої 
сили відбувається лише після контрасигнації прези-
дентом республіки.

висновки. отже, підводячи підсумок всьому 
вищевикладеному, слід відмітити, що екстраорди-
нарні нормотворчі повноваження передбачаються в 
більшості держав світу, зважаючи на таку тенден-
цію: нормативно-правові акти президента як голови 
держави завжди мають підзаконний характер у ци-
вілізованих країнах західної демократії, а в багатьох 
країнах, що були союзницями колишнього срср (чи 
входили до його складу) – ряд таких актів можуть 
мати силу законодавчого акту. зокрема, так, якщо у 
державах-членах Євросоюзу (приміром, італія, іс-
панія, німеччина, Португалія) спостерігається ви-
значення пріоритету прийняття актів законодавчо-
го характеру не президентом, а урядом, то в таких 
державах, приміром, як грузія, Польща, киргизька 
республіка, казахстан, словенія – такий пріоритет 
надається президенту.
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вступ. функціонування та розвиток кожної дер-
жави як на національному, так і міжнародному рів-
нях безперечно пов’язується з розвитком і вдоскона-
ленням самого права. сучасне право, що формується 
під впливом трансформаційних та глобалізаційних 
чинників характеризується наявністю основної 
мети – впорядкування суспільства як важливої осно-
ви функціонування самої держави, її інституційних 
складових. на особливому взаємозв’язку держави і 
права та її участі в процесі формування норм права 
акцентує увагу а. н. Бодак, стверджуючи, що сут-
ність та призначення самої держави визначає харак-
тер права [1, с. 10]. за результатами правотворчої 
роботи, якістю законів та інших нормативних актів 
роблять висновок про державу в цілому, ступінь її 
демократичності, цивілізованості, культурності [2; 
с. 79]. концептуальність даного твердження, безсум-
нівно, вказує на взаємозалежність держави та права, 
а також її вагомої участі в здійсненні правотворчої 
діяльності. водночас сучасна інтенсифікація співп-
раці держав є значним фактором, що призводить не 
лише до їх спільного функціонування в тих чи ін-
ших сферах, а й певним чином потребує належно-
го правового регулювання на міжнародному рівні. 
саме така співпраця, а разом з тим і розширення 
сфер міждержавного спілкування зумовлює постій-
не співробітництво держав в напряму формування 
норм міжнародного права та їх подальшу рецепцію у 
національні правові системи кожної із держав. вра-
ховуючи вищезазначене, можна стверджувати про 
актуальність обраної автором тематики наукового 

дослідження та важливість участі держави в здій-
сненні міжнародного правотворчого процесу.

стан дослідження. в юридичній літературі іс-
нує чимала кількість наукових робіт, що присвячені 
дослідженню проблематики формування норм між-
народного права, які в цілому висвітлюють питання 
правотворчого процесу, обґрунтовують складність 
та багатогранність стадій правотворчості, аналізу-
ють їх зміст, проте питання участі держави в процесі 
формування норм міжнародного права і на сьогодні 
залишаються актуальними та становлять предмет 
дослідження як в теорії права, так і в теорії міжна-
родного права. різноманітні аспекти даної проблема-
тики відображені в працях с. в. черніченка [3], в. 
і. Маргієва [4], а. і. дмитрієва [5]. з огляду на це, 
метою наукового дослідження є з’ясування питань 
щодо особливостей формування норм міжнародного 
права, визначення міри, характеру та значення учас-
ті держави в процесі здійснення міжнародної право-
творчості. 

виклад основного матеріалу. з’ясування ваго-
мої ролі держави в процесі формування норм міжна-
родного права слід прослідкувати на основі аналізу 
підходів вчених, які в різний період розвитку юри-
дичної науки досліджували природу та особливості 
формування норм міжнародного права і водночас ак-
центували увагу на державі як основного суб’єкта, 
що здійснює правотворчу діяльність на міжнародно-
му рівні. відомий вчений правознавець М. Б. крилов 
вважає, що міжнародне право є правом виключно 
міждержавним, тому і головну роль в процесі його 
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формування закономірно відіграють держави, які 
користуються всіма правами і несуть обов’язки пе-
редбачені міжнародним правом. таким чином, вче-
ний виключає можливість існування інших суб’єктів 
міжнародного права здатних на таких же засадах рів-
ноправності формувати норми міжнародного права 
[6, с. 88]. аналогічний науковий підхід розділяє г. 
и. тункін. на його думку, держава є тим суб’єктом, 
що відображає волю певних соціальних груп та ство-
рює шляхом погодження цих воль норми міжнарод-
ного права, здатних регулювати міжнародні відно-
сини [7, с. 236-234]. р.л. Бобров акцентує увагу на 
тому, що основою формування норм міжнародного 
права є згода та волевиявлення держав як основних 
суб’єктів міжнародного права [8, с. 272]. аналізую-
чи особливості формування норм права в аспекті ха-
рактеристики сутності міжнародної правотворчості, 
і. і. лукашук стверджує, що стихійність міжнарод-
ної правотворчості має витіснятись усвідомленим 
та ціленаправленим процесом [9, с. 123]. тобто, на 
думку вченого, сучасна міжнародна правотворча ді-
яльність має здійснюватися не лише на належному 
правовому, методичному та науковому рівнях, а й 
мати виважений, стабільний, усвідомлений харак-
тер. саме державі належить координаційна роль 
у формуванні норм міжнародного права, оскіль-
ки вона є тим суб’єктом міжнародного права, що в 
силу своєї правосуб’єктності володіє необхідними 
правами щодо здійснення міжнародної правотвор-
чості. координаційна характеристика міжнародної 
правотворчої діяльності сучасної держави і забез-
печує узгодження воль та позицій усі рівноправних 
держав, які беруть участь в процесі формування 
норм міжнародного права. окрім того, саме для між-
народної правотворчості властивим є горизонталь-
на координаційна складова, у відповідності до якої 
держави як суб’єкти формування норм міжнародно-
го права діють на принципі рівності (паритетності). 
здійснюючи порівняльну характеристику формуван-
ня норм національного та норм міжнародного права, 
л. Хенкін підтверджує точку зору щодо рівноправ-
ності держав в міжнародній правотворчій діяльнос-
ті стверджуючи, що процес нормотворення у вну-
трішній сфері значно відрізняється від формування 
норм міжнародного права. в міжнародній системі 
рівноправних держав міжнародне право створюєть-
ся самою державою, а не законодавчим органом [10, 
с. 26]. зокрема, н. а. ушаков зазначає, що всі дер-
жави є особливими суверенними утвореннями, вза-
ємовідносини між якими ґрунтуються на принципі 
суверенної рівності [11, с. 72-73]. на думку в. а. ва-
силенка, держава відіграє центральну роль в систе-
мі регулювання як національних, так і міжнародних 
відносин. вона виступає творцем національного і 
міжнародного права і використовує їх норми в якості 
інструмента забезпечення своїх потреб та інтересів 
[12, с. 195]. разом з цим сучасна держава повинна за-
лишатись достатньо сильним і суб’єктом права з ме-
тою збереження привілейованого місця в здійсненні 
міжнародних відносин. [13, с. 148]. зміст зазначених 
вище підходів учених ґрунтується на тому, що і на 

сучасному етапі здійснення міжнародної правотвор-
чості держава є виключно основним суб’єктом фор-
мування норм міжнародного права, тобто має моно-
полізований характер як повноправний, суверенний 
суб’єкт міжнародного права.

Представники іншого підходу наполягають на 
тому, що окрім держави як основного суб’єкта між-
народних відносин правотворчими повноваження-
ми можуть володіти й інші суб’єкти міжнародного 
права. зокрема, к. а. Бекяшев, з’ясовуючи природу 
норм міжнародного права, вважає, що вони є пра-
вилами поведінки, що не лише обов’язкові до ви-
конання державами і іншими суб’єктами міжнарод-
ного права, а й такими, що встановлюються самими 
суб’єктами міжнародного права [14, с. 54]. Як відомо, 
загальновизнаними суб’єктами міжнародного права 
окрім держави є міжнародні (міжурядові) організа-
ції, державо подібні утворення тощо. таким чином, 
вчений припускає, що певними правотворчими по-
вноваженнями можуть наділятися й інші суб’єкти. 
в даному аспекті, на нашу думку, слід акцентувати 
увагу на терміні «наділення», адже це суб’єкти, що 
мають похідний характер, а тому і повноваження 
щодо формування норм міжнародного права саме на-
даються державою. зазначений підхід розділяє с. о. 
акулов, акцентуючи увагу на тому, що усі суб’єкти 
міжнародного права формують міжнародне право 
шляхом створення норм міжнародного права, що в 
подальшому і визначають статус суб’єкта міжнарод-
ного права, коло його прав та обов’язків, регулюють 
відносини між ними [15, с. 80]. в свою чергу, о. о. 
Шибаєва зазначає, що міжнародні організації незва-
жаючи на те, що вони не володіють суверенітетом, 
однак відіграють вагому роль та значення в процесі 
здійснення міжнародної правотворчості [16, с. 78]. 
зокрема, функціональне призначення міжнародної 
організації, за словами в. Моравецького, полягає в 
тому, що вона може бути: ініціатором пропозиції про 
укладення міжнародного договору; автором проекту 
міжнародного договору; ініціатором дипломатичної 
конференції держав; ініціатором проведення конфе-
ренції, а тому здійснювати узгодження тексту дого-
вору в своєму міжурядовому органі; користуватися 
відповідними повноваженнями в сфері інтерпретації 
або перегляду договору, що був укладений за її учас-
ті [17, с. 110]. Хоча сучасні дослідження, що торка-
ються особливостей формування норм міжнародно-
го права, апелюють щодо розширення суб’єктного 
складу міжнародної правотворчості, однак все ж 
таки наявність значної кількості вище зазначених 
точок зору свідчить про вагому роль держави в про-
цесі формування норм міжнародного права. Проте, 
як і національна правотворчість набула рис демокра-
тичності, так і міжнародна правотворчість тяжіє до 
розгалуженості суб’єктного складу. на нашу думку, 
особливість сучасних міжнародних організацій як 
одного з основних суб’єктів міжнародної правотвор-
чості полягає в тому, що саме вони є універсальними 
інституційними органами, завдяки яким забезпечу-
ється організація формування якісних норм між-
народного права, посилюється співпраця між дер-



73

Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2013
♦

жавами, державами і міжнародними організаціями, 
а також між самими міжнародними організаціями. 
Міжнародні організації виконують подвійну роль в 
міжнародній правотворчості, що зумовлено спро-
можністю міжнародних організацій сприяти держа-
вам у формуванні норм міжнародного права, коли 
беруть участь у правотворчій діяльності держав та 
забезпечують їх взаємодію на міжнародній арені.

таким чином, проаналізувавши роль та значення 
держави в контексті характеристики підходів вче-
них щодо їх участі в процесі формування норм між-
народного права, доцільно зазначити вагому роль 
держави в процесі формування норм права, яка і на 
сьогодні залишається незмінною. Проаналізовані 
наукові підходи щодо з’ясування ролі правотворчої 
діяльності держави на міжнародному рівні надали 
змогу уявити цілісну «картину» взаємозв’язку таких 
важливих категорій, як «держава», «міжнародна пра-
вотворчість», «міжнародне право» .

цілком правомірним є відображення зазначе-
них правових категорій саме у такій послідовності, 
оскільки правотворчість є тією центральною катего-
рією, завдяки якій можливо встановити взаємозв’язок 
держави і права. тобто вона є певним «провідником» 
між державою та правом і завдяки характеристиці 
сутності якої можливо визначити роль та межі участі 
держави в процесі формування норм міжнародного 
права, аналогічно як за змістом норм міжнародного 
права встановити сутність, тип, зміст міжнародно-
го співробітництва та інші важливі характеристики 
держави як суб’єкта міжнародних відносин. однак 
динаміка сучасного суспільного життя, безперервна 
трансформація державно-правової дійсності вносять 
постійні корективи в процеси міжнародного співро-
бітництва та правотворення, змушуючи шукати як 
юристів-науковців, так і практиків оптимальних та 
конструктивних шляхів для створення належних 
правових основ міжнародного співробітництва, до-
сягнення і забезпечення поточних та пріоритетних 
потреб цивілізації, встановлення та розвитку міжна-
родних зв’язків.

цілковита відсутність підпорядкування з боку ви-
щестоящого міжнародного органу та повна суверен-
на незалежність і рівноправність держави на між-
народній арені є основною юридичною властивістю 
держави як суб’єкта міжнародного права та міжна-
родних відносин, і тому держава добровільно визнає 
юридичну чинність прийнятих норм міжнародного 
права і принципів міжнародного права та підкоря-
ється виключно цим правовим приписам, а також 
передбачає можливість їх включення до національ-
ної правової бази. Приналежність держави до здій-
снення міжнародної правотворчості отримує прояв, 
по-перше, у зв’язку із змістовним її наповненням, 
що передбачає діяльність суб’єкта права спрямова-

ну на формування норм міжнародного права шляхом 
узгодження міжнародних інтересів, результатом якої 
є прийняття міжнародного документа, що включає 
міжнародно-правові норми. По-друге, у зв’язку з іс-
нуючими в науковій літературі підходами учених, 
що визначають роль та місце держави в процесі фор-
мування норм міжнародного права. 

означене надає змогу стверджувати, що здій-
снення міжнародної правотворчості є основним чи-
ном сферою діяльності держави, оскільки за її участі 
(волі) відбувається встановлення та реалізація пра-
вових приписів. Проте пасивна наявність держави на 
карті світу не обумовлює активність процесу міжна-
родної правотворчості, оскільки для інтенсифікації 
цього необхідні відносини, тобто міжнародна співп-
раця. саме відносини між державами, в теорії між-
народного права, є тією об’єктивною основою, що 
сприяє виникненню норм міжнародного права, на 
зміст яких впливають інтереси і воля взаємодіючих 
на міжнародній арені держав.

активна участь окремої держави в міжнародній 
правотворчості виявляється в процесі формування 
міжнародного звичаю, укладення міжнародного до-
говору. в першому випадку держава визнає правила 
поведінки, що є результатом багаторазового прак-
тичного використання і набули форми звичаю, або ж 
бере безпосередню участь у формуванні норми між-
народного права шляхом укладення міжнародного 
договору спільно з іншими державами. в цьому ви-
падку держава забезпечує власні інтереси, узгоджує 
позицію з іншими державами щодо об’єкта право-
вого регулювання, змісту і форми моделі «майбут-
ньої» норми права. таким чином, норми міжнарод-
ного права формуються лише з погодженням волі 
рівноправних сторін (в даному аспекті рівноправ-
них держав). відповідний процес є упорядкованим 
та регламентується нормами міжнародного права, 
результатом якого є створення норми міжнародного 
права або визнання правила поведінки, що набуває 
обов’язкового характеру.

висновки. отже, можна стверджувати, що роль 
держави як основного суб’єкта міжнародної право-
творчості характеризується такими особливостями:

- має динамічний характер, що передбачає удо-
сконалення та ускладнення механізму здійснення 
правотворчої діяльності держави на міжнародному 
рівнях;

- має циклічний характер, що передбачає безпе-
рервне здійснення правотворчих дій, які спрямовані 
на прийняття, відміну чи скасування норм міжнарод-
ного права.

- має цілеспрямований характер, що виражаєть-
ся в наявності створених норми права, що знаходить 
формальний вираз в міжнародних юридичних доку-
ментах (міжнародний рівень).
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УДК 342.721(477) 

 
оБов’ЯЗки держави в сФері підвиЩеннЯ рівнЯ оБіЗнаності  

гроМадЯн Щодо Їхніх прав та оБов’ЯЗків

DutIeS of the State IN raISINg puBLIc awareNeSS  
aBout theIr rIghtS aND reSpoNSIBILItIeS

Юрчак і.р.,
викладач кафедри теорії та історії держави та права

Львівського державного університету внутрішніх справ

В даній статті визначено поняття «правова освіта», «юридична обізнаність», «правова модель поведінки», про-
аналізовано взаємозв’язок між політикою держави в сфері підвищення правової освіти населення та правової обі-
знаності громадян, наведено різного роду погляди вчених-правників на дане питання. Проаналізовано заходи, які 
вчиняє та повинна вчиняти держава в особі її органів щодо проведення право виховної політики серед населення, 
наведено рекомендації міжнародних організацій щодо підвищення рівня правової обізнаності громадян в сфері 
реалізації основоположних прав та виконання обов’язків. 

Ключові слова: обов’язки держави, правова обізнаність, правова освіта, правова активність, модель поведін-
ки, правоосвітня діяльність, правовиховна діяльність держави, пропаганда правових знань, правова проінформо-
ваність населення, правова підготовка населення.

 В данной статье определено понятие «правовое образование», «юридическая осведомленность», «право-
вая модель поведения», проанализирована взаимосвязь между политикой государства в области повышения 
правового образования населения и правовой осведомленностью граждан, приведены различного рода взгляды 
ученых-юристов на данный вопрос. Проанализированы меры, которые предпринимает и должно предпринимать 
государство в лице его органов по проведению правовоспитательной политики среди населения, приведены реко-
мендации международных организаций по повышению уровня правовой осведомленности граждан в сфере реа-
лизации основных прав и исполнения обязанностей.

Ключевые слова: обязанности государства, правовая осведомленность, правовое образование, правовая ак-
тивность, модель поведения, правообразовательная деятельность, правовоспитательная деятельность государ-
ства, пропаганда правовых знаний, правовая информированность населения, правовая подготовка населения.

In this article such terms are defined as «legal education», «legal awareness», «legal model behavior», and also 
analyzed the relationship between state policy in the area of public legal education and legal awareness of citizens, 
different views of scientists, lawyers for the above concept. The measures were analyzed which performs and should be 
used by the state, of law activity in the population policy, the recommendations of international organizations of the legal 
awareness of citizens in the area of fundamental rights and duties .

Key words: responsibilities of the state, legal awareness, legal education, legal activity, behavior, right – educational 
activities, state law activity, promotion of legal knowledge, legal awareness of the population, legal training population.

 
постановка проблеми. становлення україни як 

демократичної, соціально-правової держави, форму-
вання засад громадянського суспільства, розвиток 
міжнародних відносин безпосередньо пов’язані із 

загальною потребою підвищення правової культу-
ри всіх верств населення нашої держави. у зв’язку з 
цим саме життя на порядок денний ставить питання 
подальшого задоволення потреб громадян у право-
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вій інформації, розвитку правосвідомості населення. 
Правова освіта та правове виховання в дусі поваги 
до закону завжди було пріоритетним державним 
завданням. таким воно залишається завжди, адже 
побудова відкритого демократичного суспільства 
можливе за умови знання законів, розуміння грома-
дянами своїх прав та обов’язків.

стан дослідження проблеми. Проблематикою 
питання здійснення державою політики в сфері пра-
во виховання та правової обізнаності населення, а 
також визначення обов’язків останньої у вищевказа-
ному напрямку, займалися такі дослідники вітчизня-
ної та зарубіжної правової науки, як в. Баштанник, 
а. колодій, а. олійник, в. журавський, в. котюк, 
ю. кравченко, М. Буроменський, о. іванов, о. скас-
кун, а. ескимов. л. Шестипалова та інші.

Метою статті є узагальнити загальнотеоретичні 
та практичні уявлення щодо визначення зобов’язань 
держави – україни – в сфері проведення заходів 
щодо підвищення рівня правової обізнаності, а від-
так, правової активності громадян у сфері реалізації 
останніми своїх прав та виконання обов’язків. 

виклад основних положень. Безумовно, всі но-
вовведення у законодавчій сфері пересічному гро-
мадянину зафіксувати досить складно. але нинішнє 
життя вносить свої корективи, коли людям певна 
юридична обізнаність або ж, я б назвала це право-
вою культурою, просто необхідна, чи то в захисті 
своїх прав та свобод, чи то в майнових, трудових 
спорах, у земельних правовідносинах, ну і, звичайно 
ж, оволодіння інформацією про систему обов’язків, 
якою наділена кожна людина, адже виконання свого 
обов’язку однією особою кореспондується у здій-
снення права іншою. відтак, кожен просто повинен 
знати свої юридичні права та юридичні обов’язки.

Мабуть, не буде суперечливою думка про те, що 
кожна дія людини – це не тільки право, а ще й на-
слідки. тому так важливо обрати правову модель 
поведінки: слідкувати за своїми діями, аби вони не 
порушували права інших і не стали злочинними. 
саме тому потребують вирішення на державному 
рівні питання розвитку правосвідомості населення, 
подолання правового нігілізму, задоволення потреб 
громадян в одержанні знань про право.

звичайно ж, зважаючи на високу вагомість і влип на 
формування та розвиток суспільних відносин постав-
леного питання, держава просто зобов’язана проводи-
ти свою політику у сфері підвищення рівня обізнаності 
громадян щодо їхніх прав, гарантованих законодав-
ством та сумлінного виконання ними своїх обов’язків. 
і тут варто зазначити, що певні кроки в цьому напрямку 
вже зроблені і продовжують робитись. 

для прикладу, з метою оперативного вирішення 
питань координації та методичного забезпечення 
правової освіти, відповідно до Постанови кабіне-
ту Міністрів україни від 29.05.1995р № 366 (в ре-
дакції Постанови кабінету Міністрів україни від 
09.06.2011р № 627) утворена та діє всеукраїнська 
міжвідомча координаційно-методична рада з право-
вої освіти населення (далі по тексту всеукраїнська 
МкМр). зазначена рада та її структурні утворення в 

регіонах забезпечують виконання державних та ре-
гіональних Програм правової освіти населення, ко-
ординацію діяльності всіх структур, що є суб’єктами 
правоосвітньої діяльності, а також здійснюють мето-
дичне забезпечення цієї діяльності [1].

всеукраїнська МкМр з правової освіти населен-
ня утворена для забезпечення взаємодії органів ви-
конавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
об’єднань громадян, навчальних закладів та закладів 
культури, наукових установ, видавництв та видавни-
чих організацій, засобів масової інформації у сфері 
правової освіти населення, а також надання відпо-
відної методичної допомоги [1].

Першочергового значення в системі правоосвіт-
ньої діяльності міжвідомчою координаційно-мето-
дичною радою з правової освіти населення повинно 
надаватись питанням забезпечення належного рівня 
правової культури та правової свідомості населення 
регіону шляхом охоплення різноманітними формами 
і методами роботи по правовому вихованню, популя-
ризації чинного законодавства, наданню громадянам 
індивідуальних правових консультацій. з цією ме-
тою її діяльність повинна бути спрямована на:

- координаційне та методичне забезпечення захо-
дів з правової освіти населення;

- організацію та проведення лекційно-пропаган-
дисьської роботи серед різних соціальних груп гро-
мадян з метою підвищення їх правової культури та 
правової свідомості, семінарів та засідань «круглих» 
столів щодо пошуку шляхів для покращення право-
освітньої, інформаційно-роз’яснювальної, правови-
ховної діяльності серед широких верств населення;

- участь суб’єктів правоосвітньої діяльності в ор-
ганізації та проведенні заходів правоосвітнього, пра-
вовиховного характеру в закладах освіти, культури та 
регіональних заходів право освітнього спрямування;

- вивчення стану організації правової освіти на 
державних, комунальних підприємствах, установах, 
організаціях, навчальних закладах, надання їм мето-
дичної та практичної допомоги в організації право-
вої освіти;

- розроблення методичних рекомендацій та уза-
гальнень позитивного досвіду з питань право освіт-
ньої, інформаційно-пропагандистської, правовихов-
ної роботи;

- розвиток діяльності правових лекторіїв, гуртків, 
клубів;

- надання безкоштовної правової допомоги гро-
мадянам, консультацій та роз’яснень чинного зако-
нодавства;

- пропаганду юридичної літератури [1].
особливо важливим фактором, що впливає на на-

слідки всієї правоосвітньої діяльності, безумовно, є 
виважений підхід до планування роботи конкретно-
му регіоні, вибір необхідних, актуальних та конкрет-
них тем для розгляду.

враховуючи, що метою державної політики укра-
їни у правовій сфері суспільного життя є побудова 
сталого громадянського суспільства і демократичної 
правової держави шляхом формування у громадян 
належного рівня правової культури та правової сві-
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домості, зусилля міжвідомчих координаційно-мето-
дичних рад з правової освіти населення повинні бути 
зосереджені на вдосконаленні форм і методів право-
освітньої та правовиховної роботи серед різних ка-
тегорій громадян, підтриманні належної співпраці з 
цих питань з органами місцевого самоврядування, 
всебічному висвітленні правової проблематики че-
рез засоби масової інформації. Як на рівні великих 
міст, так і районів повинні бути відпрацьовані осно-
вні напрямки системного правового всеобучу насе-
лення, що включають в себе:

- підвищення рівня правової освіти державних 
службовців, працівників, органів місцевого самовря-
дування, депутатів, керівників підприємств, установ 
та організацій;

- діяльність шкіл, лекторіїв правових знань на 
державних підприємствах, в установах та організа-
ціях, при сільських радах по підвищенню рівня пра-
вової обізнаності працюючого населення;

- проведення органами виконавчої влади та міс-
цевого самоврядування, їх структурними підрозді-
лами, культурно-освітніми закладами різноманітних 
заходів по підвищенню рівня правових знань широ-
ких верств населення;

- діяльність громадських організацій, засобів ма-
сової інформації по пропаганді правових правових 
знань;

- надання індивідуальної правової допомоги гро-
мадянам.

для прикладу, ще одним вагомим кроком у цьо-
му напрямку є те, що Міністерство доходів і зборів 
україни проводить всеукраїнську акцію «Права та 
обов’язки» . Метою заходу є підвищення рівня обі-
знаності громадян щодо їхніх прав, гарантованих за-
конодавством [2].

всі платники, які здійснили візит до центрів об-
слуговування платників в усіх регіонах україни, 
отримали брошуру «Права та обов’язки платника 
податків та контролюючих органів», розроблену 
фахівцями Міністерства. Брошура містить декілька 
розділів, в яких розміщено основні витяги із зако-
нодавства. Платники можуть прочитати як про свої 
права і обов’язки, так і посадових осіб контролюю-
чих органів [2].

за словами фахівців Міністерства, завдяки такій 
тематичній брошурі платники зможуть відстоювати 
свої права при спілкуванні з працівниками органів 
доходів та зборів, особливо у випадках можливих ко-
рупційних проявів [2]. 

загалом з початку року фахівцями Міндоходів 
підготовлено та розповсюджено серед платників по-
датків 2,2 тис. брошур з роз’ясненнями основних за-
конодавчих норм щодо справляння податків, зборів, 
митних платежів та єдиного соціального внеску [2]. 
адже у податковій сфері дуже важливе значення для 
своєчасного і повного надходження податків, зборів, 
платежів до бюджетів має створення належних умов 
платникам, тож необхідно приділяти особливу ува-
гу налагодженню партнерських відносин з громад-
ськістю та платниками податків, зборів, платежів та 
підвищенню їх податкової культури.

державі в особі її органів необхідно здійснюва-
ти таку діяльність, щоб якомога більше проводити 
особистого спілкування із громадянами, щоб дізна-
ватись, які труднощі виникають у них при виконанні 
вимог законодавства, що, на їх думку, є прогалиною 
у цьому законодавстві, та чи здатне воно в площині 
практичної діяльності відрегулювати поставлені пи-
тання. 

варто зазначити, що певні кроки в цьому напрям-
ку робляться. для прикладу, з метою підвищення 
рівня правової освіти населення та створення умов 
для набуття громадянами правових знань і прове-
дення роз’яснювальної роботи 25 вересня 2013 року 
відбулося засідання львівської обласної міжвідомчої 
координаційно-методичної ради з правової освіти 
населення з питань співпраці органів юстиції львів-
щини та соціальних служб з правоосвітньої роботи 
серед населення області, за участю працівників го-
ловного, начальників районних, міських, міськра-
йонних управлінь юстиції, директорів та фахівців 
соціальних служб червонограда, сокаля, жовкви, 
радехова, кам’янка-Бузька [3].

на засіданні МкМр заслуховувалися наступні 
питання:

1. Про роботу органів юстиції та соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді львівщини з питань 
правовоосвітнього виховання населення львівської 
області.

2. організаційно-правові засади соціальної робо-
ти з сім’ями, дітьми та молоддю, відповідно до зако-
ну україни «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми 
та молоддю» . 

3. органи та установи, на які покладається здій-
снення заходів з попередження насильства в сім’ї. 

4. роль фахівців із соціальної роботи у здійсненні 
профілактики суспільно-небезпечних захворювань 
серед сімей та осіб, які перебувають в складних жит-
тєвих обставинах. 

5. співпраця фахівців із соціальної роботи із 
суб’єктами соціальної роботи [3].

звичайно ж, для ефективної реалізації вищепос-
тавлених завдань недостатньо є лише проведення 
таких засідань. роз’яснювальна робота повинна про-
водитись періодично і всюди: у місцях, де людина 
навчається, працює, а навіть і відпочиває, адже все 
це є сферою, де вона живе і розвивається. адже та 
кількість нормативно-правових актів, що є в дер-
жаві, просто неможлива для засвоєння пересічним 
українцем. 

для прикладу, станом на сьогоднішній день до 
Єдиного державного реєстру нормативно-правових 
актів Міністерства юстиції україни включено 70 ти-
сяч нормативно-правових актів, із них за 8 місяців 
2013 року – 3335. При цьому міжнародних догово-
рів внесено до реєстру 135, тоді як за 8 місяців 2012 
року – тільки 113. держава забезпечила доступ до 
інформаційного фонду Єдиного державного реєстру 
нормативно-правових як фізичним, так і юридичним 
особам. з кожним роком кількість звернень щодо 
отримання текстів нормативно-правових актів збіль-
шується. так, у 2012 році надійшло 2057 запитів на 
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отримання з реєстру текстів нормативно-правових 
актів, із них задоволено 2049. включення норма-
тивно-правових актів та міжнародних договорів до 
реєстру, надання з нього інформації, офіційне опри-
люднення нормативно-правових актів сприяє реалі-
зації конституційного права громадян на доступ до 
правової інформації [4]. 

варто також зазначити, що Міністерство юстиції 
україни здійснює систематизацію законодавства, що 
дає змогу упорядкувати нормативні акти, розташу-
вати їх за певними розділами та рубриками, тобто 
здійснювати їх класифікацію, яка полегшує пошук 
необхідних нормативних актів та використання їх 
у практичній роботі. Протягом 8 місяців поточного 
року до Міністерства юстиції надійшло та опрацьо-
вано 3667 (у 2012 році – 4331) актів законодавства. 
При цьому зміни було внесено до 3575 актів зако-
нодавства, це майже на 1000 актів законодавства 
менше, ніж минулого року (4500). систематизація 
законодавства передбачає досягнення внутрішньої 
єдності правових норм з метою усунення прогалин 
та колізій у праві [4].

також протягом 8 місяців 2013 року управлін-
ням систематизації законодавства Міністерства юс-
тиції проведено перевірку стану роботи стосовно 
систематизації законодавства та надано методичну і 
практичну допомогу працівникам юридичних служб 
6 центральних органів виконавчої влади. здійснено 
також комплексні перевірки роботи головних управ-
лінь юстиції у луганській, запорізькій областях та 
місті києві з питань систематизації законодавства. 
організація та координація діяльності центральних 
органів виконавчої влади щодо забезпечення робіт 
по систематизації законодавства сприяє своєчаснос-
ті та ефективності нормотворчого процесу, а також 
спрощенню системи доступу до правової бази дер-
жави пересічному громадянину [4]. 

необхідно зазначити, що держава, здійснюю-
чи свою політику у вищеокресленому напрямку, 
повинна зважати на міжнародний досвід у цій га-
лузі. для прикладу, брати до уваги рекомендацію 
асамблеї ради Європи № 1401 1999 року «освіта 
про обов’язки людини» . адже асамблея постійно 
обстоює освіту як один з найефективніших спосо-
бів запобігання негативному ставленню до інших та 
сприяє культурі миру серед усіх груп суспільства. 
оскільки здійснення основних свобод тягне за со-
бою обов’язки, асамблея визнає за потрібне вжити 
заходів, що сприятимуть як освіті про обов’язки лю-
дини, так і обізнаності громадян про їхні обов’язки 
в контексті освіти з прав людини, не забуваючи при 
цьому про соціальний бік цих прав. асамблея впев-
нена в тому, що обізнаність громадян про обов’язки 
треба підвищувати за допомогою освіти, і що демо-
кратична держава не встановлює правил щодо кож-
ного аспекту поведінки людини, оскільки моральні 
та етичні міркування повинні залишатися тією сфе-
рою, в якій людина має свободу вибору, але завжди 
за умови поваги прав інших [5]. 

з огляду на потребу інтегрувати освіту про 
обов’язки людини до існуючих державних програм 

асамблея рекомендує комітетові міністрів заклика-
ти держави-члени: 

1) ввести до навчальних програм, починаючи з 
початкових шкіл і до вищої освіти, інформацію, яка 
привертає увагу учнів і студентів до важливості й не-
залежного змісту прав людини, зокрема соціального 
виміру цих прав, та до обов’язку кожної людини по-
важати права інших. у вищій освіті викладання по-
винно містити правову тематику; 

2) підготувати аналогічні програми фахової під-
готовки й підвищення кваліфікації для дорослих, 
серед них і вчителів, і громадських службовців і, зо-
крема, офіцерів поліції, персоналу в’язниць та осіб, 
відповідальних за біженців і шукачів притулку; 

3) підготувати аналогічні програми, спрямова-
ні на підвищення обізнаності іммігрантів і шукачів 
притулку про права людини та обов’язки громадян 
у країні, де вони (іммігранти і шукачі притулку) осі-
дають;

4) заохочувати через діяльність шкіл, універси-
тетів і неурядових організацій позитивну атмосферу 
розуміння й поваги до особливостей і культур ін-
ших, застосовуючи при цьому правила спільних дій 
сприянням безпосередній участі, наприклад, через 
шкільні ради або парламенти; 

5) розвивати програми документації та інформа-
ції, зокрема в інтернеті, спрямовані на підвищення 
обізнаності про права і обов’язки людини, серед 
найширших кіл громадськості;

6) пам’ятати, що всі ініціативи та програми мають 
враховувати основні цінності, як це зазначено, зокре-
ма, в Європейській конвенції з прав людини, загаль-
ній декларації прав людини, Європейській соціальній 
хартії та рамковій конвенції про захист національних 
меншин. кожна людина повинна, крім іншого:

а) цілковито й без обмежень за ознакою раси, ре-
лігії, статі, громадянства, етнічного походження, со-
ціального статусу, політичних поглядів, мови чи віку 
поважати гідність, цінність та свободу інших людей; 
кожна особа має діяти стосовно інших людей у дусі 
товариськості й терпимості; 

б) поводитися мирно, не вдаючись до фізичного 
насильства або психічного тиску; 

в) поважати думки, таємницю, приватне й сімей-
не життя інших людей; 

г) виявляти солідарність і захищати права інших;
д) сповідуючи свою релігію, поважати інші ре-

лігії, не розпалювати ненависті й не підтримувати 
фанатизму, сприяти загальній взаємній терпимості; 

е) піклуючись про благополуччя майбутніх по-
колінь, ставитися з повагою до довкілля й помірно 
використовувати енергетичні ресурси [5]. 

крім того, асамблея вважає, що потрібно поси-
лювати діяльність ради Європи в цій сфері та ре-
комендує комітетові міністрів розглядати освіту з 
питань прав людини і підвищення обізнаності, зо-
крема повагу прав інших і відповідні обов’язки як 
пріоритет у міжурядовій діяльності ради Європи на 
майбутні роки і, відповідно: 

1) доручити раді з культурного співробітництва 
подавати допомогу в справі підвищення обізнанос-
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ті громадян про права і обов’язки, враховуючи цей 
аспект як частину проекту про освіту з питань демо-
кратичного громадянства; 

2) організувати колоквіум для глибшого вивчен-
ня концепції відповідальності/обов’язків і методів 
упровадження освіти про обов’язки людини до існу-
ючих програм; 

3) на міжнародному рівні ініціювати тісну коор-
динацію між радою Європи, Європейським союзом, 
організацією об’єднаних націй, юнеско та неу-
рядовими організаціями в сфері освіти з питань прав 
і обов’язків людини; 

4) утримуватися від втручання в приватне життя 
громадян, уникаючи запровадження правил поведін-
ки, що можуть порушувати індивідуальні свободи, 
та визнавати при цьому, що кожна людина повинна 
відповідати за свою моральну й етичну поведінку, 
доки цей обов’язок не загрожує правам інших [6]. 

Підсумовуючи вищевказане, варто зазначити, що 
основними завданнями держави в сфері здійснення 
правової освіти населення має бути: підвищення рів-
ня правової підготовки населення, насамперед учнів-
ської та студентської молоді, громадян, які перебу-
вають на державній службі, депутатів місцевих рад, 
викладачів правових дисциплін та журналістів, які 
висвітлюють правову тематику, створення належних 

умов для набуття громадянами знань про свої права, 
свободи і обов’язки, широке інформування населен-
ня про правову політику держави та законодавство, 
забезпечення вільного доступу громадян до джерел 
правової інформації, вдосконалення системи право-
вої освіти населення, збереження та розвиток вітчиз-
няних традицій у цій сфері. адже реалізація таких 
завдань сприятиме підвищенню рівня правової куль-
тури населення як окремих громадян, так і населен-
ня міста в цілому, формуванню у громадян поваги до 
права, гуманістичних правових ідей, загальнолюд-
ських та національних правових цінностей, а також 
подоланню правового нігілізму, поліпшенню якості 
підготовки викладачів правових дисциплін та підви-
щенню ефективності викладення цих дисциплін та 
підвищенню ефективності викладення цих дисци-
плін у загальноосвітніх, професійно-технічних, ви-
щих навчальних закладах освіти міста, підвищення 
рівня правової поінформованості населення міста.

При цьому державі просто необхідно взяти до 
відома факт того, що жоден з цих заходів не буде 
успішним, якщо під час їх реалізації буде відсутня 
підтримка з боку суспільства. досвід багатьох країн 
свідчить про те, що саме правова активність грома-
дян є основою формування та розвитку як самої дер-
жави, так і суспільних відносин що у ній виникають.
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The article is devoted to theoretical and features of the legal value of the category of “paradigm” in legal science. We 
give the historical origins and development of the concept. Particular attention is focused on a specific paradigm – the 
paradigm of constitutionalism.
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Стаття присвячена висвітленню особливостей теоретико-правового значення категорії «парадигма» в юридичній 

науці. Наводиться історичне походження та розвиток цього поняття. Особлива увага зосереджена на специфічній 
парадигмі – парадигмі конституціоналізму.

Ключові слова: конституціоналізм, парадигма, парадигма в юриспруденції, парадигма конституціоналізму.
Статья посвящена рассмотрению особенностей теоретико-правового значения категории «парадигма» в 

юридической науке. Приводится историческое происхождение и развитие этого понятия. Особое внимание 
сосредоточено на специфической парадигме – парадигме конституционализма.

Ключевые слова: конституционализм, парадигма, парадигма в юриспруденции, парадигма конституционализма.

Introduction. The research process of genesis, evo-
lution of constitutionalism as a science and its theoreti-
cal components are updated wide range of philosophical, 
epistemological and methodological issues related to the 
knowledge of general laws and structures of develop-
ment of scientific knowledge. Powerful contribution to 
the development of this theoretical issues was conducted 
within the modern philosophy of science.

We said, in particular, the methodological value of 
concepts of science development of world famous phi-
losophers of the twentieth century: K. Popper [1], T. 
Kuhn [2], I. Lakatos [3], P. Feyerabend [4], K. Polanyi 
[5] and others that are not only developed but also signif-
icantly upgraded the traditional scientific understanding 
of this area. Therefore, it is no exaggeration to say that 
today, without consideration of analytical and scientific 
contributions cannot do any serious work on the meth-
odology of constitutional law sciences.

A holistic vision of constitutionalism, followed to under-
stand and explain the science of constitutional law based on 
certain conceptual precepts, which approximate to a number 
of basic units and diverge of long duration of its effect – the 
urgent requirement for the science of constitutional law, the 
answer to her desire to know the nature of their activities, 
through it – to know the nature of yourself. A possible variant 
of this review can serve as a paradigm approach.

This situation posit before constitutional doctrine 
and practice is quite complex and extremely important 
task: to develop the necessary theoretical, methodologi-
cal and practical approaches to ensure system integrity, 
self-reliance and dynamism of the Constitution, on the 
one hand, and on the other – ensure the adequacy of the 
dynamics of social practice constitutionally established 
functional balance [6, p. 59].

One of the specific features of legal knowledge is ex-
ternal preconceived of the paradigm. If other humanities 
themselves define a subject, specific consideration (and 
the certainty of this is largely a consequence of the value 
orientation of the researcher, the selection of priorities 
of public life on the basis of ideological priorities), Eu-
ropean law past few centuries has some issue, purposes 
of legal proceedings are determined entirely practical 
tasks, and in fact any serious theoretical difference has 
direct practical way [7, p. 34].

T. Kuhn in his Structure of Scientific Revolutions 
(1962) used the term “paradigm” to refer to the concep-
tual frameworks and/or worldviews of various scientific 
communities [2]. For T. Kuhn, a scientific paradigm in-
cludes models like the planetary model of atoms – and 
theories, concepts, knowledge, assumptions, and values. 
The concept of a scientific paradigm was essential to 
Kuhn’s argument that the history of science is character-
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ized by conceptual frameworks giving way to new ones 
during what he called scientific revolutions [9, p. 88].

T. Kuhn believed that during periods of “normal sci-
ence” scientists work within the same paradigm. Scientif-
ic communication and work proceeds relatively smoothly 
until anomalies occur or a new theory or model is pro-
posed which requires understanding traditional scientific 
concepts in new ways, and which rejects old assumptions 
and replaces them with new ones [10, p. 51].

A paradigm of a scientific revolution in T. Kuhn’s 
sense would be the Copernican revolution. The old 
model of the Earth at the center of a god’s creation was 
replaced with a model that put Earth as one of sever-
al planets orbiting our sun. Eventually, circular orbits, 
which represented perfection and a god’s design for the 
heavens in the old worldview, would be reluctantly re-
placed by elliptical orbits. Galileo would find other “im-
perfections” in the heavens, such as craters on the moon.

For T. Kuhn, scientific revolutions occur during 
those periods where at least two paradigms co-exist, one 
traditional and at least one new. The paradigms are in-
commensurable, as are the concepts used to understand 
and explain basic facts and beliefs. The two groups live 
in different worlds. He called the movement from the 
old to a new paradigm a paradigm shift.

Whether T. Kuhn was right or wrong about the his-
tory of science – and he has plenty of critics – his notions 
of a paradigm and a paradigm shift have had enormous 
influence outside the history of science. In many ways, 
how T. Kuhn is understood and applied is analogous to 
how Darwin’s conception of natural selection has been 
misunderstood and applied outside evolutionary biol-
ogy. For a paradigm of this type of misapplication, see 
the Skeptic’s Dictionary entry on neuro-linguistic pro-
gramming.

One of the more common applications of the terms 
paradigm and paradigm shift is to mean «traditional way 
of thinking» vs. «new way of thinking.» Some New Age 
thinkers seem to think that paradigms can be created by 
individuals or groups who consciously set out to create 
them. They seem to mean by ‘paradigm’ nothing more 
than “a set of personal beliefs”, e.g., Essays on Creating 
Sacred Relationships: The Next Step to a New Paradigm 
by Sondra Ray and Handbook for the New Paradigm from 
Benevelent Energies. Many of the New Age self-help pro-
moters base their approaches on the notion that one’s cur-
rent paradigm is holding them back and what they need 
to do is create a new paradigm (set of beliefs, priorities, 
assumptions, values, goals, etc.) for themselves that will 
allow them to break through, etc. [10, p. 58-59]

The paradigm is also the prevailing pattern of 
thought in a discipline or part of a discipline [11, p. 60]. 
The paradigm provides rules about the type of problem 
which faces investigators and the way they should go 
about solving them. For constitutional law, for exam-
ple, the paradigm would be referred to when questions 
such as “what is constitutional law?”; “what are the le-
gitimate areas of investigation for constitutional law?”; 
“how should constitutional law go about their investiga-
tions?” are asked. Perhaps the most powerful paradigm 
for Western thinkers has been the “scientific method”.

Paradigm also had a narrower meaning: the so-called 
theory, which was taken as a model (method) resolution 
of a certain type of task or problem. In the methodology 
of science, the term coined G. Bergman, understanding 
him some common principles and standards of method-
ological research [21].

Today, the term «paradigm» is widely used in the 
scientific literature (although in legal academic litera-
ture, this term is very difficult to find – D.B.). The origi-
nal application it was in the fields of natural science, 
but has become quite common in the field of human 
knowledge in a variety of interpretations, sometimes 
quite contradictory. This fact is obviously related to 
the objective difficulties in the accuracy of the trans-
formation of the concepts of technical arguments in 
the humanitarian sector. Any parallels here does not 
lead to an unambiguous interpretation. The reason for 
this, in our view, lies in the specificity of technical con-
cepts and vagueness of humanitarian concepts. Should 
be mentioned the multiplicity of approaches, such as 
concepts (categories) as legal ideology, objective truth, 
justice, the legal system, the principle of law, civil so-
ciety, legal, etc.

In jurisprudence the term “paradigm” use recently. In 
our opinion, it is caused by the lack of understanding the 
semantic meaning of the term relation to legal science. 
Another reason we see in numerous improper use of its 
practice in other humanities. In many publications, the 
same phenomenon in the same context call paradigm or 
the concept or idea, etc. [8, р. 11].

In legal scientific literature can be found the following 
definition of the paradigm of law. M. Kuparashvili believe 
that the paradigm is the sum of the theoretical and meth-
odological provisions adopted by the scientific community 
as the standard for both direct studies and their interpre-
tation, ordering, classification and evaluation [15, с. 94]. 
F. Rayanov talking about the paradigm of law, defines 
them as initial positions of the law [16, р. 28].

A. Ovchinnikov offers the following definition of the 
legal paradigm: “a set of theoretical and methodological 
and axiological constants in the activities of legal think-
ing, which determines the development of legal science 
and practice on the basis of an understanding of the law, 
meaning law dominant in a particular historical and cul-
tural point of legal thinking” [17, р. 161].

V. Malakhov uses the term “in a broader sense than 
it is usually use in the scientific literature: “the most sig-
nificant in the meaning of the term paradigm –scientist 
says – “to be a matrix of intellectual and spiritual un-
derstanding of reality, to be the epitome of the features 
of mental culture specific of nations and epochs, to rep-
resent the unity of intellectual and sensory perception of 
the world” [18, р. 154].

The examples of the use of the term “paradigm” in 
law does not define its epistemology. In our opinion, 
the term “paradigm” in the legal interpretation is one 
of those philosophical positions, which, according to V. 
Sirih, can be considered scientific only after a compre-
hensive study [19, р. 129].

The introduction of the term “paradigm of constitu-
tionalism” because of his metaphor requires caution, a 
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similar use in other legal science terminology notation 
borrowed from other sciences (“legal matter”, “energy 
of law”, “law entropy”, etc.). However, as noted S. Alek-
seev, to such terminological innovations have to go, “be-
cause the other way is not possible to mark something 
new and specific, that is revealed as a result of scientific 
research” [20, р. 7].

Thus, the paradigm of constitutionalism is the quint-
essential constitutional and legal knowledge at this level 
reached its integrity and interdependence of individual 
areas and structural components, and crystallized socio-
cultural functionality of this sphere of knowledge. With 
substantial part of the paradigm of constitutionalism is 
based on a synthesis of the main approaches to solving 
their problem field in all its aspects, with the exception 
of internal problems epistemological nature. Thus, the 
paradigm of constitutionalism in concentrated form re-
flects the social importance of constitutionalism for the 

operation and development of constitutional law, and 
more broadly – as the legal aspect of society.

conclusions. Today, the term “paradigm” is used in 
the sense developed by American scientist T. Kuhn in 
“The Structure of Scientific Revolutions”. The purpose 
of Kuhn’s work is to describe at least a schematic con-
cept of science that arising from the historical approach 
to the study of the research activities. The scientist de-
veloped the concept of the progression of science, based 
on its history. He believed that science develops as a re-
sult of scientific revolutions, based on a paradigm.

We offer the following definition the paradigm of 
constitutionalism – a set of ideal pieces of constitutional 
reality (concepts, values, principles, ideas and practices) 
that are divided by society at the present stage of devel-
opment of the state and form a definite vision of consti-
tutionalism, and specific areas of solving the problem of 
constitutionalism.
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конституційні екологіЧні оБов’ЯЗки  
Як елеМент еколого-правового статусу лЮдини в украЇні

coNStItutIoNaL ecoLogIcaL DutIeS  
aS eLeMeNt of ecoLogIcaL LegaL StatuS of perSoN IN uKraINe
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Стаття присвячена дослідженню конституційних екологічних обов’язків як важливої складової конституційного 
статусу людини та центрального елемента її еколого-правового статусу. Проаналізовано юридичну природу, зміст, 
особливості, структуру екологічних обов’язків та їх конституційно-правове регулювання в Україні. Проведено їх 
класифікацію, проаналізовано умови і фактори, які впливають на здійснення конституційних обов’язків у галузі 
охорони довкілля.

Ключові слова: правовий статус людини, еколого-правовий статус людини, конституційні екологічні права, 
конституційні екологічні обов’язки, навколишнє природне середовище, охорона довкілля.

Статья посвящена исследованию конституционных экологических обязанностей как важной составляющей 
конституционного статуса человека и центрального элемента его эколого-правового статуса. Проанализирована 
юридическая природа, содержание, особенности, структура экологических обязанностей и их конституционно-пра-
вовое регулирование в Украине. Проведена их классификация, проанализированы условия и факторы, которые 
влияют на осуществление конституционных обязанностей в отрасли охраны окружающей среды.

Ключевые слова: правовой статус человека, эколого-правовой статус человека, конституционные экологиче-
ские права, конституционные экологические обязанности, окружающая среда, охрана окружающей среды.

The article is devoted research of constitutional ecological duties as an important constituent of constitutional status of 
person and central element it ecological legal status. Legal nature, maintenance, features, structure of ecological duties, 
is analyzed and them constitutionally legal adjusting in Ukraine. Their classification is conducted, terms and factors which 
influence on realization of constitutional duties in industry of guard of environment are analyzed.

Key words: legal status of person, ecological legal status of person, constitutional eco laws, constitutional ecological 
duties, natural environment, guard of environment.

постановка проблеми. однією з найважливіших 
цінностей людства справедливо вважається дарова-
не йому природою середовище життєдіяльності, що, 
за умови екологічної рівноваги, забезпечує людину 
всіма необхідними благами. Проте сучасний стан 
довкілля в україні викликає неабияку стурбованість, 
адже подальше бездумне заподіяння шкоди довкіллю 
може призвести до незворотних наслідків – остаточ-
ного вичерпання природних ресурсів держави, що є 
природною основою життя людини. екологічну си-
туацію у світі більшість спеціалістів оцінює як кри-
тичну. зусилля, спрямовані на відвернення катастро-
фи, ґрунтуються на стереотипі антропоцентричної 
парадигми, що полягає у невичерпності природних 
ресурсів, переоцінці здатності природи до самовід-
новлення і можливості людини впливати на явища, 
що відбуваються у навколишньому природному се-
редовищі, байдужому ставленні людства до майбут-
ніх поколінь та до наслідків подальшого заподіяння 
шкоди довкіллю. зростаючі потреби цивілізації і по-
рівняно обмежені можливості природних екосистем 
і надалі призводять до підвищення захворюваності 
та скорочення тривалості життя людини.

у нових історичних умовах технологічного про-
гресу вкрай необхідною видається екологізація всіх 
форм суспільної свідомості, підняття рівня та еколо-
гічної компетентності сучасної людини. насамперед 
необхідно сформувати її екологічну культуру, що 

включатиме моральні цінності, норми екологічно 
орієнтованої поведінки, способи взаємодії у сфері 
охорони навколишнього природного середовища та 
усвідомлення відповідальності за негативний вплив 
на довкілля.

Метою статті є дослідження правової природи 
конституційних екологічних обов’язків людини як 
елемента еколого-правового статусу людини в укра-
їні на підставі аналізу норм конституції та законів 
україни.

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
окремим аспектам екологічно-правового статусу лю-
дини і громадянина присвячені праці таких дослід-
ників у галузі екологічного права: в. андрейцева, а. 
анісімової, г. Балюк, а. Бобкової, с. Боголюбова, 
М. Бринчука, а. гетьмана, і. каракаша, о. колбасо-
ва, в. костицького, с. кравченко, н. Малишевої, в. 
Мунтяна, о. Погрібного, в. Попова, с. размєтаєва, 
Б. розовського, ю. Шемшученка, М. Шульги та ін-
ших. зверталися до зазначеної проблематики і такі 
фахівці у галузі теорії держави і права: о. зайчук, 
а. колодій, о. лукашева, о. Малько, М. Матузов, 
н. оніщенко, М. орзіха, П. рабінович, в. субочев 
та інші. теоретичному дослідженню юридичної при-
роди, ґенезі конституційних обов’язків та еволюції 
їх конституційного регулювання присвячена дис-
ертація ученого-конституціоналіста л. летнянчина. 
до проблем правового забезпечення екологічних 
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обов’язків фізичних осіб та їх реалізації у процесі 
здійснення ними загального і спеціального природо-
користування та господарської діяльності звернувся 
у науковому дослідженні правник-еколог с. тагієв.

Проте в україні відсутні спеціальні комплексні 
дослідження правової природи конституційних еко-
логічних обов’язків як елемента еколого-правового 
статусу людини на підставі аналізу норм основного 
закону. це зумовлює необхідність вирішення низки 
питань теоретичного та практичного значення у цій 
сфері.

виклад основного матеріалу. у вітчизняній 
юриспруденції загальновизнаним є твердження, що 
одним із провідних принципів сучасного розуміння 
конституційно-правового статусу кожної людини 
є принцип єдності конституційних прав та консти-
туційних обов’язків. Якщо права людини – це пев-
ні можливості людини, котрі необхідні для її існу-
вання та розвитку в конкретно-історичних умовах, 
об’єктивно визначаються досягнутим рівнем розви-
тку людства і мають бути загальними та рівними для 
всіх людей [1, с. 5], то обов’язки – це вимоги, що ви-
суваються до кожної людини та громадянина, діяти 
певним чином (або утриматися від вчинення відпо-
відних дій) для забезпечення інтересів суспільства, 
держави, інших людей і громадян [2, с. 210].

екологічні права людини є сукупністю юридич-
них можливостей і засобів, які спрямовані на за-
доволення потреб громадян у галузі використання 
природних ресурсів, охорони навколишнього при-
родного середовища та забезпечення екологічної 
безпеки. конституційні основи зазначених прав за-
кріплені у ст. 50 основного закону: «кожен має пра-
во на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на 
відшкодування завданої порушенням цього права 
шкоди. кожному гарантується право вільного досту-
пу до інформації про стан довкілля, про якість хар-
чових продуктів і предметів побуту, а також право на 
її поширення. така інформація ніким не може бути 
засекречена» [3].

серед екологічних прав людини у сфері охорони 
навколишнього природного середовища вчені-еко-
логи виокремлюють також право брати участь у за-
ходах, що забезпечують раціональне використання 
природних об’єктів; право громадських утворень у 
галузі екології; право на обговорення нормативних 
актів та інших заходів з метою запобігання негатив-
ним наслідкам; право на проведення екологічної екс-
пертизи тощо [4, с. 69-70].

екологічним правам кореспондують конституцій-
ні екологічні обов’язки, оскільки вони виступають 
важливим структурним елементом еколого-правово-
го статусу особи, формою взаємозв’язку суспільних 
та особистих інтересів у сфері природокористуван-
ня, засобом координації поведінки людей у взаємо-
відносинах із природою. Як справедливо зазначаєть-
ся деякими авторами, екологічний обов’язок є одним 
зі способів забезпечення екологічних прав, умовою 
їхньої реальності й ефективності. Якщо суб’єктивне 
екологічне право – це сфера влади і волі індивіда, то 
екологічний обов’язок – сфера необхідності та під-

порядкування [4, с. 71].
необхідно відзначити, що до недавнього часу 

екологічні обов’язки значно рідше привертали увагу 
дослідників, ніж екологічні права. така ситуація спо-
стерігалася навіть у навчальній літературі з екологіч-
ного права, в якій це питання мало б розглядатися 
якнайповніше. найчастіше учені або обмежуються 
простою констатацією наявності таких обов’язків, 
або взагалі про них не згадують.

слід зауважити, що визначення конституційного 
екологічного обов’язку повинно спиратися на сис-
тему приписів, стимулів та заборон, установлених 
конституційно-правовими та іншими законодавчими 
нормами з метою забезпечення вимог використання 
природних ресурсів, охорони довкілля та забезпе-
чення екологічної безпеки в інтересах населення.

Поняття «екологічний обов’язок» має певні озна-
ки: по-перше, це міра необхідної поведінки, змістом 
якої є утримання від порушення заборон, виконання 
зобов’язань та додержання екологічних імперати-
вів; по-друге, це необхідна поведінка зобов’язаного 
суб’єкта, що покладається на нього з метою виконан-
ня законних вимог уповноваженої особи; по-третє, 
це необхідна поведінка, яка має юридичний харак-
тер, тобто закріплена еколого-правовими нормами; 
по-четверте, це необхідна поведінка, що поклада-
ється як на всіх осіб, що проживають на території 
держави (берегти й охороняти природу, раціонально 
використовувати її багатства, здійснювати діяль-
ність із додержанням вимог екологічної безпеки, 
екологічних стандартів, нормативів, лімітів та інших 
обмежень у сфері природокористування); по-п’яте, 
це необхідна поведінка, яка гарантується державою 
шляхом встановлення юридичної відповідальності 
за невиконання обов’язків чи створення перешкод 
для реалізації екологічних прав.

особливістю екологічного обов’язку є те, що 
він з одного боку є одним із різновидів загального 
юридичного обов’язку (його видовим поняттям), а з 
іншого – виокремлює групу обов’язків, які встанов-
люють вид і міру необхідної поведінки суб’єктів у 
галузі охорони довкілля, використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки (тобто 
є збірним поняттям).

екологічні обов’язки, як і екологічні права, мож-
на класифікувати за різними критеріями. за юридич-
ною силою, ступенем правової урегульованості від-
окремлюють такі: а) конституційні; б) встановлені у 
спеціальних законах; в) передбачені підзаконними 
нормативними актами та договорами [5, с. 82].

екологічні обов’язки громадянина закріплені в 
ст. 66 конституції україни: «кожен зобов’язаний не 
заподіювати шкоду природі, (…) відшкодовувати за-
вдані ним збитки» [3].

до конституційних можна віднести також інші 
обов’язки, що трансформуються у сферу охорони 
довкілля: власність зобов’язує, вона не повинна ви-
користовуватися на шкоду людини і суспільства (ч. 4 
ст. 13); сплачувати податки і збори в порядку і роз-
мірах, встановлених законом (ст. 67); неухильно до-
держуватися конституції та законів україни, не по-
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сягати на права інших людей (ст. 68) тощо [4, с. 71].
до другої групи належить низка обов’язків у га-

лузі охорони навколишнього природного середови-
ща, що містяться в ст. 12 закону україни «Про охоро-
ну навколишнього природного середовища», а саме: 
а) берегти природу, охороняти, раціонально викорис-
товувати її багатства відповідно до вимог законодав-
ства про охорону навколишнього природного серед-
овища; б) здійснювати діяльність із додержанням 
вимог екологічної безпеки, інших екологічних нор-
мативів та лімітів використання природних ресурсів; 
в) не порушувати екологічні права і законні інтереси 
інших суб’єктів; г) вносити штрафи за екологічні 
правопорушення; д) компенсувати шкоду, заподіяну 
забрудненням та іншим негативним впливом на на-
вколишнє природне середовище.

громадяни україни зобов’язані виконувати й інші 
обов’язки в галузі охорони навколишнього природ-
ного середовища відповідно до законів україни [6].

обов’язки громадян у галузі охорони навколиш-
нього природного середовища передбачені, зокре-
ма, такими нормами: у земельному кодексі украї-
ни ст. 91 регламентує обов’язки власників, а ст. 96 
– користувачів земельних ділянок [7]; у водному 
кодексі україни ст. 44 визначає обов’язки водоко-
ристувачів [8]; кодекс україни про надра у ч. 2 ст. 
24 встановлює обов’язки користувачів надрами [9]; 
у законі україни «Про екологічну експертизу» ст. 
29 містить вказівку на обов’язки експерта, а ст. 32 – 
обов’язки замовників екологічної експертизи [10]; 
закон україни «Про екологічний аудит» у ч. 4 ст. 
15 встановлює обов’язки замовника екологічного 
аудиту, а в ч. 2 ст. 16 – обов’язки виконавця еколо-
гічного аудиту [11] тощо.

з урахуванням суб’єктного складу виокремлю-
ють загальні та спеціальні екологічні обов’язки. за-
гальні обов’язки притаманні всім без винятку грома-
дянам як суб’єктам екологічного права. спеціальні 
обов’язки передбачені чинним екологічним законо-
давством і базуються на загальних положеннях пра-
ва власності та природокористування, забезпечення 
вимог екологічної безпеки. але, поряд із цим, вони 
містять обов’язки, зумовлені специфікою природних 
ресурсів, типу природного об’єкта, особливостями 

правового режиму, умов та обставин експлуатації 
відповідного об’єкта.

екологічні обов’язки також можна поділити 
на майнові та немайнові. до майнових належать 
обов’язки компенсувати шкоду, заподіяну забруд-
ненням та іншим негативним впливом на довкілля; 
вносити плату за спеціальне використання природ-
них ресурсів та штрафи за екологічні правопорушен-
ня; компенсувати витрати на проведення екологічної 
експертизи, аудиторського аналізу щодо об’єктів і 
видів діяльності, які становлять підвищену еколо-
гічну небезпеку; впроваджувати нові технології, які 
запобігають шкідливому впливу на навколишнє при-
родне середовище і здоров’я людей тощо.

до немайнових належать обов’язки берегти при-
роду, охороняти, раціонально використовувати її 
багатства; здійснювати свою діяльність відповідно 
до вимог екологічної безпеки; не порушувати права 
інших суб’єктів; провадити екологічну експертизу 
екологічно небезпечних об’єктів та видів діяльності 
тощо [4, с. 72-73].

висновки. таким чином, під конституційними 
екологічними обов’язками слід розуміти встановле-
ну конституцією україни та забезпечену державою 
міру необхідної поведінки зобов’язаного суб’єкта у 
сфері охорони довкілля, використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

конституційні екологічні обов’язки тісно 
пов’язані з конституційними екологічними правами і 
перебувають у прямій залежності від них. екологіч-
ні обов’язки є способами забезпечення екологічних 
прав, умовою їхньої реальності та ефективності еко-
логічний обов’язок, як і будь-який інший обов’язок, 
сприяє встановленню справедливого на даному етапі 
розвитку суспільних інтересів, обмежуючи інтереси 
тих, хто протистоїть здійсненню суб’єктивного права, 
тим самим окреслюючи межі активності суб’єктів.

особливістю екологічного обов’язку є те, що він 
з одного боку є одним із різновидів загального юри-
дичного обов’язку, а з іншого – виокремлює групу 
обов’язків, які встановлюють вид і міру необхідної 
поведінки суб’єктів у галузі охорони довкілля, вико-
ристання природних ресурсів та забезпечення еколо-
гічної безпеки.

списОК виКОРисТаних ДжеРеЛ:
1. Рабінович П.М. Права людини і громадянина: навч. посіб. / П.М. Рабінович, М.I. Хавронюк. – К. : Атіка, 2004. – 464 с.
2. Колодій А.М. Права людини і громадянина: навч. посіб. / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 

336 с.
3. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Офіційний вісник України вiд 

01.10.2010. – № 72/1 (Спеціальний випуск). – Ст. 15.
4. Екологічне право України: підручник / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін. ; за ред. А.П. Гетьмана, М.В. 

Шульги. – Х. : Право, 2006. – 382 с.
5. Ільченко Н.В. Безпечне довкілля – наше право чи обов’язок? / Н.В. Ільченко, В.Т. Гурська, Т.Л. Чумакова, Н.В. Рома-

нюк // Екологія і природокористування. – 2011. – Вип. 14. – С. 76–85.
6. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.
7. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3−4. – Ст. 27.
8. Водний Кодекс України від 06.06.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.
9. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36. – Ст. 340.
10. Про екологічну експертизу: Закон України від 09.02.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 8. – Ст. 54.
11. Про екологічний аудит: Закон України від 24.06.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 45. – Ст. 500.



85

Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2013
♦

постановка проблеми. у сукупності положення 
преамбули, ч. 1 ст. 3, ч. 1, 4 та 5 ст. 4 Європейської 
Хартії місцевого самоврядування 1985 року не лише 
встановлюють поняття, сферу компетенції, принци-
пи зміни територій місцевого самоврядування, але 
й закріплюють також разом засадний принцип ав-
тономії (самостійності) місцевого самоврядування 
в системі публічної влади. Хоча цей принцип і не 
згадується у зазначеній Хартії безпосередньо, про-
те він широко використовується в теорії і практиці 
місцевого самоврядування ради Європи. дійсно, 
якщо проаналізувати положення зазначеної Хартії, 
то можна дійти висновку, що існує одна головна ви-
мога для обмеження самостійності органів місцево-
го самоврядування – наявність відповідного закону.

отже, країни-учасниці ради Європи повинні ви-
знавати місцеву владу як «підзаконну», що не лише 
не може сама себе реформувати, але й повинна ді-
яти суворо в межах, встановлених для неї органами 
державної влади згідно з нормами закону. зазначена 
теза полягає в тому, що органи місцевого самовря-
дування знаходяться в залежному від держави по-
ложенні, що суперечить нормам і принципам Хартії 
1985 року. крім того, представники науки і спільноти 

не раз звертали увагу на те, що в конституціях біль-
шості держав місцеве самоврядування визнається 
самостійним і незалежним від держави. так, напри-
клад, у конституції греції у ст. 102 встановлюється 
положення, що «управління місцевими справами 
належить органам місцевої влади», яка користуєть-
ся «адміністративною незалежністю» . у більшості 
типово унітарних держав із давніми міцними тради-
ціями централізації управління (зокрема, в Японії і 
франції) основні закони також містять положення 
про автономію місцевої влади. крім того, потрібно 
звернути увагу на неоднозначність перекладу з ан-
глійської мови словосполучення «public affairs» : 1) 
публічні справи; 2) суспільні справи; 3) державні 
справи. отже, ті науковці, що говорять про повну не-
залежність місцевого самоврядування, апелюють до 
першого варіанта перекладу, ті ж, хто вважає місцеве 
самоврядування частиною держави, – до третього.

таким чином, зазначена Хартія у разі визначення 
місця органів місцевої влади в державі використовує 
універсальну конструкцію, що може застосовувати-
ся в усіх країнах-учасницях ради Європи незалежно 
від того, яка модель або система місцевого (терито-
ріального) самоврядування там склалася.
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науковою метою написання зазначеної статті є 
дослідження принципу самостійності місцевого са-
моврядування як інституціональної основи муніци-
пального права україни. дослідженню зазначеного 
аспекту присвячені праці багатьох українських та 
іноземних учених, а саме: М.о. Баймуратова, о.в. 
Батанова, М.П. орзіха, в.ф. Погорілка, о.ф. фриць-
кого та ін.

виклад основного матеріалу. Потрібно наголо-
сити, що «гарантоване державою місцеве самовря-
дування здійснюється територіальною громадою 
через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі 
органи і передбачає правову, організаційну та ма-
теріально-фінансову самостійність, яка має певні 
конституційно-правові межі, встановлені, зокрема, 
приписами ст. 19, 140, 143, 144, 146 основного за-
кону україни. з аналізу вказаних конституційних 
положень вбачається, що ці органи місцевого само-
врядування, здійснюючи владу і самостійно (курсив 
наш – і.г.) вирішуючи питання місцевого значення, 
«зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повно-
важень та у спосіб, що передбачені конституцією 
та законами україни. такі ж положення закріплені 
у ст. 4 Європейської хартії місцевого самовряду-
вання, яка встановлює, що головні повноваження і 
функції органів місцевого самоврядування визнача-
ються конституцією або законом; органи місцевого 
самоврядування в межах закону мають повне право 
вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилуче-
не зі сфери їхньої компетенції і вирішення якого не 
доручене жодному іншому органу; повноваження, 
якими наділяються органи місцевого самоврядуван-
ня, як правило, мають бути повними і виключними» 
(абзац третій п. 3 мотивувальної частини рішення 
конституційного суду україни від 16.04.2009 року 
№7-рп/2009 (справа про скасування актів органами 
місцевого самоврядування)).

саме через критерій самостійності законодавець 
формулює легальну дефініцію місцевого самовряду-
вання [1, с. 92]. При цьому «самостійність» означає 
не суверенітет місцевих соціальних колективів, а 
лише «відносну автономію муніципальної влади» [2, 
с. 146] в системі публічної влади україни.

Муніципальне право – право місцевого само-
врядування; використовується в двох основних зна-
ченнях: як відносно самостійне правове утворення в 
системі права україни і як наукова дисципліна, що 
вивчає норми муніципального права (міжгалузевий 
комплекс правових норм) і суспільні відносини, що 
формуються за відокремленим предметом правового 
регулювання. основу зазначеного права складають 
традиційно норми конституційного й адміністратив-
ного права. ці галузі визначають закріплення прин-
ципів функціонування місцевої влади, зокрема її від-
галуження за принципом самостійності – місцевого 
самоврядування. змістовну характеристику повно-
важень місцевого самоврядування в різноманітних 
сферах місцевого суспільного життя не можна дати 
без урахування впливу окремих норм бюджетного, 
фінансового, екологічного, земельного, цивільного, 
господарського та інших галузей права, що обумов-

люють комплексний режим муніципально-правового 
регулювання. Муніципальне право покликане регу-
лювати увесь комплекс публічно-правових відносин 
на місцевому рівні влади, за винятком відносин кри-
мінально-правового характеру (тобто реалізовувати 
ліберальні функції управління – прим. і.г.), а також 
здійснювати розподіл соціальних благ (соціальні 
функції) між членами територіальної громади вна-
слідок отримання доходів (прибутків) із користуван-
ня комунальним майном і власністю самої громади.

у науковій літературі муніципальне управління 
як об’єкт наукового пізнання нерідко ототожнюється 
із суспільною самодіяльністю як інститутом грома-
дянського суспільства. тому, відповідно, неправиль-
но обґрунтовувати економічну відособленість та 
економічну самостійність адміністративно-територі-
альних одиниць (територіальної громади) від єдиної 
території держави (народу). на всіх етапах розвитку 
в теоретичних засадах місцевого самоврядування 
виявляється його постійна (визначальна) опозицій-
ність державі (державному управлінню), і в центрі 
уваги тут постійно залишаються наступні три право-
ві проблеми: характер відносин між державною вла-
дою і місцевим самоврядуванням; реальне забезпе-
чення місцевої територіальної автономії; реалізація 
ефективного місцевого самоврядування.

ще у творі «Про самоврядування» дореволюцій-
ний юрист-правознавець о.і. васильчиков писав, що 
істотним елементом самоврядування є повна само-
стійність місцевих органів у межах закону, котрий 
утворюється поступово з трьох обставин: 1) праг-
нення до того, щоб податки і повинності, які вста-
новлюються центральною владою, «розкидалися» 
на місця з урахуванням інтересів місцевих жителів; 
2) доручення місцевим земським органам самим ви-
трачати земські збори; 3) передача місцевим органам 
контролю за викладкою і витратами зборів, а також 
судових функцій [3].

сучасні соціально-політичні концепції місцевого 
самоврядування характеризують наступні основні 
підходи щодо розуміння доктрини муніципального 
права: локалістський підхід, що базується на плю-
ралістичній традиції і є нині свого роду новою офі-
ційною ідеологією місцевих політичних еліт; підхід 
з позиції теорії суспільного вибору; дуалістичний 
підхід, що отримав значне розповсюдження в акаде-
мічних наукових колах у 80-х роках ХХ ст. під час 
об’єднання широкого спектра теоретичних підходів, 
що особливо співвідносять елементи корпоратив-
ного і плюралістичного аналізу; неомарксистська 
концепція соціальних відносин, що базується на ма-
совій оцінці сучасного ліберально-демократичного 
суспільства [4, с. 334].

виходячи зі ступеня домінування цих засад між ор-
ганами державної влади і місцевого самоврядування, 
що складаються нині в україні, можна виділити три 
групи правових форм місцевих відносин: 1) форма 
відносин, за якою домінуючими є органи державної 
влади (нормативне регулювання діяльності місцевого 
самоврядування; здійснення контролю за діяльністю 
органів місцевого самоврядування і залучення їх до 
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відповідальності; надання різних форм державної 
підтримки); 2) форма відносин, за якою домінуючи-
ми є органи місцевого самоврядування (право законо-
давчої ініціативи та ініціації у законодавчому органі 
україни; право звернення до органу державної вла-
ди; право на вирішення питань місцевого значення 
тощо); 3) форма відносин, за якою не спостерігається 
домінування ні органів державної влади, ні органів 
місцевого самоврядування (наділення органів місце-
вого самоврядування окремими державними повно-
важеннями; укладання договорів і угод; узгодження 
нормативно-правових актів) [5, с. 17].

Принцип самостійності органів місцевого само-
врядування засновується на положеннях конституції 
україни як «право територіальних громад самостій-
но вирішувати питання місцевого значення» . дійсно, 
«важливим принципом місцевого самоврядування є 
принципи правової, організаційної та матеріально-
фінансової самостійності місцевого самоврядуван-
ня в межах повноважень, визначених законом про 
самоврядування» [6, c. 396-401]. отже, конститу-
ція україни в якості однієї із засад конституційного 
ладу закріплює два аспекти принципу самостійності 
місцевого самоврядування – самостійність у межах 
своїх повноважень та організаційна самостійність. 
третім аспектом самостійності місцевого самовря-
дування є його фінансово-економічна самостійність. 
саме відсутність здатності у його забезпеченні тяг-
не за собою порушення принципу самостійності і в 
двох попередніх аспектах, що може перевтілювати 
місцеве самоврядування повністю в певний рівень 
державної влади на місцях. тобто принцип само-
стійності «об’єднує ряд загальних засад, принципів, 
що мають самостійне значення – принцип правової 
самостійності; принцип організаційної самостійнос-
ті; принцип матеріально-фінансової самостійності» 
[6, c. 400].

Як зазначає в.ф. Погорілко, «принцип правової 
самостійності органів місцевого самоврядування та 
його органів полягає в тому, що вони повинні мати 
власні повноваження, визначені конституцією або 
законом» [6, с. 401]. органи місцевого самовряду-
вання, як зазначено в ч. 1 ст. 16 закону україни «Про 
місцеве самоврядування в україні», є юридичними 
особами і наділяються цим та іншими законами влас-
ними повноваженнями, у межах яких діють само-
стійно й несуть відповідальність за свою діяльність 
відповідно до зазначеного закону. Принцип органі-
заційної самостійності полягає в тому, що основні 
суб’єкти місцевого самоврядування – територіальні 
громади та їх органи – не є елементами державного 
апарату і не належать до механізму держави. діючи 
в межах закону, органи місцевого самоврядування 
не підпорядковуються іншим органам, і будь-який 
адміністративний контроль за їх діями можливий 
лише для забезпечення законності та конституцій-
них принципів місцевого самоврядування. держав-
ний контроль за діяльністю органів і посадових осіб 
місцевого самоврядування, що визначається також у 
ст. 20 вказаного закону, може здійснюватися лише на 
підставі, у межах повноважень та у спосіб, що пе-

редбачені конституцією та законами україни, і не 
повинен призводити до втручання органів державної 
влади чи їх посадових осіб у здійснення органами 
місцевого самоврядування наданих їм власних по-
вноважень. Принцип матеріально-фінансової само-
стійності місцевого самоврядування полягає у праві 
«територіальних громад та утворених ними органів 
місцевого самоврядування на володіння, користу-
вання і розпорядження майном, яке є в комунальній 
власності, яка є самостійною, відокремленою від 
державної, формою власності, а також власними 
фінансовими коштами, достатніми, як про це зазна-
чається в ст. 9 Хартії про місцеве самоврядування, 
для здійснення власних повноважень місцевого са-
моврядування та його органів» [6, c. 401].

сьогодні визнання принципу самостійності міс-
цевого самоврядування (в тій або іншій інтерпрета-
ції) в юридичній літературі можна вважати загально-
прийнятним. так, окремі автори виділяють окремо 
принцип самостійності вирішення населенням пи-
тань місцевого значення [7, с. 105; 8, с. 15; 9, с. 36]; 
інші – групу принципів, що забезпечують самостій-
ність органів місцевого самоврядування у разі здій-
снення ними своїх функцій і повноважень [10, с. 51]; 
ще інші – принципи, що визначають самостійність 
місцевого самоврядування [11, с. 103]. таким чином, 
принцип самостійності місцевого самоврядування 
може розумітися в якості одного із провідних прин-
ципів організації місцевого самоврядування (прин-
цип-означення), а також як загальна категорія муні-
ципального права, зміст якого розкривається через 
ряд більш детальних принципів-норм.

такі ознаки, як самостійність і взяття під свою 
відповідальність, є елементами правового статусу 
головного суб’єкта муніципально-правових відно-
син, тобто спільноти жителів територіальної грома-
ди, на кожному з яких лежить частина відповідаль-
ності у разі вирішення питань місцевого значення. 
у той же час допускається можливість опосередко-
ваної відповідальності органів місцевого самовряду-
вання, яка передбачає наділення їх правами юридич-
ної особи, що утворюється для здійснення функцій 
управління об’єктами комунального майна тощо.

висновки. одночасно норми муніципального 
права, закріплюючи принцип самостійності місце-
вого самоврядування, виділяють наступні основні 
риси, що характеризують його зміст: по-перше, са-
мостійність вирішення населенням питань місце-
вого значення здійснюється шляхом референдуму, 
місцевих виборів, інших форм прямого волевиявлен-
ня, а також через виборні й інші органи місцевого 
самоврядування; по-друге, реалізація зазначеного 
принципу передбачає фінансово-економічну само-
стійність місцевого самоврядування, а самі органи 
місцевого самоврядування самостійно управляють 
комунальною власністю, затверджують і виконують 
місцевий бюджет, встановлюють місцеві податки і 
збори; по-третє, муніципальне законодавство, га-
рантуючи самостійність місцевого самоврядування, 
забороняє органам державної влади втручатися у 
діяльність органів місцевого самоврядування з ви-
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рішення питань місцевого значення; по-четверте, 
самостійність (відособленість) органів місцевого са-
моврядування гарантується нормами муніципально-
го права в межах їх повноважень.

формування вже представницьких та виконав-
чих органів місцевого самоврядування створює 
умови буття людини як учасника самоврядного 
процесу [12, с. 11], закріплюючи в ньому практичні 
навички саморозвитку в місцевому співтоваристві. 
цей процес можна порівняти з логікою формуван-
ня свідомості людини [13, с. 24-27]. на думку і.і. 
овчинникова, конституційний (базовий) принцип 
самостійності місцевого самоврядування – місцеве 
самоврядування самостійне в межах своїх повнова-
жень. усі інші конституційні принципи забезпечу-
ють реалізацію принципу самостійності місцевого 

самоврядування, а саме: а) самостійність вирішен-
ня населенням питань місцевого значення; б) само-
стійність визначення населенням структури органів 
місцевого самоврядування; в) самостійність ор-
ганів місцевого самоврядування у разі здійснення 
ними своїх функцій і повноважень; г) гарантування 
державою самостійності місцевого самоврядуван-
ня [14, c. 285-296].

отже, справедливо можна стверджувати, що кон-
ституційний принцип самостійності самоврядуван-
ня є «безумовною вимогою децентралізації публіч-
ної влади, пов’язаної з наближенням останньої до 
населення, створенням умов для найбільш повного 
й оперативного вияву і задоволення потреб населен-
ня» [15, c. 32] та інституціональною основою для 
розбудови муніципального права україни.
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сучасний процес політико-правової модерніза-
ції у монархіях арабського сходу (далі – Мас) не 
оминає і статусу людини та становить суттєвий ін-
терес для вітчизняної конституційно-правової теорії 
і практики. на сьогодні україна належить до катего-
рії так званих транзитивних держав, тобто тих, що 
перебувають на етапі переходу від авторитаризму до 
демократії. за даних умов дослідження проблем за-
безпечення прав людини в Мас надасть змогу пояс-
нити окремі сучасні процеси, іменовані як «модерні-
зація», спрогнозувати їхній вплив на статус особи, а 
також передбачити перспективи подальшого розви-
тку транзитивних держав. досвід Мас у даній сфе-
рі, попри всі національно-культурні, історико-право-
ві та геополітичні особливості цих країн, може бути 
корисним для здійснення політико-правових реформ 
в україні. означені фактори зумовлюють актуаль-
ність теми даної статті, її теоретичне і практич-
не значення для державного будівництва в Україні.

окремі питання проблематики прав людини в 
Мас вже отримали своє висвітлення у працях як ві-
тчизняних, так і зарубіжних дослідників. зокрема, 
конституційно-правовий статус особи у своїх робо-
тах досліджували г. левицька, М. Мартинова, М. са-
пронова та ін. у межах мусульманського права дану 
проблематику досліджували Х. Бехруз, М. жданов, 
М. лубська, в. Максименко, л. сюкіяйнен та ін. 
необхідність подальшого детального дослідження у 

даній сфері зумовлена тим, що в закріпленні осно-
вних прав та свобод конституціями більшості Мас 
простежується західна модель концепції прав люди-
ни. таким чином, важливо дослідити, як реалізують-
ся на практиці норми конституцій Мас, оскільки на 
конституційні права та свободи громадян цих країн 
серйозний вплив здійснюють традиційні норми дер-
жавної релігії – ісламу, а деякі норми, зокрема щодо 
особистих і сімейних прав, як і в інших ісламських 
країнах, регулюються виключно мусульманським 
правом. 

конституції Мас у розділах про основні права 
та обов’язки декларують право кожного громадяни-
на держави на участь у політичному, економічному, 
культурному та релігійному житті держави. так, кон-
ституція катару передбачає, що катарське суспіль-
ство базується на справедливості, свободі, рівності 
та високій моралі, а держава захищає ці принципи, 
водночас усіляко підтримуючи безпеку, стабільність 
та рівні можливості для всіх [1, c. 164]. конститу-
ція йорданії закріпила загальнодемократичні права 
та свободи громадян, зокрема такі як рівність перед 
законом, с вобода особистості, право на зібрання, 
створення політичних партій та товариств, свобода 
думок, свобода віросповідання (ст. 14,15,16,17) та ін. 
конституцією катару передбачено заборону зміню-
вати положення, що стосуються громадянських прав 
та свобод, окрім як з метою їх розширення (ст. 146).
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конституціями кувейту, Бахрейну, катару, йор-
данії передбачено повну свободу віросповідання. 
зокрема, конституція катару (ст. 35) забороняє дис-
кримінацію за релігійною ознакою. у статтях, що 
стосуються сім’ї та суспільства, відсутні імперативні 
положення сповідувати іслам.

ще за Мединською конституцією мусульмани, 
іудеї та язичники розглядалися як єдине ціле, кожен 
із них користувався рівними правами, незалежно від 
племінної та релігійної належності [2, с. 236]. Проте 
в основному нізамі саудівської аравії міститься ка-
тегоричне положення сповідувати іслам і фактично 
не допускається розповсюдження іншої релігії. така 
неприйнятність інших релігій суперечить сучасним 
загальноприйнятим принципам та нормам прав лю-
дини та громадянина [1, c. 280]. немусульманські 
релігії дозволено тільки серед іноземних робітників. 
суворо заборонені будь-які публічні прояви належ-
ності до немусульманської релігії (натільні хрести, 
Біблія тощо), продаж товарів з неісламською симво-
лікою, а також публічні неісламські богослужіння. у 
саудівській аравії немає, наприклад, жодної христи-
янської церкви, хоча там проживають від 500 тис. до 
1 млн. католиків. особи, звинувачені у «нелегальній 
практиці» своєї релігії, можуть бути піддані судово-
му покаранню і вислані з країни [3, с. 304]. іслам-
ська складова саудівської аравії проявляється також 
у тому, що сприяє закріпленню ісламської моралі, 
культури, етики в суспільній свідомості та поведінці 
[4, с. 16]. стаття 26 основного нізаму проголошує, 
що держава захищає права людини згідно з іслам-
ським Шаріатом.

загалом основні права та свободи мусульман 
одержали своє конституційне закріплення. Проте 
це скоріш зовнішній фасад модернізації ісламського 
підходу до прав людини в Мас. систематичне пору-
шення прав людини підтверджує їх нереалізованість 
у цих державах. зокрема, як відзначає М.в. жданов, 
чим жорсткіше застосовується ісламська концепція 
прав і свобод на державному рівні, тим більш розви-
нений репресивний апарат, тим менш значні та різ-
номанітні творчі процеси в духовній та політичній 
культурі суспільства. Показовою монархією є коро-
лівство саудівська аравія [5, с. 353].

останнім часом державне право арабських країн 
почало визнавати право громадян на судовий захист 
своїх прав, у тому числі й перед державою. зокрема, 
в катарі право на звернення до суду є невід’ємним 
правом кожного, воно гарантується та охороняється 
державою. Парламент кувейту має право сформува-
ти Постійний комітет з питань скарг громадян; цей 
комітет має право одержувати від будь-яких посадо-
вих осіб відповіді на такі скарги та інформувати про 
це осіб, які скаржились [1, c. 178, 198].

на відміну від західної концепції, яка вбачає 
основний сенс закріплення прав людини в їхній 
охороні від посягань з боку держави, іслам розгля-
дає владу як головного виконавця волі аллаха щодо 
впровадження прав людини в життя [6, с. 213]. це 
пояснює непрямий спосіб закріплення прав та сво-
бод підданих королівства саудівська аравія. зага-

лом, основними законами застосовано два способи 
закріплення прав, свобод та обов’язків: прямий та 
опосередкований (через обов’язки держави). 

Через обов’язки держави закріплено права під-
даних Королівства Саудівська Ааравія. основний 
нізам цієї країни досить коротко визначає правовий 
статус підданих короля, підчиняючи реалізацію прав 
та свобод релігійним основам держави. сама держа-
ва покликана дотримуватися ісламу та застосовувати 
норми шаріату [7, с. 485], а також примушувати лю-
дей діяти правильно, боротися зі злом та виконувати 
свої обов’язки, слідуючи приписам аллаха. держава 
бере на себе обов’язок захищати права людини згід-
но з принципами шаріату. основний закон гарантує 
підданим особисту безпеку, недоторканність житла, 
таємницю листування та деякі інші особисті права. 
іноземці, які проживають у королівстві, зобов’язані 
підкорятися його законам, поважати цінності саудів-
ського суспільства, його традиції та мораль. разом із 
тим основний нізам не містить жодних юридичних 
гарантій реалізації навіть такого скромного обсягу 
прав та свобод громадян [7, с. 486]. 

таким чином, механізм захисту прав людини 
в саудівській аравії виключає можливість оскар-
жити дії держави щодо виконання взятих на себе 
обов’язків реалізатора та гаранта прав людини. не-
пряме закріплення прав людини основним нізамом 
цього королівства виключає державу з числа можли-
вих суб’єктів порушення цих прав.

крім того, в усіх Мас приписи ісламу впливають 
на конституційний статус особи. наприклад, за дум-
кою а. Муадуді, «іслам встановив деякі універсальні, 
фундаментальні права для кожної людини в силу її 
статусу як людської істоти» . інші вчені вважають, що 
основні поняття принципів прав людини були запро-
ваджені в ісламі із самого початку, і що ісламська док-
трина прав людини налічує 1400-літню історію [8]. за 
ісламською доктриною, права людини не надаються 
людині державою, а даруються аллахом. ще однією 
особливістю ісламської концепції права є розгляд прав 
людини не як прав індивідуумів, а як прав умми (ре-
лігійної громади) в цілому [6, с. 215]. Правам людини 
надається сакральний, праведний характер, оскільки 
головні джерела їх походження зводяться до аллаха. 
в ісламській концепції держави статус повноправних 
громадян мають піддані держави, які є мусульманами. 
тільки мусульмани наділені у повному обсязі усіма 
громадянськими та політичними правами, тобто релі-
гійна належність є визначальним фактором наділення 
громадян ісламської держави правосуб’єктністю в по-
вному обсязі [6, с. 119, 212].

саме класичне ісламське право залишається 
основою ісламської концепції прав людини [6, с. 
212]. Передусім, це стосується правового становища 
жінки, яке часто регулюється не на основі принци-
пу рівності, а на традиційних ісламських уявленнях 
про її права [9, с. 217]. за мірою практичного впро-
вадження ісламського права в кожній Мас є відмін-
ності щодо правового статусу жінки. так, наприклад, 
жінки у саудівській аравії та оае не наділені полі-
тичними правами, на відміну від інших Мас. 
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із приводу модернізації класичної ісламської 
концепції прав людини існують різні точки зору, 
однією з яких є концепція, запропонована абдул-
лахі ахмед ан-наімом. він вважає, що доти, доки 
сучасне ісламське право спирається на тексти ко-
рану та сунни мединського періоду, що складають 
основу шаріату, немає жодної можливості уникнути 
кричущих порушень основних та загальних прав. 
неможливо знищити рабство як правовий інститут 
та відсторонити усі форми та відтінки дискриміна-
ції жінок та немусульман, залишаючись у рамках 
історичного шаріату. для обґрунтування прав лю-
дини в ісламському світі необхідно, на його дум-
ку, використати еволюційний підхід, тобто відійти 
від текстів корану та сунни мединського періоду 
як таких, що виконали своє обмежене історичне за-
вдання, та звернутися до тих текстів мекканського 
періоду, «які раніше вважалися непідходящими для 
практичного застосування, але тепер вказують на 
єдиний правильний шлях» [6, с. 223, 224].

на думку багатьох вчених, такі принципи, як рів-
ність усіх перед законом, свобода волевиявлення та 
релігії, здійснення соціальної справедливості, гарантії 
права на життя, особисту свободу, свободу поведінки, 
працю та інші здійснюються та гарантуються за допо-
могою ісламу [6, с. 216; 10, с. 82]. особиста свобода, 
дарована людям аллахом, причому свобода індивіда, 
має подвійний характер та обмежується свободою 
колективу. Політична участь мусульман у житті дер-
жави реалізується через принцип «шура». ісламська 
концепція права розглядає права людини не як «права 
індивіда», а як права «умми» . рівність членів умми є 
найважливішим принципом [5, с. 353, 354]. 

Проте принцип рівності в Мас не є абсолютним. 
зокрема, щодо прав жінок. йдеться про неможли-
вість для жінок брати участь у політичному та про-
фесійному житті на одному рівні з чоловіками. у 
даному контексті Мас можна розподілити на дві 
групи. так, є монархії, де статус жінки у суспільстві 
зупинився на її ролі як матері та дружини з незна-
чними елементами прогресу (прикладами) в полі-
тичному та професійному житті (саудівська аравія). 
Прикладами прогресу у саудівській аравії можна 
назвати хіба що розгляд питання про надання жінкам 
права голосу, надання права жінкам-адвокатам ви-
ступати в суді та допуск жінок до участі в олімпіаді 
2012 р. [11]. до другої групи слід віднести монархії, 
де роль жінки поступово розширюється у сфері про-
фесійного та політичного життя (Бахрейн, йорданія, 
оман, катар, кувейт, оае).

Погляди щодо місця жінки в арабському суспіль-
стві поступово змінюються. Першою країною ара-
вії, в якій жінки отримали право обирати й бути об-
раними до парламенту, був оман (2000 р.), що також 
став першою аравійською країною, де жінка посіла 
міністерський пост (у справах кустарних промислів і 
ремесел, 2003 р.). крім того, в омані ще у 1996 р. при 
створенні ради оману до її складу увійшли чотири 
жінки (усього 41 особа) [4, с. 82]. султан оману ка-
бус прямо заявив про необхідність розширення ролі 
жінки у суспільстві. за трудовим законодавством, 

законом про державну службу оману гарантовано 
рівність громадян незалежно від статі. у складі уря-
ду оману – дві жінки, котрі очолюють міністерство 
освіти та міністерство вищої освіти.

в оае жінка вперше була призначена на пост 
міністра в листопаді 2004 р.: міністром економіки 
та планування стала Шакіла лубна аль кассеймі. у 
лютому 2001 р. громадянки Бахрейну змогли впер-
ше взяти участь у муніципальних виборах, а в жов-
тні 2002 р. – у парламентських. Починаючи з 2005 
р. виборчі права одержали громадянки кувейту. 
вже 29 червня 2006 р. пройшли позачергові вибо-
ри до національної асамблеї кувейту, які стали по-
справжньому всезагальними виборами, взяти участь 
у яких на рівних правах із чоловіками вперше змогли 
жінки (балотувалося 28 жінок, проте не було обра-
но жодної). жінки кувейту боролися за можливість 
активної участі в політичному житті країни з 1962 
р., коли в країні було сформовано законодавчі збо-
ри. у 1999 р. тодішній емір кувейту шейх джабар 
аль-ахмед ас-сабах видав декрет про реформу ви-
борчого законодавства, що дозволяло жінкам бало-
туватися до парламенту, однак протягом шести років 
радикальні ісламські лідери блокували цю реформу. 
і тільки на початку травня 2005 р. депутати націо-
нальної асамблеї підтримали закон, що надав жінкам 
право балотуватися на виборах.

Після того, як у 2004 р. шейх Халіфа змінив на 
посту президента оае свого батька, шейха заєда 
бін султана аль-нахайяна, він не тільки продовжив 
розпочаті ним реформи, але й ініціював свої власні, 
включаючи залучення жінок до управління держав-
ними справами. саме за його правління жінки зайня-
ли чотири міністерські посади, одержали понад 30% 
керівних позицій у держструктурах.

відзначається процес визнання за жінками ви-
борчих прав та їх конституційне закріплення. на 
нашу думку, слід узагальнити процеси модернізації 
щодо статусу жінки, назвавши цей напрямок: розши-
рення ролі жінки у суспільстві, що еволюціонувала 
від сфери сім’ї та професійної діяльності до участі в 
державних справах (державної служби). 

ключову роль у трансформації гендерного питан-
ня та громадських відносин останніми роками поча-
ли відігравати жіночі організації, особливо в країнах 
Перської затоки. Більшість жіночих організацій в 
арабському регіоні утворились із транснаціональ-
них феміністських рухів як результат посилення по-
літичного усвідомлення ролі жінок у суспільстві. ці 
організації, як-то товариство жінок Бахрейну, спри-
яють ліквідації жіночої неграмотності, підвищенню 
правової обізнаності, проведенню спеціальних учбо-
вих програм та залученню арабських жінок до полі-
тичного життя [12, с. 80].

надалі питання щодо рівноправності жінок охо-
плює дедалі нові сфери. уперше серед країн араб-
ського сходу в оае на посаду шаріатського «маа-
зуна» була призначена жінка. «Маазун» перевіряє 
документи наречених, пересвідчується в їхній вза-
ємній згоді на одруження, оформляє документи, ре-
єструє домовленості про калим, передає копії справ 



92

Серія ПРАВО. Випуск 23. Частина ІІ. Том 1
♦

в шаріатських суд. йому довірено також оформляти 
розлучення. Посади «маазуна» в ісламських країнах 
протягом багатьох століть посідали виключно чо-
ловіки, перш за все шаріатські судді. Міністерство 
юстиції катару повідомляє, що воно є одним із мі-
ністерств, котре підтримує жінок, зазначаючи при 
цьому, що майже 67% від загального катарського 
персоналу є жінки. Міністерство посилює навчальні 
програми для жінок для розвитку їх професіоналіз-
му, додаючи, що катарських жінки довели свою цін-
ність в усіх посадах та видах діяльності [13]. в оае 
за результатами виборів 2006 р. до федеральних на-
ціональних зборів було обрано одну жінку і ще ві-
сім призначено декретом глави держави [1, с. 271]. 
серед результатів виборів слід відзначити перемогу 
кандидата-жінки в еміраті абу-дабі – столиці феде-
рації. Як заявив абдель Халік абдалла – професор 
політології в університеті оае в своєму інтерв’ю 21 
грудня 2006 р. газеті «аш-Шарк аль-аусат», – пер-
ший досвід виборів у федерації був відзначений дво-
ма позитивними результатами. Перший – це перемо-
га еміратської жінки на виборах, що означає зміну 
становища жінки в суспільстві цієї країни, яке все 
ще залишається племінним за своїм характером, і 
друге – це активна участь у виборах. у всіх еміратах 
брало участь не менш як 60% тих, хто отримав право 
брати участь у виборах [14].

Єдиною країною арабського сходу, де й досі не 
визнаються політичні права жінок, залишається са-
удівська аравія. Проблема гендерної рівності зна-
чною мірою зумовлена тим, що, як слушно відзна-
чає професор політичної соціології американського 
університету в каїрі саад еддін ібрагім, саудівська 
аравія – це країна, «в якій як правителі, так і ті, ким 
керують, рівною мірою є архі-консервативними, слі-
дуючи пуританській доктрині ваххабістського ісла-
му протягом двох останніх століть» [4, с. 17]. спро-
би ліберальних кіл досягнути зрушень в питаннях 
жіночої емансипації натикаються на традиційні на-
строї основної частини населення, які бачать в цьо-
му підрив духовного базису та посягання на шаріат. 
однак наслідний принц саудівської аравії абдал-
ла ініціював розгортання публічного діалогу щодо 
розширення ролі жінки в саудівському суспільстві. 
раніше дискусії обмежувалися питаннями надання 
жінкам водійських прав і посвідчень особи. Проте ці 
дискусії тривають більш ніж десять років. Порушу-
ючи заборону, саудівські жінки сідають за кермо, хоч 
за це й притягаються до відповідальності. в одній з 
таких справ король саудівської аравії абдалла ска-
сував вирок суду, винесений щодо жінки, яка пору-
шила заборону на водіння автомобіля. жінку на ім’я 
Шема визнали винною в тому, що вона кермувала 
машиною в місті джидда в липні 2011 р. Як покаран-
ня суд призначив їй 10 ударів батогом. офіційного 
підтвердження того, що король скасував це рішення, 
немає, але про це у своєму мікроблозі Twitter напи-
сала принцеса саудівської аравії аміра.

у саудівські аравії розширення ролі жінки у 
суспільстві розпочалося з освітньої сфери. важли-
вою рисою того, що саудівський монарх назвав «ре-

волюцією в сфері освіти», було планомірне вклю-
чення в цю сферу жінок. Як зазначав генеральний 
секретар вищої ради у справах освіти, лише за пе-
ріод з 2003 по вересень 2006 р. у саудівській аравії 
було відкрито 102 жіночих факультети (і «їх було 
більше, ніж факультетів для юнаків», додавав він), 
що спеціалізуються на викладанні спеціальнос-
тей, котрі найчастіше обирають дівчата [15, с. 51]. 
у грудні 2011 р. Міністерством праці саудівської 
аравії було проведено семінар, присвячений про-
блемам, що виникають у сфері зайнятості жінок. 
Міністр праці наголосив, що дві третини осіб, які 
шукають роботу, становлять жінки. Міністерство 
праці намагається робити все можливе для ство-
рення сприятливих умов для жінок, аби вони брали 
участь на ринку праці [16]. 

досить довго тривала дискусія щодо надання са-
удівським жінкам виборчих прав. так, навесні 2009 
р. нарешті було оголошено, що саудівський уряд роз-
глядає питання про можливість надання жінкам права 
голосувати на місцевих виборах. і це стало однією з 
причин, через яку було перенесено муніципальні ви-
бори. Проте станом на 2011 р. жінки не володіли ви-
борчими правами та не брали участі в муніципальних 
виборах. 25 вересня 2011 р. король саудівської аравії 
абдалла ібн абдель азіз заявив, що жінки зможуть 
взяти участь у наступних муніципальних виборах. 
глава держави наголосив, що з початком нової сесії 
жінки саудівської аравії отримають нові права і бу-
дуть обиратися до консультативної асамблеї – Медж-
лісу аш-Шури (органу законодавчої влади). «Ми 
відмовляємося й надалі ігнорувати жіночу частину 
населення нашої країни. тому після переговорів з ви-
сокопоставленими представниками мусульманського 
духовенства (улемами) ми вирішили включити жінок 
до ради Шури», – заявив абдалла ібн абдель азіз. 
Міжнародна спільнота та представники правозахис-
них організацій назвали заяву саудівського короля 
великим кроком уперед. жінки зможуть брати участь 
у голосуванні і висувати свої кандидатури під час му-
ніципальних виборів 2015 р. [17].

Проте не все так позитивно в саудівській аравії 
в галузі забезпечення прав жінок. зокрема, восе-
ни 2011 р. комітет з підтримки чеснот і боротьби з 
гріхом саудівської аравії – місцева поліція моралі 
– розробив вказівки, згідно з якими жінкам зі «спо-
кусливими» очима буде заборонено демонструвати 
їх на публіці. Про це повідомив представник комі-
тету шейх Мотлаб аль-набет. відповідно до законів 
шаріату, жінки, які проживають у королівстві, мають 
носити нікаб – чорне вбрання, що з голови до ніг 
огортає їхнє тіло. очі залишалися єдиною частиною 
жіночого тіла, яку могли побачити оточуючі. вони 
можуть з’являтись у громадських місцях тільки в су-
проводі близького родича чоловічої статі. Яскравим 
прикладом переваги норм шаріату над життям стали 
події 2002 р., коли поліція моралі відмовилася ви-
пускати старшокласниць із палаючої будівлі школи в 
Мецці, оскільки їх голови не були покриті хусткою. 
в результаті 15 дівчат загинули, десятки постражда-
ли від опіків і отруєння чадним газом [18].
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Проведене дослідження дає змогу зробити на-
ступні висновки: 

1. на конституційні права та свободи громадян 
Мас серйозний вплив здійснюють норми державної 
релігії – ісламу. очевидний дуалізм концепцій прав 
людини – західної та ісламської (мусульманської) 
– свідчить про позивні зміни у сфері забезпечення 
прав людини в Мас.

2. до позитивних зрушень у сфері забезпечення 
прав людини в Мас слід віднести: розширення ролі 
жінки у суспільстві, що еволюціонувала від сфери 
сім’ї та професійної діяльності до участі в держав-
них справах (державної служби); закріплення осно-
вних прав на конституційному рівні.

3. конституціями Мас основні права громадян 
(підданих) закріплено двома способами: прямим 
(йорданія, кувейт, катар ті ін.) та опосередкованим, 
тобто через обов’язки держави (саудівська аравія).

4. серед проблем забезпечення прав людини в 
Мас слід відзначити неабсолютність принципу рів-
ності. Хоча рівність членів умми є найважливішим 
принципом ісламу, проте гендерна рівність залиша-
ється нереалізованою в багатьох сферах суспільно-
політичного життя.

з’ясування новітніх тенденцій щодо закріплення 
прав людини на законодавчому рівні в Мас є пер-
спективним напрямком подальших досліджень у да-
ній сфері.
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cоціальна політика держави  
Щодо підтриМки та Захисту прав дітей в украЇні
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аспірант кафедри конституційного права та порівняльного правознавства

юридичного факультету
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

У даній статті відображені основні аспекти нормативного закріплення та вдосконалення політики держави щодо 
підтримки і захисту прав дитини, також висвітлюються проблеми, з якими стикається суспільство, які потребують 
невідкладного вирішення.

Ключові слова: соціальна політика держави, права дитини, забезпечення, захист, закріплення, підтримка.
В данной статье отражены основные аспекты нормативного закрепления и совершенствования политики госу-

дарства по поддержке и защите прав ребенка, также освещаются проблемы, с которыми сталкивается общество, 
требующие безотлагательного решения.

Ключевые слова: социальная политика государства, права ребенка, обеспечение, защита, закрепление, по-
ддержка.

This article reflects the main aspects of regulatory consolidation and improvement policy to support and protect 
children’s rights, also highlights the challenges facing society in need of immediate intervention.

Key words: social policy, children’s rights, software protection, strengthening and support.

слід відмітити, що ідея спрямування соціальної 
політики на вдосконалення прав та свобод дитини 
не нова, але все ж залишається недосконалою по-
при численні дослідження таких науковців, як л.с. 
волинець – «Права дитини в україні: проблеми та 
перспективи», о.П. гончаренко – «Міжнародно-пра-
вове регулювання прав дитини в україні», и.с. кон 
– «ребенок и общество: историко-этнографическая 
перспектива», с. Пейчева – «конституційно-пра-
вовий статус дитини», с.а. саблук – «Принципи 
правового статусу дитини», «окремі аспекти право-
вого статусу дитини», е.М. Мчедлова – «основные 
направления исследований зарубежных ученых по 
правам человека». окремі питання обраного на-
прямку дослідження знайшли висвітлення у працях 
і таких вчених, як М.с. абраменков, о.о. дюжева, 
н.а. кондратюк, М.в. кравчук, о.П. Петращук, в.а. 
рясенцева та інших.

Метою даної статті є те, що автор намагається по-
казати спроби держави покращити становище дітей 
в суспільстві шляхом закріплення та вдосконалення 
нормативної бази щодо прав дитини; також показати 
зусилля соціальної політики держави, спрямованої 
безпосередньо на підтримку дітей та захисту їх за-
конних прав та інтересів.

для досягнення цієї мети автор ставить перед со-
бою завдання охарактеризувати основні практичні про-
блеми, які виникли в суспільстві, щодо становища ді-
тей та їх прав, а також вказати на шляхи їх вирішення 
відповідно до стратегії соціальної політики держави. 

україна, ставши на шлях незалежності і суверен-
ності, закріпила свій стратегічний напрямок розви-
тку розбудови соціальної, демократичної правової 
держави. 

у соціальній державі соціальний захист – це один 
з найважливіших напрямків діяльності держави. рі-

вень її цивілізованості та суспільства визначаєть-
ся ставленням до найменш захищених та найбільш 
вразливих його членів, які потребують соціального 
захисту, у першу чергу – до дітей-інвалідів; дана 
проблема часткового врегульована законом украї-
ни «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
україні». 

виділення дітей-інвалідів в окрему самостійну 
групу є життєво необхідним у зв’язку з їх беззахис-
ністю, важкістю соціальної адаптації в суспільстві, 
що пов’язане з особливими умовами, в яких від-
бувається формування особистості дітей-інвалідів. 
Питання соціального захисту дітей з обмеженими 
фізичними можливостями не втрачає своєї акту-
альності, незважаючи на те, що цьому питанню по-
стійно приділяється увага як на законодавчому рівні 
шляхом закріплення прав, пільг та компенсацій ді-
тям-інвалідам, так і на суспільному рівні шляхом 
передбачення державних гарантій їх економічної та 
моральної підтримки.

тут доречно підкреслити, що саме закон украї-
ни «Про охорону дитинства» визначає цей напрямок 
діяльності держави як стратегічний, загальнонаці-
ональний, а головною метою його є забезпечення 
реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, 
освіту, соціальний захист та всебічний розвиток [1, 
с. 176]. ключовим завданням даного закону є роз-
ширення соціально-правових гарантій прав дітей, 
забезпечення фізичного, інтелектуального, культур-
ного розвитку молодого покоління, стимулювання 
створення соціально-економічних і правових інсти-
тутів, спрямованих на захист прав та законних інтер-
есів дитини в україні.

за даними, наведеними у державному звіті про 
становище дітей в україні (за підсумками 2011-2012 
року) у так званих навчально-виховних закладах, за-
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кладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківської опіки, виховується 24 тисячі дітей. за рік до 
підрозділів міліції доставлено близько 10 тисяч мало-
літніх безпритульних, палять цигарки кожен другий 
хлопчик і кожна п’ята дівчинка, 50% дітей віком до 
14 років займаються оплачуваною працею, 73% укра-
їнських дітей живуть у сім’ях із низьким рівнем дохо-
дів. саме ця категорія дітей є найбільш незахищеною. 
загалом, сьогоденна соціалізація дітей проходить в 
умовах зміни систем цінностей. це породжує перед 
суспільством нові виклики щодо виховання дітей, 
державної опіки. тобто сьогодні дітям нагально необ-
хідні соціально-правовий захист і підтримка [4].

на думку о.М. Полякової, ускладнена економіч-
на та соціальна ситуація в україні дала поштовх до 
росту дитячої злочинності. дітей, які з тих чи інших 
причин мають конфлікт із законом, держава повинна 
захищати, а не тільки карати, і таким чином поперед-
жувати дитячу злочинність.

на сьогодні в україні найбільш проблемні пи-
тання у цій сфері є: порушення прав дітей у формі 
недбалого ставлення до організації їхнього життя 
та злочинні дії у відношенні до малолітніх, а саме 
примушування до важкої фізичної праці і торгівля 
дітьми. для зменшення порушення прав дітей необ-
хідна централізація зусиль суспільства. у цьому пла-
ні законодавство україни гарантує цілу низку пільг 
і допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківської опіки. разом з тим на сучасному етапі 
розвитку української держави виникло нове явище 
– соціальне сирітство. соціальна сирота – це дитина, 
яка при існуючих батьках живе без батьківської опі-
ки, ними опікуються дідусі і бабусі, у той час коли 
батьки знаходяться в інших країнах на заробітках. 

в 2012 р. відчутні прогалини та недоопрацюван-
ня адміністративної реформи, розпочатої у 2010 р. 
система захисту прав дитини в україні залишається 
нескоординованою. відповідальність за дітей розді-
ляється між різними міністерствами та відомствами, 
співпраця між ними є малоефективною. координу-
ючим органом з формування та забезпечення реалі-
зації державної політики щодо дітей є Міністерство 
соціальної політики, в якому лише наприкінці 2011 
р. розпочав діяльність департамент захисту прав ди-
тини та усиновлення. з 1 жовтня 2012 р. він пере-
форматований у департамент сім’ї та дітей. 

вже в березні 2012 р. під час розширеного за-
сідання кМу Президентом були оприлюднені со-
ціальні ініціативи, оголошено створення нового ін-
ституту в соціальному захисті населення – інституту 
соціальних дільничних інспекторів. соціальні діль-
ничні – це принципово новий підхід до розв’язання 
проблем українських сімей. їх завдання – запобіган-
ня проблемам у сім’ї і захист прав дітей. соціальна 
робота має бути орієнтована на профілактику про-
блем, а не на подолання їх наслідків. 

у 2012 р. розпочато процес реорганізації притул-
ків для дітей у центри соціально-психологічної ре-
абілітації. за офіційними даними станом на 1 січня 
2012 року в україні функціонувало 67 притулків та 
51 центр соціально-психологічної реабілітації дітей.

в 2012 р. відбулися зміни у врегулюванні діяль-
ності Міжвідомчої комісії з питань охорони дитин-
ства, було прийнято Постанову № 483 «Про вне-
сення змін до Положення про Міжвідомчу комісію 
з питань охорони дитинства», якою змінено статус 
та завдання Міжвідомчої комісії. зокрема, встанов-
лено, що комісія є тимчасовим консультативним, до-
радчим органом, утвореним кМу з метою підготов-
ки пропозицій щодо реалізації державної політики з 
питань захисту прав та інтересів дітей. основними 
функціями комісії тепер є сприяння забезпеченню 
координації дій органів виконавчої влади з питань 
охорони дитинства; підготовка пропозицій щодо 
формування і реалізації державної політики з питань 
захисту прав та інтересів дітей; визначення шляхів, 
механізмів та способів вирішення проблемних пи-
тань, що виникають під час реалізації державної по-
літики у сфері охорони дитинства. 

Продовжено реформування кримінальної міліції 
у справах дітей, і є ідеї створення на її базі ювеналь-
ної міліції овс україни. Модель покращення послуг 
у сфері кримінальної юстиції щодо неповнолітніх 
апробовується у івано-франківську.

2012 р. продемонстрував, що рушійною силою у 
вдосконаленні політики із охорони дитинства та за-
хисту прав дитини в україні є уповноважений Пре-
зидента з прав дитини, хоча його основною функці-
єю є моніторинг ситуації із дотримання прав дитини 
в україні, а не реалізація політики. за період діяль-
ності офісу уповноваженого верховної ради укра-
їни з прав людини під керівництвом новообраного 
уповноваженого туди надійшло 221 звернення, з 
яких понад 60% стосується питань захисту прав ди-
тини. основними формами реагування є запити до 
уповноважених органів та надання роз’яснень гро-
мадянам. діяльність уповноваженого щодо захисту 
прав дитини знаходиться на початковій стадії і ве-
деться в неповному обсязі. враховуючи вищевказа-
не, можна констатувати те, що держава намагається 
врегулювати та вирішити проблеми, які є не тільки 
проблемами держави, але й суспільства.

в свою чергу, аналізуючи дане питання, автор на-
магався знайти шляхи покращення ефективності їх 
вирішення. Шляхом формулювання наступних реко-
мендацій автор хоче звернути увагу на ті напрямки 
соціальної політики держави щодо підтримки і за-
хисту дітей, які потребують найбільшої уваги і під-
лягають негайному реформуванню.

1. забезпечити ефективний перерозподіл функцій 
після адміністративної реформи серед органів цен-
тральної та місцевої влади та координацію дій для 
повного забезпечення виконання обов’язків держави 
щодо прав дитини.

2. відновити роботу Міжвідомчої комісії з питань 
охорони дитинства. оновити її склад, включивши до 
неї представників громадських організацій, що за-
ймаються захистом прав дитини в україні. Проводи-
ти регулярні засідання Міжвідомчої комісії з питань 
охорони дитинства.

3. розробити механізм включення дітей у процес 
прийняття рішень із питань, що стосуються охорони 
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дитинства, захисту прав дітей. в тому числі розроби-
ти механізм врахування думки дитини у вирішенні 
питань, що стосуються самих дітей.

4. Передбачити та забезпечити достатнє фінансу-
вання із державного бюджету на забезпечення дітей-
інвалідів та тяжкохворих дітей ліками, медичними 
препаратами, реабілітаційними послугами, імуно-
профілактикою тощо.

5. Провести широку інформаційно-просвітниць-
ку кампанію серед населення україни щодо необхід-
ності скасування таємниці усиновлення та включити 
у програми підтримки для батьків-усиновлювачів 
питання, пов’язані із таємницею усиновлення

6. Проводити широкі інформаційні кампанії щодо 
прав дітей, підтримувати роботу національної «га-
рячої лінії» з прав дітей.
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Проаналізована діяльність омбудсмена в деяких країнах світу. Визначено, що Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини при здійсненні своих полномочий має керуватися Концепцією реалізації і охорони прав 
людини. Констатовано комплексний характер цієї діяльності, яка повинна бути спрямована на досягнення такого 
становища, за якого будь-які права, свободи та обов’язки людини й громадянина реалізувалися та захищалися б 
з найменшими затратами людських зусиль. Розглянуто найважливішу гарантію дотримання прав людини, зокрема 
існування ринкової економіки як комплексне суспільно-економічне явище, для якого властиві демократизм і рівність 
всіх перед законом, що випливають з економічної доцільності і економічного раціоналізму.

Ключові слова: омбудсмен, концепція прав людини, реалізація і охорона прав людини, Кодекс прав людини, 
механізми реалізації і захисту прав і свобод.

Проанализирована деятельность омбудсмена в некоторых странах мира. Определено, что Уполномоченный Вер-
ховной Рады Украины по правам человека при осуществлении должен руководствоваться Концепцией реализации и 
охраны прав человека. Констатирован комплексный характер этой деятельности, которая должна быть направлена 
на достижение такого положения, при котором любые права, свободы и обязанности человека и гражданина реали-
зовывались и защищались бы с наименьшими затратами человеческих усилий. Рассмотрена важнейшая гарантия 
соблюдения прав и свобод человека, в частности существование рыночной экономики как комплексного обществен-
но-економического явления, для которого свойственны демократизм и равенство всех перед законом.

Ключевые слова: омбудсмен, концепция прав человека, реализация и охрана прав человека, Кодекс прав 
человека, механизмы реализации и защиты прав и свобод.

The activity of the Ombudsman in some countries of the world. Determined that the Ukrainian Parliament Commissioner 
for human rights, in exercising their powers shall be guided by the Concept of realization and protection of human rights. 
Noted the complex nature of this activity, which should be aimed at the achievement of any of the rights, freedoms and 
duties of man and citizen are implemented and could be protected with the least expenditure of human effort. Considered a 
most important guarantee of human rights, in particular, the existence of a market economy, as a complex socio-economic 
phenomenon, for which the characteristic of democracy and equality of all before the law, resulting from the economic 
expediency and economic rationalism.

Key words: the Ombudsman, the human rights framework, the implementation and protection of human rights, Code 
of human rights, mechanisms of implementation and protection of rights and freedoms.
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постановка проблеми. розв’язання проблема-
тики захисту політичних прав і свобод людини й 
громадянина уповноваженим верховної ради укра-
їни з прав людини в умовах сучасного розвитку сус-
пільства набуває все більшої актуальності. Якщо за 
радянського періоду, ведучи мову про захист прав 
людини зазначеним захистом, вчені здебільшого вка-
зували лише на встановлення меж здійснення тих чи 
інших галузевих прав, то в останній час юридична 
наука починає звертатися безпосередньо до проблем 
комплексного захисту прав людини, в тому числі по-
літичних, за допомогою концепції реалізації і охо-
рони прав людини. в цьому аспекті велике значення 
має введення захисної і охоронної функції держави в 
якості самостійних, оскльки вони мають спцифічні 
особливості.

аналіз останніх досліджені і публікацій. Про-
блему захисту політичних прав і свобод людини й 
громадянина в україні досдіджували російські та 
українські вчені-конституціоналісти: в.в. Букач, 
а.в. грабильніков, і.в. дробуш, М.в. зайцева, в.о. 
конов, о.в. лебедєв, а.ю. олійник, в.ф. Погорілко, 
ю.М. ситник та ін. аналіз наукових праць свідчить, 
що вітчизняна юриспруденція ще не має комплек-
сних досліджень, у яких би вивчалися повноваження 
омбудсмена та концепція реалізації і охорони прав 
людини у своєму поєднанні саме як основа захисту 
конституційних суб’єктивних політичних прав і сво-
бод людини й громадянина в україні.

постановка завдання. Метою даної статті є до-
слідження питань, пов’язаних з виконанням функцій 
омбудсмена та застосуванням концепції реалізації і 
охорони прав людини, що виокремлюється автором 
цієї статті як основа захисту політичних прав і сво-
бод людини й громадянина. зазначена мета дозволяє 
визначити завдання, поставлені нами при здійсненні 
нашого дослідження: 1) прослідкувати дії омбудсме-
на у визначених сферах громадського життя; 2) дослі-
дити види організаційних способів функціонування 
відомства омбудсмена та проаналізувати характерні 
риси діяльності омбудсмена як посередника між гро-
мадянами і державними органами; 3) з’ясувати зна-
чення концепції реалізації і охорони прав людини як 
основи захисту політичних прав і свобод людини й 
громадянина. Новизна роботи полягає в тому, що в 
даній праці зроблено спробу дослідити як позитив-
ні, так і негативні аспекти поєднання організаційно-
правового гаранту політичних прав і свобод грома-
дян, зокрема омбудсмена, з нормативно-правовим 
гарантом даних прав – концепцією реалізації і охо-
рони прав людини як основ захисту конституційних 
суб’єктивних політичних прав і свобод людини й 
громадянина в україні.

виклад основного матеріалу дослідження. від-
повідно до ч. 17 ст. 85 конституції україни, упо-
вноважений верховної ради україни з прав людини 
(омбудсмен) є органом, який має захищати права і 
вободи людини й громадянина [1, с. 215]. іноді ом-
будсмен діє лише у визначених сферах громадського 
життя (наприклад, омбудсмен з питань оборони – у 
нимеччині, уповноважений британського парламен-

ту – у Північної ірландії, омбудсмени з національ-
них мов, за інформацією, по забезпеченню права на 
приватне життя – у канаді), нерідко така служба за-
сновується і у суб’єктів (штатах, провінціях і т. д.) 
федерації. такі уповноважені також можуть мати або 
загальну компетенцію (наприклад, омбудсмени шта-
тів західна австралія, омбудсмен канадської провін-
ції соскачеван, омбудсмени в деяких штатах індії), 
або, що буває рідше, діяти у визначених сферах сус-
пільних відносин. нарешті, існують і такі органи, 
що виконують функції «квазіомбудсмена» [2, с. 24-
28]. це відноситься, наприклад, до постійної слідчої 
комісії в танзанії, що виконує функції «колективного 
омбудсмена», але лише стосовно визначеного кола 
осіб: високопоставленим службовцям державного 
апарату і тільки по визначених питаннях їхньої по-
ведінки (раніше ця комісія розглядала справи також 
партійних функціонерів єдиної партії, що існувала 
тоді,), то комісіям із спостереження за виконанням 
«кодексу лідера», що існували в багатьох країнах, до 
генеральних контролерів у Бангладеш, Перу, колум-
бії і т.д. нерідко і посередника (медиатора) у фран-
ції і сенегалі розглядають як квазиомбудсмена через 
його сильну залежність не стільки від законодавчої, 
скільки від виконавчої влади. Хоча омбудсмен (одно-
особовий або колегіальний), як правило, признача-
ється і звільняється від посади органом законодавчої 
влади, однієї з його палат (наприклад, державною 
думою в росії), він розглядається як орган, неза-
лежний від іншої публічної влади в сфері здійснення 
своєї компетенції. акти і рішення, прийняті омбуд-
сменом у результаті розслідування скарг громадян 
або проведення перевірок за власною ініціативою, 
не володіють обов’язковою юридичною чинністю і 
засновуються головним способом на його авторите-
ті, традиціях. водночас омбудсмен зобов’заний що-
річно представляти доповіді парламенту, і останній 
вправі прийняти відповідні міри до порушників за-
кону (органам і посадовим особам), та й без цього 
посадові особи, негативне нагадування про які по-
трапляє в документацію, що регулярно публікуєть-
ся омбудсменом, ризикують істотно підірвати свою 
репутацію [3, с. 265]. крім того, хоча омбудсмен і 
не вправі самостійно здійснювати будь-які адміні-
стративні міри, він може передати справу в суд, у 
прокуратуру, а це вже дуже серйозна погроза для 
посадових осіб. сфера діяльності омбудсмена – це 
відношення між громадянином і представниками 
держави (органами), посадовими особами, а іноді 
– між особами і органами громадської організації. 
у його компетенцію не входять справи, де громадя-
ни взаємодіють між собою. діяльність омбудсмена 
більш демократична і менше формалізована в по-
рівнянні з іншими органами, що здійснюють захист 
прав громадян.

у Швеції право на виклад скарги омбудсмену має 
кожний, тобто поряд із громадянами цим правом во-
лодіють іноземці, а також особи, що не проживають 
у Швеції. особа, що вносить скаргу, не повинно бути 
особисто замішане в справі, по якому пред’явлена 
скарга. не існує тимчасових обмежень, хоча омбуд-
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смен не почне розгляд скарги, якщо обставини, по 
яких спрямована скарга, мали місце раніше чим за 
два роки до подачі скарги і якщо розгляд скарги не 
є особо важливим для суспільства. Принципово не 
відбувається втручання в розпочаті вже судові та ад-
міністративні справи. скарги викладаються в писем-
ній формі. вартість розгляду скаги відшкодовується 
державою. не існує ніяких правових обмежень у від-
ношенні інших способів задоволення скарги до звер-
тання до омбудсмену. втручання омбудсмена приво-
дить, як правило, до порушення дисциплінарного 
розгляду скаги у відношенні персоналу державних 
установ, некомпетентного у виконанні своїх службо-
вих обов’язків або винесенню осудження.

у Польщі уповноважений з прав громадян (закон 
від 15 липня 1987 р.) починає дії по захисту прав і 
свобод громадян на основі заяв приватних осіб і гро-
мадських організацій, а також за власною ініціати-
вою. він вправі самостійно проводити розгляд скарг, 
звертатися з представниками про дослідження спра-
ви або його частини в органи нагляду, прокуратури, 
державного, професійного або суспільного контро-
лю, а також у сейм із представленням про доручення 
верховній контрольній палаті проведення розсліду-
вання цієї справи або його частини (ст. 10 закону).

всі омбудсмени працюють з обліком умов, харак-
терних для їхніх країн. у залежності від цих умов 
розрізняються організаційні способи функціону-
вання відомства омбудсмена. однак характерною 
рисою діяльності омбудсмена як посередника між 
громадянами і державними органами є те, що він не 
має можливості безпосередньо коректувати рішення 
останніх. омбудсмен діє в силу суспільної довіри, 
морального авторитету, а не в силу делегованої йому 
імперативної влади. водночас практика свідчить, що 
лише в рідких випадках рекомендації омбудсмена 
відхиляються. це пояснюється тим, що на посаду 
омбудсмена обираються особи, що користуються до-
вірою і авторитетом в країні. ось чому слово омбуд-
смена – майже закон.

в україні з прийняттям конституції запровадже-
но службу омбудсмена. згідно з ч. 17 ст. 85 конститу-
ції україни до повноважень верховної ради україни 
належать: призначення на посаду та звільнення з по-
сади уповноваженого верховної ради україни з прав 
людини; заслуховування щорічних доповідей про 
стан дотримання та захисту прав і свобод людини в 
україні. детально питання організації і діяльності 
уповноваженого верховної ради україни з прав лю-
дини визначені в законі україні «Про уповноваже-
ного верховної ради україни з прав людини» від 13 
листопада 1997 р. згідно з законом, парламентський 
контроль за додержанням конституційних прав і сво-
бод людини і громадянина та захист прав кожного на 
території україни і в межах її юрисдикції здійснює 
на постійній основі уповноважений верховної ради 
україни з прав людини. у своїй діяльності уповно-
важений керується конституцією україни, законами 
україни та чинними міжнародними договорами, зго-
да на обов’язковість яких надана верховною радою 
україни.

на наш погляд, уповноважений верховної ради 
україни з прав людини при здійсненні своєї діяль-
ності має керуватися концепцією реалізації і охо-
рони прав людини, яка повинна бути спрямована 
на досягнення такого становища, за якого будь-які 
права, свободи та обов’язки людини і громадянина 
реалізувалися та захищалися б з найменшими за-
тратами людських зусиль. водночас необхідно хоча 
б в основному визначити механізм здійснення і за-
хисту кожного суб’єктивного права та юридичного 
обов’язку, зважаючи на те, що останні за тих чи ін-
ших умов сьогодення будуть реалізуватися повільно 
або навіть гальмуватися. Безперечно, найкраще було 
б вирішити зазначені питання у кодексі прав, сво-
бод та обов’язків людини і громадянина, який має 
створюватися на підставі згаданої концепції. Про-
те, мабуть, це справа майбутнього, оскільки після 
створення зазначених концепції та кодексу в укра-
їні необхідно буде розробляти нову систему права, 
керуючись насамперед принципами її конституції, 
що також має бути законодавчо врегульовано. у кон-
цепції реалізації і охорони прав людини в україні 
важливо передбачити: фундаментальні та ситуаційні 
цілі і завдання реалізації та охорони прав, свобод й 
обов’язків людини і громадянина; кошти, що мають 
бути витрачені на цей процес (хоча б приблизно); її 
нормативну основу, тобто більш-менш повний пере-
лік нормативно-правових актів з цього питання (між-
народних і національних), їх зовнішнє і внутрішнє 
співвідношення; духовне (ідеологічне) спрямування 
і забезпечення цього процесу (принципи побудо-
ви і функціонування); інституційну (організаційну) 
структуру, тобто організаційні, які будуть цим займа-
тися, та їх компетенцію; функціональне вираження 
їх діяльності, тобто процедуру і порядок діяльності 
різних структур, співвідношення між ними; меха-
нізм реалізації та охорони конкретних суб’єктивних 
прав і юридичних обов’язків (по можливості); меха-
нізм реалізації і охорони окремих видів прав, свобод 
та обов’язків (політичних, економічних, культурних, 
особистих, інших); механізм реалізації і захисту 
прав, свобод та обов’язків окремих людей (грома-
дян, іноземців, осіб без громадянства, державних 
службовців, пенсіонерів тощо); організацію контр-
олю і відповідальності за порушення прав, свобод та 
обов’язків людини і громадянина. звичайно, що все 
це повинно бути відображене на концептуальному 
рівні. вважаємо, що за умови створення концепції 
на зазначених вище засадах вона не буде декларатив-
ною, набуде значення реального, більш-менш прак-
тичного документа, на підставі якого можна буде 
розробити і прийняти ще ряд нормативних актів (на-
приклад, кодекс прав, свобод та обов’язків людини 
і громадянина в україні, про який вже згадувалось, 
закон україни «Про осіб без громадянства» тощо). 
треба зазначити, що центральною категорією про-
цесу реалізації і охорони прав, свобод та обов’язків 
людини і громадянина в україні є спрямована на це 
діяльність. тому концепція має передбачати право-
творчу, правореалізаційну і правоохоронну діяль-
ність у цьому напрямі. необхідно підкреслити, що 
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найважливішою гарантією дотримання прав люди-
ни є існування ринкової економіки – комплексного 
суспільно-економічного явища, для якого властиві 
демократизм і рівність всіх перед законом, що ви-
пливають з економічної доцільності і економічного 
раціоналізму. в політичному плані це виражається 
в ідеології індивідуалізму, поваги до конкретної лю-
дини на відміну від колективістської ідеології соціа-
лізму. розвиток ринкових відносин стане реальним 
гарантом загальнолюдських прав, і світова історична 
традиція це блискуче довела.

нинішню українську державність можна харак-
теризувати як перехідну. їй відповідає діюча консти-
туція україни 1996 р. всі держави, правові системи 
перехідних типів виникають в результаті різних со-
ціальних потрясінь. сучасна державність в україні, 
в інших країнах снд, стверджується на власній кон-
ституційній основі в результаті розпаду срср. Пе-
рехідний характер української державності, таких 
її компонентів, як економічні, соціальна і правова 
системи містить в собі декілька варіантів можливого 
розвитку державності, державно-правової матерії, 
альтернативу розвитку держави, суспільства по тому 
чи іншому шляху розвитку. конституція україни 
1996 р. закладає ліберально-демократичну доктри-
ну розвитку соціуму, виконує важливу ідеологічну 
функцію становлення суспільства на демократич-
них началах. наявність альтернативи становлення 
того чи іншого типу державності в україні в пере-
хідний період визначається багатьма об’єктивними 
і суб’єктивними факторами, серед яких істотне зна-
чення мають становище і тенденції розвитку еконо-
міки, співвідношення протиборчих в українському 
суспільстві політичних сил, характер ідеологічних 
установок влада імущих і опозиції, здібність їх до 
компромісів, а також до сучасної виробітки кон-
цепції розвитку перехідної держави і суспільства. 
конституцій україни 1996 р. закріпила в статті 15 
принцип ідеологічного і політичного різноманіття, 
створила основу для змагальності політико-право-
вого процесу, можливість різним політичним силам 
пропагувати свої світоглядні позиції, а відповідно, 
і впливати та становище і розвиток державності в 
тому чи іншому напрямку. колишнє конституційне 
законодавство обслуговувало побудову в україні со-
ціалізму, а теперішнє – спрямовано на становлення 
української державності, в основу якої були б покла-
дені права і свободи людини і громадянина, народо-
владдя, ринкова економіка.

необхідність науково-теоретичного обґрунтуван-
ня нового для нашого суспільства інституту – дер-
жавного захисту прав і свобод людини – та наукової 
експертизи проектів законів й інших нормативних 
актів з точки зору їх відповідності науковим критері-
ям оцінки щодо забезпечення прав і свобод людини 
зумовлює актуальність, по-перше, концепції інтелек-
туальних сил суспільства, оскільки без організації і 
стимулювання саме сукупного суспільного інтелекту 
неможливо сьогодні вирішити складні трансформа-
ційні проблеми пострадянської україни, а по-друге, 
пошуку методологічних і теоретичних підходів до 

науково-практичних розробок у сфері суспільствоз-
навства, правознавства зокрема. Потреби практики 
впровадження міжнародних стандартів таких прав і 
свобод у законодавство і процес його застосування 
диктують необхідність серйозного переосмислен-
ня багатьох теоретичних позицій вітчизняного сус-
пільствознавства, за допомогою яких обґрунтували 
протягом багатьох десятиріч економічні та юридичні 
засади функціонування адміністративно-командної 
системи господарювання і управління суспільством, 
процесів законотворення і правозастосування, за-
безпечення законності і безпеки в ім’я держави. 
відомо, що соціальна функція радянського право-
знавства зводилася публічною владою насамперед 
до підтримки і захисту інтересів держави. Протягом 
багатьох десятиріч радянське правознавство, яке 
відображало ідеологічні та юридичні реалії срср, 
старанно сповідувало головним чином нормативний 
підхід до права, зводило його лише до форми законо-
давчого або підзаконного акта, а звідси – розглядало 
право у нерозривному зв’язку тільки з державою. 
Право було продуктом і інструментом останньої, 
основою і знаряддям класового панування в держав-
них формах. обтяжене партійно-державно ідеологі-
єю, радянське правознавство розробляло такі теоре-
тичні моделі правового розвитку суспільства, його 
економічні системи, які багато в чому були проекці-
єю саме марксистсько-ленінського вчення про буття 
і свідомість, економіку і державу, право, закон і пра-
восвідомість, роль особистості в історії тощо. але ці 
моделі були безпосередньо зумовлені і практикою 
функціонування радянського суспільного ладу, його 
економічним устроєм і політико-правовим режимом, 
де не залишалося місця ані позитивним ідеям право-
вої держави, які оголошувалися продуктом буржу-
азної ідеології, спрямованої на одурення трудящих 
мас, ані правом і свободам людини. щодо ідеї колек-
тивізму, то вона подавалася суспільно знавцями як 
несумісна з автономією і самобутністю особистістю, 
тобто як ідея анти індивідуалістичного колективізму.

сьогодні у процесі практичного впровадження в 
життя конституційних принципів і норм щодо захис-
ту прав і свобод людини, розроблення відповідної 
правової парадигми має бути глибоке методологіч-
не усвідомлення того, що ми рухаємося до нового 
для україни соціально-економічного і політичного 
устрою, правового порядку з іншого, мабуть, прямо 
протилежного, боку, ніж західні країни розвиненої 
демократії. у західних країнах правове поле від-
носин регулювання прав, свобод і відповідальності 
людини формувалося протягом століть, формувало-
ся само природним чином, на основі пріоритетного 
розвитку приватноправових принципів організації 
і функціонування громадянського суспільства, які 
ґрунтувалися на визнанні суб’єктом відносин влас-
ності, власником засобів виробництва, а звідси – на 
визнання публічного порядку господарювання як ба-
зису правової системи і правової держави. до таких 
принципів насамперед належать: неприпустимість 
позбавлення людини права власності, крім випадків, 
виключно передбачених законом; заборона свавіль-
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ного втручання держави і будь-кого іншого у сфе-
ру особистого (приватного) життя людини; свобода 
договору; свобода підприємництва; судовий захист 
прав людини у разі їх порушення тощо [4, с. 8]. сут-
тєву допомогу дітям, які потерпають від батьківської 
жорстокості, могло б подати створення безкоштов-
них «гарячих ліній» . такі телефони довіри існують 
практично у будь-якій розвиненій країні. Послуги 
надаються спеціально підготовленими співробітни-
ками – психологами та педагогами. номер такого 
телефону знає практично кожний підліток. окрім 
того, на зразок зарубіжних країн, при верховній раді 
необхідно ввести посаду уповноваженого у правах 
дитини, куди б за захистом від жорстокості та байду-
жості дорослих міг би звернутися по телефону без-
посередньо будь-який підліток [5, с. 48].

тепер необхідно назвати пропозиції щодо поліп-
шення стану реалізації загальної декларації і прав 
людини. забезпечення реалізації загальної декла-
рації прав людини передбачає вжиття комплексу за-
ходів, зокрема: прискорення процесів становлення і 
розвитку всіх галузей законодавства і права україни 
та правової системи в цілому; підготовку і офіційне 
схвалення комплексної концепції або ряду концепцій 
політики в галузі прав і свобод людини і громадяни-
на; підготовку і офіційне схвалення загальнонаціо-
нальної (всеукраїнської) декларації прав і свобод лю-
дини і громадянина або декларації з окремих видів 
прав: політичних, економічних, соціальних, культур-
них тощо; підготовку проекту кодексу прав і свобод 
людини і громадянина в україні та участь у підго-
товці міжнародного чи європейського кодексу прав 
людини та підготовку і схвалення програми чи комп-

лексу програм забезпечення прав і свобод людини 
і громадянина. у всіх цих документах положення і 
дух загальної декларації прав людини, її зміст мають 
бути органічною частиною [6, с. 7]. важливою при-
чиною існування проблем в галузі реалізації прав і 
свобод є те, що через наявні в нашому суспільстві 
економічні проблеми держава фактично неспромож-
на забезпечити і гарантувати всім громадянам біль-
шість проголошених в конституції соціальних та 
економічних прав і свобод. іншою не менш важли-
вою проблемою є недоліки в самому законодавстві: 
недостатньо розроблені юридичні механізми реалі-
зації і захисту тих чи інших прав і свобод, існують 
певні суперечності в нормативній базі.

Підсумовуючи, можна сказати, що: 1) наявність 
великої кількості органів та посадових осіб і нор-
мативно-правових актів в сфері прав людини може 
створювати громадянам нашої держави можливість 
зловживання ними; 2) зосередження омбудсмена 
лише на виконання своїх повноважень у сферах гро-
мадського життя може заважити вищевказаній по-
садовій особі здійснювати свою роботу в повному 
обсязі; 3) громадяни нашої держави дуже часто сти-
каються з проблемою недотримання уповноваженим 
своїх обов’язків – захищати права і свободи особи.

таким чином, виходячи з проведеного досліджен-
ня, можна дійти висновку, що для вирішення цих 
проблем необхідно розробити і прийняти наукову 
концепцію розвитку українського законодавства, в 
якій потрібно передбачити механізм переорієнтації 
чинного законодавства на правове забезпечення прав 
людини, приведення чинного законодавства у відпо-
відність з міжнародними стандартами з прав людини.
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Основна проблема на сучасному етапі державотворення в Україні у сфері забезпечення свободи мирних зі-
брань полягає у необхідності прийняття спеціального закону. Розглянуто концептуальні засади стосовно якості 
закону про мирні зібрання. Проаналізовано критерії при оцінці правомірності обмеження свободи мирних зібрань.

Ключові слова: свобода мирних зібрань, закон про мирні зібрання, обмеження свободи мирних зібрань. 
Основная проблема на современном этапе государства в Украине в сфере обеспечения свободы мирных со-

браний заключается в необходимости принятия специального закона. Рассмотрены концептуальные принципы 
относительно качества закона о мирных собраниях. Проанализированы критерии при оценке правомерности огра-
ничения свободы мирных собраний.

Ключевые слова: свобода мирных собраний, закон о мирных собраниях, ограничение свободы мирных со-
браний.

Nowadays, the main problem in the state forming of Ukraine, in the field of providing liberty of peaceful assembly is 
based on the necessity to pass a special law. Conceptual principles in relation to quality of peaceful assembly law are 
considered in the article. There have been analysed some criteria of the legitimacy estimation of the limitation of liberty of 
peaceful assembly.

Key words: peaceful gatherings’ freedom, peaceful gathering law, limitation of liberty of peaceful assembly. 

постановка проблеми. Базове конституційно-
правове регулювання права на мирні зібрання потре-
бує чітких напрямів подальшої деталізації. альтер-
нативою такого твердження слугує ідея про те, що в 
сучасних умовах державотворення норми статті 39 
конституції україни цілком достатньо для реаліза-
ції права на свободу мирних зібрань, а тому немає 
необхідності деталізувати механізм мирних зібрань 
у спеціальному акті. в цьому контексті варто на-
вести позицію Європейського суду з прав людини 
щодо концептуального врегулювання цього права. 
у рішенні по справі «вєренцов проти україни» суд 
вказав, що свободу мирних зібрань слід забезпечити 
конституційними гарантіями, які повинні передбача-
ти, як мінімум, наявність права і зобов’язання щодо 
його захисту. крім того, в конституції слід передба-
чити положення, що гарантує справедливість про-
цедур визначення встановлених в них прав. разом з 
тим в положеннях конституції неможливо передба-
чити конкретні деталі або процедури, внаслідок чого 
загальні положення конституції відкривають можли-
вості для зловживання і надають владі невиправдано 
широку свободу дій [1]. 

тому в сучасних умовах розвитку нашої держа-
ви можемо констатувати дійсну потребу у прийнят-
ті спеціального закону про порядок організації та 
проведення мирних масових заходів та акцій, необ-
хідність в якому безпосередньо пов’язана з демо-
кратичними трансформаціями, які відбуваються в 
нашій країні і є умовою її інтеграції до загальноєв-
ропейського правового простору. відсутність спеці-
ального законодавчого акту суттєво обмежує права 

та свободи громадян україни і провокує порушення 
цих прав та свобод з боку державних органів, і, на 
жаль, в тому числі судових. 

стан дослідження. Правові проблеми реаліза-
ції свободи мирних зібрань стали предметом дослі-
дження науковців при аналізі проблем розвитку гро-
мадянського суспільства в україні (П.М. любченко, 
о.в. Петришин, о.в. Пушкіна о.в. скрипнюк та 
інші). також окремі аспекти реалізації права на мир-
ні зібрання в україні вивчалися о.в. васьковською, 
М.М. денісовою, ю.М. лемішко, в.г. Поліщуком. 
разом з тим питання якості спеціального закону 
у сфері свободи мирних зібрань, стандартів щодо 
обмеження цього права і надалі залишається акту-
альним, особливо в контексті нещодавньої реакції 
Європейського суду з прав людини щодо правового 
забезпечення свободи мирних зібрань в україні. 

виклад основного матеріалу. Перед вітчизня-
ною правовою системою постає потреба при врегу-
люванні права на свободу мирних зібрань врахувати 
міжнародні стандарти у сфері захисту та реалізації 
цього права. серед ратифікованих україною міжна-
родних актів свободу мирних зібрань гарантовано 
статтею 20 загальної декларації прав людини, стат-
тею 11 конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод 1950 року. зокрема, частиною пер-
шою статті 11 конвенції передбачено право кожного 
на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання 
з іншими особами, включаючи право створювати 
профспілки та вступати до них для захисту своїх ін-
тересів. статтею 21 Міжнародного пакту про грома-
дянські і політичні права також визнається право на 
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мирні збори. зазначена стаття визначає, що користу-
вання цим правом не підлягає ніяким обмеженням, 
крім тих, які накладаються відповідно до закону, і які 
є необхідними в демократичному суспільстві в інтер-
есах державної чи суспільної безпеки, громадського 
порядку, охорони здоров’я і моральності населення 
або захисту прав та свобод інших осіб. Модельні 
стандарти стосовно правового забезпечення свободи 
мирних зібрань викладено у керівних принципах по 
свободі мирних зібрань оБсЄ 2007 року.

Першим концептуальним питанням, яке слід 
враховувати при прийнятті спеціального закону про 
свободу мирних зібрань, є питання щодо якості та 
необхідної спрямованості такого нормативного акта. 
у параграфах 46, 47 рішення Європейського суду 
з прав людини по справі «корецький проти украї-
ни» міститься системне розуміння якості закону 
стосовно прав людини, гарантованих конвенцією. 
закон має бути доступний для конкретної особи і 
сформульований з достатньою чіткістю для того, 
щоб вона могла, якщо це необхідно, за допомогою 
кваліфікованих радників передбачити в розумних 
межах, виходячи з обставин справи, ті наслідки, які 
може спричинити означена дія. щоб положення на-
ціонального закону відповідали цим вимогам, він 
має гарантувати засіб юридичного захисту від сва-
вільного втручання органів державної влади у права, 
гарантовані конвенцією. у питаннях, які стосуються 
основоположних прав, надання правової дискреції 
органам виконавчої влади у вигляді необмежених 
повноважень було б несумісним з принципом верхо-
венства права, одним з основних принципів демо-
кратичного суспільства, гарантованих конвенцією. 
відповідно, закон має достатньо чітко визначати 
межі такої дискреції та порядок її реалізації. ступінь 
необхідної чіткості національного законодавства, 
яке, безумовно, не може передбачити всі можливі 
випадки, значною мірою залежить від того, яке саме 
питання розглядається, від сфери, яку це законодав-
ство регулює, та від числа та статусу осіб, яких воно 
стосується [2]. 

Право зібрань, передбачене статтею 11 конвенції 
про захист прав людини та основоположних свобод, 
охоплює як приватні зібрання, так і зібрання в гро-
мадських місцях, а також мітинги і походи, таке пра-
во може бути використано окремими особами і орга-
нізаторами зібрань [3]. в контексті вимог конвенції 
право на свободу мирних зібрань містить у собі по-
зитивні та негативні зобов’язання держави. з однієї 
сторони, держава повинна утримуватись від будь-
якого втручання в право на свободу мирних зібрань, 
що поширюється також і на маніфестації, які можуть 
дратувати або ображати тих, хто заперечує проти 
ідей або вимог, які заплановано продемонструвати 
в ході такої маніфестації. Якщо б кожна можливість 
виникнення напруження або гострих суперечок між 
опозиційними групами під час демонстрацій могла 
слугувати виправданням їхньої заборони, суспіль-
ство наразилося б на проблему неможливості озна-
йомитись з іншими точками зору. з іншої сторони, 
відповідно до статті 11 конвенції, від держави має 

вимагатись вжити позитивних заходів з тим, щоб 
контрманіфестація не заважала проведенню закон-
ної демонстрації [4]. також позитивні зобов’язання 
держави щодо сприяння мирним зібранням та їх за-
хисту полягають в тому, що держава завжди повинна 
прагнути сприяти проведенню мирних зборів у кра-
щих місцях, захищати такі зібрання, забезпечувати 
відсутність перешкод при розповсюдженні інформа-
ції стосовно запланованих мирних зібрань [5, c. 16].

саме тому у сфері свободи мирних зібрань поло-
ження чинного законодавства держави повинні бути 
достатньо чітко сформульованими, щоб дозволити 
кожному визначити, чи суперечить його поведінка 
нормам закону, і якими можуть бути найбільш імо-
вірні наслідки такої поведінки. національне законо-
давство повинно передбачати чіткі визначення для 
того, щоб його положення були нескладними для 
розуміння і застосування, а також для запобігання 
спроб регулювати діяльність, яка регулюванню не 
підлягає. отже, визначення повинні бути не надто 
деталізованими і не надто широкими [1].

Механізм реалізації права на свободу мирних зі-
брань в україні, зважаючи на відсутність спеціаль-
ного закону у цій сфері, базується, в першу чергу, на 
положеннях статті 39 конституції україни та наведе-
них міжнародних стандартах у цій сфері. Позитив-
ні зобов’язання держави стосовно обов’язку забез-
печення конституційного права містяться у законах 
україни «Про місцеве самоврядування в україні», 
«Про місцеві державні адміністрації», «Про мілі-
цію» . відповідно до положень вказаних норматив-
но-правових актів виконавчі комітети місцевих рад 
народних депутатів, місцеві державні адміністра-
ції здійснюють повноваження щодо організації та 
контролю за забезпеченням охорони громадської 
безпеки, громадського порядку під час проведення 
мирних зібрань, органи міліції безпосередньо забез-
печують громадський порядок, безпеку дорожнього 
руху, безпеку громадян тощо на таких заходах.

частиною 2 статті 39 конституції україни визна-
чено загальні засади втручання у право на свободу 
мирних зборів: обмеження щодо реалізації цього 
права може встановлюватися судом відповідно до 
закону і лише в інтересах національної безпеки та 
громадського порядку – з метою запобігання завору-
шенням чи злочинам, для охорони здоров’я населен-
ня або захисту прав і свобод інших людей. наведена 
конституційна норма деталізована у положеннях ко-
дексу адміністративного судочинства україни (статті 
182, 183), які визначають особливості провадження 
у справах за адміністративними позовами суб’єктів 
владних повноважень про обмеження щодо реалі-
зації права на мирні зібрання та у справах за адмі-
ністративними позовами про усунення обмежень у 
реалізації права на мирні зібрання. 

частиною п’ятою статті 182 кас україни перед-
бачено, що суд задовольняє вимоги позивача в інтер-
есах національної безпеки та громадського порядку 
в разі, якщо визнає, що проведення зборів, мітингів, 
походів, демонстрацій чи інших зібрань може ство-
рити реальну небезпеку заворушень чи злочинів, 
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загрозу здоров’ю населення або правам і свободам 
інших людей. у постанові суду вказується спосіб об-
меження щодо реалізації права на мирні зібрання.

саме тому ключовим блоком стандартів права на 
свободу мирних зібрань є питання обмеження цього 
права. загальне формулювання можливих обмежень 
міститься у пункті 2 статті 11 Європейської конвенції 
про захист прав та основоположних свобод, яке до-
пускає обмеження цього права, що встановлені зако-
ном і є необхідними в демократичному суспільстві в 
інтересах національної або громадської безпеки, для 
запобігання заворушенням чи злочинам, для охоро-
ни здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод 
інших осіб. разом з тим норми конвенції встановлю-
ють також абсолютний випадок обмежень права на 
свободу мирних зібрань, а саме на здійснення цього 
права особами, що входять до складу збройних сил, 
поліції чи адміністративних органів держави.

відповідно до наведених норм конвенції Євро-
пейський суд з прав людини запровадив уніфікова-
ний підхід при оцінці порушення права на свободу 
зібрань. такий підхід передбачає розгляд в сукупності 
трьох ознак обмеження досліджуваного права: 1) об-
меження передбачені законом; 2) обмеження зумовле-
ні законними цілями; 3) обмеження були необхідними 
в демократичному суспільстві для досягнення таких 
цілей. саме наявність або відсутність усіх трьох вка-
заних критеріїв є підставою для невизнання / визна-
ння порушення передбаченого статтею 11 конвенції 
права. При цьому слід зауважити, що практика Єв-
ропейського суду з прав людини у справах про пору-
шення права на свободу мирних зібрань свідчить, що 
встановлення невідповідності будь-якої із вказаних 
ознак є підставою для визнання порушення.

критерій «встановлене законом» стосовно обме-
ження права на свободу мирних зібрань означає не 
тільки те, що оскаржена міра повинна мати певну 
підставу у національному законодавстві, але також 
стосується якості відповідних положень законодав-
ства, про що зазначалося вище. стосовно цього кри-
терію необхідно, на наш погляд, наголосити на єди-
ному: у рішенні Європейського суду з прав людини 
по справі «вєренцов проти україни» 2013 року суд 
здійснив висновок про порушення права заявника на 
свободу мирних зібрань лише з огляду на єдину об-
ставину: втручання у право не було передбачене за-
коном. дійшовши цього висновку, суд не мав потре-
би встановлювати, чи були виконані дві інші вимоги 
(законна мета і необхідність втручання), встановлені 
пунктом 2 статті 11 конвенції.

виключний перелік «законних цілей», що може 
переслідувати втручання, міститься у наведених 
нормах пункту 2 статті 11 конвенції, а також в 
статті 21 Міжнародного пакту про громадянські та 
політичні права (в інтересах національної або гро-
мадської безпеки, для запобігання заворушенням чи 
злочинам, для охорони здоров’я чи моралі або для 
захисту прав і свобод інших осіб). відповідно до 
пункту 3.1. керівних принципів зі свободи мирних 
зібрань оБсЄ та венеціанська комісія ради Європи 
не рекомендують вводити в національне законодав-

ство додаткові підстави для обмеження або допус-
кати їх довільну інтерпретацію органами влади, так 
як, на думку розробників вказаного документа, за-
конних підстав для обмеження достатньо у міжна-
родних та регіональних інструментах у сфері прав 
людини [5, c. 18]. При цьому обов’язок доказування 
доцільності введення підстав для обмеження права 
на свободу мирних зібрань повинен покладатися на 
органи влади [5, c. 56]. Принагідно слід зауважити, 
що національне законодавство при встановленні за-
конних цілей втручання у свободу мирних зібрань 
повинно користуватися сіракузькими принципами 
тлумачень обмежень та відступів від Міжнародного 
пакту про громадянські та політичні права, ухвале-
ними 1985 року економічною та соціальною радою 
оон, оскільки саме у цьому документі здійснено 
тлумачення таких понять, як «національна безпека», 
«громадський порядок», «громадська безпека» .

найбільш складним для застосування та тлума-
чення при визначенні порушення права на свободу 
мирних зібрань є аналіз втручання з позиції «необ-
хідного в демократичному суспільстві», оскільки 
такий критерій передбачає ряд оціночних понять. 
саме розгляду цього критерію у справах про пору-
шення права, передбаченого статтею 11 конвенції, 
Європейським судом з прав людини приділяється 
найбільша увага. загалом, загальноприйнята позиція 
суду з цього питання базується на наступних аргу-
ментах: по-перше, поняття необхідності передбачає, 
що втручання відповідає дійсній суспільній необ-
хідності і, зокрема, є співрозмірним переслідуваній 
законній цілі [4]; по-друге, відповідно до формулю-
вання пункту 2 статті 11 конвенції єдиною необхід-
ністю, яка може виправдати втручання в право, є 
та, яка походить із «демократичного суспільства» ; 
по-третє, у зв’язку із природнім характером свободи 
зібрань та тісним її зв’язком із демократією потріб-
ні переконливі і безспірні причини для виправдання 
втручання в це право, які повинні бути «суттєвими 
та достатніми» [3]; по-четверте, покарання особи, 
що зумовлене її участю у мирних зібраннях, одно-
значно розглядається судом як втручання у реаліза-
цію права на свободу зібрання, що не є необхідним у 
демократичному суспільстві [6].

держави-учасниці конвенції наділені певною 
свободою при оцінці необхідності втручання, однак 
лише суд може остаточно встановити, чи обмеження 
узгоджуються з правами, які захищаються конвен-
цією. Під час вивчення такого питання суд має роз-
глянути зазначене втручання у світлі всієї справи для 
того щоб визначити, чи воно відповідало законній 
меті, якої прагнули досягнути, та чи підстави, на які 
спирались національні органи влади для виправдан-
ня такого втручання, видаються «належними та до-
статніми» . При вирішенні питання, чи було втручан-
ня «необхідним у демократичному суспільстві», суд 
також повинен впевнитись, що національні органи 
влади обґрунтовували власні рішення на прийнятній 
оцінці відповідних фактів.

наочним прикладом оцінки втручання в право на 
свободу мирних зібрань за критерієм «необхідне у 
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демократичному суспільстві» може слугувати спра-
ва «Букта та інші проти угорщини» . відповідно до 
обставин справи заявники проводили демонстрацію 
перед приміщенням готелю «кемпінскі» в Будапе-
шті, оскільки саме в цьому готелі здійснював офіцій-
ний прийом прем’єр-міністр румунії. Під час прове-
дення мирного зібрання демонстранти мали намір 
виразити власні погляди, а саме протест проти учас-
ті у вказаному заході прем’єр-міністра угорщини. в 
обідній час 1 грудня 2002 року близько 150 людей, 
включаючи заявників, зібралися перед входом до 
цього готелю, де також була присутня поліція. Після 
невеликого вибуху поблизу приміщення готелю по-
ліція вирішила розпустити зібрання, вважаючи, що 
воно становить ризик для безпеки посадових осіб, 
присутніх на прийомі. Поліція відтіснила учасників 
демонстрації назад до парку поруч з готелем, звідки 
вони згодом розійшлися. не отримавши бажаного 
рішення національних судів стосовно незаконного 
розпуску демонстрації, заявники звернулися до Єв-
ропейського суду з прав людини із вимогою визнати 
порушення статті 11 конвенції.

у своєму рішенні по цій справі суд визнав по-
рушення права на свободу мирних зібрань саме з тієї 
причини, що втручання не було «необхідним у де-
мократичному суспільстві» . таку позицію було об-
ґрунтовано тим, що у справі були відсутні докази, які 
дозволили б припустити, що заявники становили за-
грозу для громадського порядку, окрім створення не-
значних незручностей, які мають місце у будь-якому 

разі при зібранні у публічному місці. суд визначив, 
що «якщо учасники демонстрації не беруть участі у 
насильницьких діях, важливо, аби органи влади про-
демонстрували певний рівень толерантності щодо 
мирних зібрань. При цьому розпуск мирного зібран-
ня заявників не може розглядатися як «необхідний 
у демократичному суспільстві» для досягнення за-
конних цілей, які переслідуються встановленими об-
меженнями [7]. 

висновки. таким чином, як нами неодноразово 
зазначалося, основна проблема на сучасному етапі 
державотворення в україні у сфері свободи мирних 
зібрань зводиться, в першу чергу, до потреби при-
йняття спеціального закону. такий закон повинен 
подолати практику судових заборон мирних зібрань 
без юридично визначених підстав, а також практику 
притягнення до адміністративної відповідальності 
організаторів та учасників мирних за своїм харак-
тером зібрань, які не вчиняли правопорушень; пере-
орієнтувати органи державної влади і органи місце-
вого самоврядування на повагу до свободи мирних 
зібрань та сприяння у її реалізації.

уніфікований підхід при оцінці допустимості об-
меження та, відповідно, правомірності втручання у 
таке право передбачає розгляд в сукупності трьох 
критеріїв обмеження свободи мирних зібрань: обме-
ження, передбачені законом; обмеження, зумовлені 
законними цілями; обмеження були необхідними в 
демократичному суспільстві для досягнення таких 
цілей.
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У статті досліджено питання класифікації правових засобів впливу місцевих органів виконавчої влади на еконо-
міку регіону, проаналізовано різні підходи до цього питання та на їх основі, а також, виходячи з норм чинного зако-
нодавства, запропоновано синтезувати такі засоби в чотири основні групи, що дасть змогу забезпечити ефективне 
їх практичне застосування.

Ключові слова: правовий засіб, правовий засіб впливу, місцевий орган виконавчої влади, економічне стимулю-
вання, економічне обмеження, планування, прогнозування.

В статье исследованы вопросы классификации правовых средств воздействия местных органов исполнитель-
ной власти на экономику региона, проанализированы различные подходы к этому вопросу, и на их основании, а 
также исходя из норм действующего законодательства, предложено синтезировать такие средства в четыре основ-
ные группы, что позволит обеспечить эффективное их практическое применение.

Ключевые слова: правовое средство, правовое средство воздействия, местный орган исполнительной власти, 
экономическое стимулирование, экономическое ограничение, планирование, прогнозирование.

The article deals with the classification of the legal means of local authorities on the region’s economy and analyzes 
different approaches to this issue and based on them, and based on current legislation, it is proposed to synthesize these 
features into four main groups, which will enable them to provide effective practical application.

Key words: legal mean, legal mean of influencing, local organ of executive power, economic incentives, economic 
constraints, planning, forecasting.

актуальність статті. здійснення в україні рин-
кових перетворень зумовлює якісно нове ставлення 
до права як головного регулятора суспільних відно-
син. 

щоб бути ефективним регулятором суспільних 
відносин, право має враховувати стан розвитку сус-
пільних відносин, а отже, сутність і зміст економіч-
них процесів, які відбуваються в державі. з іншого 
боку, право за допомогою притаманних йому меха-
нізмів впливу на економіку забезпечує її розвиток у 
певному напряму, виступає гарантом становлення 
україни як демократичної, соціальної та правової 
держави.

регулюючий вплив права на суспільні відносини 
в цілому та економічні процеси зокрема здійснюють-
ся за допомогою системи правових засобів впливу 
правової норми на суспільні відносини. Правовий 
засіб буде ефективним тоді, коли у процесі його за-
стосування братиме участь весь апарат держави, по-
чинаючи з місцевих органів влади, що забезпечують 
втілення державної політики на місцевому рівні. а 
тому саме від оптимального вибору місцевими ор-
ганами влади того чи іншого засобу впливу на еко-
номіку залежить ефективність реалізації державної 
політики загалом.

Питання правового регулювання економічних 
відносин науці розглядалися у працях таких зару-
біжних і вітчизняних вчених, як с. алексєєв, в. гор-
шенєв, в. копейчиков, о. лощихін, а. Малько, в. 
Мамутов, о. скакун ю. тихомиров тощо.

разом з тим їх увага зосереджувалася на регулю-
ванні економіки в цілому, без здійснення системного 
поділу засобів такого регулювання, аналізу ефектив-
ності застосування того чи іншого засобу, вибору 
того чи іншого засобу у залежності від об’єктивних 
обставин зовнішнього середовища.

Мета статті. у зв’язку з цим спробуємо здійсни-
ти правову класифікацію правових засобів впливу на 
економіку регіону, що перебувають в арсеналі місце-
вих органів виконавчої влади.

у сучасній правовій літературі правові засоби кла-
сифікуються за найрізноманітнішими критеріями. 

зокрема, а.в. Малько здійснює класифікацію, 
виходячи з ключових ознак права, а саме: за функ-
ціями права – регулятивні (дозволи) та охоронні 
(ступені захисту); за предметом правового регулю-
вання – конституційні, адміністративні, криміналь-
ні, господарські тощо; за характером – матеріаль-
но правові (рекомендації) та процесуальні (позов); 
за видом правового регулювання – нормативні 
(встановлення в нормах заборон) та індивідуальні 
(акт застосування права); за ступенем складності 
– первинні (елементарні) та комплексні (складні); 
за інформаційно-психологічною спрямованістю 
– стимулюючі (пільги, заохочення) та обмежуючі 
(призупинення, покарання) і т.д. [1, с. 69].

ю.а. тихоміров пропонує класифікацію, в осно-
ву якої покладений характер дії і ступінь само-
стійності, що надається господарюючим і іншим 
суб’єктам права. в першу групу включені методи за-
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гальнонормативного регулювання, в другу – про-
грамно-установчі способи (цільові програми, схеми 
управління, земельний кадастр і ін.), в третю – лега-
лізуючі засоби (ліцензування, акредитація, сертифі-
кація), в четверту – засоби нормативно-кількісного 
вимірювання (стандарти, ціни, квоти і ін.), в п’яту – 
засоби підтримки і стимулювання (кредити, піль-
ги, дотації і т.д.) [2].

в.М. горшенєв підрозділяє правові засоби на дві 
головні ланки, які взаємодоповнюють одна одну: 1) 
засоби встановлення права (зовнішні по відно-
шенню до волі суб’єктів чинники – дозволи і забо-
рони, виражені в нормах права); 2) засоби реалізації 
права, що відображаються в самих врегульованих 
нормами права суспільних відносинах (результат ре-
агування суб’єктів на правову дію – здійснення пра-
вомірних дій, стриманість від заборонених дій).

с.с. алєксеєв відзначає, що механізм правово-
го регулювання «крутится» навколо позитивних 
обов’язків та реалізуються шляхом покладення 
останніх на суб’єктів господарювання.

Як бачимо, критеріїв для класифікації правових 
засобів є безліч. разом з тим дані підходи є загально-
теоретичними та не виділяють окремо засоби впливу 
на економіку та економічні процеси. 

легальний перелік основних засобів регулюю-
чого впливу держави на економіку надано в ст. 12 
гк україни, а саме:

• державне замовлення;
• ліцензування, патентування і квотування;
• сертифікація та стандартизація;
• застосування нормативів та лімітів;
• регулювання цін і тарифів;
• надання інвестиційних, податкових та інших 

пільг;
• надання дотацій, компенсацій, цільових іннова-

цій та субсидій [3, с. 144].
дані засоби визначаються як основні, тому їх 

перелік не є вичерпним, а згідно ч. 3 вищезазна-
ченого кодексу іншими законодавчими актами 
можуть встановлюватися й інші засоби держав-
ного регулювання господарської діяльності. не 
зупиняючись на характеристиці даних засобів, хо-
четься відзначити, що вони мають універсальний 
характер, тобто можуть бути застосовані як всіма 
органами державної влади, так і щодо всіх суб’єктів 
господарювання.

у розрізі досліджуваної нами проблематики ці-
кавими для нас є саме останні засоби, тобто засоби 
впливу на економіку. на нашу думку, всі правові за-
соби впливу на економіку можуть бути угрупова-
ні у наступні групи: економічне стимулювання, 
економічне обмеження, економічне регулювання, 
економічне прогнозування.

економічне стимулювання – це такий правовий 
засіб впливу на економіку, що спрямований на фор-
мування у суб’єкта господарювання необхідної для 
держави законослухняної поведінки. Шляхом засто-
сування даного засобу орган державної влади ство-
рює необхідні умови, за яких суб’єкт господарської 
діяльності, виконуючи правові приписи, має можли-

вість задовільнити свої економічні інтереси. тобто 
правова поведінка суб’єкта є вигідна, насамперед, 
йому, оскільки, діючи в рамках правового поля, він 
досягає своєї мети. При цьому така його поведінка 
є також і суспільно вигідною, адже вона вписується 
у сферу механізму правового регулювання, тобто є 
правовою.

правові засоби впливу на економіку, які засто-
совуються з метою стимулювання суб’єкта еконо-
міки, дають можливість досягнення наступного 
результату:

• формування позитивної правової мотивації. 
тобто суб’єкт господарювання за умови виконання 
правових приписів отримує додаткове заохочення з 
боку держави;

• здійснення суб’єктами виключно правової 
поведінки. суб’єкт, що бажає отримати передбаче-
не заохочення (пільги, звільнення від оподаткування 
тощо), повинен діяти виключно в межах правово-
го поля, оскільки у разі мінімального недотриман-
ня ним правових приписів передбачене заохочення 
йому надано не буде;

• забезпечення економічної активності 
суб’єктів господарювання. з метою отримання за-
охочення суб’єкт повинен вчинити певні активні дії;

• можливість розвитку пріоритетних для регі-
ону видів економічної діяльності. так, економіч-
не стимулювання, як правило, застосовується лише 
щодо суб’єктів, які здійснюють господарську діяль-
ність, пріоритетну для регіону;

• забезпечують можливість чіткого впорядку-
вання господарських відносин, підвищення еконо-
мічних зв’язків між суб’єктами господарювання;

• є ефективним засобом правового механізму 
регулювання суспільних відносин.

таким чином, на економічне стимулювання 
спрямовані такі правові засоби впливу на еконо-
міку, як державне замовлення, надання інвести-
ційних, податкових та інших пільг, надання дота-
цій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій.

Останні два правові засоби повинні застосову-
ватися з метою стимулювання розвитку пріори-
тетних видів економічної діяльності. Для прикладу 
можемо навести розроблений Закарпатською об-
ласною державною адміністрацією та затвер-
джений рішенням Закарпатської обласної ради за 
№ 759 від 14 січня 2009 року Порядок часткового 
відшкодування з обласного бюджету відсоткових 
ставок за кредитами, залученими суб’єктами ма-
лого і середнього підприємництва для реалізації 
інвестиційних проектів [4]. Згідно такого порядку 
суб’єкти малого та середнього підприємництва, які 
залучили кредити для реалізації інвестиційних про-
ектів, отримують можливість на конкурсній основі 
отримати часткову компенсацію з обласного бю-
джету відсоткових ставок за такими кредитами.

Порядком визначаються вимоги до суб’єктів, 
які можуть отримати таке відшкодування, зо-
крема це суб’єкти, які:

– проводять господарську діяльність не менше 
одного року;
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– не мають простроченої заборгованості з ви-
плати заробітної плати, а також заборгованості 
перед державним і місцевими бюджетами та вне-
сків до фондів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування;

– забезпечують співфінансування інвестиційного 
проекту за рахунок власних коштів у розмірі не мен-
ше 20 відсотків його вартості;

– розробили та реалізують інвестиційні про-
екти, умовами яких передбачається: модернізація, 
оновлення та придбання основних фондів для розши-
рення та збільшення обсягів виробництва товарів 
(надання послуг); впровадження енергозберігаючих 
та екологічних технологій; виробництво товарів 
експортного спрямування та імпортозамінних; ре-
алізація пріоритетних напрямів соціально-економіч-
ного розвитку області.

Отже, ми маємо наглядне підтвердження того, 
що за допомогою стимулюючих засобів органи влади 
Закарпатської області створюють умови для моти-
вації суб’єктів господарювання до здійснення своєї 
діяльності шляхом точного і неухильного дотриман-
ня правових приписів. 

другу групу правових засобів впливу на економі-
ку становлять обмежуючі засоби.

у теорії права під правовими обмеженнями ро-
зуміють такі засоби впливу на поведінку суб’єкта, 
за яких останній добровільно утримується від 
вчинення діяння (правомірного чи неправомірно-
го), що, в свою чергу, створює умови для реалізації 
інтересів уповноваженого суб’єкта чи для належно-
го врегулювання суспільних відносин.

серед економічних обмежень виділяють:
1) ліцензування, патентування і квотування;
2) застосування нормативів та лімітів;
3) обмеження окремих видів діяльності тощо.
дана група засобів спрямована на:
• попередження протиправної чи небажаної 

для держави поведінки суб’єкта;
• є засобами осуду, формування негативної 

правової мотивації;
• націлені на захист суспільних інтересів, основ 

економічного ладу досягнення певного рівня якості 
господарювання.

Аналізуючи вищенаведений нами Порядок 
часткового відшкодування з обласного бюдже-
ту відсоткових ставок за кредитами, залученими 
суб’єктами малого і середнього підприємництва для 
реалізації інвестиційних проектів, знаходимо в ньо-
му й застосування обмежуючих засобів. Так, інвес-
тиційні проекти не можуть бути направлені на ви-
робництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів, оптову та роздрібну торгівлю, організацію 
та проведення азартних ігор, обмін валюти, надан-
ня в оренду нерухомого майна [5].

третю групу правових засобів впливу на еко-
номіку становлять засоби регулювання. серед 
них основне місце посідає регулювання цін і тари-
фів, сертифікація та стандартизація. найбільш акту-
альним таке регулювання є у тих сферах діяльності, 
де відсутня чи неможлива конкуренція, а спожива-
чі даних товарів чи послуг вимушені сплачувати ту 
ціну, що визначена єдиним постачальником. саме 
тому держава в особі її органів вимушена здійснюва-
ти регулювання цін та тарифів у таких сферах.

і четверту групу правових засобів впливу на 
економіку регіону становлять засоби планування 
та прогнозування економічного розвитку. так, еко-
номіка не може розвиватися без здійснення чіткого 
планування доходів та витрат, прогнозування зміни 
потреб ринку та ринкової кон’юктури. дані засоби 
втілюються у державних та регіональних програмах 
розвитку, державних та місцевих бюджетах тощо.

таким чином, застосовуючи проведену нами 
класифікацію правових засобів впливу на еконо-
міку, місцеві органи виконавчої влади мають змо-
гу оптимального вибору цілого арсеналу засобів 
з метою досягнення поставленої мети. адже при 
застосуванні кількох засобів однієї групи, що до-
повнюють один одного, досягається максимальна 
ефективність їх дії. за допомогою комплексного за-
стосування цілої групи засобів стає можливим по-
єднання державного регулювання економіки з рин-
ковою саморегуляцією [6, с. 4].
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постановка проблеми. Право, як і правосвідо-
мість, тісно пов’язані з політикою. Правові погляди і 
норми включають уявлення людей про юридичні за-
кони, права та обов’язки громадян, які визначають 
політичні відносини в суспільстві. Політико-пра-
вові установки, орієнтації і норми закріпляються в 
керівних державних документах, в конституціях та 
інших законах. Без сумніву, право являється одним 
з численних засобів вираження політичних рішень, 
закріплення усталених політичних відносин та полі-
тичної системи суспільства і, врешті-решт, засобом 
діяльності органів державної влади.

стан дослідження. Питання правосвідомості 
та її впливу на формування правової демократич-
ної держави знайшло своє відображення у працях 
відомих заріубіжних та вітчизняних вчених, серед 
яких якісно відрізняються роботи ю. Барабаша, а. 
дайсі, г. Єллінека, р. ієрінга, і. ільїна, дж. кіна, М. 
козюбри, с. котляревського, в. лемака, л. луць, П. 
новгородцева, М. Палієнка, о. Петришина, с. По-
гребняка, о. скрипнюка, л. фуллера. разом з тим 
досліджувана проблема в юридичній науці потребує 
висвітлення в контексті посттоталітарного держа-
вотворення. 

виклад основного матеріалу. Правову та по-
літичну свідомості необхідно розглядати як віднос-

но самостійні форми суспільної свідомості, однак 
взаємозв’язані, взаємозалежні, взаємопроникаючі. 
так само, як правосвідомість формується під впли-
вом політики, яку проводить державна влада, так і 
політика держави в значній мірі визначається рівнем 
правової свідомості громадян. в цьому контексті 
важливо зазначити, що правосвідомість може висту-
пати засобом активного, дієвого та конструктивного 
регулювання владно-політичних відносин. вона без-
посередньо впливає на характер дій та актів органів 
державної влади, а відтак, визначає легітимність пу-
блічної влади загалом.

отже, правосвідомість безпосередньо стосується 
політики державної влади, вона проявляється через 
розуміння цієї політики та ставлення до неї з точ-
ки зору принципу правомірності та справедливості. 
така правосвідомість нерозривно пов’язана з про-
цесом демократичної легітимації публічної влади, 
позаяк передбачає визнання чи невизнання її спра-
ведливого характеру і може проявлятися в активний 
спосіб. вона притаманна усім членам громадянсько-
го суспільства, які не залишаються осторонь полі-
тичних процесів, що відбуваються в державі.

сучасна україна лише на шляху до становлення 
демократичної правової держави, яку неможливо 
уявити без розвиненого громадянського суспіль-
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ства, основою якого є правосвідомий громадянин. 
для громадян і особливо для представників влади в 
україні характерне старе, пострадянське мислення, 
яке впродовж двадцяти двох років незалежності так 
і не вдалося змінити, як через об’єктивні причини, 
так і в значній мірі через суб’єктивний фактор. од-
нією з причин є те, що в державі та суспільстві так 
і не була вироблена і втілена в життя ліберально-де-
мократична правова ідеологія, принципи якої було 
лише задекларовано в конституції україни. в кон-
тексті цієї ідеї слушною є думка ю. Барабаша про 
те, що постійне експериментування із ліберальними 
новаціями в політико-правовій сфері в умовах фак-
тичної присутності в свідомості та політикумі ідей 
та прагнень радянської доби не дасть очікуваного 
результату, більше того – може взагалі поставити під 
загрозу культивацію в подальшому демократичних 
цінностей в українському соціумі [1, c. 16].

особливими рисами правової свідомості постара-
дянської доби, що притаманні як для представників 
державної влади, так громадянського суспільства, є 
домінування в свідомості і в політиці ідеології па-
терналізму, правовий нігілізм, відчуття правової 
безвідповідальності, особливо в середині влади. го-
ловною ознакою пострадянської правосвідомості є 
тотальний патерналізм, який тісно співіснує з при-
хованою зневагою до всього, що пов’язане з публіч-
ною владою, і, що особливо небезпечно, з державою 
загалом. впродовж сімдесяти років існування радян-
ського режиму серед громадян прививалося почуття 
«батьківської турботи» про народ, який повинен без-
умовно довіряти публічній владі, натомість повніс-
тю нівелювалась особистість, яка наділена почуттям 
власної гідності. 

Проявами такої ідеології сьогодні є занадто ве-
ликі сподівання громадян щодо ролі держави у за-
безпеченні їх соціально-економічних прав. так, 
відповідно до результатів загальнонаціонального 
опитування, яке було проведено з 17 по 22 травня 
2013 року, 69% громадян україни переконані, що 
переважна більшість громадян не зможуть прожити 
без опіки держави [2]. Як відомо, за основним зако-
ном держава взяла на себе значний тягар достатньо 
вагомих соціальних зобов’язань. в цьому контексті 
можна чітко говорити про формування у громадян, 
у тому числі під впливом конституції та інтерпре-
таційної діяльності органу конституційної юрисдик-
ції, своєрідних патерналістських (щодо соціальних 
зобов’язань держави) установок [1, c. 24]. 

однак дуже часто такі сподівання не набувають 
свого практичного втілення (пригадаємо хоча б ситу-
ацію з виплатою пенсій чорнобильцям, «афганцям» 
та «дітям війни»), що формує недовіру до чинної 
влади, а то й відверту зневагу, яка часто призводить 
до акцій громадянського протесту. Як свідчать ре-
зультати згадуваного соціологічного дослідження, 
27 відсотків громадян україни готові особисто бра-
ти участь у протестних акціях, що на п’ять відсо-
тків більше в порівнянні з минулим роком [2]. осно-
вною причиною, яка може спонукати людей вийти 
на вулицю з виявом протесту, є погіршення їхнього 

особистого становища. і хоча між намірами та ре-
альними діями достатньо велика відстань, будь-які 
невдачі влади (особливо в соціально-економічній 
сфері), які значно погіршать добробут громадян, 
можуть призвести до незворотних процесів, які за 
своєю масштабністю та потужністю будуть значно 
переважати той «градус» народного протесту, який 
можна було спостерігати в період «помаранчевої 
революції» 2004 року. і в цьому випадку небезпека 
буде полягати у тому, що протестні настрої будуть 
мати неконтрольований характер, ні з боку влади, ні 
з боку опозиції. 

Проявом патерналістської ідеології є також не-
хтування державною владою правами та свободами 
громадян, з одного боку, та зневіра самих громадян 
власними силами захистити ці права, у разі необхід-
ності, з іншого. так, державна влада впродовж всіх 
років незалежності, декларуючи свою прихильність 
до ключової тези ліберальної ідеології – держава 
для людини, своїми діями постійно доводила про-
тилежне. Яскравим прикладом цього є часте недо-
тримання прав людини, включаючи фундаментальні 
права (право на свободу думки та слова, право на 
власність, право на мирні зібрання і т. д.). невипад-
ково, за експертною оцінкою міжнародної недержав-
ної дослідницької установи Freedom House, україна 
входить до числа «частково вільних» країн, для яких 
є характерним порушення політичних та громадян-
ських прав, панування корупції, порушення принци-
пу верховенства права та домінування в політичній 
сфері однієї політичної партії.

Проте і самі громадяни не завжди свідомі того, 
що вони володіють невід’ємними, невідчужуваними 
правами, на які юрисдикція держави не поширюєть-
ся. Більше того, для більшості громадян невідомий 
механізм захисту цих прав. лише в ситуації повно-
го відчаю вони звертаються до суду, в організований 
спосіб висловлюють своє незадоволення чи незгоду 
з діями (чи бездіяльністю) органів державної влади. 
Яскравим свідченням цього є результати соціоло-
гічного дослідження соціологічної служби, яке було 
проведено з 27 лютого по 5 березня 2009 року. на 
запитання «Який спосіб захисту прав людини є най-
більш ефективним в україні?» 31,4% громадян від-
повіли: «важко відповісти» [3]. 

наступною ознакою постарадянської правосві-
домості є правовий нігілізм, який є деформацією 
правосвідомості особи та суспільства, що характе-
ризується усвідомленим ігноруванням вимог закону, 
запереченням значущості норм та принципів права 
або зневажливе до них ставлення. Причини такої 
деформації правосвідомості мають глибинний ха-
рактер. По-перше, вони зумовлені наступністю ні-
гілістичних традицій – впродовж всього періоду іс-
нування срср формувалося нігілістичне ставлення 
до правових норм, які приймалися в угоду чинній 
владі і втілювалися в життя з порушенням принципів 
справедливості, свободи, рівності. державу і право 
марксистська ідеологія трактувала не як інститути, 
основною цінністю яких є забезпечення інтересів та 
потреб людини і суспільства, а як, відповідно до ви-
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словлювання в. леніна, «апарат примусу» та «засіб 
примусу» одного класу по відношенню до іншого. 
саме в цей період на державному рівні обґрунто-
вувалися ідеї про відмирання держави і права при 
соціалізмі, про перевагу всесвітньої пролетарської 
революції над правами людини, про пріоритетність 
постанов комуністичної партії перед законами і тому 
подібне. 

По-друге, правовий нігілізм є причиною кризи 
самої влади, яка виявилася неефективною ні в еко-
номічній, ні в політичній сфері, що призвело до еко-
номічної нестабільності, інфляції, боротьби за владу, 
корупції посадових осіб, відсутності професіоналіз-
му державних службовців тощо. зневажливе став-
лення громадян до законів, у тому числі конституції, 
в значній мірі зумовлене і тим, що самі представни-
ки влади, включаючи вищих посадових осіб держа-
ви, не завжди добросовісно відносяться до чинного 
законодавства. так, нерідко норми основного закону 
тлумачаться єдиним органом конституційної юрис-
дикції без урахування «букви» та «духу» закону, а 
лише з позиції політичної доцільності. очевидно, 
це і є одна з причин того, що згідно з результатами 
соціологічного дослідження 2008 року лише третина 
громадян україни вважає день конституції святом, 
при тому, що лише 5% вважає його великим святом, 
в той час як свято 1 травня дійсно великим святом 
вважає 25% опитаних [4]. 

По-третє, недосконалість законодавства, в першу 
чергу конституції, окремі норми якої є практично 
нездійсненні (передусім норми, що містять вагомі 
соціальні стандарти), породжує почуття правової 
незахищеності значної частини громадян. а вра-
ховуючи те, що велика кількість законів, на думку 
громадськості, в тій чи іншій мірі порушують права 
та свободи людини (візьмемо для прикладу реак-
цію представників середнього та дрібного бізнесу в 
зв’язку з прийняттям Податкового кодексу україни), 
формування правосвідомого громадянина в україні 
можна очікувати лише в далекій перспективі. 

По-четверте, правовий нігілізм є наслідком нее-
фективної правозастосовної діяльності. Мова зокре-
ма йде про недосконалість механізму введення в дію 
ухвалених нормативних актів, що породжує серед 
громадян зневіру в легітимність дій посадових осіб 
різних рівнів, законність правозастосовних актів, 
дій судових та правоохоронних органів. в зв’язку 
з цим актуальними видаються результати ще одно-
го соціологічного дослідження, яке проводилося на 
початку квітня 2012 року, і відповідно до якого на-
селення вкрай негативно оцінила діяльність право-
охоронної системи україни. так, діяльність міліції 
позитивно оцінило лише 26% громадян, а негативно 
– 64%; діяльність прокуратури – позитивно оцінили 
23%, негативно – 64%; діяльність судів – позитивно 
– 20%, негативно – 69% [5]. Є всі підстави вважати, 
що після останніх резонансних кримінальних справ 
(в першу чергу, мова йде про справу зґвалтування у 
врадіївці), в яких основними фігурантами були спів-
робітники правоохоронних органів, кредит довіри до 
цих органів в суспільстві різко знизився. 

така ситуація є вкрай небезпечною, оскільки поро-
джує серед громадян прагнення уникнути юридичної 
відповідальності, обійти закон чи навіть здійснити са-
мосуд. за даними вищезапропонованого дослідження, 
лише 38% населення україни вважає «суд лінча» не-
припустимим у будь-якому разі, на погляд 35% опита-
них, самосуд загалом неприпустимий, але в окремих 
випадках може бути виправданий. а 19% респонден-
тів впевнені, що за тих умов, які склалися в україні, 
це єдиний спосіб здійснення правосуддя.

ознакою пострадянської правової свідомості є 
відчуття правової безвідповідальність як держави 
перед особою, так і особи перед державою. в украї-
ні, як і в більшості посттоталітарних держав, які пе-
ребувають у стані демократичної трансформації, ха-
рактерною є безвідповідальність органів державної 
влади перед суспільством. в значній мірі це зумов-
лено тим, що на законодавчому рівні передбачений 
абсолютний імунітет для окремих посадових осіб 
держави: президента, народним депутатів, суддів. 
звичайно, не ставиться під сумнів частковий імуні-
тет цих осіб, однак мова може йти лише про гаран-
тування їх незалежного статусу виключно в межах 
виконання їх професійних обов’язків, і в жодному 
разі такий статус не може розглядатися як привілей, 
що ставить особу вище норми закону. Як відомо, 
правова норма наділена двосторонньою юридичною 
силою, тобто вона поширюється як на звичайних 
громадян, так і на тих, хто брав участь в її підготовці 
та прийнятті, чи тих, хто виступає у якості гаранта її 
дотримання. що стосується представників влади, то 
вони повинні бути взірцем безумовного виконання 
не лише правових, але й етичних норм. 

для прикладу, в законодавстві україни не перед-
бачена відповідальність Президента за порушення 
конституції та законів україни, так само як і прези-
дентської присяги. складається враження, що статус 
гаранта конституції унеможливлює порушення Пре-
зидентом норм основного закону. лише у разі вчи-
нення ним державної зради або іншого злочину він 
може бути усунутий з поста в порядку імпічменту 
(стаття 111 конституції україни). Хоча здійснення 
цієї процедури є доволі проблематичним, зважаючи 
на вимогу, згідно з якою Президент може бути усу-
нений з поста трьома четвертими голосів депута-
тів верховної ради україни, так і через відсутність 
окремих нормативних актів, які б мали визначати 
правовий статус суб’єктів цієї процедури, а також 
чіткий механізм її здійснення.

Більше того, ще 10 грудня 2003 року конститу-
ційний суд україни в своєму рішенні № 19-рп/2003 
наступним чином розтлумачив статтю 105 консти-
туції про недоторканість Президента: «Президент 
україни на час виконання повноважень не несе кри-
мінальної відповідальності, проти нього не може 
бути порушена кримінальна справа» [6]. свою по-
зицію орган конституційної юрисдикції підтвердив 
в 2012 році, надавши висновок № 2-в/2012 щодо 
відповідності законопроекту про внесення змін до 
конституції україни щодо гарантій недоторканості 
для окремих посадових осіб [7].
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однак не лише окремі посадові особи держави, 
які наділені імунітетом, мають можливість перебу-
вати поза законом та уникати правосуддя, це стосу-
ється і значної частини державних чиновників, які, 
прикриваючись партійною приналежністю чи лояль-
ністю до чинної влади, набувають свого роду «нео-
фіційного» імунітету. щоправда, державна влада 
час від часу намагається демонструвати громадянам 
свою об’єктивність і незаангажованість у питаннях 
боротьби з корупцією (можна згадати хоча б кримі-
нальну справу, яка була порушена проти екс-ректора 
національного університету державної податкової 
служби). однак такі дії з боку влади є епізодични-
ми і безсистемними. для україни, як пострадянської 
держави, все ж залишається актуальним питання ви-
біркового правосуддя, на що неодноразово вказували 
міжнародні інституції, включаючи Європейську ко-
місію за демократію через право.

стереотипи пострадянської правосвідомості 
щодо правової відповідальності залишаються харак-
терними і для значної частини звичайних громадян 
україни. установка про те, що будь-яка особа в тій 
чи іншій мірі несе відповідальність перед державою, 
не стала домінантою правосвідомості для частини 
українського соціуму. але без усвідомлення того, що 
поряд з широким спектром демократичних прав та 
свобод людина в своїх діях, щонайменше, обмеже-
на конституційними обов’язками, про формування 
громадянського суспільства з високим рівнем право-
свідомості складно говорити. у загальному вигляді 
вказане положення сформульоване як конституційна 
вимога додержуватися конституції та законів дер-
жави, сплачувати податки, захищати вітчизну тощо. 
конституції окремих демократичних країн (напри-
клад, німеччина) містять вимогу, що громадяни 
зобов’язані захищати конституційний лад і вільний 
демократичний порядок.

дотримання конституції та законів є невід’ємним 
обов’язком кожного громадянина навіть у разі, якщо, 

на його думку, закон є несправедливим по відношен-
ні до громадянина, він зобов’язаний його дотримува-
тися (хоча б у частині, яка не порушує фундаменталь-
ні права), при цьому прикласти усі можливі зусилля 
для його зміни у легальний спосіб. Правосвідомий 
громадянин повинен усвідомлювати можливість за-
стосування санкцій до нього з боку держави у разі 
недотримання ним норм чинного законодавства. 
абсолютно протилежний підхід до розуміння сво-
їх громадянських обов’язків можна спостерігати в 
період проведення виборів, коли громадяни, чи то в 
статусі звичайного виборця, який володіє активним 
виборчим правом, чи то в статусі члена виборчої 
комісії, свідомо порушують виборче законодавство 
на користь окремого кандидата чи політичної сили, 
сподіваючись при цьому уникнути юридичної відпо-
відальності. Подібних прикладів можна навести до-
статньо багато не лише в політичній, але й у інших 
сферах життєдіяльності людини, при цьому всі вони 
будуть підтверджувати оцінку міжнародної установи 
Freedom House про те, що україна входить до числа 
«частково вільних» країн.

висновки. особливими рисами правової свідо-
мості пострадянської доби, які притаманні як для 
предстаників державної влади, так і частини грома-
дянського суспільства, є: домінування у свідомості 
та в політичній ідеології патерналізму; правовий ні-
гілізм; відчуття правової безвідповідальності. впро-
довж семидесяти років існування радянськьго режи-
му серед громадян прививалося почуття батьківської 
турботи про народ, який повинен безумовно довіря-
ти публічній владі, натомість повністю нівелювалася 
особистість, яка наділена почуттям власної гідності. 
тому одним з основних завдань, яке стоїть на шляху 
побудови сучасної демократичної, правової держа-
ви україни, є формування громадянина із високим 
рівнем правосвідомості, який є одночасно членом 
громадянського суспільства та основним джерелом 
державної влади. 
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особливого значення для сучасного суспільства, 
що позиціонуються на конституційному рівні як 
громадянське, має створення наукових засад проце-
су функціонування місцевого самоврядування, яке 
і характеризує рівень розвинутості демократичних 
інститутів в основних сферах його життєдіяльнос-
ті. Принципового значення щодо характеристики 
місцевого самоврядування має дослідження його 
функціонального призначення, яке і забезпечує уяву 
як про реальне значення досліджуваного інституту 
для суспільства, так і можливості його вдосконален-
ня в умовах розвитку сучасних суспільних відносин. 
дослідження функцій місцевого самоврядування, на 
нашу думку, надає можливість дослідити діалекти-
ку його розвитку та практику втілення в діяльності 
суб’єктів, які їх здійснюють. такий підхід у науково-
му аналізі функцій місцевого самоврядування забез-
печує комплексний та всебічний аналіз призначення 
місцевого самоврядування як явища, що має не лише 
загальнотеоретичне понятійне значення, але і прак-
тичну значимість для суспільства. актуальність об-
раної нами теми полягає також і в тому, що аналіз 
наукових засад функціонування громадянського сус-
пільства в контексті його функціонального призна-
чення надасть можливість з’ясувати роль та аспек-
ти впливу цих органів на розвиток громадянського 
суспільства, виробити систему рекомендацій щодо 
практичного вдосконалення інституту самовряду-
вання та встановити тенденції розвитку.

складність наукового дослідження функціональ-
ного призначення місцевого самоврядування під-
тверджується його міждисциплінарним характером 

як об’єкту юридичної науки, різноманітні аспекти 
функцій якого складають предмет дослідження як 
загальнотеоретичних юридичних наук, так і консти-
туційного, муніципального, адміністративного права 
та інших галузевих юридичних наук. загальнотео-
ретичні проблеми функціонування громадянського 
суспільства були предметом дослідження в наукових 
працях о. Батанова, в. Бординюка, і. дробуша а. 
колодія, М. оніщука, л. Погорілка, ю. тодики, в. 
Шаповала, а. уварова. ідеї згаданих вчених і склада-
ють наукову основу дослідження місцевого самовря-
дування, а їх аналіз забезпечує формування уявлень 
щодо шляхів вдосконалення інституту місцевого са-
моврядування в сучасному суспільстві. 

Метою цієї публікації є характеристика наукових 
ідей вітчизняних вчених щодо функціонального при-
значення місцевого самоврядування в аспекті змісту 
та реалізації його функцій для обґрунтування загаль-
нотеоретичних ідей щодо шляхів та форм вдоско-
налення цього важливого інститут громадянського 
суспільства. 

в юридичній літературі вчені неодноразово звер-
тали увагу на принциповість практичної реалізації 
функцій місцевого самоврядування як у контексті 
здійснення впливу на суспільні відносини, так і у 
контексті його вдосконалення. на думку вчених, 
саме функції, будучи змістовною характеристикою 
місцевого самоврядування, проявляються як розма-
їття форм його розвитку, у тому числі й організацій-
них структур. усе це дає змогу говорити про те, що 
саме динаміка місцевого самоврядування, відобра-
жена, насамперед, у його функціональній структурі, 
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утворює найбільш сприятливі умови для прояву осо-
бливостей. тому настільки важливим є функціональ-
ний аналіз, який передбачає прояв таких особли-
востей, у яких відображаються об’єктивні потреби 
місцевого населення та їхній суб’єктивний прояв у 
правовій основі місцевого самоврядування [1, с. 250-
251]. тому справедливими є висновки вчених про те, 
що «розроблення ефективного механізму здійснення 
функцій самоврядування усіх рівнів є важливим на-
прямом у процесі реалізації муніципальної рефор-
ми, оскільки саме він забезпечить самостійність, 
реальність та дієвість інституту місцевого самовря-
дування, побудованого на принципах, проголошених 
у Європейській хартії місцевого самоврядування та 
закріплених у конституції україни» [2, с. 140]. вка-
зане підтверджують погляди вчених про те, що лише 
через призму функціонування муніципалізму забез-
печується якісно новий рівень розвитку і взаємодії 
інтересів людини та соціуму як територіального 
співтовариства [3, с. 80].

таким чином, відзначаючи принциповість реа-
лізації функціонального призначення місцевого са-
моврядування як основи їх значення та впливу на 
розвиток громадянського суспільства, у цьому під-
розділі дисертації ми робимо спробу:

- проаналізувати особливості практичного прояву 
функцій місцевого самоврядування;

- установити зміст, форми та методи реалізації 
функцій місцевого самоврядування.

слід зазначити, що в юридичній літературі функ-
ціонування місцевого самоврядування розкриваєть-
ся досить неоднозначно, що зумовлено складністю 
та багатоаспектністю реалізації функцій місцевого 
самоврядування. на думку а.а. уварова, у широко-
му розумінні механізм реалізації функцій місцевого 
самоврядування охоплює як елементи, які мають 
певні публічно-владні повноваження, необхідні для 
реалізації функцій місцевого самоврядування, так і 
елементи, які є безпосередніми виробниками товарів 
та послуг, пов’язаних зі змістом самих цих функцій. 
виходячи з функціональної значущості місцевого 
самоврядування, механізм реалізації функцій місце-
вого самоврядування складають такі елементи: 

1) правотворчі органи місцевого самоврядування, 
саме населення муніципального утворення, уповно-
важене приймати рішення нормативно-правового 
характеру; 

2) правозастосовчі органи та посадові особи міс-
цевого самоврядування; 

3) муніципальні органи та організації, що забез-
печують організаційно-технічні умови функціону-
вання муніципальних структур влади, муніципаль-
них установ та підприємств;

4) матеріально-фінансова основа діяльності міс-
цевого самоврядування; 

5) муніципальні установи та муніципальні під-
приємства, які надають відповідні послуги населен-
ню [4, с. 46].

на нашу думку, такий підхід має право на існу-
вання, проте викликає ряд дискусій, оскільки вказа-
ні погляди не обґрунтовують саме наявність меха-

нізму реалізації функцій місцевого самоврядування 
як самостійного явища. окрім того, такий підхід 
переважно розкриває суб’єктний склад механізму 
реалізації функцій місцевого самоврядування, про-
те слід відмітити, що цей механізм не обмежується 
лише суб’єктами як елементами механізму реаліза-
ції функцій місцевого самоврядування, а має й інші 
елементи, наприклад, методи реалізації, форми реа-
лізації тощо, що буде розглянуто далі. 

альтернативну позицію обґрунтовують учені про 
те, що реалізація функцій місцевого самоврядування 
пов’язується з особливим «соціальним механізмом 
(соціальні основи) реалізації функцій місцевого са-
моврядування», під яким розуміється також систем-
не явище, що складається з елементів, а саме:

1) сукупність органів та інститутів, які надають 
публічні (передусім, соціальні) послуги населенню;

2) правові норми, які закріплюють і регулюють 
соціальну політику місцевого самоврядування, спря-
мовану на створення умов, які забезпечують достой-
не життя і вільний розвиток людини. 

окрім того, зазначається, що соціальний меха-
нізм реалізації функцій місцевого самоврядування 
здійснює гарантування у сфері економічного, соці-
ального та культурного життя прав та свобод людини 
на місцевому рівні, прагнення усунути або звести до 
мінімуму невиправдані соціальні розбіжності. вони 
також означають турботу про освіту, культуру, сім’ю, 
охорону здоров’я, житло тощо [5, с. 400].

в.і. Борденюк, надаючи визначення поняттю 
«місцеве самоврядування», зробив спробу поєднати, 
з одного боку, розуміння місцевого самоврядування 
як гарантованого державою права територіальної 
громади самостійно або під відповідальність органів 
і посадових осіб місцевого самоврядування вирішу-
вати питання місцевого значення, а з іншого боку, 
розуміння місцевого самоврядування як реальної 
здатності територіальної громади самостійно або під 
відповідальність органів і посадових осіб місцевого 
самоврядування вирішувати питання місцевого зна-
чення [6, с. 287]. таким чином, окремою ключовою 
характеристикою місцевого самоврядування є реаль-
ність функціонування територіальної громади та/або 
органів і посадових осіб місцевого самоврядування 
щодо вирішення питань місцевого значення. 

у свою чергу, в. Шаповал визначає функціональне 
та структурне розуміння місцевого самоврядування. 
Причому під функціональним розумінням місцевого 
самоврядування слід розглядати волевиявлення тери-
торіальних громад, їхніх органів та посадових осіб, 
з метою самостійного вирішення питань місцевого 
значення у межах конституції та законів україни. у 
цьому випадку береться до уваги те, що волевиявлен-
ня є «процес втілення волі соціальних суб’єктів у со-
ціальну дійсність» . структурне розуміння місцевого 
самоврядування передбачає єдину конструкцію само-
врядування, до якої включені воля, правові зносини, 
вчинки соціальних суб’єктів [7, с. 8].

Подібними є погляди інших учених, в яких саме 
визначення поняття місцевого самоврядування за-
сновується на його функціональному призначенні, 
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що реалізується в самому суспільстві. зокрема, міс-
цеве самоврядування визначається як: 

- складова частина організації управління сус-
пільством [8, с. 186]; 

- вирішення справ місцевого значення місцеви-
ми громадами, утвореними в межах адміністратив-
но-територіальних одиниць, місцевими радами або 
зборами, які складаються з членів, що обираються 
шляхом вільного, таємного, рівного та загального го-
лосування [9, с. 845];

- децентралізована форма управління [10, с. 5]; 
- здійснення влади населенням [11, с. 11];
- система, яка складається із сукупності демокра-

тичних організаційних форм (виборів) та інститутів 
прямої безпосередньої демократії (референдумів), 
інших форм волевиявлення населення відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці і виборних 
та інших органів, що реалізують його цілі, завдання 
та функції [12, с. 3];

- принцип організації та здійснення публічної вла-
ди і детерміноване цим принципом право місцевого 
населення, громадян-мешканців відповідної території 
(територіальних громад) незалежно і самостійно ви-
рішувати питання місцевого значення [13, с. 13]; 

- відносно автономне функціонування визначено-
го колективу (організації) людей, що забезпечується 
самостійним прийняттям членами цього колективу 
норм і рішень, які стосуються його життєдіяльності, 
та відсутністю в колективі розриву між суб’єктом і 
об’єктом управління [14, с. 4.];

- форма автономного здійснення публічної влади 
[15, с. 42].

Можна підсумувати, що розуміння функціо-
нального призначення місцевого самоврядування, 
насамперед, пов’язується з його реальністю та реа-
лізованістю, що потребує відповідного і правового 
забезпечення. ураховуючи неоднозначність розу-
міння функцій місцевого самоврядування, доціль-
ним було б також установити особливості правової 
регламентації функцій місцевого самоврядування в 
україні як основи їх реалізації. Як ми вже зазначали, 
із боку держави відбувається гарантування та забез-
печення функціонування місцевого самоврядування 
як ключового елемента громадянського суспільства. 
центральне місце в системі такого забезпечення за-
ймає правове регулювання місцевого самоврядуван-
ня, що проводиться:

- на міжнародному рівні, що передбачає закрі-
плення права здійснення місцевого самоврядування, 
умов його функціонування у співвідношенні з орга-
нами держави тощо [16];

- на конституційному рівні, зокрема щодо визна-
ння місцевого само-врядування та прав територіаль-
них громад як первинних суб’єктів місце-вого само-
врядування [17];

- на законодавчому рівні, зокрема щодо закрі-
плення основних засад функціонування місцевого 
самоврядування загалом та функціонування інститу-
цій місцевого самоврядування [18];

- на підзаконному рівні щодо підтримки реаліза-
ції потенційних можливостей місцевого самовряду-

вання як «особливо важливого фактора становлення 
громадянського суспільства», а його розвитку – як 
«одного з найпріоритетніших напрямів державної 
політики україни» [19; 20, с. 118] тощо.

оскільки реалізація функцій місцевого само-
врядування пов’язується з реалізацією компетенції 
суб’єктами місцевого самоврядування, то слід наго-
лосити, що в літературі, окрім виокремлення форм 
і методів реалізації функцій місцевого самовряду-
вання, зроблено спробу розглянути форми реалізації 
повноважень суб’єктами місцевого самоврядування. 
так, на думку вчених, кожний суб’єкт місцевого са-
моврядування має форми реалізації своїх повнова-
жень. функціональне призначення місцевого само-
врядування здійснюється за умови використання 
системи форм і методів, які забезпечують: 

- по-перше, реалізацію функцій місцевого само-
врядування відповідно до повноважень суб’єктів 
місцевого самоврядування;

- по-друге, реалізацію функцій місцевого само-
врядування шляхом використання чітко визначених 
прийомів та засобів в роботі посадових осіб органів 
місцевого самоврядування.

Погляди вчених на розуміння форм реалізації 
функцій місцевого самоврядування потребують 
уточнення та уніфікації. на нашу думку, під фор-
мами реалізації функцій місцевого самоврядування 
слід розуміти певний порядок діяльності суб’єктів 
місцевого самоврядування, що забезпечують реалі-
зацію функцій місцевого самоврядування та мають 
відповідний результат в сфері управління життєді-
яльністю територіальної громади. за критерієм від-
повідності форм реалізації функцій місцевого само-
врядування правовим приписам можна виокремити:

- правові форми реалізації функцій місцевого са-
моврядування, які являють собою особливий поря-
док здійснення юридично значущих дій суб’єктами 
місцевого самоврядування, що закріплений нор-
мами права та спрямований на здійснення функцій 
місцевого самоврядування. Правові форми реалі-
зації функцій місцевого самоврядування націлені 
на реалізацію потреб територіальних громад пра-
вовими засобами; їх призначенням є забезпечити 
вплив на суспільні відносини шляхом створення 
загальнообов’язкових правових норм, що прийма-
ються уповноваженими суб’єктами місцевого само-
врядування; результатом є зміна правової дійсності 
життєдіяльності територіальної громади; передбача-
ється правове закріплення порядку здійснення функ-
цій місцевого самоврядування.

варто відзначити, що, за аналогією до форм реа-
лізації функцій держави, формами реалізації функ-
цій місцевого самоврядування можуть бути:

а) правотворча діяльність (муніципальна право-
творчість), змістом якої є розробка, прийняття, зміна 
чи доповнення нормативно-правових актів;

б) правозастосовна діяльність, що передбачає 
прийняття індивідуальних правових актів, які на-
цілені на конкретизацію норм загального характеру 
відповідно до конкретного життєвого випадку та 
конкретних суб’єктів;
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в) правоохоронна діяльність, тобто сукупність 
дій, спрямованих на захист, охорону чи відновлення 
права;

г) контрольно-наглядова діяльність – це сукуп-
ність дій, спрямованих на визначення рівня дотри-
манням норм права всіма суб’єктами суспільних 
відносин. Метою є забезпечення дії нормативно-пра-
вових актів та контроль за відповідністю поведінки 
суб’єктів правовим приписам;

ґ) інтерпретаційна діяльність – це діяльність 
уповноважених суб’єктів, пов’язана з офіційним 
роз’ясненням (тлумаченням) тих приписів, які по-
требують уточнення;

д) установча діяльність – як система юридично-
значущих дій, спрямованих на створення органів 
місцевого самоврядування та визначення їхнього 
статусу;

- неправові, що являють собою фактичні дії, які 
забезпечують реалізацію функцій місцевого само-
врядування, не мають правового характеру і не по-
роджують правових наслідків. існують у трьох різ-
новидах:

а) організаційно-господарська, змістом якої є 
сукупність оперативно-технічних дій щодо матері-
ального забезпечення процесу реалізації функцій 
держави (економічне обґрунтування функцій, ста-
тистичне забезпечення, бухгалтерський облік);

б) організаційно-регламентаційна, що перед-
бачає здійснення організації роботи по вирішенню 
конкретно-політичних завдань та організаційному 
забезпеченню функціонування різноманітних ланок 
місцевого самоврядування (кадрове забезпечення, 
документоведення, комп’ютеризація, створення бан-
ку даних);

в) організаційно-ідеологічна, тобто виховна 
діяльність, пов’язана з формуванням відношен-
ня громадян до національної діяльності держави, 
роз’ясненням чинних норм та навчання.

у свою чергу, методи реалізації функцій місцевого 
самоврядування являють собою сукупність способів 
впливу на суб’єктів, що забезпечують їх ефективну ді-
яльність у сфері функцій місцевого самоврядування. 
Методи реалізації функцій місцевого самоврядування 
класифікують за такими критеріями:

1. за ступенем визначеності прав і свобод 
суб’єктів:

а) імперативний метод, що визначає права і 
обов’язки суб’єктів реалізації функцій місцевого са-
моврядування, чітко та повно, не надаючи їм можли-
вості діяти на власний розсуд;

б) диспозитивний метод, що визначає варіанти 
можливої поведінки суб’єктів, надаючи їм можли-
вість вибору того варіанту поведінки, який відпові-
дає їхнім інтересам.

2. за змістом:
а) метод переконання, що передбачає вплив на 

індивідуальну та суспільну свідомість шляхом по-
яснення та обґрунтування необхідності реалізації 
функцій місцевого самоврядування. його метою є 
створення умов щодо усвідомленого вчинення пра-
вомірних дій суб’єктами у сфері реалізації функцій 
місцевого самоврядування;

б) метод заохочення (стимулювання), що забез-
печує надання встановлених пільг суб’єктам шляхом 
встановлення матеріальних та моральних заохочень 
їх діяльності в сфері функцій місцевого самовряду-
вання;

в) метод примусу як засіб забезпечення бажаної 
поведінки суб’єктів шляхом загрози застосування чи 
безпосереднього застосування примусових засобів 
до суб’єктів, поведінка яких суперечить правовим 
приписам.

Проведене нами дослідження обумовлює пра-
вомірність висновку про те, що, узагальнюючи 
погляди вчених-теоретиків держави і права, які 
досліджували проблематику місцевого самовря-
дування як загальнотеоретичного інституту, мож-
на підсумувати, що: місцеве самоврядування як 
самостійний напрям дослідження теорії держави 
і права виокремлюється лише в сучасній юридич-
ній літературі та має досить епізодичний характер 
дослідження; наукове дослідження місцевого са-
моврядування та його функціонального призна-
чення на сьогодні переважно зумовлюється тією 
чи іншою концепцією місцевого самоврядування 
та здійснюється, як правило, шляхом порівняння 
(співвідношення) місцевого самоврядування з дер-
жавно-владним впливом на суспільні відносини; 
теорія держави і права як наука відчуває гострий 
дефіцит у наукових дослідженнях місцевого само-
врядування як загальнотеоретичного феномена, у 
тому числі й вивчення проблематики його функціо-
нального призначення; функціональне призначен-
ня місцевого самоврядування зазвичай розгляда-
ється опосередковано через визначення напрямків 
діяльності суб’єктів місцевого самоврядування; 
місцеве самоврядування як об’єкт наукового юри-
дичного дослідження набуває міждисциплінарно-
го характеру, ключову роль в якому відіграє теорія 
держави і права як дисципліна, що вивчає загальні 
закономірності місцевого самоврядування, у тому 
числі й щодо його функціонування; функціональ-
ний аналіз як ключовий методологічний напрям 
наукового дослідження державно-правових явищ 
та процесів стає досить актуальним в умовах пе-
реосмислення місцевого самоврядування та його 
ролі в сучасних умовах розбудови громадянського 
суспільства в україні.
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В статті досліджуються основи конституційно-правового статусу місцевого самоврядування Чеської Республіки, 
взаємовідносини місцевого самоврядування та держави, здійснення місцевої державної виконавчої влади органа-
ми місцевого самоврядування. Аналізується сутність місцевого самоврядування Чеської Республіки, з’ясовується 
система, повноваження органів місцевого самоврядування, гарантії захисту місцевого самоврядування від неза-
конного втручання держави.

Ключові слова: місцеве управління, місцеве самоврядування, публічне управління, публічна влада, Чеська 
Республіка.

В статье исследуются основы конституционно-правового статуса местного самоуправления Чешской Республи-
ки, взаимоотношения местного самоуправления и государства, осуществление местной государственной исполни-
тельной власти органами местного самоуправления. Анализируется сущность местного самоуправления Чешской 
Республики, определяется его система, полномочия органов местного самоуправления, гарантии защиты местного 
самоуправления от незаконного вмешательства государства.

Ключевые слова: местное управление, местное самоуправление, публичное управление, публичная власть, 
Чешская Республика.

The article investigates the basis of constitutional and legal status of local government of the Czech Republic. And 
the following relationship between local government and the state. Analyzes the essence of local self-government of the 
Czech Republic. The article determines the system, the authorities of local government, local government safeguards from 
unlawful interference of the state.
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в демократичних правових державах публічна 
влада розподілена між різноманітними органами як 
по горизонталі, так і по вертикалі. Як правило, го-
ризонтальний поділ державної влади реалізований 
через діяльність законодавчої, виконавчої та судової 
влади та пов’язаний із концепцією системи стри-
мування та противаг між ними. Поряд з цим можна 
здійснювати і вертикальний поділ державної влади 
між загальнодержавними органами публічної вла-
ди та місцевими органами державної влади, місце-
вим самоврядуванням. Місцеве самоврядування є 
невід’ємним та одним із головних елементів демо-
кратичної правової держави. в умовах становлення 
україни як демократичної, правової та соціальної 
держави є необхідним створення належного механіз-
му функціонування місцевого управління. тому з ме-
тою вдосконалення організації місцевого управління 
в україні є актуальним вивчення іноземного досвіду 
правового закріплення інституту місцевого самовря-
дування. одним із малодосліджених в україні щодо 
правового регулювання місцевого самоврядування 
є законодавство чеської республіки. нещодавно в 
цій країні було проведено реформу місцевого са-
моврядування. у вітчизняній юридичній літературі 
дана тематика досліджувалась частково [4]. в цій 
статті доповнюються раніше зроблені дослідження 
та висвітлюються нові аспекти, зокрема щодо по-
няття місцевого самоврядування у юридичній на-
уці чеської республіки, взаємовідносин місцевого 
самоврядування та держави, здійснення місцевої 
державної виконавчої влади органами місцевого са-
моврядування. Метою цієї статті є проаналізувати 
основи конституційно-правового статусу місцевого 
самоврядування чеської республіки. відповідно до 
поставленої мети увагу зосереджено на таких за-
вданнях: охарактеризувати сутність місцевого само-
врядування чеської республіки, з’ясувати систему, 
повноваження органів місцевого самоврядування, 
гарантії захисту місцевого самоврядування від неза-
конного втручання держави.

конституційно-правові основи місцевого само-
врядування чехії закладені главою 7 конституції 
чеської республіки «Місцеве самоврядування», за-
конами «Про обці (обецне провадження)» та «Про 
краї (крайове провадження)» [1; 2; 3].

чеська республіка поділяється на обці, які є осно-
вними самоврядними одиницями, і краї, які є вищи-
ми самоврядними одиницями. необхідно зазначити, 
що конституційно не забороняється утворення ін-
ших місцевих самоврядних одиниць, лише обмеж-
ується ліквідація вже визначених [6, с. 9].

Місцеві самоврядні одиниці – це сукупність гро-
мадян, які проживають на одній території і мають 
право самоврядності. таке визначення місцевого 
самоврядування чеської республіки включає три ас-
пекти [9, с. 6].

Перший (територіальний) аспект. кожна само-
врядна одиниця має власну територію, на яку поши-
рюється її самоврядна правоздатність. згідно статті 
18 закону «Про обці (обецне провадження)» вся те-
риторія чеської республіки поділена між обцями, за 

винятком випадків визначених законом. так, поряд 
із обцями в чеській республіці існують так звані вій-
ськові райони. військовий район – це визначена час-
тина території держави, призначенням якої є забез-
печення оборони держави та підготовки збройних 
сил. такий район утворює адміністративну одиницю 
з особливим статусом, яка створюється, змінюється 
та ліквідовується виключно законом. особливістю 
правового статусу військового району є те, що на 
його території не здійснюється місцеве самовряду-
вання, тобто його жителі не мають права створювати 
органи місцевого самоврядування, зокрема обирати 
представницькі органи. на даній території управ-
ління та реалізацію деяких питань державної ви-
конавчої влади здійснюють військові відомства, що 
створюються Міністерством оборони. на сьогодні 
в чеській республіці існує 5 військових районів. у 
випадку ліквідації одного із військових районів ця 
територія переходить до складу одного із сусідніх 
обців або на цій території створюється новий обець.

Другий (суб’єктний) аспект. кожна самовряд-
на одиниця представляє собою сукупність фізич-
них осіб, які утворюють і здійснюють місцеву 
державну владу, зокрема жителі обців та країв. Пра-
вовий статус жителя обця пов’язаний із відповідною 
правосуб’єктністю. так, закон наділяє їх специфіч-
ними правами, яких не мають інші особи, що про-
живають на території обця. зокрема, це право оби-
рати та бути обраним до представництва обця, право 
брати участь у місцевому референдумі, виступати на 
засіданні представництва обця, висловлювати свою 
думку щодо бюджету обця та отримувати інформа-
цію щодо його використання та ін. до жителів від-
повідної самоврядної одиниці (розглядатимемо на 
прикладі обця) відносять всіх фізичних осіб, які є 
громадянами чеської республіки та мають постійне 
місце проживання у відповідному обці. громадянин 
може мати лише одне місце постійного проживання 
[8, с. 35]. іноземці, які проживають в обці або краї, 
мають статус осіб, які постійно або тимчасово пере-
бувають на його території. але поряд з цим особа 
в деяких випадках може бути жителем обця, навіть 
не маючи громадянства чехії. статус жителя обця 
може мати іноземець, який досягнув 18 років та має 
постійне місце проживання в обці, якщо це передба-
чено міжнародним договором, ратифікованим парла-
ментом чеської республіки. насамперед, це можуть 
бути громадяни Європейського союзу [7, с. 20]. 
жителем обця можна стати також у разі отримання 
звання «Почесного члена обця» . Почесне членство 
може бути надано представництвом обця будь-якій 
фізичній особі за визначні заслуги у розвитку обця, 
тобто громадянину чеської республіки, іноземцю 
або особі без громадянства. але правосуб’єктність 
«Почесного члена обця» відрізняється від обсягу 
правосуб’єктності жителя обця. так, закон надає 
йому право лише виступати на засіданнях представ-
ництва обця [9, с. 10]. Поряд з цим відомий чеський 
дослідник місцевого самоврядування з. коуделка за-
значає, що «Почесний член обця» мав би мати ста-
тус його жителя [7, с. 21]. крім того, привілейований 
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статус серед іноземців мають ті з них, які досягли 
18 років та мають у своїй власності нерухомість, що 
знаходиться на території обця. таким особам зако-
ном надається можливість виступати на засіданнях 
представництва з пропозиціями щодо розвитку обця, 
а також подавати запити щодо діяльності обця.

Третій (владний) аспект. самоврядні одиниці ма-
ють право приймати правові акти та забезпечувати 
їхню реалізацію. необхідно зазначити, що за харак-
тером правових норм, які видаються органами міс-
цевого самоврядування, їх можна розділити на два 
види. до першого належать нормативні акти, які 
пов’язані із здійсненням самоврядування. до дру-
гого – ті, що видаються на виконання делегованих 
повноважень.

Четвертий (економічний) аспект. кожна само-
врядна одиниця має економічну незалежність, тобто 
можливість самостійно займатися господарством, 
має власне майно та фінансові ресурси.

Предметом повноважень обця та краю є два різно-
види відносин. це повноваження, пов’язані із реалі-
зацією права на місцеве самоврядування (самовряд-
ні повноваження) та повноваження, які делеговані 
їм державною владою у сфері місцевого державного 
управління, яке реалізовується на території, що вхо-
дить до меж відповідного обця (делеговані повнова-
ження). самоврядними повноваженнями врегульо-
вуються відносини, які стосуються інтересів обця, 
поки вони законом не відносяться до повноважень 
держави, краю або до делегованих повноважень. на 
відміну від україни, в чеській республіці місцеву 
державну виконавчу владу здійснюють не створені 
виконавчою владою органи (наприклад, місцеві дер-
жавні адміністрації в україні), а органи місцевого са-
моврядування. необхідно зазначити, що виконання 
делегованих повноважень покладено не на конкрет-
ний орган самоврядної одиниці, а вони розподілені 
між цими органами. При здійсненні делегованих 
повноважень ці органи керуються як законами, так 
і підзаконними актами уряду та міністерств. вико-
нання делегованих повноважень є не лише правом, 
але і обов’язком органів місцевого самоврядування, 
причому вони відповідальні за нормальне їх забез-
печення як перед громадянами, так і перед вищими 
державними органами.

статтею 104 конституції чехії встановлено роз-
межування повноважень між представництвами 
обця та краю. так, повноваження щодо здійснення 
самоврядування належить обцям в повній мірі до 
тих пір, поки законом не буде визначено, які з них 
відносяться до компетенції представництва краю.

до органів місцевого самоврядування чехії від-
носяться Представництво, рада та управління само-
врядної одиниці. Представництво можна вважати 
головним органом місцевого самоврядування, яко-
му підпорядковані інші. воно обирається на 4 роки 
жителями самоврядної одиниці. рада є виконавчим 
органом місцевого самоврядування щодо здійснення 
самоврядних повноважень і за свою діяльність є від-
повідальною перед Представництвом. у сфері деле-
гованих повноважень рада приймає рішення, якщо 

на це її уповноважує закон. управління є виконавчим 
органом місцевого самоврядування щодо делегова-
них повноважень. але, крім того, Представництво та 
рада може доручити управлінню виконувати само-
врядні повноваження.

статтею 87 конституції чеської республіки гаран-
тується захист місцевого самоврядування від неза-
конного втручання держави у його діяльність. такий 
захист здійснюється конституційним судом чеської 
республіки у порядку комунального провадження. 
носієм права подати конституційне звернення є міс-
цева самоврядна одиниця [5, с. 19]. органом, який в 
цій ситуації уповноважений діяти від імені місцевої 
самоврядної одиниці, є її Представництво. Предме-
том комунального звернення може бути не тільки ан-
тиконституційні дії держави щодо місцевого самовря-
дування, але і протизаконні дії. Поряд з цим необхідно 
зазначити, що предметом такого звернення може бути 
лише посягання на права місцевого самоврядування. 
так, наприклад, не буде предметом такого звернення 
питання, що стосується здійснення органом місцево-
го самоврядування делегованих повноважень.

на основі проведеного дослідження можна зро-
бити наступні висновки:

1) конституційно-правові основи місцевого са-
моврядування чеської республіки визначаються 
конституцією чеської республіки та законами «Про 
обці (обецне провадження)» та «Про краї (крайове 
провадження)» ;

2) територія чехії у відношенні місцевого само-
врядування поділяється на обці – основні самовряд-
ні одиниці та краї – вищі самоврядні одиниці;

3) право на участь у місцевому самоврядуванні 
належить лише громадянам чеської республіки, які 
проживають на території одного із обців, а також, як 
виняток, громадянам Європейського союзу;

4) органи місцевого самоврядування, поряд із 
здійсненням самоврядних повноважень, здійсню-
ють місцеву державну виконавчу владу (делеговані 
повноваження). в межах делегованих державою по-
вноважень вони є підконтрольними та підзвітними 
уряду чеської республіки;

5) органами місцевого самоврядування є Пред-
ставництво, рада та управління. Представництво є 
основним органом місцевого самоврядування, яке 
обирається жителями самоврядної одиниці шляхом 
прямого, рівного та загального виборчого права та-
ємним голосуванням на 4 роки;

6) місцеве самоврядування має підвищений рі-
вень захисту від незаконного втручання держави у 
його діяльність. цей захист здійснюється через мож-
ливість Представництва звернутись до конституцій-
ного суду чеської республіки за захистом у порядку 
так званого комунального провадження.

Проведене дослідження обумовлює необхідність 
проведення подальших наукових розвідок, зокрема 
щодо правового статусу депутата Представництва, 
правового статусу управління обця та краю, поряд-
ку формування органів місцевого самоврядування, 
взаємовідносин держави та місцевого самовряду-
вання та ін.
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постановка проблеми. конституція україни 1996 
р. у ч. 3 ст. 55 встановила право кожного громадянина 
після використання всіх національних засобів пра-
вового захисту звертатися за поновленням своїх по-
рушених прав і свобод до відповідних міжнародних 
судових установ чи до органів міжнародних організа-
цій, членом або учасницею яких є україна.

значним кроком до реалізації у життя зазначеної 
конституційної норми стала ратифікація україною 
17 липня 1997 р. Європейської конвенції про захист 
прав та основних свобод людини 1950 р. Після ви-
знання україною цього міжнародного документа 
кожен одержав безпосереднє право на звернення до 
Європейського суду з прав людини за захистом своїх 
прав у разі порушення україною своїх конвенцій-
них зобов’язань. але слід наголосити на тому, що 

успішна реалізація права людини та громадянина на 
звернення за захистом своїх прав і свобод до Євро-
пейського суду з прав людини цілком залежить від 
правильного потрактування його поняття та змісту, 
тому вкрай актуальним вважається дослідження пи-
тань визначення зазначеного права крізь призму тео-
ретичних положень конституційного права.

стан дослідження. із часу активізації входження 
україни як самостійної незалежної демократичної 
держави до світового співтовариства проблема забез-
печення правового статусу людини та громадянина 
на міжнародному рівні стала предметом наукового 
пошуку багатьох вчених-юристів, зокрема р.а. ка-
люжного, в.в. копєйчикова, в.М. корецького, л.М. 
липачової, с.л. лисенкова, в.ф. Погорілка, П.М. 
рабіновича, ю.М. тодики, о.ф. фрицького, ю.с. 
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право на ЗверненнЯ до Європейського суду З прав лЮдини

the rIght of apptaL to the eropeaN court of huMaN rIghtS

русанова с.Ю.,
кандидат юридичних наук,

асистент кафедри загальнотеоретичних правових дисциплін
Кримського юридичного інституту

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Статтю присвячено дослідженню поняття та характерних ознак конституційного права людини і громадянина 
на звернення за захистом своїх прав і свобод до Європейського Суду з прав людини. Робиться аналіз змісту до-
сліджуваного поняття та умов його реалізації. Значну увагу автор також приділяє визначенню правової природи 
звернень громадян.

Ключові слова: звернення, Європейський Суд із прав людини, міжнародні організації, скарга, права людини та 
громадянина.

Статья посвящена исследованию понятия и характерных признаков конституционного права человека и граж-
данина на обращение за защитой своих прав и свобод в Европейский Суд по правам человека. Делается анализ 
содержания исследуемого понятия и условий его реализации. Большое внимание также уделяется определению 
правовой природы обращений граждан.

Ключевые слова: обращение, Европейский Суд по правам человека, международные организации, жалоба, 
права человека и гражданина.

The article investigates the concept and the characteristic features of the constitutional human and civil rights to seek 
protection of their rights and freedoms in the European Court of Human Rights. Analyzes the contents of the test concepts 
and terms of its implementation. Much attention is also paid to the definition the legal nature of the citizens’ complaints.

Key words: appeal, the European Court of Human Rights, international organizations, the complaint, civil and human rights.
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Шемшученка та багатьох інших. однак збільшення 
кількості звернень до Європейського суду з прав 
людини та проблемні питання виконання прийнятих 
зазначеним судом рішень щороку актуалізують нові 
наукові дослідження із зазначеної проблематики.

Метою наукової статті є дослідження поняття 
конституційного права людини та громадянина на 
звернення за захистом своїх прав і свобод до Євро-
пейського суду з прав людини.

виклад основного матеріалу. висвітлення по-
няття права людини та громадянина на звернення 
за захистом своїх прав і свобод слід починати з його 
загального потрактування. тлумачний словник за ре-
дакцією с.і. ожегова визначає термін «петиція» як 
колективне прохання у письмовій формі, що звер-
нене до влади [1, с. 455]. у радянському енцикло-
педичному словнику за загальною редакцією а.М. 
Прохорова петицію окреслено як прохання чи колек-
тивне клопотання громадян до глави держави або до 
вищих органів та посадових осіб державної влади [2, 
с. 992]. юридичний енциклопедичний словник ви-
значає «право петицій як одне з конституційних прав 
кожної особи, яке являє собою право звернення до 
влади з письмовою вимогою, пропозицією, скаргою, 
на що влада, в принципі, зобов’язана у встановлено-
му порядку реагувати» [3, с. 245].

юридичний наука також надає визначення не 
лише колективній, а й індивідуальній петиції, під 
якою розуміють право кожної особи, яка перебуває 
під юрисдикцією держави, що є учасницею певного 
міжнародного договору у галузі захисту прав люди-
ни, на звернення до міжнародного контрольно-імп-
лементаційного органу, визначеного в договорі, зі 
скаргою про порушення цією державою-учасницею 
гарантованих договором прав людини. разом із тим, 
міжнародні договори можуть передбачати автоматич-
не право індивідуальної петиції, оскільки приєднання 
держави до договору про захист прав людини означає 
визнання права індивідуальної петиції [3, с. 246].

конституція україни безпосередньо не вживає 
термін «петиція», однак у ст. 40 основного закону 
встановлено положення про те, що всі мають право 
направляти індивідуальні чи колективні письмові 
звернення або особисто звертатися до органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування та 
посадових чи службових осіб цих органів, які по-
винні розглянути ці звернення і дати обґрунтовану 
відповідь у встановлений законодавством термін [4, 
с. 17]. зміст терміну «петиція» фактично вживаєть-
ся законодавцем і в ч. 4 ст. 55 основного закону, де 
наголошено на тому, що «кожен має право після ви-
користання всіх національних засобів правового за-
хисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до 
відповідних міжнародних судових установ чи до від-
повідних органів міжнародних організацій, членом 
або учасником яких є україна» [4, с. 23-24].

юридична практика більшості країн світу вжи-
ває термін «петиція», під яким розуміють форму 
реалізації участі громадян у справах суспільства та 
держави, засіб впливу окремих осіб чи колективів 
на процес прийняття політичних і правових рішень. 

Як слушно зазначає із цього приводу Є.а. лукаше-
ва, саме право на петицію «відіграє або потенційно 
може відігравати важливу роль у процесі політично-
го волеутворення, виступаючи у якості прямого во-
левиявлення індивідів або їх об’єднань, сприяє фор-
муванню їх суспільної правосвідомості, а зрештою 
– процесу дотримання та захисту прав і свобод лю-
дини та громадянина» [5, с. 439].

аналіз діючого законодавства україни показав, 
що замість терміну «петиція» законодавець вживає 
поняття «звернення» . на нашу думку, термін «пе-
тиція» є більш загальним для галузі захисту прав 
людини та включає такі її різновиди, як звернення, 
заява, клопотання, вимога (скарга) тощо. тому ми 
вважаємо, що на законодавчому рівні потрібно за-
кріпити термін «петиція» та вживати його для ви-
значення права кожного в україні на подання скарг 
до міжнародних судових установ за захистом своїх 
порушених прав.

Як вже ми зазначали раніше, кожен в україні має 
право після використання всіх національних засо-
бів правового захисту звертатися за захистом своїх 
прав і свобод до відповідних міжнародних судових 
установ чи до відповідних органів міжнародних ор-
ганізацій, членом або учасником яких є україна [4, с. 
24]. ця норма була імплементована зі ст. 26 Європей-
ської конвенції про захист прав людини й основних 
її свобод. зміст даної норми складається у тому, що 
визначальною умовою прийняття скарги до розгляду 
в Європейському суді з прав людини є використання 
особою усіх можливих національних форм захисту 
своїх порушених прав. звідси можна зробити ви-
сновок, що перш за все захист прав і свобод людини 
та громадянина повинен бути забезпечений націо-
нальними органами державної влади та посадовими 
особами, і в першу чергу – системою національних 
судів, які повинні діяти відповідно до принципів та 
норм зазначеної конвенції як пріоритетної основи 
свого функціонування.

визначення поняття «звернення громадян» нада-
ється законодавцем у ст. 3 закону україни «Про звер-
нення громадян», під яким слід розуміти викладені у 
письмовій чи усній формі пропозиції (зауваження), 
заяви (клопотання), скарги [6, с. 302].

слід зупинитися на визначенні природи звер-
нень громадян. зазначимо, що фізичні особи звер-
таються із проханням про захист чи відновлення 
своїх порушених прав, тобто саме зі скаргою на 
неправомірні дії чи бездіяльність держави. це ви-
пливає і з положень закону україни «Про звернен-
ня громадян», де у ст. 3 встановлено, що скарга 
– це звернення з вимогою про поновлення прав і 
захист законних інтересів громадян, порушених 
діями (бездіяльністю), рішеннями державних ор-
ганів, органів місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ, організацій, об’єднань громадян, 
посадових осіб. таким чином, за своєю правовою 
природою види звернень громадян, зокрема про-
позиції, заяви та скарги є різними документами як 
за змістом, так і за правовими наслідками. звідси 
можемо зробити висновок, що громадяни повинні 
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звертатися до Європейського суду з прав людини за 
захистом своїх прав саме зі скаргою.

ще однією важливою складовою досліджуваного 
нами права є те, що воно не виникає у кожної фізич-
ної особи автоматично, а пов’язане з дотриманням 
відповідних умов. По-перше, особа не може звер-
татися із заявою про захист ще непорушеного пра-
ва, передбаченого Європейською конвенцією про 
захист прав людини та основних свобод. По-друге, 
реалізація права на звернення кожного до міжнарод-
них судових установ, передбачене ст. 55 конституції 
україни, можлива лише у випадку не перевищення 
встановленого строку давнини звернення (шестимі-
сячний термін із часу прийняття рішення на націо-
нальному рівні).

конвенція про захист прав людини та осно-
вних свобод також встановлює суб’єктний склад 
звернення зі скаргою за захистом своїх прав до 
Європейського суду з прав людини. це може бути 
держава-учасниця конвенції або будь-яка особа, не-
урядова організація чи група осіб, які вважають себе 
постраждалими від порушення однією з держав-чле-
нів конвенції тих прав, які викладено в конвенції чи 
у протоколах до неї [7, с. 25-26].

також зміст конвенції дозволяє нам виокремити 
ознаки права на звернення до Європейського суду 
з прав людини. По-перше, зазначене право можли-
во реалізувати лише активною поведінкою уповно-
важеного суб’єкта шляхом подання належним чином 
оформленої заяви до Європейського суду з прав лю-
дини. По-друге, право звернення до Європейського 

суду з прав людини має виключно приватний індиві-
дуальний характер.

визначення характерних ознак та змісту права на 
звернення кожного за захистом своїх прав і свобод до 
міжнародних судових установ дає нам змогу ствер-
джувати, що реалізація цього права можлива лише 
за наступних умов: 1) наявність порушення прав чи 
свобод людини та громадянина, що встановлене Єв-
ропейською конвенцією про захист прав людини та 
основних свобод, а також факультативними протоко-
лами до неї; 2) використання фізичною особою усіх 
можливих національних засобів захисту своїх прав і 
свобод; 3) подання звернення у формі скарги, пред-
метом якої є порушені правовідносини між особою і 
державою; 4) суб’єктами звернення є фізичні особи, 
група (колектив) осіб або неурядова організація; 5) 
реалізація свого права на оскарження протягом шес-
ти місяців із дня прийняття остаточного рішення у 
справі на національному рівні.

виходячи з усього вищевикладеного, можемо 
зробити висновок про те, що під правом звернення 
кожного за захистом своїх порушених прав та свобод 
до Європейського суду з прав людини треба розу-
міти забезпечену міжнародним і національним за-
конодавством та гарантовану державою можливість 
фізичних осіб, колективів чи неурядових організацій 
шляхом подання скарги на неправомірні дії чи безді-
яльність органів та посадових осіб публічної влади 
звертатись у чітко визначений термін до Європей-
ського суду з прав людини за умови вичерпання всіх 
правових засобів захисту на національному рівні.
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постановка проблеми. стабільність будь-якої 
цивілізованої держави світу, її соціально-економіч-
ний розвиток у значній мірі залежить від ефективної 
діяльності вищого органу виконавчої влади. у свою 
чергу, результативність роботи уряду значною мірою 
обумовлена особливостями його конституційно-пра-
вового статусу. сучасний етап державотворення ста-
вить перед наукою конституційного права значну 
кількість питань, пов’язаних із необхідністю законо-
давчого закріплення статусу вищого колегіального 
органу виконавчої влади – уряду.

обраний україною курс на інтеграцію в Євро-
пейський союз свідчить про важливість досліджен-
ня основних закономірностей та тенденцій розвитку 
вищих органів виконавчої влади у країнах Єс, які 
мають тривалий досвід демократичних процесів.

аналіз публікацій української та зарубіжної літе-
ратурі свідчить про її недостатню вивченість. слід 
зазначити, що деякі питання, які досліджуються в 
даній статті, у свій час були предметом дослідження 
таких вчених-юристів: т.г. Моршакова, г.в. Бара-
башева, а.о. жидкова, і.П. ільїнського, а.Б. стра-
шуна, в.а. туманова, в.е. чіркіна, в.М. Шаповала, 
л.а. окунькова, М.в. Баглая, ю.і. лейбо, л.М. енті-

на, П. Парнталлера, а. катца, ф. лахмауера, в. Бра-
унедера тощо. на сучасному етапі цими питаннями, 
окрім правників, досить інтенсивно займаються по-
літологи та фахівці з державного управління.

Мета дослідження полягає у визначенні право-
вих засад організації та закономірностей функціону-
вання уряду австрійської республіки.

для досягнення вказаної мети у дослідженні було 
поставлено такі завдання: проаналізувати сучасний 
стан організації виконавчої влади австрійської рес-
публіки; дослідити структуру та конституційно-пра-
вові основи формування найвищого органу виконав-
чої влади австрії; дослідити конституційні засади 
статусу глави уряду та федеральних міністрів.

об’єктом дослідження є суспільні відносини в 
сфері функціонування вищих органів виконавчої 
влади.

Предметом дослідження є конституційно-право-
ве регулювання діяльності уряду австрійської рес-
публіки.

виклад основного матеріалу. виконавча влада 
є найбільш видимою установою політичної системи 
суспільства, діяльність якої безпосередньо пов’язана 
з повсякденним життям громадян. вона не тільки 
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втілює в життя політичні рішення, а часто ще й іні-
ціює й організовує їхнє прийняття, набуваючи домі-
нантну роль у житті суспільства. отже, невипадково 
проблеми виконавчої влади традиційно перебувають 
у полі зору вчених-правознавців, але слід зазначити, 
не досить широко висвітлюються в юридичній на-
уковій літературі. 

таким чином, більшість дослідників наполягають 
на тому, що головне в діяльності органів виконавчої 
влади – виконання законів, впровадження їх у життя, 
здійснення урядової влади, а її завдання полягає в 
управлінні соціальними й економічними процесами 
на підставі й в межах, встановлених законом. 

з точки зору концепції розподілу влад, виконавча 
влада є владою з виконання законів, і їх реалізації у 
життя будь-якими законними засобами. у юридич-
ній літературі підкреслюється, що виконавча влада 
має прерогативу виконувати прийняті парламентом 
закони й інші рішення. однак ні в минулому, ні, тим 
більше сьогодні ця гілка влади не замикається на ви-
конанні законів. 

таким чином, виконавчу владу можна визначити 
як вид державної влади, здійснювану спеціальною 
системою, встановлену конституцією й законами, 
державними органами, шляхом управління суспіль-
ними відносинами з метою збереження державного 
суверенітету, економічної й політичної самостійнос-
ті держави, здійснення внутрішньої й зовнішньої 
політики, виконання конституції й законів, дотри-
мання прав, свобод і інтересів учасників суспільних 
відносин.

ефективність діяльності будь-якої держави має 
потребу в належному функціонуванні найбільш важ-
ливої частини й центральної ланки всього держав-
ного механізму – вищого органу виконавчої влади. 
разом з тим саме проблема організації виконавчої 
влади в україні протягом усього періоду існування 
залишається однією з найбільш гострих. це надало 
поштовх для автора провести наукове дослідження 
конституційно правового статусу уряду в австрій-
ській республіці.

Правову основу організації та діяльності уряду 
австрійської республіки утворює, насамперед, кон-
ституція. у ній міститься ряд положень, що стосу-
ються формування уряду, статусу його членів, де-
яких повноважень уряду, федерального канцлера, 
віце-канцлера і федеральних міністрів, парламент-
ської відповідальності уряду тощо.

інший важливий правовий акт, що регулює діяль-
ність виконавчої гілки влади, федеральний закон від 
11 липня 1973 р. про федеральні міністерства, сферу 
їх діяльності та структуру (закон про федеральні мі-
ністерства 1973 р.).

уряд австрійської республіки займає одну із клю-
чових позицій в механізмі державної влади австрії. 
за федеральним конституційним законом від 10 лис-
топада 1920 року (далі – конституція) здійснення 
вищої виконавчої влади в тій мірі, в якій це не від-
носиться до відання федерального президента, дові-
ряється федеральному уряду у складі федерального 
канцлера (глава уряду), віце-канцлера і федеральних 

міністрів. федеральний канцлер і, за його пропози-
цією, інші члени уряду призначаються федеральним 
президентом з числа членів парламентських партій, 
які користуються довірою національної ради. феде-
ральним канцлером, віце-канцлером або федераль-
ним міністром може бути призначено лише особа, 
що має право бути обраною до національної ради.

члени федерального уряду при вступі на посаду 
приносять присягу федеральному президенту. доку-
менти про призначення федерального канцлера, ві-
це-канцлера і інших федеральних міністрів склада-
ються федеральним президентом у день складення 
присяги і скріплюються підписом новопризначеного 
федерального канцлера. уряд формується на термін 
діяльності національної ради від виборів до виборів. 

федеральний уряд може ухвалювати рішення, 
якщо більш ніж половина його членів присутні на 
засіданні.

уряд здійснює загальне поточне управління дер-
жавним механізмом. до його відання в сфері законо-
давства віднесені: 

- розробка і пропозиція законопроектів націо-
нальній раді; 

- подання до національної ради проекту закону 
про державний бюджет; 

- опротестування законів ландтагів земель; 
- виконання федеральних законів. 
важливою прерогативою федерального уряду є 

право перевидання федеральних законів в Бюлете-
ні федеральних законів у чинній редакції, що має 
обов’язкову силу. Перевидання законів може супро-
воджуватися виправленням застарілих термінологіч-
них зворотів, усуненням неточностей, з вказівкою на 
вже не чинні правові положення і т.д.

федеральний канцлер здійснює загальне керівни-
цтво урядом, очолює відомство федерального кан-
цлера. віце-канцлер заміщає федерального канцлера 
в усій сфері його компетенції. федеральні міністри 
очолюють галузеві міністерства або виконують осо-
бливі доручення без управління будь-яким міністер-
ством. отже, здійснення галузевим федеральним 
управлінням покладено на федеральні міністерства 
та підпорядковані їм органи. число федеральних 
міністерств, сфера їх компетенції та їх структура 
визначаються федеральним законом «Про федераль-
ні міністерства, сферу їх діяльності та структуру». 
федеральний президент може передавати відповід-
ним федеральним міністрам конкретне керівництво 
певними справами, що входять до сфери компетен-
ції відомства федерального канцлера, включаючи, 
зокрема, також завдання управління персоналом та 
організацію роботи, що не усуває подальшого ви-
конання цих завдань відомством федерального кан-
цлера; відповідні федеральні міністри виступають з 
таких питань в якості компетентного федерального 
міністра. 

в особливих випадках федеральні міністри мо-
жуть призначатися також без одночасного доручення 
їм керівництва федеральним міністерством. з метою 
надання допомоги федеральним міністрам у веденні 
справ та забезпечення їх представництва в Парла-
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менті можуть бути додатково призначені державні 
секретарі, які призначаються на посаду і звільняють-
ся з посади так само, як і федеральні міністри. феде-
ральний міністр може доручити також державному 
секретарю за його згоди виконання певних завдань. 

за наявності обставин, що тимчасово перешко-
джають здійсненню федеральним міністром своїх 
обов’язків, федеральний президент за пропозицією 
федерального канцлера при узгодженні із заміщу-
ваним федеральним міністром або у випадку, коли 
це неможливо, при узгодженні з віце-канцлером, 
доручає його заміщення одному з федеральних мі-
ністрів, одному з підлеглих федерального міністра 
(статс-секретарю) або одному з вищих чиновників 
відповідного федерального міністерства. у міру 
необхідності уповноважений федеральний міністр 
може передавати іншому федеральному міністру 
або державному секретарю повноваження брати 
участь у засіданнях ради Європейського союзу і в 
цих рамках проводити обговорення певних планів та 
брати участь у голосуванні. член федерального уря-
ду, який знаходиться в одній з держав-членів Євро-
пейського союзу, може здійснювати свою діяльність 
у національній раді або федеральній раді за допо-
могою підлеглого йому державного секретаря або 
одного з федеральних міністрів. член федерального 
уряду, який не заміщається, може передавати право 
голосу у федеральному уряді одному з федеральних 
міністрів; його відповідальність за допомогою цьо-
го не знімається. Право голосу може бути передано 
лише члену федерального уряду, який не пов’язаний 
вже з заміщенням одного з членів федерального уря-
ду, і якому не передано право голосу.

уряд несе відповідальність перед національною 
радою, члени якої в порядку контролю мають пра-
во на інтерпеляцію (письмовий запит) до уряду або 
окремому міністру і вираз вотуму недовіри феде-
ральному уряду або окремим його членам. Якщо на-
ціональна рада ухвалить рішення про висловлення 
вотуму недовіри федеральному уряду або окремим 
його членам, то федеральний уряд або відповідні 
федеральні міністри повинні бути усунені від ви-
конання своїх обов’язків. для прийняття національ-
ною радою рішення про вотум недовіри необхідна 
присутність не менше половини членів національної 
ради. членам федерального уряду національною ра-
дою (у присутності не менше половини складу його 
депутатів) може бути пред’явлено звинувачення в 
порушенні ними закону. По суті, таке звинувачення 
розглядається конституційним судом австрії (абз. 
2 ст. 76, абз. 2 ст. 142 конституції). також слід за-
уважити, що таким правом наділений і федеральний 
президент, відповідно до статті 70, абзацу 1 консти-
туції, федеральний президент може відсторонити 
федеральний уряд або його окремих членів від ви-
конання обов’язків у випадках, визначених законом, 
або за їх бажанням.

для відставки федерального канцлера або всього 
складу федерального уряду не потрібно відповідної 
пропозиції; відставка окремих членів федерального 
уряду проводиться за пропозицією федерального 
канцлера.

Якщо федеральний уряд пішов у відставку, фе-
деральний президент до сформування нового фе-
дерального уряду повинен покласти подальше 
здійснення управління на членів уряду, які пішли 
у відставку, або вищих чиновників федеральних 
відомств, і доручити одному з них очолювати фе-
деральний уряд. Подальше здійснення управління 
може бути покладено також на підлеглого федераль-
ного міністра, який пішов у відставку, державного 
секретаря або вищого чиновника відповідного феде-
рального міністерства. це положення застосовується 
й у разі виходу кількох членів зі складу федерально-
го уряду. особа, на яку покладено здійснення управ-
ління, несе таку ж відповідальність, як і федераль-
ний міністр.

Якщо федеральний президент призначає новий 
федеральний уряд в період, коли національна рада 
не засідає, то він зобов’язаний протягом одного тиж-
ня скликати національну раду на позачергову сесію 
для подання їй на розгляд новий склад федерального 
уряду.

отже, на підставі вищенаведеного можна зроби-
ти наступні висновки, що досвід конституційного 
будівництва австрії дозволяє виділити основні умо-
ви функціонування уряду, за яких забезпечується 
рівновага у поділі влад, високий рівень демократи-
зації та прозорості у діяльності державних органів 
та досягнення ефективної діяльності державного 
механізму. до таких умов необхідно віднести на-
ступні: а) участь федерального президента у процесі 
призначення кандидатур на посаду глави уряду та 
прозорість такого процесу; б) затвердження складу 
уряду федеральним президентом за пропозицією 
федерального канцлера; в) підконтрольність ді-
яльності федерального уряду національній раді; г) 
можливість припинення повноважень уряду шляхом 
висловлення національною радою вотуму недовіри; 
д) прозора та ефективна процедура контролю за ді-
яльністю уряду; е) чітко визначені підстави відпові-
дальності членів уряду.

також слід звернути увагу на те, що тенденція-
ми у розвитку конституційно-правового статусу фе-
дерального уряду австрії є поступове перебирання 
урядом на себе провідної ролі в правотворчості, це 
відання в сфері законодавства: розробка і пропози-
ція законопроектів національній раді; подання до 
національної ради проекту закону про державний 
бюджет; опротестування законів ландтагів земель; 
виконання федеральних законів. важливою прерога-
тивою федерального уряду є право передрукування 
федеральних законів в Бюлетені федеральних зако-
нів у чинній редакції, що має обов’язкову силу. 
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цивільно-правове регулЮваннЯ спадкових відносин 
За литовськиМи статутаМи

cIVIL-Law reguLatIoN of INherItaNce reLatIoNS 
BY the LIthuaNIaN Statute

Блажівська о.Є.,
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри інтелектуальної власності
юридичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
суддя Господарського суду м. Києва

В даній статті розкриваються характерні риси цивільно-правового регулювання спадкових відносин відповідно 
до положень Литовських статутів. Розкриваються, насамперед, особливості спадкування майна у Великому князів-
стві Литовському на підставі заповіту, в тому числі визначаються істотні ознаки останнього з приводу його форми 
та процедури укладення, а також обмеження волі спадкодавця стосовно визначення в заповіті кола спадкоємців. 
Крім того, у статті висвітлюється порядок спадкування за законом, передбачений Литовськими статутами, а також 
дається характеристика різних черг спадкоємців за законом. Окрема увага приділяється правовому регулюванню 
питанню права необхідного (обов’язкового) спадкування за Литовськими статутами.

Ключові слова: Литовські статути, спадкування за законом, спадкування за заповітом, право необхідного спад-
кування.

В данной статье раскрываются характерные черты гражданско-правового регулирования наследственных от-
ношений в соответствии с положениями Литовских Статутов. Раскрываются, прежде всего, особенности насле-
дования имущества в Великом княжестве Литовском по завещанию, в том числе определяются существенные 
признаки последнего по поводу его формы и процедуры заключения, а также ограничения воли наследодателя от-
носительно определения в завещании круга наследников. Кроме того, в статье освещается порядок наследования 
по закону, предусмотренный Литовскими статутами, а также дается характеристика разных очередей наследников 
по закону. Отдельное внимание уделяется правовому регулированию вопросу права необходимого (обязательно-
го) наследования по Литовским статутам.

Ключевые слова: Литовские статуты, наследование по закону, наследование по завещанию, право необходи-
мого наследования.

The characteristics of the civil regulation of inheritance relations are disclosed in accordance with the provisions of 
the Lithuanian Statutes in this article. The features of property inheritance under the testament in the Grand Duchy of 
Lithuania are primarily revealed, including the essential features of the testament are determined regarding its form and 
conclusion procedures and restrictions of testator’s intention concerning the definition of the circle of heirs too. In addition, 
the order hereditary succession provided by the Lithuanian Statutes is highlighted, various successions of heirs at law 
are described too in the article. Special attention is paid to the legal regulation of questions of necessary (statutory) 
hereditability according to the Lithuanian Statutes.

Key words: Lithuanian Statutes, hereditary succession, testamentary succession, necessary hereditability.

серед досліджень, які здійснюються на сучас-
ному етапі розвитку вітчизняно-правової думки, 
важливе місце займає вивчення та узагальнення до-
свіду систематизації цивільного законодавства на 
українських землях. незважаючи на багатогранність 
українського правотворення, особливе місце серед 
правових пам’яток займають саме литовські стату-
ти, які стали найбільшим здобутком у процесі систе-
матизації права у великому князівстві литовському.

до складу литовських статутів 1529, 1566 та 1588 
рр. входять норми й інститути різних галузей права: 
адміністративного, цивільного, кримінального тощо. 
однак з об’єктивних причин провідне місце в ста-
тутах займають все ж таки норми цивільного права. 

в даному аспекті заслуговують на особливу увагу 
положення литовських статутів, які закріплювали 
особливості спадкування. адже в правовій системі 
великого князівства литовського спадкове право 
сформувалося як самостійний інститут цивільного 
права лише з прийняттям статутів.

Метою даної статті є аналіз особливостей регу-
лювання спадкування як за законом, так і заповітом, 
згідно з нормами литовських статутів.

у Першому литовському статуті 1529 року спад-
ковим відносинам приділялась невелика увага. в 
ньому було наявно всього лише декілька статей. 
спадкове право отримало своє нормативне закрі-
плення в другому та третьому литовських статутах, 



127

Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2013
♦

які містили розділ восьмий, що називався «Про за-
повіти».

варто зауважити, що литовські статути закрі-
плювали норми стосовно спадкування і за законом, і 
за заповітом. розглянемо спочатку особливості спад-
кування за заповітом. 

стаття 1 восьмого розділу другого литовського 
статуту закріпила принцип свободи укладення запо-
віту, відповідно до якого кожен має право на укла-
дення заповіту, за винятком наступних категорій 
осіб: неповнолітні; ченці, які не входили до складу 
привілейованої частини духовенства; сини, що не 
відокремили своє майно від власності батька; особи, 
передані під опіку разом зі своїм майном; особи, які 
страждали недоумством, та божевільні; єретики [8, 
с. 351]. третій литовський статут дещо скоректував 
цей перелік, забравши з нього єретиків та додавши 
полонених, челядь, вигнанців та позбавлених честі 
осіб [9, с. 234].

у статті 2 восьмого розділу другого литовського 
статуту з приводу свободи укладення заповіту зазна-
чалось наступне: «коли б хто речі свої рухомі, або 
про маєток набутий хотів скласти, тоді такий, чи 
буде він здоровим чи хворим, аби тільки при добрій 
пам’яті, може речі свої і маєток набутий той відка-
зувати кому схоче: як духовним особам, так і світ-
ським, покликавши до того вряду земського суддю, 
підсудка, писаря, капелана» [4, с. 114]. 

литовські статути наділяли спадкодавця правом 
скасувати заповіт або ж укласти новий. 

заповіти складались з дотриманням певної фор-
ми. зокрема, обов’язковими були підписи та печат-
ки свідків. так, заповіт укладався в присутності або 
представників держави, або трьох свідків. на свідків 
покладався обов’язок слідкувати за правильністю 
викладення тексту заповіту, чіткістю та однозначніс-
тю висловлювання намірів спадкодавця, який зазна-
чав у заповіті в порядку черговості поіменно кожну 
річ. При цьому від свідків вимагалось, аби вони були 
гідними довіри. не могли бути свідками відповід-
но до литовських статутів особи, які самі не мали 
права на укладення заповіту; дружина спадкодавця; 
виконавець чи опікун заповіту та особи-спадкоємці 
за цим заповітом. у випадку існування обставин, за 
яких спадкодавець не міг забезпечити присутність 
трьох свідків під час укладення заповіту (наприклад, 
війна), допускалась присутність меншої кількос-
ті свідків. однак за таких обставин заповіт відразу 
після укладення повинен був оголошуватися перед 
великим князем литовським або земським судом, 
а під час війни – перед гетьманом або повітовим 
хорунжим. в процесі оголошення заповіту свідки 
зобов’язані були його підтвердити.

у разі, коли спадкодавець був сліпим, литовські 
статути вимагали під час укладення заповіту присут-
ність восьми свідків, а не трьох [8, с. 354].

у випадку укладення заповіту в іншій країні 
необхідно було оголосити його перед державними 
органами цієї країни, отримати від них відповідну 
довідку, а після прибуття у велике князівство ли-
товське передати її в земський суд і оголосити перед 

ним факт укладення заповіту [8, с. 352].
крім того, в тексті заповіту повинно було згадува-

тись наступне словесне формулювання: «спадкода-
вець на момент складання заповіту перебував у здо-
ровому розумі та твердій пам’яті» [5, с. 48].

необхідно відмітити, що загальний порядок укла-
дення заповіту, передбачений литовськими статута-
ми, стосувався лише шляхти та магнатів. Порядок 
укладення заповіту селянами і міщанами мав свої 
особливості. так, вони мали право заповісти лише 
третину свого майна, решта майна селянина або 
міщанина переходила у власність їхніх дітей. у ви-
падку відсутності дітей таке майно успадковувалось 
феодалом. коли спадкоємці, одержавши дві третіх 
майна у порядку спадкування за законом, не виявили 
бажання мешкати на землях феодала їхнього спадко-
давця, вони наділялись правом забрати собі успад-
коване рухоме майно, а нерухоме залишити феодалу.

згідно з литовськими статутами заповідати мали 
право не лише чоловіки, а й жінки [1, с. 33]. спад-
кодавець-шляхтич мав право заповідати стороннім 
особам не більше третини батьківських і материн-
ських маєтків, а решта майна заповідалась дітям або 
іншим законним спадкоємцям, за винятком, коли 
майно переходило у власність великого князя ли-
товського [10, с. 118-119]. в той же час прості люди 
(вільні та невільні) були зобов’язані дві третіх сво-
го майна заповісти своїм дітям (обов’язкова частка). 
лише те майно, що залишалось після смерті спадко-
давця, в якого не було дітей, могло перейти до осіб, 
зазначених у заповіті. в іншому випадку воно пере-
ходило у власність феодала або громади.

відповідно до ст. 8 восьмого розділу третього 
литовського статуту 1588 р. ніхто не мав права за-
повісти своє майно на користь своєї челяді чи по-
лоненого, якщо перед тим не дав йому волю. третій 
литовський статут дозволив у заповіті надати челяді 
або полоненому волю. крім того, в цьому ж запові-
ті спадкодавець міг зробити його спадкоємцем свого 
майна [9, с. 237].

варто зауважити, що подібний підхід просте-
жувався й в римському приватному праві. останнє 
закріпило право спадкодавця передбачити у своєму 
заповіті положення про відпущення свого раба на 
волю [11, с. 38]. зазначене свідчить про рецепцію 
римського права та його імплементацію у законодав-
ство великого князівства литовського.

другий литовський статут надавав спадкодавцю 
право позбавити спадщини дітей в наступних випад-
ках:

• коли син підняв руку на батьків або відібрав у 
них маєток проти їхньої волі;

• коли син навмисно завдав шкоди здоров’ю бать-
кам або ж вчинив замах на їхнє життя;

• коли син або дочка задля задоволення власних 
інтересів виступали в судовій справі проти батька 
чи матері, вимагаючи для них покарання у вигляді 
смертної кари;

• якщо законний спадкоємець відмовився взяти 
батька чи матір на поруки, принести присягу в спра-
ві, що загрожувала їм смертною карою;
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• якщо дочка вела розпусний спосіб життя або не 
вийшла заміж до 25-річного віку;

• якщо діти відмовились утримувати непрацез-
датних дітей без достатньої на те правової підстави;

• якщо діти не викупили або не визволили з по-
лону своїх батьків;

• якщо діти відвернулись від християнської віри 
[8, с. 353-354].

необхідно відмітити, що з прийняттям третього 
литовського статуту даний перелік був дещо зміне-
ний, а саме було виключено останній пункт та пункт, 
що стосувався дочки, яка вела розпусний спосіб 
життя та не вийшла заміж до досягнення 25 років [9, 
с. 236-237].

очевидно, вилучення зі списку підстав, за наяв-
ності яких спадкодавець міг усунути від спадкуван-
ня дітей, та пункту, що передбачав переслідування 
єретиків, було зумовлено розвитком реформації та 
впливом протестантської церкви. Поширення ре-
формаційних ідей їхніми прихильниками справило 
значний вплив на розвиток правових систем серед-
ньовіччя. внаслідок цього третій литовський статут 
1588 р. вже не відносив до осіб, які не мали права 
укладати заповіт, єретиків. 

однак навіть за наявності підстави, передбаченої 
в переліку, батько не міг позбавити сина майна, якщо 
в раніше укладеному заповіті син виступав його 
спадкоємцем. в такому випадку литовські статути 
зобов’язували дотримуватись наступної процедури. 
Батько повинен був повідомити орган державної 
влади про причину, через яку мав намір усунути від 
спадкування своїх дітей. така причина заносилась 
до земських або гродських книг, після чого батько 
отримував право своїм заповітом позбавити сина чи 
дочку права на спадщини [9, с. 354].

литовські статути містили також підстави, за на-
явності яких заповіт вважався недійсним. так, якщо 
в заповіті певне слово було виправлено, то пункт, в 
якому воно містилось і який вважався несуттєвим, 
визнавався недійсним. Якщо ж виправлення в запо-
віті були здійснені зацікавленою особою з метою ви-
знання останнього недійсним, такий заповіт вважав-
ся чинним [9, с. 236].

у разі відсутності заповіту спадкування відбу-
валось за законом. умовою такого спадкування від-
повідно до литовських статутів була відсутність 
заповіту [6, с. 11]. Як і в сучасному цивільному за-
конодавстві, спадкування за законом відбувалось 
відповідно до черг спадкоємців. При цьому спадку-
вання хоча б одним спадкоємцем ближчої черги уне-
можливлювало спадкування наступних черг закон-
них спадкоємців.

до спадкоємців першої черги литовські статути 
відносили дітей спадкодавця, які народилися у за-
конному шлюбі, не були визнані незаконнонародже-
ними і не були позбавлені права на спадщину [6, с. 
9]. до числа спадкоємців не могли належати: діти 
державних злочинців; діти, визнані незаконнонаро-
дженими; дочка, яка вийшла заміж без згоди батьків 
або опікуна; вдова, яка вийшла заміж за відсутності 
згоди її найближчих родичів за чоловіка, який нале-

жав до непривілейованого соціального стану, та дея-
кі інші категорії осіб [3, с. 153].

другу чергу спадкоємців за законом становили 
брати та сестри спадкодавця [2, с. 84].

у випадку відсутності спадкоємців першої та 
другої черг спадкування за законом відбувалось та-
ким чином: все майно спадкодавця, крім отриманого 
у спадок від матері, переходило у власність найближ-
чих родичів за батьківською лінією спорідненості; 
материнське майно (отримане у спадок спадкодав-
цем від матері) переходило до найближчих родичів 
по матері.

коли ж в спадкодавця не було ані спадкоємців за 
заповітом, ані за законом, його майно вважалось ви-
мороченим і переходило у власність держави.

отже, литовські статути розрізняли спадкування 
за законом майна, що належало батьку, та майна, яке 
було власністю матері. так, як згадується в третьому 
литовському статуті 1588 р., батьківська спадщина, а 
саме нерухоме майно, коштовності та рухоме майно, 
могла переходити у власність лише синів та «близь-
ких по зброї» . дочки, в свою чергу, успадковували 
тільки придане з четвертої частини будь-якого бать-
ківського майна. Материнське майно, як рухоме, так 
і нерухоме, після смерті матері розподілялось між 
усіма її дітьми (і синами, і дочками) у рівних частках 
[3, с. 153-154].

дружина після смерті чоловіка отримувала всьо-
го лише одну третю від майна, а решта переходила у 
власність інших спадкоємців. у разі смерті другого 
чоловіка вона разом з дітьми спадкувала його майно 
у рівних долях. вдова могла відмовитись від своєї 
спадщини на користь дітей. в такому випадку вона 
мала право на третину маєтку свого другого чолові-
ка, яку їй повинні були надати його родичі. оскільки 
у великому князівстві литовському укладення тре-
тього шлюбу заборонялося, маєток такої вдови по-
вертався до родичів чоловіка [9, с. 434].

Придане жінки за відсутності у неї дітей після її 
смерті спадкували найближчі родичі [2, с. 85].

в ст. 21 п’ятого розділу третього литовського ста-
туту 1588 р. визначався порядок спадкування за зако-
ном жінками з непривілейованих верств суспільства. 
так, дружина селянина чи міщанина, який не залишив 
після своєї смерті заповіту, успадковувала одну тре-
тю майна, решта належала їхнім дітям. за відсутнос-
ті дітей все майно переходило у власність дружини. 
у випадку смерті жінки та відсутності заповіту одну 
половину її майна успадковували її родичі, іншу по-
ловину – родичі покійного чоловіка. Якщо ж дружина 
помирала раніше за чоловіка, її майно переходило у 
спадщину чоловіка та дітей [9, с. 436].

дочки, які вийшли заміж, не мали права вима-
гати від братів або інших родичів частки спадково-
го майна після смерті батька. в той же час сестри, 
яких видали заміж брати і які вважали, що отримали 
спадщину не в повному обсязі, мали право зверну-
тись до суду з позовом про витребування свої частки 
спадщини за законом. відповідно до третього ли-
товського статуту 1588 р. термін позовної давності 
в таких випадках становив 10 років. у випадку, коли 
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жінка-спадкоємиця померла і термін позовної дав-
ності ще не сплив, право на позов отримували її діти 
[9, с. 431].

необхідно відмітити, що згідно з положеннями 
литовських статутів спадкування за законом до-
пускалось й за наявності заповіту. йде мова про так 
звану обов’язкову спадкову частку або право необ-
хідного спадкування. існування останнього було 
пов’язане із особливостями соціального устрою 
великого князівства литовського. так, з розвитком 
господарства, в першу чергу, грошового, зростали 
приватні інтереси звичайних селян. у зв’язку з цим 
шляхта задля захисту своїх володінь намагалась об-
межити їхні інтереси. одним з таких обмежень й 
виступило закріплення в литовських статутах права 
необхідного (обов’язкового) спадкування.

відомо, що Перший литовський статут 1529 р. 
порівняно з руською Правдою розширив права спад-
кодавця. так, якщо руська Правда дозволяла запові-
дати майно лише законним спадкоємцям, то Перший 
литовський статут 1529 р. розширив права спадко-
давця стосовно визначення кола спадкоємців. од-
нак існували певні обмеження, оскільки на користь 
сторонніх спадкоємців дозволялось заповідати лише 
рухоме майно та куплену нерухомість. дві третіх 
батьківського нерухомого майна в будь-якому випад-
ку спадкувалось за законом [2, c. 81].

в ст. 9 третього розділу Першого литовського 
статуту проголошувався один з найбільш важливих 
принципів спадкового права великого князівства 
литовського, відповідно до якого заборонялося по-
збавляти дітей вотчин на підставі заповіту [7, с. 225]. 
на думку деяких вчених, даний принцип був запо-
зичений з городельського привілею 1413 р. [6, с. 12].

встановлення вимоги про обов’язкове спадку-
вання за законом двох третіх вотчин мало на меті за-
хистити права дітей спадкодавця, але, в першу чергу, 
мова йшла про забезпечення стабільності державної 
служби, оскільки вотчина отримувалась від князя за 
військову службу і кожен її новий власник повинен 
був продовжувати виконання цих обов’язків. спадко-
давець не мав право заповісти згадане майно навіть у 
тому випадку, коли у нього не було дітей. в таких ви-
падках майно спадкували найближчі родичі [2, с. 84].

згодом власник вотчини взагалі втрачав право 
нею розпоряджатися, в тому числі й заповідати. її 
спадкування відбувалось виключно за законом. 

з прийняттям другого литовського статуту 1566 
р. було розширено перелік підстав, відповідно до 
яких батьки мали право усунути своїх дітей від спад-
кування майна.

також другий литовський статут 1566 р. закрі-
пив можливість спадкодавця заповідати всю набуту 
нерухомість, на відміну від Першого литовського 
статуту, в якому зазначалось, що предметом запові-
ту виступала лише куплена нерухомість [2, с. 85]. 
деякими вченими дане положення трактувалось як 
розширення свободи дій спадкодавця. Хоча, на нашу 
думку, це просто була підміна термінів, оскільки під 
купленою дуже часто розумілася вся набута власни-
ком нерухомість, окрім, звичайно, вотчини.

український дослідник о. добров звернув увагу, 
що підстави усунення батьками своїх дітей від спад-
кування, передбачені в ст. 7 восьмого розділу друго-
го литовського статуту 1566 р., є аналогічними тим, 
які містяться в третьому розділі 115 новели юстині-
ана, що стало наслідком рецепції римського приват-
ного права [2, с. 85].

другим литовським статутом 1566 р., а саме 
статтею 5 восьмого розділу, було передбачено ще 
один випадок спадкування за законом. Мова йшла 
про певних категорій населення, за винятком магна-
тів та шляхти. сюди відносились путні слуги, міща-
ни непривілейованих міст та прості люди. так, згід-
но із статутом путні слуги, непривілейовані міщани 
та вільні селяни наділялись правом заповісти лише 
третину свого рухомого майна, решта спадкувалась 
за законом. це було зумовлено тим, що законодавець 
мав на меті сприяння економічним інтересам держа-
ви та стабілізацію господарської діяльності, оскіль-
ки рухомою власністю таких категорій населення 
були переважно знаряддя праці.

що ж до феодально залежних людей, то у випад-
ку відсутності в них дітей вони мали право заповісти 
одну третину свого майна, а інші дві третіх перехо-
дили у власність сім’ї, яка поселялася після них у 
їхньому домі. Як бачимо, в даному випадку прослід-
ковується цікавий різновид спадкування за законом 
згідно з литовськими статутами – спадкування під-
даними феодала майна інших його підданих, які не 
мали дітей. така ситуація була зумовлена, в першу 
чергу, тим, що поміщик зазнавав суттєвих втрат у ви-
падку переходу засобів виробництва до інших осіб 
у зв’язку із відсутністю в його підданих законних 
спадкоємців. 

третій литовський статут 1588 р. майже проду-
блював норми другого литовського статуту 1566 р., 
які регламентували порядок спадкування за законом.

деякі науковці вважають, що вищезгадані норми 
були запозичені литовськими статутами з кодексу 
юстиніана, оскільки серед польських юристів XVI 
ст. було багато обізнаних в римському праві. також 
існує думка, що джерелом запозичень могли слугу-
вати пам’ятки німецького права, зокрема саксонське 
зерцало. 

Порівнявши литовські статути з нормами кодифі-
кації юстиніана, можна зробити наступні висновки. 
так, кодекс юстиніана закріплює обов’язкове спад-
кування певної частки всього майна спадкодавця, в 
той час як статути встановлюють, що обов’язкове 
спадкування стосується певних об’єктів, які входять 
до складу спадщини, та не обмежує спадкування 
певною обов’язковою часткою. в литовському праві 
передбачалось, що у випадку відсутності в спадко-
давця законних спадкоємців майно переходило до 
великого князя. римське законодавство не обмеж-
увало спадкодавця обов’язковою часткою і надава-
ло йому повну свободу стосовно заповідання свого 
майна. також литовські статути вимагали, аби необ-
хідних спадкоємців усували від спадкування шляхом 
подання відповідної заяви представникові влади, яка 
заносилась до актових книжок.
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таким чином, можна зробити висновок, що ли-
товські статути сформували міцну законодавчу базу 
з питань спадкування майна як за законом, так і за-
повітом, зокрема, заклали підґрунтя для ефективної 
реалізації суб’єктами цивільно-правових відносин 
своїх прав на укладення заповіту, визначення юри-
дичної долі їхнього майна, а також набуття прав та 
обов’язків спадкоємцями за заповітом. крім того, 
характерною рисою спадкування за законом було 

право необхідного (обов’язкового) спадкування, 
що мало на меті захист прав законних спадкоєм-
ців та забезпечення стабільності в державі. варто 
зауважити, що високий рівень розвитку правово-
го регулювання спадкових відносин відповідно до 
норм литовських статутів зумовлений, зокрема, ре-
цепцією римського права та подальшим розвитком 
принципів давньоукраїнського права, в тому числі 
руської Правди.
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понЯттЯ каБального правоЧину в цивільноМу праві
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ПВНЗ «Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького» 

Стаття присвячена дослідженню поняття кабального правочину в юридичній науці та цивільному законодавстві 
України. Розкрито зміст поняття тяжкої обставини при вчинені правочину. Проаналізовано невигідність правочину.

Ключові слова: правочин, тяжка обставина, вкрай невигідні умови, дефект волі, недійсність.
Статья посвящена исследованию понятия кабальной сделки в юридической науке и гражданском законода-

тельстве Украины. Раскрыто содержание понятия тяжелого обстоятельства при совершении сделки. Проанализи-
рована невыгодность сделки.

Ключевые слова: сделка, тяжелое обстоятельство, крайне невыгодные условия, порок воли, недействитель-
ность.

The article discusses is sanctified to research of concept of serving to enslave transaction in legal science and civil 
legislation of Ukraine. Maintenance of concept of heavy circumstance is exposed at perfect to the legal transaction. 
Unadvantage of legal transaction is analysed.

Key words: transaction, heavy circumstance, extremely unprofitable terms, defect of will, unreality.

постановка проблеми. однією з підстав ви-
знання правочину недійсним є вчинення його під 
впливом тяжкої обставини та на вкрай невигідних 
умовах. Правочини, які вчинені на вкрай невигідних 
умовах внаслідок збігу тяжких обставин в цивіліс-
тичній науці одержали назву кабальних.

стан дослідження. недійсність правочинів як 
категорія цивільного права завжди була цікавою для 
вчених-цивілістів. у своїх працях присвячували увагу 
недійсності правочинів такі дослідники, як д.в. Бобро-
ва, М.і. Брагінський, с.н. Братусь, в.в. вітрянський, 
о.в. дзера, і.в. давидова, і.в. Матвєєв, в.і. жеков, 
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о.с. іоффе, о.о. красавчиков, в.в. луць, д.і. Мейер, 
і.Б. новицький, о.о. отраднова, й.о. Покровський, 
н.в. рабінович, Я.М. романюк, і.в. спасібо-фатєєва, 
о.в. семушина, Є.о. Харитонов, н.с. Хатнюк, г.ф. 
Шершеневич, Я.М. Шевченко та інші. однак пробле-
матика правочинів, які вчинені під впливом тяжкої об-
ставини та на вкрай невигідних умовах, розкривається 
в контексті досліджень загальної тематики інституту 
недійсності правочину. водночас наукове дослідження 
сутності кабального правочину сприятиме вирішенню 
проблемних питань, що виникають при визнанні не-
дійсними правочинів, які вчинені під впливом тяжкої 
обставини та на вкрай невигідних умовах.

не торкаючись питання про порядок та право-
ві наслідки недійсності правочинів, які вчинені під 
впливом тяжкої обставини та на вкрай невигідних 
умовах, зупинимося на проблемі дослідження сут-
ності поняття кабального правочину. тому метою 
цієї статті є з’ясування поняття кабального правочи-
ну в цивільному праві.

виклад основного матеріалу. Поняття кабаль-
ного правочину не є новелою для сучасного цивіль-
ного права україни.

існування кабальних правочинів негативно оціню-
валося науковцями ще дореволюційного періоду. так, 
й.о. Покровський вважав, що в буржуазному суспіль-
стві практично будь-який правочин ділового характе-
ру може бути визнаний кабальним, адже природна 
пристрасть до наживи змушує учасників цивільно-
го обігу користуватися скрутним становищем іншої 
сторони й укладати правочини, які вигідні для одних 
і явно невигідні для інших. тобто елемент «кабаль-
ності» присутній в усіх правочинах, спрямованих на 
отримання вигоди. це робить можливим визнання не-
дійсними будь-яких правочинів, що вкрай небезпечно 
для цивільного обороту в цілому [1, с. 270-273].

у цивільному кодексі (далі – цк) урср 1922 р. 
статтею 33 було передбачено визнання недійсним 
правочин, невигідний для особи, який вона вчинила 
внаслідок крайньої нужденності (потреби). край-
ньою потребою визнавались ті випадки, коли не було 
іншого способу врятувати своє господарство чи себе 
і свою сім’ю, як вчинити той чи інший правочин. 
тобто крайня потреба була тоді, коли без сторонньої 
допомоги, яка надається на явно невигідних умовах, 
не можуть бути задоволені необхідні потреби даної 
особи. Правочин вважався явно невигідним тоді, 
коли його збитковість різко виділялась. такий право-
чин повинен був бути не просто збитковим, невигід-
ним, а повинна була бути занадто явна та очевидна 
невідповідність між тим, що потерпілий отримує і 
що він повинен повернути [2, с. 19-21].

Практика застосування ст. 33 цк урср 1922 р. 
виробила наступні правила, які не втратили свого 
значення і сьогодні:

1) сама лише нужденність продавця, за відсут-
ності крайньої невигідності правочину, виключає 
можливість визнання договору недійсним;

2) невідповідність ціни дійсній вартості майна, 
що було продане, ще не засвідчує явної нужденності 
продавця;

3) при вирішенні питання про кабальність догово-
ру щодо будинку, слід вияснити, чи є договір купівлі-
продажу вкрай невигідним, чи був він укладений під 
впливом крайньої нужденності і чи була ця крайня 
нужденність використана покупцем [3, с. 404-405].

у післявоєнні роки в судовій практиці кабальні 
правочини стали траплялися не так часто. нерівно-
цінність майна, набутого сторонами за договором, не 
було підставою для визнання його кабальним, якщо 
сам договір не укладався під впливом крайньої нуж-
ди. не визнавався договір кабальним й в тому випад-
ку, якщо його невигідність виявлялась не в момент 
його укладання, а при його розгляді в судовому засі-
данні. кабальним договір визнавався лише тоді, коли 
стороною, яка уклала невигідний для себе договір, 
виступала стара або хвора людина, нездатна захис-
тити свої інтереси [4, с. 138].

у ст. 57 цк урср 1963 р. законодавець дещо 
згладив об’єктивну сторону моделі такого правочи-
ну, замінивши термін «крайня нужденність» на «збіг 
важких обставин» . така заміна термінів була ви-
правданою, адже «збіг важких обставин» – поняття 
набагато ширше, ніж «крайня нужденність (потре-
ба)» . збіг тяжких обставин включає в себе не тільки 
тяжке матеріальне становище, але і будь-яку тяжку 
особисту ситуацію, яку використовує інша сторона 
правочину з метою спонукати контрагента до укла-
дення невигідного для нього договору.

слід зауважити, що в радянський період в юри-
дичній думці існування кабальних правочинів визна-
валося взагалі безперспективним у зв’язку з впливом 
соціалістичної ідеології. загальнодержавна позиція 
певним чином сприяла формуванню правозасто-
сування. Панувала думка, що оскільки радянська 
держава була здатна забезпечити людину всім необ-
хідним для її нормального існування, особа у разі 
крайньої потреби не була б залишена без допомоги 
держави, тому кабальність правочину могла виник-
нути лише тоді, коли людина опинялася у справді 
екстремальних умовах.

з цього приводу н.в. рабінович зауважила, що 
для окремих людей, як правило, в радянській державі 
безвихідне матеріальне становище виникати не може, 
оскільки вони забезпечені роботою і допомогою на 
випадок старості або хвороби. у крайньому випад-
ку, в стані особливої потреби могли вважатися тяжко 
хворі, немічні і т. д., чиє становище викликає необхід-
ність термінових підвищених витрат [5, с. 74].

на сьогодні у ст. 233 цк україни передбачено, що 
правочин, який вчинено особою під впливом тяжкої 
для неї обставини і на вкрай невигідних умовах, 
може бути визнаний судом недійсним, незалежно від 
того, хто був ініціатором такого правочину [6].

загалом існує значна кількість правочинів, які за 
своєю природою мають нееквівалентний характер. 
для прикладу, договори дарування, позички тощо, 
сторони в яких усвідомлюють, що такі правочини є 
невідплатними, та це не є підставою для сумніву в їх 
дійсності.

отже, кабальність правочину передбачає на-
явність двох обставин: тяжка обставина та вкрай 
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невигідні умови вчинення правочину для однієї із 
сторін.

Пленум всу у Постанові № 9 визначив понят-
тя тяжких обставин. так, тяжкими обставинами 
можуть бути: тяжка хвороба особи чи її близьких, 
смерть її годувальника, крайня нужденність сім’ї, 
загроза втратити заставлене житло, загроза банкрут-
ства та інші обставини, для усунення чи зменшення 
яких необхідне термінове вчинення правочину [7].

Перелік тяжких обставин є приблизним, однак 
під тяжкими обставинами кабального правочину 
необхідно розуміти не будь-яке несприятливе мате-
ріальне, фінансове, соціальне чи інше становище, а 
його крайні форми. так, рішенням тисменицького 
районного суду івано-франківської області відмов-
лено в задоволення позову про визнання недійсним 
договору дарування, оскільки до тяжких обставин 
позивачка відносила смерть чоловіка та її матері, а 
також свою хворобу (інвалідність другої групи за-
гального захворювання), але ці обставини не були 
крайньою формою тяжкого становища [8].

При цьому слід розрізняти поняття «тяжка об-
ставина» та «важке матеріальне становище» . одні 
автори ототожнюють ці поняття. зокрема, Є.о. Ха-
ритонов під тяжкими обставинами розуміє тяжке 
майнове становище особи, яке виражається у відсут-
ності засобів, необхідних для нормального існуван-
ня людини, наприклад, для придбання найнеобхідні-
ших предметів (продуктів харчування, ліків тощо). 
це може бути зумовлено не тільки станом самої фі-
зичної особи, а й становищем його близьких (напри-
клад, хвороба дружини, батьків, дітей тощо) [9, с. 
250]. інші ж науковці вважають, що поняття «тяжка 
обставина» необхідно розглядати ширше [10, с. 104]. 
Позиція останніх є обґрунтованою, оскільки поняття 
«тяжка обставина» повинно в собі містити не лише 
поняття «важкого матеріального становища», але й 
поняття «тяжкої особистої ситуації», яку використо-
вує інша сторона при укладенні правочину.

тяжка обставина може стосуватися як самої цієї 
особи (купівля ліків, виплата боргів тощо), так і її 
близьких (витрати на лікування, поховання тощо). 
При цьому в особи, яка вимушено вчинила неви-
гідний для себе правочин, зовсім не обов’язково 
повинні бути відсутніми засоби до існування. слід 
брати до уваги соціальний статус, майновий стан 
такої особи, обстановку його вчинення тощо. тяжка 
обставина може взагалі не бути пов’язаною з май-
новим становищем або станом здоров’я потерпілого 
[11, с. 75-76].

тяжка обставина – оціночна категорія і визна-
чається судом з урахуванням усіх обставин справи. 
дуже часто важкий майновий або особистий стан 
особи є результатом іншої важкої обставини. тому 
всю цю сукупність причин і наслідків суд повинен 
взяти до уваги при розгляді справи про визнання 
правочину недійсним.

тяжка обставина породжує мотив вчинення право-
чину, який може полягати у придбанні певного майна 
чи отриманні послуги за непомірну плату або, навпа-
ки, у продажі майна за безцінь, у роздаруванні майна 

тощо [3, с. 406]. отже, в такому випадку мотив вчи-
нення правочину матиме правове значення, незважа-
ючи на те, що за загальним правилом мотив вчинення 
особою правочину є байдужим для її контрагента і, як 
правило, взагалі юридично незначним.

таким чином, тяжка обставина – це така вкрай 
несприятлива матеріальна, соціальна, особиста чи 
інша обставина, за якої виключається нормальне 
формування волі, і яка зумовлює вчинення правочи-
ну на дуже невигідних умовах.

сама по собі тяжка обставина не може бути під-
ставою для визнання правочину недійсним з підстав, 
передбачених ст. 233 цк україни. ця обставина по-
винна бути причиною вчинення особою правочину 
на вкрай невигідних для себе умовах.

невигідність правочину повинна бути 
об’єктивною, тобто лише суб’єктивне відношення 
особи, яка вчинила правочин, до правочину як неви-
гідного не може бути підставою для визнання його 
кабальним. в умовах ринкової економіки, коли роз-
рахункова ціна майна через інфляційні процеси, пе-
реоцінку вартості того чи іншого предмета не завжди 
є сталою, у потерпілого може скластися враження 
про кабальний характер правочину. тому якщо по-
терпілий вважає, що він був змушений укласти до-
говір під впливом тяжких обставин і внутрішньо оці-
нює його як кабальний, але за відсутності фактично 
кабальних умов договір не може бути визнаний ка-
бальним [12, с. 25].

крайня невигідність умов є оціночним поняттям. 
така невигідність була явною, втрата була неспівроз-
мірною з набутим за правочином, його умови порів-
няно із середніми існуючими в цей момент цінами 
є вкрай невигідними, тобто разюче різнилися з нор-
мальними умовами такого виду договорів. відповід-
но до п. 1.20.1 закону україни «Про оподаткування 
прибутку підприємств» справедлива ринкова ціна – 
це ціна, за якою товари (роботи, послуги) передають-
ся іншому власнику за умови, що продавець бажає 
передати такі товари (роботи, послуги), а покупець 
бажає їх отримати за відсутності будь-якого приму-
су, обидві сторони є взаємно незалежними юридич-
но та фактично, володіють достатньою інформацією 
про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які 
склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності – 
однорідних) товарів (робіт, послуг) [13].

тобто в більшості випадків кабальними можуть 
бути оплатні правочини, в протилежному випад-
ку включення терміна «невигідність» у визначення 
кабального правочину втрачає зміст. визнання без-
оплатного правочину кабальним можна тільки тоді, 
коли його невигідність виражається в укладенні саме 
безоплатного правочину.

особливістю кабального правочину є те, що осо-
ба вчиняє такий правочин добровільно, без наявності 
насильства, обману чи помилки. відмінність кабаль-
них правочинів від обману чи насильства полягає в 
тому, що сторона, яка укладає кабальний договір, не 
була поставлена в тяжке становище її контрагентом.

висновки. таким чином, з вищенаведеного мож-
на зробити висновок про те, що кабальність право-



133

Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2013
♦

чину передбачає наявність двох обставин: тяжка 
обставина та вкрай невигідні умови вчинення право-
чину для однієї із сторін.

традиційно кабальні правочини відносять до 
оспорюваних, а саме до правочинів з дефектами 
волі. кабальні правочини мають дефект волі, оскіль-
ки її формування здійснюється за таких обставин, за 
яких практично виключається нормальне формуван-

ня волі, що змушує особу вчинити правочин на не-
вигідних для себе умовах. воля на вчинення такого 
правочину зумовлена об’єктивно створеною неспри-
ятливою ситуацією, а не виникла у зв’язку з усвідом-
ленням об’єктивної необхідності вчинення правочи-
ну. тобто за відсутності вади волі, яка спричинена 
впливом тяжкої обставини, особа вчинила б право-
чин на інших умовах, або взагалі не вчинила б його.
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УДК 347.453

правові наслідки поруШеннЯ найМодавцеМ оБов’ЯЗків  
Щодо переданнЯ реЧі у користуваннЯ

LegaL effect IN caSe of LeNDer’S Breach  
of LeNDINg LeaSe oBLIgatIoNS 

калаур і.р.,
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри цивільного права і процесу
юридичного факультету

Тернопільського національного економічного університету

Стаття присвячена дослідженню правових наслідків порушення наймодавцем обов’язку щодо передання речі у 
користування. Встановлено, що при невиконанні чи неналежному виконанні наймодавцем обов’язку щодо передан-
ня речі у користування наймач у кожному випадку наділений правом припинити правовідносини шляхом відмови 
від договору найму чи його розірвання, яке супроводжується можливістю вимагати відшкодування збитків. Проте 
цей спосіб захисту прав наймача є альтернативним по відношенню до інших, які законодавець визначає у загаль-
них та спеціальних положеннях про найм.

Ключові слова: договір найму, відшкодування збитків, відмова від договору найму, зменшення розміру плати 
за користування річчю. 

Статья посвящена исследованию правовых последствий нарушения арендодателем обязанности по передаче 
вещи в пользование. Установлено, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении арендодателем обязан-
ности по передаче вещи в пользование арендатор в каждом случае наделен правом прекратить правоотношения 
путем отказа от договора найма или его расторжения, которое сопровождается возможностью требовать возме-
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постановка проблеми. закріплення в чинно-
му законодавстві правових наслідків порушення 
зобов’язання є необхідною вимогою забезпечення 
правового підґрунтя захисту порушених прав сто-
рін у разі невиконання чи неналежного виконання 
зобов’язань. саме тому у ст. 610 цк україни чітко 
окреслено коло правовідносин, які регулюються 
нормами глави 51 цк україни під назвою «Правові 
наслідки порушення зобов’язання. відповідальність 
за порушення зобов’язання» .

в рамках нашої наукової праці ми поставили за 
мету дослідити доктринальні та законодавчі підходи 
до вирішення питань настання правових наслідків, 
зумовлених порушенням наймодавцем обов’язку 
щодо передання майна у користування.

стан дослідження. серед вітчизняних науков-
ців, які досліджували питання відповідальності у 
сфері орендних правовідносин, слід назвати таких 
як: вакулович е.в., Бондар в.Я., Борщевський і.в., 
Брунь а.г., гуляк Я.в., ільницька н.в., Мусієнко 
в.в., січко д.с., серебрякова ю.о. та ін.

для більш цілісного розуміння піднятої пробле-
матики насамперед потрібно розкрити основні по-
ложення науково-теоретичного бачення правової 
природи правових наслідків порушення зобов’язань, 
передбачених главою 51 цк україни.

досліджуючи тематику порушення зобов’язання 
та його правові наслідки, Примак в. зауважує, що 
глава 51 чинного цк україни, використовує термі-
нологічну новелу, суть якої полягає у відмові від 
використання дещо громіздкої конструкції «неви-
конання чи неналежне виконання зобов’язання», ко-
трою законодавець послуговувався у главі 18 «від-
повідальність за порушення зобов’язань» цк урср 
1963 року. сьогодні вказане словосполучення по-
ступилося місцем більш лаконічному – «порушення 
зобов’язання» [1, с. 9]. Проте необхідно підмітити, 
що законодавець у назві вказав на два правові явища 
«правові наслідки порушення зобов’язань» та «від-
повідальність за порушення зобов’язань», співвідно-
шення між якими намагатимемося дослідити у на-
шій науковій праці.

спробуємо вирішити підняте питання шляхом 
аналізу норм цк україни. так, у ст. 611 цк україни 
визначено, що у разі порушення зобов’язання наста-
ють правові наслідки, встановлені договором або за-
коном, зокрема:

1) припиняється зобов’язання внаслідок одно-
сторонньої відмови від зобов’язання, якщо це вста-
новлено договором або законом, або розірвання 
договору; 2) змінюються умови зобов’язання; 3) 

сплачується неустойка; 4) відшкодовуються збитки 
та моральна шкода.

з огляду на те, що вказані правові наслідки є 
неоднорідними за своєю правовою природою, ви-
користана конструкція норми не дає відповіді на 
питання про те, які ж із цих наслідків належать до 
категорії відповідальності. Позицію законодавця 
можна з’ясувати звернувшись, зокрема, до ст. 622 
цк україни, яка має назву «відповідальність і ви-
конання зобов’язання в натурі» . у частині першій 
цієї статті встановлено, що боржник, який сплатив 
неустойку і відшкодував збитки, завдані порушен-
ням зобов’язання, не звільняється від обов’язку 
виконати зобов’язання в натурі, якщо інше не 
встановлено договором або законом. з наведеного 
слідує, що до мір відповідальності належать саме 
такі правові наслідки порушення зобов’язання як 
сплата неустойки (абз. 4 ч. 1 ст. 611 цк україни) 
та відшкодування збитків і моральної шкоди (абз. 
5 ч. 1 ст. 611 цк україни). Мірою цивільно-право-
вої відповідальності є також втрата завдатку однією 
стороною або повернення його у подвійному розмі-
рі другою стороною у разі порушення зобов’язання 
(ч. 1 ст. 570, ч. ч. 1,2 ст. 571 цк україни). всі вони 
застосовуються, за загальним правилом, при наяв-
ності вини порушника.

на відміну від сплати неустойки (абз. 4 ч. 1 ст. 
611 цк україни) та відшкодування збитків і мораль-
ної шкоди (абз. 5 ч. 1 ст. 611 цк україни), припинен-
ня зобов’язання внаслідок односторонньої відмови 
від договору, його розірвання та зміна його умов є 
заходами оперативного впливу. Проте, у науковій лі-
тературі є й інші погляди про правову природу вказа-
них правових наслідків порушення зобов’язання [1, 
с. 9]. Потрібно також зауважити, що зазначені право-
ві наслідки порушення зобов’язань не відновлюють 
початкового майнового стану потерпілої сторони, бо 
спрямовані на запобігання можливим порушенням 
у майбутньому. При цьому вони виконують забезпе-
чувальну функцію і мають застережливий характер 
та можуть застосовуватись в оперативному порядку 
управомоченою стороною.

оскільки наведений у ст. 611 цк україни пере-
лік правових наслідків порушення зобов’язання є 
відкритим, то сторони мають право встановити у до-
говорі найму (оренди) додаткові до визначених у за-
коні правові наслідки порушення зобов’язання. При 
цьому слід враховувати вимоги ст. 203 цк україни 
щодо чинності правочину. Якщо відповідна умова 
договору суперечить цим вимогам, вона може бути 
визнана недійсною.

щения убытков. Однако этот способ защиты прав нанимателя является альтернативным по отношению к другим, 
которые законодатель определяет в общих и специальных положениях о найме.

Ключевые слова: договор найма, возмещения убытков, отказ от договора найма, уменьшение размера платы 
за пользование вещью.

The article deals with the legal effect investigation concerning lender’s breach of lending lease obligations. It has been 
determined that in case of lender’s non-performance or improper performance of lending lease obligations a tenant has 
the right to void legal relations by the way of lending lease contract refusal or dissolution and afterwards this may lead to 
a damage claim. However this method of tenant’s right protection is alternative compared to those which are determined 
in common or special lease regulations.

Key words: lease contract, damage, lending lease contract refusal, amount decreasing of usage charge.
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Беручи до уваги положення глави 51 цк україни, 
спробуємо дослідити особливості настання право-
вих наслідків порушення наймодавцем умов догово-
ру найму(оренди), які передбачені главами 58-60 цк 
україни, а також спеціальним законодавством. 

основним і одним з перших обов’язків наймодав-
ця за договором найму (оренди) є передання речі на-
ймачу. наслідки порушення цього обов’язку. перед-
бачені, зокрема, у ст. 766 цк україни. відповідно до 
частини першої вказаної норми у разі, коли наймода-
вець не передає наймачеві майно, останній має право 
за своїм вибором:

1) вимагати від наймодавця передання майна і 
відшкодування збитків, завданих затримкою;

2) відмовитися від договору найму і вимагати від-
шкодування завданих йому збитків.

норма про можливість наймача вимагати від най-
модавця передання речі є логічним продовженням 
правила, закріпленого у ч. 1 ст. 620 цк україни, 
відповідно до якого, у разі невиконання боржником 
обов’язку передати кредиторові у власність або у ко-
ристування річ, визначену індивідуальними ознака-
ми, кредитор має право витребувати цю річ у борж-
ника та вимагати її передання відповідно до умов 
зобов’язання.

оскільки зазначені вище правові наслідки не-
виконання наймодавцем обов’язку передати майно 
наймачеві передбачені в загальних положеннях про 
найм (оренду) майна, то вони підлягають застосуван-
ню і до його різновидів та договору найму окремих 
видів майна. саме тому в ч. 3. ст. 13 закону україни 
«Про оренду державного та комунального майна» 
[2] також зазначається, що в разі, коли орендодавець 
у строки і на умовах, визначених у договорі оренди, 
не передасть орендареві об’єкт оренди, орендар має 
право вимагати від орендодавця передачі об’єкта та 
відшкодування збитків, завданих затриманням пе-
редачі, або відмовитися від договору і вимагати від-
шкодування збитків, завданих йому невиконанням 
договору оренди.

аналогічні правові наслідки не передання майна 
наймачеві вказані у додатку до наказу державного 
комітету україни по водному господарству «Про Ме-
тодичні рекомендації з питань, пов’язаних з орендою 
автомобіля» № 165 від 09.06.2005 року, проте вони 
зазначаються як права та обов’язки орендаря [3].

з певними особливостями окреслені нами пра-
вові наслідки закріплені в ч. 1 ст. 7 закону україни 
«Про фінансовий лізинг» [4], де зазначено, що лі-
зингоодержувач має право відмовитися від договору 
лізингу в односторонньому порядку, письмово пові-
домивши про це лізингодавця, у разі якщо простро-
чення передачі предмета лізингу становить більше 
30 днів, за умови, що договором лізингу не перед-
бачено іншого строку. додатково, лізингоодержувач 
має право вимагати відшкодування збитків, у тому 
числі повернення платежів, що були сплачені лізин-
годавцю до такої відмови. 

разом з тим, із загального правила, закріпленого 
в ст. 766 цк україни є винятки. зокрема, користувач 
за договором позички, на відміну від наймача за до-

говором найму (оренди), не має права вимагати від 
позичкодавця передання речі на підставі ст. 620 та ст. 
766 цк україни. такий висновок слідує з конструк-
ції ст. 830 цк україни, де вказується, що у разі, коли 
позичкодавець не виконує обов’язку передати річ у 
користування, друга сторона має право вимагати ро-
зірвання договору позички та відшкодування завда-
них збитків.

оскільки у всіх зазначених вище випадках перед-
бачена така міра відповідальності як відшкодування 
завданих збитків, то варто більш детально зупини-
тись на розкритті цього питання. так, відповідно 
до ч. 3 ст. 22 цк україни, збитки відшкодовуються 
у повному обсязі, якщо договором або законом не 
передбачено відшкодування у меншому або у біль-
шому розмірі. таким чином можна стверджувати, що 
в цивільному праві застосовується принцип повного 
відшкодування шкоди. він продиктований, першо-
чергово, необхідністю відновити майновий стан тієї 
сторони зобов’язання, яка внаслідок його порушен-
ня зазнала певної шкоди. Підкреслюючи значення 
вказаного принципу, о.с. йоффе вказував, що тіль-
ки керуючись ним, можна відновити становище, яке 
існувало на момент правопорушення. автор також 
наголошував, що завдяки принципу повного відшко-
дування шкоди забезпечується всебічний захист ін-
тересів сторін, які понесли збитки [5, с. 103].

Потрібно також підтримати наукову позицію в. 
о. тархова про те, що кожна особа, яка вступає в до-
говір, зобов’язана зважити свої можливості та нести 
повну відповідальність, інакше, договірні відносини 
втратили б свою необхідну стабільність [6, с. 156]. 
розвиваючи цю думку, в. в. васькін вказував, що не 
всі збитки виникають у момент правопорушення, до-
сить часто вони виникають через певний проміжок 
часу, особливо це стосується неотриманих доходів. 
таким чином, «поновлення становища», яке існува-
ло на момент правопорушення, з погляду науковця, 
не покриває всіх протиправно і винно заподіяних 
збитків. з огляду на такий стан речей, в. в. васькін 
пропонує вважати, що принцип повного відшкоду-
вання збитків означає поновлення боржником в на-
туральній чи вартісній формі того майнового стану 
особи, в якій вона знаходилась чи знаходилася б, 
якби не було скоєне правопорушення [7, с. 12-13].

значення повного відшкодування збитків полягає 
в тому, щоб в його результаті майновий стан кре-
дитора опинитися в такому стані, в якому він зна-
ходився б у випадку виконання боржником свого 
зобов’язання належним чином. з огляду на це, реа-
лізація вказаного завдання потребує відшкодування 
кредитору як реальних збитків, заподіяних порушен-
ням зобов’язання, так і упущеної вигоди. вказане 
правило прямо закріплене в ст. 22 цк україни.

аналогічне положення міститься в ст. 28 закону 
україни «Про оренду землі» . зокрема, в частині пер-
шій вказаної норми зазначається, що орендар має пра-
во на відшкодування збитків, яких він зазнав унаслідок 
невиконання орендодавцем умов, визначених догово-
ром оренди землі. збитками ж відповідно до ч. 2 ст. 28 
закону україни «Про оренду землі» вважаються: 
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- фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв’язку 
з невиконанням або неналежним виконанням умов 
договору орендодавцем, а також витрати, які орен-
дар здійснив або повинен здійснити для відновлення 
свого порушеного права; 

- доходи, які орендар міг би реально отримати в разі 
належного виконання орендодавцем умов договору. 

законом також встановлено, що розмір фактич-
них витрат орендаря визначається на підставі доку-
ментально підтверджених даних. крім того, ч. 3 ст. 
27 закону україни «Про оренду землі» [8] передба-
чає, що розмір відшкодування орендодавцем збитків, 
завданих орендарю, повинен бути зменшений, якщо 
орендар навмисно або через необережність спри-
чинив збільшення розмірів збитків унаслідок неви-
конання чи неналежного виконання умов договору 
орендодавцем або не вжив заходів щодо їх зменшен-
ня. таке правило, спрямоване на унеможливлення 
зловживання правами і недопущення безпідставного 
збагачення орендаря у разі визначення розміру збит-
ків, який є необґрунтовано збільшеним.

одним із обов’язків наймодавця є також повідо-
млення наймача, при укладенні договору найму, про 
всі права третіх осіб на річ, що передається у найм 
(ч. 2. ст. 769 цк україни). невиконання наймодав-
цем вказаного обов’язку обумовлює у наймача право 
вимагати зменшення розміру плати за користуван-
ня річчю або розірвання договору та відшкодування 
збитків. водночас, наймач може скористатися і іншою 
можливістю, яка визначена у ч. 3 ст. 528 цк україни. 
зокрема, у разі настання небезпеки втратити право 
найму мана наймодавця, по причині звернення кре-
дитором наймодавця стягнення на це майно, наймач 
може за свій рахунок задовольнити вимогу кредитора 
без згоди наймодавця. у цьому випадку до наймача 
перейдуть права кредитора і застосовуватимуться по-
ложення статей 512-519 цк україни.

обов’язком наймодавця є також попередження 
наймача про особливі властивості та недоліки речі, 
які йому відомі і які можуть бути небезпечними для 
життя, здоров’я, майна наймача або інших осіб або 
призвести до пошкодження самої речі під час ко-
ристування нею (ч. 2. ст. 767 цк україни). з огляду 
на це, в ч. 2. ст. 780 цк україни передбачається, що 
шкода, завдана у зв’язку з користуванням річчю, від-

шкодовується наймодавцем, якщо буде встановлено, 
що це сталося внаслідок особливих властивостей або 
недоліків речі, про наявність яких наймач не був по-
переджений наймодавцем і про які він не знав і не міг 
знати. в таких випадках потрібно також враховувати, 
що умова договору найму про звільнення наймодавця 
від відповідальності за шкоду, завдану внаслідок осо-
бливих властивостей чи недоліків речі, про наявність 
яких наймач не був попереджений наймодавцем і про 
які він не знав і не міг знати, є нікчемною.

досить важливим у практиці договірних відносин 
є встановлення правових наслідків передання наймо-
давцем у користування речі, яка не відповідає умо-
вам договору та призначенню речі. з огляду на те, що 
таке порушення зобов’язання може значно вплинути 
на інтереси наймача, останній наділяється правом у 
таких випадках вимагати розірвання договору найму 
(абз. 2 ч. 1 ст. 784 цк україни). до прикладу, в п. 3.3. 
Порядку надання у тимчасове користування громадя-
нам предметів культурно-побутового призначення та 
громадського вжитку, затвердженого наказом укра-
їнського союзу об’єднань, підприємств і організацій 
побутового обслуговування населення від 16.12.1999 
р. № 46 [9], вказано, що наймач може розірвати до-
говір прокату (замовлення-зобов’язання) при невід-
повідності предмета прокату вимогам нормативної 
документації, а також санітарним нормам і правилам 
та правилам електро-пожежної безпеки.

висновки. зроблене дослідження про наслідки 
порушення наймодавцем обов’язку щодо передання 
майна у користування доводить, що наймач за таких 
обставин наділений значним арсеналом засобів за-
хисту своїх прав, які обумовлені сутністю відносин 
найму. Підстави та умови їх застосування залежать 
від виду договірної конструкції, за якою майно пере-
дається у тимчасове користування. При невиконанні 
чи неналежному виконанні наймодавцем обов’язку 
щодо переданням речі у користування, наймач у кож-
ному випадку наділений правом припинити право-
відносини шляхом відмови від договору найму чи 
його розірвання, яке супроводжується можливістю 
вимагати відшкодування збитків. Проте, цей спосіб 
захисту прав наймача є альтернативним по відно-
шенню до інших, які законодавець визначає у загаль-
них та спеціальних положеннях про найм.
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постановка проблеми. із затвердженням прин-
ципу змагальності у цивільному процесі та покла-
денням тягаря доказування на сторін провадження 
все більшого розвитку та удосконалення вимагають 
засоби доказування, а також шляхи застосування 
спеціальних знань для побудови правової позиції. 
в даному контексті слід згадати про таких учасни-
ків цивільного процесу, як експерт та спеціаліст. 
цивільні процесуальні статуси зазначених учас-
ників провадження являють предмет дослідження 
багатьох вчених. основною проблемою, що по-
стала перед наукою цивільного процесу, є відсут-
ність чіткого розмежування статусу, а відповідно і 
функцій даних учасників. з огляду на вищезазначе-
не, виникають питання щодо залучення спеціаліс-
та або експерта в конкретній ситуації. виходячи з 
поставленої проблеми завданнями даної статті є: 
аналіз цивільного процесуального статусу вище-
зазначених учасників; визначення чіткого переліку 
критеріїв розрізнення експерта та спеціаліста; до-
слідження такої ознаки даних учасників як «наяв-
ність спеціальних знань» ; формулювання власного 
визначення «спеціальних знань» ; визначення осо-
бливостей спеціальних знань даних учасників про-
цесу як критерій розмежування їх цивільних про-
цесуальних статусів.

стан дослідження. цивільні процесуальні ста-
туси експерта та спеціаліста досліджувало багато 
вчених, зокрема: с.с. Бичкова, ж.в. васильєва-Ша-
ламова, д.г. глушкова, т.М. кучер. Проблема спеці-
альних знань в процесі досліджувалася такими вче-
ними, як т.в. сахнова, ж.в. васильєва-Шаламова, 
а.г. давтян.

виклад основного матеріалу. у цПк україни 
зазначено, що експерт – це особа, якій доручено 
провести дослідження матеріальних об’єктів, явищ 
і процесів, що містять інформацію про обставини 
справи, і дати висновок з питань, які виникають під 
час розгляду справи і стосуються сфери її спеціаль-
них знань [1].

Як зазначає с.с. Бичкова, цивільний процесуаль-
ний статус експерта є сукупністю закріплених у ци-
вільному процесуальному законодавстві суб’єктивних 
цивільних процесуальних прав, юридичних цивіль-
них процесуальних обов’язків і законного цивільно-
го процесуального інтересу, які належать експерту як 
учаснику цивільного процесу [2, с. 16].

цивільний процесуальний статус експерта за-
кріплений у таких законодавчих актах як цивільний 
процесуальний кодекс україни, закон україни «Про 
судову експертизу», інструкції про призначення та 
проведення судових експертиз та експертних дослі-
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джень, затвердженої наказом Міністерства юстиції 
україни від 8 жовтня 1998 року. 

експерт наділений виключно процесуальним інтер-
есом у провадженні, тобто його законний інтерес по-
лягає у виконанні, покладених на нього обов’язків. Як 
зазначають а.в. кравченко та і.і. зеленкова, особливіс-
тю такого суб’єкта є відсутність об’єктивної заінтер-
есованості в кінцевому результаті вирішення справи, 
що зумовлено його функцією подання особливого роду 
доказу – висновку експерта [3, с. 43]. експерт є особою, 
що сприяє здійсненню судочинства.

у ч. 1 ст. 54 цПк зазначено, що спеціалістом 
може бути особа, яка володіє спеціальними знання-
ми та навичками застосування технічних засобів і 
може надавати консультації під час вчинення проце-
суальних дій з питань, що потребують відповідних 
спеціальних знань і навичок [1].

цивільний процесуальний статус спеціаліста ви-
значений у цПк і не отримав уточнення в інших 
нормативно-правових актах. тому слід зазначити про 
вузькість правового регулювання участі спеціаліста в 
цивільному процесі, що спричинене відсутністю та-
кої фігури в кодексі 1963 року. так, наприклад, у цПк 
відсутні положення про підтвердження спеціалістом 
наявності у нього спеціальних знань і навичок. незро-
зуміло, чи необхідна наявність у даної особи вищої 
освіти з питання, що цікавить суд, чи в даному кон-
тексті критерієм є виключно можливість даної особи 
здійснити ті обов’язки, які покладаються на неї в про-
цесі вирішення справи по суті. тобто на практиці ви-
никає проблема у визначенні відповідності конкрет-
ної особи тій задачі, яка перед нею поставлена.

відсутність чіткої регламентації статусу спеціа-
ліста спричиняє в подальшому труднощі у відмеж-
уванні останнього від експерта. Як зазначає глуш-
кова, чітке розмежування функцій і підстав участі 
цих двох суб’єктів стане запорукою більш швидкого 
і спрощеного розгляду справи, сприятиме полегшен-
ню роботи суду, оскільки призначення експертизи у 
разі відсутності підстав для цього тягне за собою не-
потрібні витрати часу і коштів [4].

спільною ознакою для спеціаліста та експерта є 
спосіб їх залучення до процесу, а саме ухвала суду. 
однак в даному контексті є відмінності, які стосу-
ються ініціювання залучення у процес даних осіб. 
це спричинено перш за все тим, що висновок екс-
перта є засобом доказування, а спеціаліста – ні. саме 
тому, враховуючи змагальність цивільного процесу, 
суд може тільки у окремих, визначених законом, ви-
падках залучати експерта, в основному дане право 
закріплене за сторонами. що ж стосується спеціаліс-
та, то для його залучення не визначено законодавчо 
ніяких обмежень, тобто ініціатива може виходити як 
від суду, так від сторін.

існує серед вчених думка щодо прирівнення 
статусу висновків експерта та спеціаліста, однак в 
даному контексті доцільною є позиція ж.в. васи-
льєвої-Шаламової, яка пропонує розглядати в суді 
висновки, які просто отримані за допомогою спе-
ціальних знань, проте не є висновками експерта, як 
письмовий доказ, а не як висновок експерта [5].

П.ф. немеш вважає, що є сенс передбачити у 
законодавчому порядку надання певного роду до-
кументів, що підтверджують наявність спеціальних 
знань та навичок. тому варто доповнити ч. 1 ст. 54 
цПк україни реченням такого змісту: «спеціаліст 
повинен надати до суду документи, які підтверджу-
ють у нього наявність спеціальних знань та нави-
чок» [6, с. 20].

також однією із основних відмінностей між да-
ними учасниками процесу є наявність законодавчо 
закріпленої вимоги до експерта бути внесеним до 
державного реєстру атестованих судових експер-
тів. тобто наявності спеціальних знань для набуття 
статусу експерта недостатньо, потрібно відповідати 
вимогам, висунутим до таких осіб у законі україни 
«Про судову експертизу» [7].

Як слушно зазначила т.М. кучер, експертом особа 
виступає в силу свого статусу, здобутого в результа-
ті виконання передбачених законодавством вимог, а 
спеціалістом – у зв’язку з професією, спеціальністю, 
кваліфікацією, тобто належного підтвердження своєї 
компетенції у певній галузі чи напрямку [8, с. 38].

однак вищеперераховані відмінності спеціаліста 
та експерта не дають відповіді на питання, коли по-
трібно залучати кого з даних учасників процесу, а та-
кож не розкривають функціональної їх відмінності.

аналізуючи визначення експерта та спеціаліста, 
можна зробити висновок, що дані учасники харак-
теризуються такою спільною ознакою як наявність 
спеціальних знань, які вони застосовують при здій-
сненні своєї функції в цивільному судочинстві. од-
нак слід відмітити відсутність законодавчого закрі-
плення поняття «спеціальні знання», що створює 
умови для різного тлумачення цієї правової категорії.

найпоширенішим розуміння «спеціальних 
знань» полягає у тому, що дані знання не є загально-
відомими, не є загальнодоступними, це знання, яки-
ми володіє обмежене коло спеціалістів. 

на підтвердження цього розуміння можна навести 
визначення ю.к. орлова, який вважає що спеціальні 
знання – це знання, які виходять за межі загальноос-
вітньої підготовки і життєвого досвіду і якими володіє 
обмежене коло осіб [9, с. 5-6]. однак, аналізуючи дану 
позицію, варто звернутися до думки ж.в. васильєвої-
Шаламової, яка вважає, що визначення, побудовані 
на критерії «загальновідомості» та «загальнодоступ-
ності» не є точними, оскільки «вони є абстрактними 
і практично неможливо чітко визначити, яка інформа-
ція є загальновідомою, а яка – ні, і якій кількості осіб 
вона відома» [10, с. 108]. на нашу думку, зауваження 
ж.в. васильєвої-Шаламової є ґрунтовним, оскільки 
в основі визначення «спеціальних знань» повинні ле-
жати якісні, а не кількісні характеристики. саме тому, 
даючи визначення «спеціальним знанням» слід вихо-
дити із сутності даного явища.

Як зазначає а.г. давтян, спеціальні знання 
з’являються на основі загальновідомих, і як би не 
розширювалися межі загальновідомих знань, вони 
ніколи не зможуть охопити всю область спеціаль-
них знань [11, с. 16]. щодо використання спеціаль-
них знань в цивільному процесі вчений зазначає, що 
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вони використовуються у відповідності із законом. 
це означає, що: 1) застосування спеціальних знань 
можливо тільки при наявності правових підстав; 2) 
при застосуванні спеціальних знань дотримувати-
ся умов і форм, встановлених процесуальним за-
конодавством та підзаконними актами; 3) в якості 
суб’єктів використання спеціальних знань можуть 
виступати тільки особи, уповноважені на це законом 
і підзаконними нормативними актами [11, с. 17].

на нашу думку, доцільним є таке визначення 
даної категорії: спеціальні знання – це сукупність 
знань та навичок у певній сфері людської діяльності, 
що є конкретизованими щодо певного предмету до-
слідження і застосовуються для вирішення питань, 
пов’язаних з процесом доказування.

на нашу думку, при визначенні «спеціальних 
знань» слід застосовувати поняття не «галузь», а 
«сфера людської діяльності», оскільки в межах од-
нієї галузі можуть виникати питання, які потребують 
різних спеціальних знань. наприклад, маючи знання 
у галузі медицини особа повинна володіти спеціаль-
ними знаннями із психіатрії для здійснення судово-
психіатричної експертизи.

на нашу думку, відмежування цивільних про-
цесуальних статусів експерта та спеціаліста слід 
проводити через конкретизацію тих «спеціальних 
знань», якими володіє кожен із учасників.

Як слушно зазначає т.в. сахнова, експерти-
зою являється застосування спеціальних знань не в 
будь-якій формі, а у формі дослідження. відповідно 
участь спеціаліста в процесі для надання допомоги 
суду в здійсненні процесуальної дії експертизою не 
буде; результати такої спеціальної діяльності ніякого 
доказового значення не мають [12, с. 9]. саме екс-
перт проводить спеціальне дослідження, зміст якого 
знаходиться за рамками процесуальної регламента-
ції (закон не регулює процес отримання наукових 
знань), а спеціаліст, як правило, бере участь у здій-
сненні судом процесуальної дії. але це не означає, 
що спеціаліст взагалі не повинен застосовувати ні-
яких спеціальних методів у своїй діяльності [12, с. 
24]. виходячи з вищезазначеного, можна зробити 
висновок, що діяльність спеціаліста супроводжує 
процесуальну діяльність суду, тобто для виконання 
спеціалістом своїх функції не потрібно проводити 
ніяких досліджень окремо, на відміну від експерта. 
на нашу думку, даний факт можна тлумачити та-
ким чином: «спеціальні знання» експерта характе-
ризуються поєднанням теоретичних та практичних 
аспектів, адже експерт у своїй діяльності досліджує 
сутність явища для того, щоб отримати нову, до цьо-
го часу не відому суду інформацію, водночас як спе-
ціаліст надає консультацію з приводу, вже існуючої 
інформації, тобто його діяльність має уточнюючий 
характер, у спеціаліста не виникає необхідності до-
сліджувати причинні зв’язки, характеристику, струк-
туру конкретного явища. тобто в процесі діяльності 
експерта отримується доказова інформація, а спеціа-
ліст працює з уже наявною.

однак при проведенні деяких експертиз також 
встановлюються факти, які існують на момент роз-
гляду справи в суді (наприклад, визначення групи 
крові, «генетична дактилоскопія» ). різниця полягає 
в тому, що встановлювані експертизою факти недо-
ступні безпосередньому сприйняттю (через органи 
чуття); їх виявлення потребує застосування спеці-
альних методик, проведення дослідження [12, с. 25].

на нашу думку, і спеціаліст, і експерт володіють спе-
ціальними знаннями, але в різних спеціальній та проце-
суальній формах. експерт та спеціаліст у своїй діяльнос-
ті оперують різним аспектами спеціальних знань, в силу 
тих функцій, які вони виконують в процесі. тобто спеці-
аліста не цікавитиме природа того явища, щодо якого він 
дає висновок. наприклад, здійснюючи фотозйомку, спе-
ціаліст не досліджуватиме в подальшому відповідність 
знімків тій обстановці, яка фіксувалася. на відміну від 
експерта, перед яким може бути покладена задача визна-
чити наявність або відсутність відео- або фотомонтажу 
та підтвердити достовірність знімків.

тому на нашу думку, слід чітко визначити при-
роду спеціальних знань експерта та спеціаліста, що 
буде ґрунтовним критерієм розмежування цивільно-
процесуального статусу даних учасників процесу. на 
нашу думку, слід на законодавчому рівні закріпити, 
якими саме спеціальними знаннями користуються 
дані суб’єкти. враховуючи характер діяльності спе-
ціаліста та експерта пропонуємо виділити спеціаль-
ні науково-пізнавальні знання експерта та спеціальні 
прикладні знання спеціаліста.

Під спеціальними науково-пізнавальними зна-
ннями експерта розуміємо сукупність знань і нави-
чок, що характеризуються поєднанням теоретичного 
базису та практичних вмінь і застосовують для ґрун-
товного дослідження явищ, предметів, подій.

щодо наукового пізнання, то, як зазначає а.г. 
давтян, воно являється складною формою людсько-
го пізнання, як здійснюється спеціальними способа-
ми, і носить цілеспрямований характер. тобто мож-
на зробити висновок, що спеціальні знання експерта 
носять саме науково-пізнавальний характер, адже за-
стосовуються виключно у формі дослідження з ме-
тою отримання нової інформації [11, с. 13-14].

Під спеціальними прикладними знаннями спе-
ціаліста розуміємо сукупність знань та навичок, що 
призначені для практичного застосування і не мають 
дослідницького характеру.

одинадцятитомний «словник української мови» 
одним із значень слова «прикладний» містить на-
ступне: «Який має практичне значення, не теоретич-
ний» . виходячи з даного розуміння, вважаємо до-
цільним вираження спеціальних знань спеціаліста 
через поняття прикладних знань [13, с. 638].

висновок. Підсумовуючи вищезазначене, мож-
на зробити висновок, що саме природа спеціальних 
знань експерта та спеціаліста є тим ґрунтовним кри-
терієм, який повинен стояти в основі розмежування 
цивільних процесуальних статусів даних учасників 
цивільного процесу.
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ЗдійсненнЯ контролЮ та наглЯду За дотриМаннЯМ прав дітей,  
усиновлених іноЗеМниМи гроМадЯнаМи: Міжнародний досвід

coNtroL aND SuperVISIoN of huMaN rIghtS of chILDreN aDopteD  
BY foreIgN cItIZeNS: INterNatIoNaL eXperIeNce

косенко н.п.,
здобувач кафедри цивільного права і процесу

Національної академії внутрішніх справ,
помічник-консультант

Народного депутата України на постійній основі

Розглянуто основні положення міжнародного законодавства у сфері здійснення нагляду та контролю за дотри-
манням прав дітей, усиновлених іноземцями. Обгрунтовано необхідність використання позитивного досвіду закор-
донних держав у галузі міжнародного усиновлення у національному законодавстві України.

Ключові слова: усиновлений, усиновлювач – іноземний громадянин, міжнародне усиновлення, права дітей.
Рассмотрены основные положения международного законодательства в сфере осуществления надзора и контро-

ля за соблюдением прав детей, усыновленных иностранцами. Обоснована необходимость использования позитив-
ного опыта зарубежных стран в отрасли международного усыновления в национальном законодательстве Украины.

Ключевые слова: усыновленный, усыновитель – иностранный гражданин, международное усыновление, пра-
ва детей.

The basic principles of international law in the field of supervision and enforcement of rights of children adopted by 
foreigners. The necessity of using the positive experience of foreign countries in the field of international adoption in the 
national legislation of Ukraine.

Key words: adoptee, adoptive parent, the foreign national, international adoption, children’s rights.

ст. 287 ск україни встановлене загальне прави-
ло, відповідно до якого облік і нагляд за дотриманням 
прав дітей, які усиновлені іноземцями і проживають 
за межами україни, здійснює відповідна консульська 
установа за дорученням Міністерства закордонних 
справ україни [1]. даною нормою також передбаче-
но, що порядок здійснення нагляду за дотриманням 
прав дітей, які усиновлені і проживають за межами 
україни, встановлюється кабінетом Міністрів укра-

їни. таким актом законодавства є Постанова кабіне-
ту Міністрів «Про порядок провадження діяльності з 
усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням 
прав усиновлених дітей» № 905 від 8 жовтня 2008 
року [2]. з огляду на це, слід погодитися з тими на-
уковцями, які наголошують, що ст. 287 ск україни 
має відсилочний характер [3, с. 359]. крім того, в 
україні чинні ряд інших нормативно-правових ак-
тів, які регламентують відносини усиновлення ді-
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тей-громадян україни іноземними громадянами. од-
нак, незважаючи на існування налагодженої системи 
законодавства у сфері міжнародного усиновлення, 
вона залишається найбільш уразливою.

аналіз останніх досліджень та публікацій. Пи-
тання щодо здійснення контролю та нагляду за до-
триманням прав дітей у сфері міжнародного усинов-
лення, є нині малодослідженими. в числі тих, хто 
безпосередньо висвітлював цю проблематику в своїх 
наукових доробках слід назвати: с. фурсу, М. логві-
нову, Х. лисенко, о. драгневич, в. Барсукову, л. зіл-
ковську, о. Пунду, о. губанову, н. Погорецьку та ін.

Метою статті є вивчення та аналіз міжнародної 
практики у сфері контролю та нагляду за дотриман-
ням прав дітей, які усиновлені іноземними громадя-
нами та можливості її застосування в україні.

основні результати дослідження. Пробле-
ма здійснення нагляду консульськими установами 
україни за станом утримання та виховання дітей, 
усиновлених іноземними громадянами залишається 
досить гострою. одним із проблемних аспектів є те, 
що питання нагляду за дотриманням прав усинов-
лених дітей – громадян україни за межами україни, 
регулюється не лише відповідно до чинного законо-
давства україни, а й законодавства держави, грома-
дянами якої є усиновлювачі або на теориторії якої 
постійно проживають усиновлювачі – особи без гро-
мадянства, оскільки на території іноземної держави, 
куди потрапляє дитина діє виключно юрисдикція 
іноземної держави, міжнародних договорів, учасни-
цею яких є україна. у зв’язку з цим, для налагоджен-
ня належного контролю за умовами проживання уси-
новлений дітей – громадян україни за кордоном, та 
захисту прав цих дітей, у разі їх порушення, нагаль-
ною і необхідною є співпраця українських консуль-
ських установ та дипломатичних представництв із 
відповідними державними органами іноземної дер-
жави і недержавними організаціями, які приймають 
участь у процесі усиновлення. Проте, налагодження 
механізму такої співпраці для україни, з огляду на 
приналежність законодавства іноземних держав до 
гаазької конвенції про захист дітей та співробітни-
цтво у галузі міждержавного усиновлення 1993 р., 
є процедурою ускладненою. в цьому аспекті слід 
наголосити, що за чинним законодавством таких 
країн, як австрія, великобританія, іран, республіка 
іспанія, сШа взагалі не передбачено процедуриз-
дійснення нагляду чи контролю за усиновленими 
дітьми, а також і звітування перед будь-ким про умо-
ви проживання та виховання усиновленої дитини. 
разом з тим більшість держав визнають все ж таки 
необхідність запровадження заходів контрою за 
умовами виховання та утримання усиновлених ді-
тей-іноземців. наприклад, контроль за вихованням 
усиновлених дітей в Бельгії, здійснюють органи со-
ціального захисту та, частково, посередницькі орга-
нізації. водночас є бельгійські родини, які усинови-
ли українських дітей без допомоги посередницьких 
організацій. це створює певні труднощі в отриманні 
річних звітів про виховання усиновлених дітей, пе-
ревірці консульським працівником умов їхнього про-

живання, оскільки точну адресу батьків інколи до-
водиться встановлювати через поліцію (наприклад, у 
разі зміни місця проживання), яка розглядає подібні 
звернення, як втручання у приватне життя громадян. 
з огляду на це, усиновлення дітей за допомогою по-
середницьких організацій, які зобов’язані впродовж 
місяця повідомити відповідні органи про прибуття 
такої дитини і щорічно звітувати про її виховання, 
на думку працівників посольства україни в Бельгії, є 
найбільш оптимальним.

у греції відповідними органами захисту сім’ї 
кожної периферії обов’язково здійснюється нагляд 
за дітьми, громадянами інших держав, яких усино-
вили громадяни греції. Проте, результати такого на-
гляду не розголошуються, і їх можна отримати лише 
за офіційним письмовим зверненням до компетент-
ного органу держави походження дитини. 

контроль за умовами проживання в іспанських 
сім’ях усиновлених дітей, здійснює генеральне 
управління з питань дитинства. При цьому повнова-
ження щодо здійснення контролю за умовами про-
живання та виховання усиновлених дітей, можуть за 
погодженням з державними органами передаватися 
недержавним установам – асоціації з питань між-
народного усиновлення. Метою такого контролю є 
нагляд за адаптацією дитини у новій сім’ї та надання 
методичної, а у разі необхідності, практичної допо-
моги батькам. основною формою роботи при цьому 
є відвідання сімей-усиновлювачів із залученням пе-
дагогів, психологів.

контроль за умовами проживання та виховання 
усиновлених дітей в ізраїлі здійснюється громад-
ськими некомерційними організаціями (амутами), 
які отримали ліцензію на діяльність у сфері між-
народного усиновлення від Міністерства праці та 
добробуту ізраїлю і Міністерства юстиції ізраїлю. 
згідно з законом ізраїлю про усиновлення, такий 
контроль здійснюється сертифікованим спеціальним 
працівником некомерційної організації та передба-
чає зустрічі з сім’ями та перевірки умов проживання 
і виховання усиновлених, темпи їх розвитку та аклі-
матизації в родинах, медичного обслуговування. за 
результатами цих перевірок некомерційна організа-
ція зобов’язана надавати письмові звіти до компе-
тентних органів по усиновленню іноземної держави. 
ці звіти готуються впродовж першого півроку уси-
новлення (за вимогами ізраїльського законодавства), 
раз на рік впродовж перших трьох років після уси-
новлення, а потім один раз на три роки до досягнен-
ня дитиною повноліття (за вимогами законодавства 
україни).

в італії здійснення нагляду за усиновленими ді-
тьми триває впродовж першого року після прибуття 
дитини в країну. форма нагляду, який здійснюють 
асоціації та місцеві соціальні служби, є відвідування 
сімей усиновлювачів та зустрічі з ними в осередках 
асоціації і служб. Місцевими соціальними служба-
ми та асоціаціями складаються звіти за результатами 
відвідання та спілкування з сім’ями.

форма звіту про умови виховання і прожи-
вання дитини, є довільною за змістом, проте в 
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обов’язковому порядку передбачає відповідні запи-
тання щодо фізичного, психологічного стану дити-
ни, умов виховання та розвитку, ставлення дитини 
до інших членів сім’ї, спорту, харчування, здоров’я 
тощо. звіти надсилаються до посольств держав уси-
новлених дітей.

законодавством королівства нідерланди здій-
снення нагляду за сім’ями з усиновленими дітьми 
покладено на організації, які виступили посередни-
ками при усиновленні. вони зобов’язані контролю-
вати сім’ю усиновлювачів упродовж року з моменту 
прибуття усиновленої дитини в королівство нідер-
ланди. контроль за умовами проживання дитини, 
за дотриманням прав неповнолітніх беруть на себе 
комітети із захисту прав дітей, які існують у кожній 
провінції королівства, та секретарі з ради із захисту 
прав дитини і призначені ними службовці. загаль-
ний нагляд здійснюється службовцями Міністерства 
юстиції, яким надані широкі повноваження щодо 
можливості ознайомлення із звітами та будь-якою 
іншою документацією щодо сім’ї з усиновленою ди-
тиною. окрім того, нагляд за проживаням на тери-
торії нідерландів дітей, які не набули громадянства 
нідерландів, здійснюється відповідними службами, 
в обов’язки яких входить контроль за іноземцями та 
охороною кордонів.

згідно із законодавством Швейцарії, контроль 
або нагляд за сім’єю, яка усиновила дитину-інозем-
ця, здійснюється кантональними службами молоді 
(які підпорядковані федеральному департаменту на-
родної освіти Швейцарії) та кантональними служба-
ми нагляду за іноземцями.

отже, законодавство більшості країн покладає 
функції нагляду за дотриманням прав усиновлених 
дітей-іноземних громадян на відповідні соціальні 
служби, недержавні агенства, які діють виключно 
в рамках національного законодавства. При цьому 
законодавство ряду країн не передбачає правових 
підстав для можливої участі у цьому процесі по-
садових осіб консульських установ інших держав. 
отже, невідповідність законодавства призводить 
до невиконання усиновлювачами дітей з україни, 
зобов’язання постановити дитину на консульський 
облік, чим перешкоджають здійсненню контролю 
за умовами її проживання та виховання. до того ж 
українські консульські служби інколи просто фізич-
но, з ряду об’єктивних причин, не завжди можуть 
здійснювати цей контроль.

наступним проблемним аспектом, з нашої точ-
ки зору, є те, що звіти про умови проживання та 
виховання усиновлених дітей здебільшого мають 
суб’єктивну інформацію, оскільки до консульських 
установ її подають безпосередньо усиновлювачі. 
Проте, як насправді живеться дітям, з таких звітів 
усиновлювачів судити важко. уявляється, що умови 
проживання усиновлених дітей мають перевірятися 
лише державними службами, тоді консульства отри-
муватимуть більш об’єктивні дані.

на думку деяких науковців, вирішення питання 
щодо здійснення належного контролю за умовами 
проживання усиновлених дітей – громадян україни, 

налагодження у цій сфері діяльності, дієвого співро-
бітництва з іноземними державами можливі за умо-
ви приєднання україни до гаазької конвенції 1993 р. 
у такому разі центральні юрисдикційні органи дер-
жав-сторін процесу усиновлення, зможуть реально 
здійснювати контроль за усиновленням та захищати 
права дітей у країні громадянства усиновлювачів [3, 
с. 363]. Проте існує і інша, абсолютно протилежна 
точка зору. так, екс-омбудсман н.і.карпачова упев-
нена, що гаазька конвенція про захист дітей та спів-
робітництво у галузі міждержавного усиновлення, 
не відповідає національним інтересам україни та 
містить норми, які суперечать національному укра-
їнському законодавству. зокрема, норми конвенції 
допускають посередницьку діяльність у сфері уси-
новлення, за яку в україні передбачену кримінальну 
відповідальність (ст. 169 кк україни). сімейним ко-
дексом україни (ст. 216) також забороняється будь-
яка посередницька і комерційна діяльність у сфері 
усиновлення. крім того, приєднання до гаазької 
конвенції, ст. 40 якої не допускає жодних застере-
жень до неї при ратифікації, але дозволяє діяльність 
уповноважених організацій (агенцій з усиновлення) 
з іноземних країн, що фактично може надати «зелене 
світло» для торгівлі українськими дітьми-сиротами 
[4, с. 127]. у даному випадку не можна однозначно 
стверджувати, що запропонована пропозиція є неза-
конною і непотрібною для нашої країни. у більшос-
ті країн світу значний обсяг процедури усиновлення 
здійснюється громадськими організаціями, які ма-
ють на це відповідний дозвіл держави (аргентина, 
Бельгія, Бразилія, ізраїль, індія, коста-ріка, нідер-
ланди, сШа, чилі тощо). Проблема полягає в тому, 
що сьогодні україна, на жаль, не настільки правова 
держава, яка б змогла здійснювати безпосередній 
жорсткий контроль за діяльністю громадських орга-
нізацій, які сприяють процесу усиновлення. 

запровадження для україни такої системи в су-
часних умовах може стати загрозою більш-менш 
сталій процедурі усиновлення. сплив певного часу, 
регламентація діяльності недержавних громадських 
організацій у сфері усиновлення, приєднання до 
прогресивних міжнародно-правових актів з питань 
усиновлення та відповідна зміна національного за-
конодавства, прозорість діяльності державного де-
партаменту з усиновлення та захисту прав дитини 
– ось неповний перелік чинників, від яких залежить 
прийняття україною пропозицій співробітництва 
іноземних недержавних організацій щодо участі в 
процедурі усиновлення та здійснення нагляду за 
українськими дітьми в країні проживання усинов-
лювачів.

висновки. вирішенню проблем у сфері міжна-
родного усиновлення, на нашу думку, могло б сприя-
ти прийняття окремого Порядку здійснення нагляду 
за дотриманням прав дітей, які усиновлені і прожи-
вають за межами україни, як це зроблено в інших 
країнах. так, державна дума російської федерації в 
постанові від 19 вересня 1997 р. «Про невідкладе-
ні міри щодо підвищення державного контролю за 
усиновленням» висловила занепокоєність ситуаці-
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єю, яка складається у сфері усиновлення дітей, осо-
бливо в частині міжнародного усиновлення. Було 
звернено увагу на відсутність двосторонніх міжна-
родних договорів між російською федерацію і іно-
земними державами про співробітництво в області 
міждержавного усиновлення, а також заснованого на 
нормах міжнародного права державного контролю 
за дотриманням прав дітей – громадян російської 
федерації. Проте тільки в березні 2000 р. урядом 
російської федерації були прийняті постанови, у 
відповідності до яких заборонялась посередницька 
діяльність по усиновленню. федеральні органи ви-
конавчої влади наділялись повноваженнями по про-
веденню перевірок діяльності іноземних організа-
цій, що займаються питаннями усиновлення, і тих, 
що бажають відкрити представництва на території 
росії. Постановою уряду російської федерації від 
28 березня 2000 р. «Про діяльність органів і орга-
нізацій іноземних держав по усиновленню дітей на 
теориторії російської федерації та контролю за її 
здійсненням» передбачена можливість видачі дозво-
лу на відкриття представництв некомерційним іно-
земним організаціям, що здійснюють діяльність по 
усиновленню на території своєї держави не менше 
5 років на момент подання заяви про акредитацію. 
При цьому іноземна організація, що бажає відкрити 
представництво на території російської федерації, 
зобов’язана надати копію установчих документів, ві-
домості про її некомерційний статус, організаційну 

структуру, персонал, копію ліцензії, що підтверджує 
повноваження по здійсненню діяльності щодо уси-
новлення дітей, рекомендаційні листи компетент-
ного органу держави місцязнаходження іноземної 
організації, відомості про голову представництва і 
т. ін. Постановою також передбачені і підстави для 
відмови в акредетації представництва іноземної дер-
жави, продовження її строку або дострокового при-
пинення у випадках надання недостовірної інфор-
мації про свою діяльність, при наявності негативної 
інформації про діяльність іноземних організацій чи 
їх представництв тощо. до того ж, підкреслюють ро-
сійські фахівці, будучи наділеними правом вільного 
доступу до інформації про дітей-громадян росії, які 
усиновлені іноземцями, консули не наділені повно-
важеннями і не несуть відповідальності за виявлен-
ня правопорушень, вчинюваних щодо дітей, усинов-
лених іноземними громадянами, і які проживають на 
території консульського округу, що, зрозуміло, ста-
новить певну проблему [5, с. 33].

Як вихід із такої ситуації пропонується: поклас-
ти на консульські установи обов’язок обстежувати 
умови життя дітей, усиновлених іноземними гро-
мадянами і зареєстрованих на території відповідно-
го консульського округу; законодавчо передбачити 
необхідність правового врегулювання порядку ви-
конання цього зобов’язання; паралельно вживати за-
ходів до розвитку інституту прокурорського нагляду 
над консульськими установами.
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розподілення всіх авторських правомочностей 
за своїм змістом на дві основні групи – особисті не-
майнові права та майнові є досить традиційним для 
вітчизняної та зарубіжної цивілістичної науки і, крім 
того, знайшло відображення в положеннях вітчизня-
ного законодавства (статті 14 та 15 закону україни 
«Про авторське право і суміжні права» [1], а також 
в статтях 438 та 440 цивільного кодексу україни [2] 
(далі – цк україни). 

однак, на сьогоднішній день положення законо-
давства україни щодо особистих немайнових прав 
містять певні протиріччя та недоліки, що певним 
чином негативно впливає на практику правозастосу-
вання. зокрема, незважаючи на те, що право на об-
народування твору традиційно визнається в якості 
одного з найважливіших авторських прав, при ви-
значенні його змісту за законодавством україни та 
його місця в системі авторських правомочностей 
виникає чимало дискусійних питань. насамперед, 
це пов’язано з необхідністю розмежування права на 
оприлюднення та права на опублікування, які визна-
чені у статті 1 закону україни «Про авторське право 
і суміжні права» [1] та в статті 442 цк україни [2].

також певні зауваження викликає нормативне 
врегулювання авторського права на доступ до твору 
образотворчого мистецтва, яке передбачене в статті 
26 закону україни «Про авторське право та суміжні 
права», проте не включене положеннями законодав-

ства до переліку особистих немайнових прав [1], що 
безумовно надає порушеному нами питанню акту-
альності, а його вирішенню правозастосовної цін-
ності.

слід зазначити, що питання права на оприлюд-
нення ставало предметом розгляду таких вітчизня-
них та зарубіжних вчених юристів як а. і. ваксберг, 
і. і. ващинець, е. П. гаврилов, с. П. гришаєв, д. 
девіс, в. а. дозорцев, в. о. калятин, Я. а. канто-
рович, М. л. клик, М. М. кузнєцов, г. леттерман, 
М.М. Малеін, а. П. сергеєв, с. а. сударіков, Є. П. 
торкановський, а. чейвз та інші.

Метою статті є висвітлення окремих питань 
щодо правової характеристики та визначення місця 
права на оприлюднення та права на доступ в системі 
виключних авторських прав відповідно до законо-
давства україни.

так, стаття 1 закону україни «Про авторське пра-
во і суміжні права» визначає право на оприлюднення 
як здійснену за згодою автора чи іншого суб’єкта ав-
торського права дію, що вперше робить твір доступ-
ним для публіки шляхом опублікування, публічного 
виконання, публічного показу, публічної демонстра-
ції, публічного сповіщення тощо [1].

Право на опублікування твору визначається в 
цьому законі як випуск в обіг за згодою автора чи 
іншого суб’єкта авторського права виготовлених по-
ліграфічними, електронними чи іншими способами 
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авторських прав. Автором проведено порівняльний аналіз права на оприлюднення та права на опублікування, а 
також надано характеристику визначень цих прав, що містяться в положеннях законодавства. Досліджено природу 
права на доступ до результатів інтелектуальної діяльності, сформовано конкретні пропозиції з вдосконалення чин-
ного законодавства у сфері інтелектуальної власності.
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Статья посвящена рассмотрению природы права на обнародование и определению его места среди других 

исключительных авторских прав. Автором проведен сравнительный анализ права на обнародование и права на 
опубликование, а также охарактеризованы их определения, которые содержатся в положениях законодательства. 
Исследована природа права на доступ к результатам интеллектуальной деятельности, сформированы конкретные 
предложения по совершенствованию действующего законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: авторское право, исключительные права, обнародование, опубликование, распростране-
ние, доступ.

The article is devoted to the elucidation of nature of the right to disclosure and to clearing up its place among other exclusive 
rights. The author conducted a comparative analysis of the right on promulgation and the right to publishing, and the characteristic 
of the definitions of both rights contained in the provisions of the law. The nature of the right on access to the results of intellectual 
activity is find out, the concrete proposals of improvement the legislation on intellectual property are formed.
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примірників твору у кількості, здатній задовольни-
ти, з урахуванням характеру твору, розумні потреби 
публіки, шляхом їх продажу, здавання в майновий 
найм, побутового чи комерційного прокату, надання 
доступу до них через електронні системи інформації 
таким чином, що будь-яка особа може його отрима-
ти з будь-якого місця і у будь-який час за власним 
вибором або передачі права власності на них чи во-
лодіння ними іншими способами. опублікуванням 
твору вважається також депонування рукопису тво-
ру у сховищі (депозитарії) з відкритим доступом та 
можливістю одержання в ньому примірника (копії) 
твору [1].

Як справедливо зазначає і. і. ващинець, «…під-
хід до співвідношення понять «оприлюднення-опу-
блікування» у чинному законі цілком відповідає 
уявленням, що склалися про них у міжнародній док-
трині авторського права, де оприлюднення дозволяє 
робити твір вперше доступним для публіки, а опу-
блікування є більш вузьким поняттям і передбачає 
надання у розпорядження публіки екземплярів (ма-
теріальних носіїв) твору» [3, c. 74].

також легальні визначення, що містяться в статті 1 
вищенаведеного закону в цілому відповідають поло-
женням основних міжнародних угод у сфері авторсько-
го права: Бернської конвенції про охорону літературних 
і художніх творів (зокрема, визначення «випущених у 
світ творів» у статті 3 Бернської конвенції) [4] та всес-
вітньої конвенції про авторське право (зокрема, визна-
чення поняття «випуску в світ» у статті 6 всесвітньої 
конвенції про авторське право) [5]. 

Єдиною важливою невідповідністю вищевказа-
них формулювань закону україни «Про авторське 
право і суміжні права» традиційному розумінню цих 
прав є включення в поняття опублікування ще одно-
го способу надання твору – через електронні систе-
ми інформації таким чином, що будь-яка особа може 
отримати доступ з будь-якого місця і у будь-який час 
за його вибором.

такий підхід неодноразово піддавався обґрунто-
ваній критиці в цивілістичній літературі [6, c. 35], 
проте цк україни містить абсолютно протилежний 
підхід до врегулювання цього питання. так, згідно зі 
статтею 442 цк україни твір визнається опублікова-
ним (випущеним у світ), якщо він будь-яким спосо-
бом повідомлений невизначеному колу осіб, у тому 
числі виданий, публічно виконаний, публічно пока-
заний, переданий по радіо чи телебаченню, відобра-
жений у загальнодоступних електронних системах 
інформації [2].

таким чином, цк україни визначає зміст права 
на опублікування практично ідентичним змістом 
права на оприлюднення, що наводиться у статті 1 за-
кону україни «Про авторське право і суміжні права», 
а права на оприлюднення взагалі не передбачає.

також явною техніко-юридичного помилкою 
можна вважати те, що положення статей 440 та 441 
цк україни відносять право на опублікування (ви-
пуск у світ) до майнових прав автора, тоді як зміст 
даного права сформульовано ідентично з правом на 
оприлюднення (як воно визначається в законі укра-

їни «Про авторське право і суміжні права» ), яке, в 
свою чергу, в цивілістичній літературі традиційно 
відноситься до особистих немайнових прав авторів 
[7, c. 212-213; 8, c. 69-72].

коментуючи положення закону україни «Про ав-
торське право і суміжні права», який не містить пря-
мих вказівок на майновий чи немайновий характер 
права на оприлюднення, с. М. клейменова справед-
ливо зазначає: «уявляється вірним розглядати право 
автора на обнародування самостійним особистим 
немайновим правом і розуміти його значення, як на-
дання автору можливості вперше зробити свій твір 
доступним для загального відома, при цьому необ-
хідно уточнити, що такі дії завжди здійснюються 
паралельно з якимось іншим правом автора, як то 
опублікування, публічний показ тощо» [9, c. 36].

з цього можна зробити деякі висновки. 
По-перше, стаття 442 цк україни, що містить ви-

значення права на опублікування, що суперечить як 
положенням статті 3 Бернської конвенції, так і статті 
6 всесвітньої конвенції про авторське право, не по-
винна в цій частині застосовуватися. 

це обґрунтовується тим, що згідно зі статтею 9 
конституції україни чинні міжнародні договори, 
згода на обов’язковість яких надана верховною 
радою україни, є частиною національного законо-
давства україни [10]. також відповідно до статті 
10 цк україни [2] та статті 5 закону україни «Про 
авторське право і суміжні права» [1] якщо чинним 
міжнародним договором, згода на обов’язковість 
якого надана верховною радою україни, встанов-
лено інші правила, ніж ті, що містяться в законодав-
стві україни про авторське право і суміжні права, 
то застосовуються правила міжнародного договору. 
на застосуванні цих нормативних положень при 
розв’язанні колізій правових норм та у випадку 
відсутності певних норм у діючому законодавстві 
в сфері охорони авторських прав наголошується 
також у пункті 2 Постанови Пленуму верховного 
суду україни «Про застосування судами норм за-
конодавства у справах про захист авторського права 
і суміжних прав» [11].

По-друге, в чинне законодавство україні слід як-
найшвидше внести зміни, щоб усунути протиріччя 
між формулюванням статті 442 цк україни та поло-
женнями інших нормативних актів (закону україни 
«Про авторські права і суміжні права» та діючих в 
україні міжнародних конвенцій).

вважається, що найбільш правильним підходом 
(з урахуванням положень інших частин статті 442 
цк україни, які відповідно до загальноприйнятої 
практики повинні застосовуватися до права на опри-
люднення) було б зміна назви статті 442 цк україни 
на «Право на оприлюднення (розкриття публіці)» та 
виклад цієї статті в такій редакції: 

«1. твір вважається оприлюдненим, якщо до ньо-
го наданий доступ будь-яким способом невизначе-
ному колу осіб, у тому числі шляхом опублікування, 
публічного виконання, публічного показу, передачі 
по радіо чи телебаченню, відображення у загально-
доступних електронних системах інформації. 
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2. твір не може бути оприлюднений, якщо він по-
рушує права людини на таємницю її особистого і сі-
мейного життя, завдає шкоди громадському порядку, 
здоров’ю та моральності населення. 

3. ніхто не має права оприлюднити твір без згоди 
автора, крім випадків, встановлених цим кодексом 
та іншим законом.

4. у разі смерті автора його правонаступники ма-
ють право на оприлюднення твору, якщо це не супер-
ечить волі автора» .

що стосується авторського права на доступ до 
твору, то відповідно до статті 26 закону україни «Про 
авторське право та суміжні права» [1] при передачі 
твору образотворчого мистецтва чи матеріального 
об’єкта, в якому втілено цей твір, у власність іншій 
особі автор має право вимагати доступу до цього тво-
ру з метою його використання для відтворення (ви-
готовлення примірників, слайдів, карток, переробок 
тощо) за умови, що це не порушує законні права та 
інтереси власника твору образотворчого мистецтва. 
власник не може відмовити автору в доступі до твору 
без достатніх підстав. При цьому від власника твору 
не можна вимагати доставки твору авторові.

чинне законодавство україни про авторське пра-
во не містить будь-яких обмежень або спеціальних 
умов здійснення права доступу, за винятком єдиної 
вказівки закону на те, що від власника оригіналу 
не можна вимагати доставки твору авторові. однак 
власник оригіналу твору зобов’язаний забезпечити 
доступ до твору і надати автору можливість робити 
фотографії, копії або записи. При цьому не має зна-
чення той факт, чи переслідує при цьому автор мету 
отримати матеріальну вигоду.

на автора, в свою чергу, покладається обов’язок 
враховувати законні інтереси власника. власник 
оригіналу твору, зокрема, має право вимагати від ав-
тора відшкодування своїх витрат, які були заподіяні 
в процесі здійснення доступу автора до свого твору.

Право доступу надається законодавством тільки 
авторові твору й у спадщину не переходить. слід за-
значити, що право доступу не визнається Бернською 
конвенцією, проте воно існує в законодавстві цілого 
ряду країн. також необхідно відзначити, що в циві-
лістичній літературі існують різні точки зору щодо 
того, до якої категорії відноситься прав право, що 
розглядається.

у переліку, зазначеному в статті 14 закону укра-
їни «Про авторське право та суміжні права» [1], а 
також в статтях 438 та 423 цк україни [2] воно від-
сутнє. також воно відсутнє і в переліку майнових 
прав, хоча необхідно враховувати, що він не носить 
вичерпного характеру.

а. П. сергєєв відносить дане право до майнових, 
оскільки, на його думку, право доступу надається 
авторам з конкретною метою, а саме: для забез-
печення можливості відтворення твору, тобто для 
реалізації майнової правомочності [7, c. 220-221]. 
з цим не можна цілком погодитися, оскільки реа-
лізуючи право доступу і здійснюючи відтворення 
твору, автор може керуватися інтересами нематері-
ального характеру (наприклад, створення копії для 
особистих цілей, на пам’ять і т. д.) і не пересліду-
вати цілей отримання винагороди від використання 
створеної копії.

інші ж правознавці, наприклад, в. о. калятін [8, 
c. 72-93], с. П. гришаєв, е. П. гаврилов, відносять 
дане право до особистих немайнових, що видається 
більш відповідним природі даного права [12; 13].

також можна погодитися з думкою в. о. калятіна 
з приводу того, що право доступу можна розглядати 
як засіб забезпечення інших прав (наприклад, права 
на відтворення, а також, певною мірою, і права на 
недоторканність) [8, c. 72-93].

відсутність даного права в переліку як особистих 
немайнових так і майнових прав дозволяє зробити 
висновок про те, що дане право (як і, наприклад, 
право слідування, яке також відсутнє в переліках 
особистих немайнових і майнових прав) віднесе-
но законодавцем до розряду особливих авторських 
правомочностей. таким чином, це дає підстави для 
точки зору, що чинне законодавство виділяє окрему 
третю групу «інших» прав, що, в свою чергу, істотно 
змінює погляд на сформований в цивілістичній док-
трині і відображений в законодавстві поділ автор-
ських прав на особисті немайнові та майнові.

однак з такою ситуацією важко погодитися. Як 
вважається, право на доступ має немайновий ха-
рактер, його слід розглядати разом з іншими осо-
бистими немайновими правами автора і включити 
в нормативно-визначений перелік особистих не-
майнових прав. таке рішення даного питання до-
зволило б уникнути необхідності виділення нової 
категорії правочинів, їх поділу на три групи, і тим 
самим, відходу від загальноприйнятої класифікації 
авторських прав.

висновки. Попри те, що в цілому нормативне 
регулювання особистих немайнових авторських 
прав за законодавством україни відповідає світовій 
практиці та положенням основних міжнародних до-
кументів в сфері авторського права, в положеннях 
діючих нормативних актів україни існують певні 
протиріччя та недоліки, які, на наш погляд, повинні 
бути усунені шляхом внесення відповідних змін до 
положень законодавства.
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приЗнаЧеннЯ акціонероМ представника 
длЯ уЧасті у Загальних ЗБорах

purpoSe SharehoLDer repreSeNtatIVeS 
to partIcIpate IN the geNeraL MeetINg

крижанівська і.в.,
аспірант кафедри права інтелектуальної власності 

та корпоративного права
Національного університету «Одеська юридична академія» 

Стаття присвячена дослідженню правового регулювання призначення акціонером представника для участі у загаль-
них зборах товариства. Визначено питання, яким слід приділити особливу увагу при видачі довіреності представнику. 

Ключові слова: акціонер, представник, загальні збори акціонерного товариства, довіреність, завдання на голо-
сування.

Статья посвящена исследованию правового регулирования назначения акционером представителя для уча-
стия в общем собрании общества. Определены вопросы, которым следует уделить особое внимание при выдаче 
доверенности представителю. Раскрыты особенности представительства в акционерных отношениях.

Ключевые слова: акционер, представитель, общее собрание акционерного общества, доверенность, задача 
на голосование.

The article is devoted to the study of the legal regulation of destination shareholder representative to participate in the 
general meeting of the company. Disclosed the issues, that should be given special attention when issuing the power of 
attorney representative. 

Key words: shareholder representative, the general meeting of joint stock company, power of attorney, the task of the vote.

постановка проблеми. відповідно до ст. 159 
цивільного кодексу україни та ст. 39 закону украї-
ни «Про акціонерні товариства» акціонер має право 
призначити свого представника для участі у зборах. 
Представник може бути постійним чи призначеним 
на певний строк. акціонер має право у будь-який мо-
мент замінити свого представника у вищому органі 
товариства, повідомивши про це виконавчий орган 
акціонерного товариства.

Призначення представника для участі у загаль-
них зборах має важливе значення для забезпечен-
ня реалізації акціонером належного йому права на 
участь в управлінні товариством. разом з тим право-
ве регулювання відносин у сфері призначення акці-
онером представника для участі у загальних зборах 

викликає чимало запитань, від визначення порядку 
голосування на загальних зборах до визначення кіль-
кості представників та узгодження їх діяльності.

неналежне оформлення повноважень представ-
ника для участі у загальних зборах може стати під-
ставою для відмови у реєстрації представника як 
учасника загальних зборів, внаслідок чого не будуть 
забезпечені інтереси акціонера. крім того, якщо ак-
ціонер є власником великої кількості акцій, під за-
грозою може опинитись можливість проведення за-
гальних зборів у зв’язку з відсутністю необхідного 
кворуму. 

у зв’язку із зазначеним належне оформлення по-
вноважень представника акціонера на участь у за-
гальних зборах має важливе значення не лише для 
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забезпечення прав та інтересів акціонера, а й для 
забезпечення інтересів інших акціонерів та самого 
товариства.

стан дослідження. загальні питання правового 
статусу учасників корпоративних правовідносин до-
сліджувались у працях о.М. вінник, в.М. кравчука, 
і.Б. саракун та інших.

зміни, які відбули у регулюванні створення та 
діяльності акціонерних товариств з прийняттям за-
кону україни «Про акціонерні товариства», в тому 
числі й різні аспекти представництва інтересів акці-
онерів та засновників акціонерного товариства, до-
сліджено в роботах к.в. денисенко, н.і. костової, 
о.в. зудіхіна тощо.

окремі питання здійснення представництва в ак-
ціонерних відносинах досліджували у працях: і.в. 
спасибо-фатєєвої [1], т.в. фалеєєвої [2], с.с. крав-
ченко [3]. 

разом з тим залишається чимало питань у сфері 
представництва акціонерів на загальних зборах то-
вариства, які потребують дослідження з метою удо-
сконалення правового регулювання відповідних від-
носин.

Метою дослідження є виявлення проблемних 
питань у сфері призначення акціонером представни-
ків для участі на загальних зборах на підставі ана-
лізу положень чинного законодавства та практики 
його застосування.

виклад основного матеріалу. Правові засади 
призначення акціонером представника для участі у 
загальних зборах акціонерного товариства закріпле-
но у цивільному кодексі україни та законі україни 
«Про акціонерні товариства» . 

відповідно до законодавства повноваження пред-
ставника на участь у загальних зборах посвідчується 
довіреністю. 

з одного боку, довіреності забезпечують здій-
снення права участі в загальних зборах тих осіб, 
які не можуть з тих або інших поважних причин 
це зробити: хворіє, є літньою людиною, перебуває 
у відрядженні тощо, тобто якщо особа не може са-
мостійно це зробити. з іншого ж боку, представни-
цтвом є правовідносини, в яких представник має 
право вчинити від імені особи,яку він представляє 
(учасника), один або кілька правочинів. немає сум-
ніву в тому, що участь у загальних зборах правочи-
ном не є, як не є правочином і голосування, виступ 
на зборах тощо [3, с. 19].

водночас з огляду на те, що є три види представ-
ництва, одним із яких є представництво за догово-
ром (як правило, доручення), а за ст. 1000 цк украї-
ни повірений зобов’язується вчинити від імені та за 
рахунок довірителя певні юридичні дії (а не лише 
правочини!), то цим не виключається, що такими 
діями може бути й участь у загальних зборах акці-
онерів [1].

довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах може посвідчуватися реєстратором, 
депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими по-
садовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в 
іншому передбаченому законодавством порядку.

відповідно до Порядку вчинення нотаріальних 
дій нотаріусами україни у довіреності мають бути 
чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити 
представнику. дії, які належить вчинити представни-
ку, мають бути правомірними, конкретними та здій-
сненними. у тексті довіреності мають бути зазначені 
місце і дата її складання (підписання), прізвища, іме-
на, по батькові (повне найменування для юридичної 
особи), місце проживання (місцезнаходження – для 
юридичної особи) представника і особи, яку пред-
ставляють, а в необхідних випадках і посади, які 
вони займають [4].

довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах акціонерного товариства може місти-
ти завдання щодо голосування, тобто перелік питань 
порядку денного загальних зборів із зазначенням 
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно про-
голосувати. Під час голосування на загальних зборах 
представник повинен голосувати саме так, як перед-
бачено завданням щодо голосування. Якщо довіре-
ність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на 
загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

відповідно до ст. 1003 цивільного кодексу укра-
їни у договорі доручення або у виданій на підставі 
договору довіреності мають бути чітко визначені 
юридичні дії, які належить вчинити повіреному. дії, 
які належить вчинити повіреному, мають бути пра-
вомірними, конкретними та здійсненними. 

довіреністю, яка видається представникові для 
участі у зборах, може бути доручено представникові 
вчиняти наступні дії: 

– реєструватися для участі у загальних зборах 
акціонерів; брати участь у голосуванні на загальних 
зборах акціонерів; 

– висувати кандидатів у виборні органи акціонер-
ного товариства;

– вносити пропозиції щодо проектів рішень за-
гальних зборів акціонерів;

– звертатися за отриманням інформації та 
роз’яснень до посадових осіб товариства;

– підписувати листи, заяви, клопотання, протоко-
ли та інші документи [5].

у законі «Про акціонерні товариства» передба-
чено, що за умови надання завдання на голосування 
представник має діяти чітко в межах, визначених у 
довіреності. разом з тим не передбачено, які мають 
наставати наслідки у випадку голосування представ-
ником на загальних зборах без врахування вказівок 
акціонера. враховуючи відсутність спеціальних при-
писів з цього приводу у законі, вважається, що мають 
застосовуватись загальні положення цивільного ко-
дексу україни. так, відповідно до ст.. 1004 цк украї-
ни повірений може відступити від змісту доручення, 
якщо цього вимагають інтереси довірителя, і пові-
рений не міг попередньо запитати довірителя або не 
одержав у розумний строк відповіді на свій запит. 
у цьому разі повірений повинен повідомити дові-
рителя про допущені відступи від змісту доручення, 
як тільки це стане можливим. Правочин, вчинений 
представником з перевищенням повноважень, ство-
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рює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки 
особи, яку він представляє, лише у разі наступного 
схвалення правочину цією особою. Правочин вважа-
ється схваленим, зокрема, у разі, якщо особа, яку він 
представляє, вчинила дії, що свідчать про прийняття 
його до виконання. 

щодо застосування наслідків перевищення по-
вноважень представником у відносинах між акціо-
нером та його представником, і.в. спасибо-фатєєва 
відзначає наступне. у конструкції дій представника-
акціонера не вбачається правочину. і перевищення 
представником повноважень не потягне для нього 
жодних наслідків. останні матимуть відношення 
лише щодо акціонерів. Можна лише вести мову про 
такі механізми впливу на ситуацію, що склалася не 
в інтересах акціонера, як зробити спробу визнати 
рішення загальних зборів недійсними. однак це не-
ймовірно складне питання, що потребує численних 
доказів, доведеності дій не в інтересах акціонера або 
з перевищенням наданих повноважень. у противно-
му випадку суд може не вбачити ніяких порушень 
в діях представника, з огляду на те, що незначність 
голосів акціонера, якого представляли на загальних 
зборах, не вплинула на винесене зборами рішення, 
що не задовольняє акціонера [6]. 

однак з прийняттям закону україни розширено 
права акціонерів, в тому числі реалізація яких зале-
жить від голосування акціонера на загальних зборах. 
так, відповідно до ст. 68 закону «Про акціонерні 
товариства», кожний акціонер – власник простих 
акцій товариства – має право вимагати здійснення 
обов’язкового викупу акціонерним товариством на-
лежних йому голосуючих акцій, якщо він зареєстру-
вався для участі у загальних зборах та голосував 
проти прийняття загальними зборами рішення про: 
злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, змі-
ну типу товариства; вчинення товариством значного 
правочину; зміну розміру статутного капіталу. Пере-
лік акціонерів, які мають право вимагати здійснення 
обов’язкового викупу належних їм акцій відповідно 
до частини першої та другої цієї статті, складаєть-
ся на підставі переліку акціонерів, які зареєстру-
валися для участі в загальних зборах, на яких було 
прийнято рішення, що стало підставою для вимоги 
обов’язкового викупу акцій. 

реалізація вказаного права викликає не менше 
запитань, ніж призначення представника для участі 
у загальних зборах. в першу чергу, постає питання, 
чи виникне в акціонера право вимагати викуп акцій, 
якщо замість нього участь у загальних зборах буде 
приймати представник? у ст. 68 акцентується ува-
га на участі саме акціонера та не зазначається про 
участь представника, що не є доречним. адже, якщо 
акціонер має право призначати представника для 
участі у загальних зборах, відповідно, і право вима-
гати викуп акцій товариством за умов, визначених у 
ст.. 68 закону, може в нього виникати, якщо відповід-
не рішення від його імені буде прийнято на загальних 
зборах його представником. в цьому випадку постає 
інше питання: які будуть наслідки, якщо представ-
ник буде голосувати всупереч інтересам акціонера. 

так, якщо представник акціонера не проголосує 
проти прийняття загальними зборами рішення про 
злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, змі-
ну типу товариства, вчинення товариством значного 
правочину, зміну розміру статутного капіталу, і таке 
рішення буде прийнято на загальних зборах, у акціо-
нера не виникне право вимагати викуп акцій, навіть 
якщо він не підтримає прийнятих рішень. видаєть-
ся, що наслідки будуть залежати від того, на підставі 
якої довіреності буде діяти представник. По-перше, 
це видача представнику довіреності без завдання для 
голосування. в такому випадку передбачається, що 
представник діє в інтересах акціонера, однак рішен-
ня приймає самостійно. довести в такому випадку 
незаконність дій представника, а також відсутність у 
акціонера намірів голосувати за прийняття рішення 
з питань, визначених у ст. 68 закону «Про акціонер-
ні товариства», буде вкрай важко. По-друге, якщо 
буде видано довіреність із завданням на голосуван-
ня, в якій чітко буде визначено, як має голосувати 
представник по вказаних питаннях. Якщо всупереч 
завданню на голосування представник проголосує 
іншим чином, такі дії повинні бути визнані неза-
конними, а рішення – прийнятим з перевищенням 
наданих представнику повноважень. видається, що 
за таких умов акціонеру буде легше реалізувати пра-
во вимагати викуп акцій, адже підтвердженням його 
намірів голосувати проти прийняття відповідних рі-
шень будуть положення довіреності, які визначають 
завдання на голосування представника. 

не менш важливе значення має належне оформ-
лення довіреності. Якщо буде встановлено, що пред-
ставник діяв на підставі недійсної довіреності, ви-
даної з порушенням приписів законодавства, може 
виникнути питання щодо правомочності загальних 
зборів. Практиці відомі випадки, коли внаслідок не-
належного оформлення повноважень представника 
акціонера, рішення загальних зборів були визнані 
недійсними. Банк «а» звернувся до господарсько-
го суду області з позовом про визнання недійсними 
рішень, прийнятих на загальних зборах акціонерів 
відкритого акціонерного товариства «Б». Банк мо-
тивував свої вимоги тим, що на зборах не було кво-
руму, оскільки при реєстрації учасників були неза-
конно враховані голоси акціонерів, які передали свої 
повноваження за недійсними довіреностями. судом 
було встановлено, що довіреності, за якими акціоне-
ри передали голоси, посвідчені членами правління з 
порушенням ст. 48 закону україни «Про господар-
ські товариства», якою передбачено, що лише голо-
ва правління має право безпосередньо здійснювати 
дії від імені товариства, а члени правління – лише у 
випадках прямо передбачених статутом товариства. 
вищий господарський суд з’ясував, що членам прав-
ління такі повноваження не були делеговані, а тому 
довіреності, посвідчені цими членами правління, ви-
знані недійсними. за таких обставин суд визнав за-
гальні збори акціонерів відповідача недійсними (По-
станова вгсу від 10.06.2002р. у справі N12/487) [7].

наступним питанням є визначення кількості 
представників, яких може призначати акціонер для 
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участі на загальних зборах та узгодження порядку їх 
дій. так, відповідно до ст. 39 закону україни «Про 
акціонерні товариства» акціонер має право видати 
довіреність на право голосування на загальних збо-
рах декільком своїм представникам. разом з тим, від-
повідно до ст. 40 закону, у разі, якщо для участі в 
загальних зборах з’явилося декілька представників 
акціонера, реєструється той представник, довіре-
ність якому видана пізніше. у зв’язку з цим постає 
питання, чи зможуть інші представники, довіреність 
яким видана раніше, прийняти участь у загальних 
зборах, чи в даному випадку на представників буде 
розповсюджуватись загальне правило, встановлене 
для акціонерів, а саме: акціонер, який не зареєстру-
вався, не має права брати участь у загальних зборах. 
крім того, акціонер може видати довіреність двом 
представникам в один і той же день. Яким чином в 
даному випадку вирішувати, кому довіреність вида-
на пізніше? крім того, акціонер може розподілити 
між представниками питання порядку денного, по 
яких кожний з представників має приймати рішення, 
та видати завдання на голосування. у цьому випадку 
виникає ще одне питання: якщо до участі у загаль-
них зборах буде допущено лише одного представни-
ка, як бути з голосуванням по питанням, на вирішен-
ня яких був уповноважений другий представник? 

з іншої сторони, участь у загальних зборах де-
кількох представників від одного акціонера також 
може призводити до чималих складнощів. По-перше, 
це збільшення кількості учасників зборів, що може 
ускладнювати навіть з організаційної точки зору 
проведення загальних зборів. По-друге, якщо пред-

ставникам не буде надано завдання для голосуван-
ня, не слід виключати виникнення спорів між ними 
щодо голосування по тих чи інших питаннях тощо.

висновки загальні засади призначення акціо-
нерів представника для участі на загальних зборах 
визначено у законі україни «Про акціонерні товари-
ства» . загальні засади цивільного кодексу україни 
про відносини представництва застосовуються в ак-
ціонерних відносинах з урахуванням особливостей, 
встановлених спеціальним законодавством.

з метою уникнення можливих спорів щодо учас-
ті у загальних зборах декількох представників від 
одного акціонера вважається доречним: по-перше, 
обмежити кількість представників одного акціоне-
ра на загальних зборах (не більше двох); по-друге, 
обов’язковою умовою призначення двох представ-
ників для участі на загальних зборах визнати надан-
ня завдання на голосування кожному представнику 
акціонера. 

Попри вкрай важливе значення відносин пред-
ставництва в акціонерних товариствах, залишається 
чимало питань, які не отримали чіткого регулювання 
у законодавстві та потребують якнайшвидшого вирі-
шення. зокрема, це стосується призначення декіль-
кох представників, визначення правових наслідків 
перевищення представником наданих йому акціо-
нером повноважень, наслідків голосування пред-
ставником всупереч завданню на голосування тощо. 
зазначене обумовлює важливість та практичну необ-
хідність подальших наукових досліджень правового 
регулювання представництва акціонерів у загальних 
зборах. 
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У статті проведено аналіз особливостей вчинення нотаріусами виконавчих написів щодо стягнення заборго-
ваності з військовослужбовців, звільнених з військової служби, і військовозобов’язаних після закінчення зборів. 
Вказано на окремі проблеми, що виникають у практиці. Запропоновано шляхи вирішення цих проблем.

Ключові слова: виконавчий напис, заборгованість, нотаріус, документи, військовослужбовці, безспірний по-
рядок стягнення.

В статье проанализированы особенности совершения нотариусами исполнительной надписи относительно 
взыскания задолженности с военнослужащих, уволенных с военной службы, и военнообязанных после окончания 
сборов. Указано на отдельные проблемы, возникающие в практике. Предложены пути решения этих проблем.

Ключевые слова: исполнительная надпись, задолженность, нотариус, документы, военнослужащие, 
бесспорный порядок взыскания.

The article analyzes the characteristics of the commission notaries executive lettering with respect to debt collection 
servicemen discharged from military service, and military service after fees. Specified on individual problems arising in 
practice. The ways of solving these problems.

Key words: executive lettering, debt, notary, documents, soldier, apparent recovery procedure.

постановка проблеми. При вчиненні нотаріуса-
ми виконавчих написів щодо стягнення заборгова-
ності з військовослужбовців, звільнених з військової 
служби, і військовозобов’язаних після закінчення 
зборів виникають правові проблеми як теоретично-
го, так і практичного характеру, які потребують сво-
го вирішення.

стан дослідження теми. окремі проблемні пи-
тання стягнення заборгованості за виконавчими 
написами нотаріуса загалом та стягнення такої за-
боргованості з військовослужбовців зокрема до-
сліджувалися, зокрема, н.в. Безсмертною, ю. же-
ліховською, л.к. радзієвською, с.Я. фурсою, н.і. 
чудик-Білоусовою, в.в. Шестіріковим та іншими. 
Поміж тим не усі з цих проблем вирішені наукою но-
таріального права.

Метою статті є дослідження окремих проблем, 
що виникають при вчиненні нотаріусами виконав-
чих написів щодо стягнення з військовослужбовців 
шкоди, заподіяної державі, та внесення пропозицій 
щодо їх вирішення.

виклад основного матеріалу. Пункт 7 постано-
ви кабінету Міністрів україни «Про затвердження 
переліку документів, за якими стягнення проводить-
ся в безспірному порядку на підставі виконавчих 
написів нотаріусів» (далі – Постанова) передбачає 
можливість стягнення заборгованості з військо-
вослужбовців, звільнених з військової служби, і 
військовозобов’язаних після закінчення зборів, які 
не відшкодували заподіяної ними державі шкоди, 

на підставі виконавчих написів нотаріуса. При цьо-
му Постановою визначено лише один документ як 
підставу для вчинення виконавчого напису – довідка 
командира (начальника) військової частини про суму 
заборгованості, що підлягає стягненню.

Безумовно, кожний нотаріус розуміє, що підстави 
вчинення виконавчого напису не обмежуються ви-
ключно цією довідкою. необхідні й інші документи, 
що їх подає уповноважена особа, за заявою якої й 
вчиняється виконавчий напис.

на наш погляд, правильне застосування нота-
ріусами положень законодавства щодо вчинення 
виконавчих написів у разі стягнення з військовос-
лужбовців зазначеної заборгованості та правильне 
визначення обсягу необхідних для цього документів 
потребує загалом знань щодо особливостей матері-
альної відповідальності військовослужбовців. 

відповідно до законодавства україни військовос-
лужбовці і призвані на збори військовозобов’язані 
зобов’язані бережливо ставитися до довірених їм 
озброєння, техніки та іншого військового майна, 
вживати заходів до запобігання шкоді. у разі заподі-
яння державі матеріальної шкоди у цих осіб виникає 
обов’язок відшкодувати цю шкоду.

Підстави і порядок притягнення до матеріальної 
відповідальності військовослужбовців і призваних 
на збори військовозобов’язаних, винних у заподі-
янні шкоди державі під час виконання ними служ-
бових обов’язків, передбачені актами законодавства, 
військовими статутами, порадниками, інструкціями 
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та іншими нормативними актами, а також загалом 
регулюються Положенням про матеріальну відпові-
дальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну 
державі, затвердженим постановою верховної ради 
україни від 23 червня 1995 р. № 243/95-вр «Про 
затвердження Положення про матеріальну відпо-
відальність військовослужбовців за шкоду, заподі-
яну державі» (далі – Положення). дія цього Поло-
ження поширюється на солдат, матросів, сержантів, 
старшин строкової військової служби і тих, які про-
ходять військову службу за контрактом, курсантів 
(слухачів) військово-навчальних закладів, жінок, 
які проходять військову службу за контрактом на 
посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, 
прапорщиків і мічманів та офіцерський склад, пра-
порщиків, мічманів і офіцерів збройних сил украї-
ни, Прикордонних військ україни, військ цивільної 
оборони, управління державної охорони україни та 
інших військових формувань, створених відповідно 
до законодавства україни, служби безпеки україни, 
військ внутрішньої та конвойної охорони Мініс-
терства внутрішніх справ україни, а також на осіб 
рядового та начальницького складу Міністерства 
внутрішніх справ україни та призваних на збори 
військовозобов’язаних. 

відшкодуванню підлягає пряма дійсна шкода, 
завдана розкраданням, пошкодженням, втратою чи 
незаконним використанням військового майна, по-
гіршенням або зниженням його цінності, що спри-
чинило додаткові витрати для військових частин, 
установ, організацій, підприємств та військово-на-
вчальних закладів для відновлення, придбання май-
на чи інших матеріальних цінностей або надлишкові 
виплати. розмір заподіяної державі шкоди визнача-
ється за фактичними втратами на підставі даних об-
ліку виходячи з вільних оптово-роздрібних чи дого-
вірних цін, що діють на період розгляду питання про 
матеріальну відповідальність, а в разі відсутності 
таких даних – за цінами, що обчислюються в по-
рядку, який визначається Міністерством економіки 
україни. обчислення розміру шкоди, що підлягає 
відшкодуванню, провадиться з урахуванням зносу 
військового майна за встановленими нормами. 

у разі виявлення факту заподіяння матеріальної 
шкоди командир (начальник) військової частини 
призначає розслідування для встановлення при-
чин виникнення шкоди, її розміру та винних осіб. 
розслідування призначається письмовим розпоря-
дженням командира (начальника) військової части-
ни, який має право прийняти рішення про притяг-
нення військовослужбовця і призваного на збори 
військовозобов’язаного до матеріальної відповідаль-
ності. розслідування має бути завершено протягом 
одного місяця з дня виявлення шкоди. у необхідних 
випадках цей термін може бути продовжено вищим 
за підлеглістю командиром (начальником), але не 
більш як на один місяць.

Якщо вину військовослужбовця чи призваного 
на збори військовозобов’язаного повністю доведено, 
командир (начальник) військової частини не пізніш 
як у місячний термін з дня закінчення розслідування 

видає наказ про притягнення до матеріальної відпові-
дальності винної особи з зазначенням розміру суми, 
що підлягає стягненню. фактичне стягнення коштів з 
військовослужбовців здійснюється фінансовими від-
ділами військових частин з коштів, що виплачують-
ся військовослужбовцю чи військовозобов’язаному 
як місячне грошове забезпечення. у разі звільнення 
їх з військової служби таке стягнення припиняється 
та виникає необхідність у стягненні несплачених ко-
штів вже на підставі виконавчих документів. таким 
документом може бути виконавчий напис нотаріуса. 

Як вказує про те н.і. чудик-Білоусова, на осіб, які 
на момент звільнення з військової служби не відшко-
дували заподіяної державі шкоди, у 10-денний строк 
подаються виконавчі написи до органів, які вчиняють 
нотаріальні дії за місцем проживання відповідача [1, 
с. 115]. з процесуальними особливостями вчинення 
виконавчого напису, висловленими у цьому випадку 
(а саме з місцем вчинення нотаріального напису та 
найменування зобов’язаної за виконавчим написом 
особи) погодитися не можемо.

По перше, відповідно до ст. 41 закону «Про но-
таріат» нотаріальні дії можуть вчинятися будь-яким 
нотаріусом чи посадовою особою органів місцево-
го самоврядування, за винятком випадків, передба-
чених статтями 9, 55, 60, 65, 66, 70-73, 85, 93 і 103 
цього закону, та інших випадків, передбачених за-
конодавством україни. законодавство україни про 
нотаріат не передбачає обмежень у територіальній 
компетенції нотаріусів щодо вчинення виконавчих 
написів, а відтак, його може вчинити будь-який при-
ватний нотаріус незалежно від території свого нота-
ріального округу чи території, на яку поширюються 
повноваження державної нотаріальної контори.

По друге, зобов’язану за виконавчим написом 
нотаріуса особу не можна називати відповідачем. 
відповідачем є лише сторона судового процесу, а не 
нотаріального. особу, щодо якої вчиняється виконав-
чий напис доцільно називати боржником, а особу, за 
заявою якої вчиняється виконавчий напис – стягува-
чем. саме таке їх найменування вживає закон украї-
ни «Про нотаріат» у ст.ст. 87-89.

нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані 
документи підтверджують безспірність заборгова-
ності або іншої відповідальності боржника перед 
стягувачем (ч.1 ст.88 закону «Про нотаріат» ). аналіз 
наукової літератури та нотаріальної практики свід-
чить про те, що загалом основною проблемою вчи-
нення виконавчих написів є встановлення нотаріу-
сом безспірності заборгованості, що стягується [2, с. 
101]. з’ясування цієї обставини виключно на підста-
ві довідки командира (начальника) військової части-
ни про суму заборгованості, що підлягає стягненню, 
як про те вказує п.7 Постанови, не є можливим.

довідка командира (начальника) військової час-
тини про суму заборгованості, що підлягає стягнен-
ню, може бути видана лише на підставі наказу про 
притягнення до матеріальної відповідальності ви-
нної особи з зазначенням розміру суми, що підлягає 
стягненню. відтак, для вчинення виконавчого напи-
су нотаріусу необхідно обов’язково подати наказ про 
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притягнення до матеріальної відповідальності ви-
нної особи з зазначенням розміру суми, що підлягає 
стягненню.

також вчинення виконавчого напису передбачено 
лише у випадку притягнення до матеріальної відпо-
відальності звільнених з військової служби військо-
вослужбовців і військовозобов’язаних після закін-
чення зборів, які не відшкодували заподіяної ними 
державі шкоди. у зв’язку з цим виконавчий напис 
може бути вчинений лише після вибуття їх з військо-
вої частини, а задля підтвердження цього нотаріусу 
необхідно подати документ, який підтверджує факт 
вибуття військовослужбовця з військової частини або 
факт закінчення зборів для військовозобов’язаного.

крім того, оскільки до моменту звернення до но-
таріуса за вчиненням виконавчого напису стягнення 
з військовослужбовця чи військовозобов’язаного 
здійснювалося з місячного грошового забезпечення 
військовослужбовця чи військовозобов’язаного, для 
вчинення обґрунтованого виконавчого напису нота-
ріусу необхідно обов’язково подати документ, який 
підтверджує, яку частину суми, що підлягає стягнен-
ню, утримали з місячного грошового забезпечення 
військовослужбовця під час військової служби чи 
військовозобов’язаного під час зборів. зазначена ін-
формація може також бути вказана у довідці, поданій 
командиром (начальником) військової частини про 
суму заборгованості, що підлягає стягненню.

не дивлячись на те, що питання щодо обов’язку 
нотаріуса повідомляти боржника про вчинення ним 
виконавчого напису (або ж з’ясовувати в нього на-
явність заперечень щодо вчинення напису ще перед 
його вчиненням) у науці та нотаріальній практиці є 
спірним [2, с. 114], вважаємо недоцільним це роби-
ти лише за умови, що подані нотаріусу документи 
дійсно підтверджують безспірність заборгованості. 
задля цього, на наш погляд, нотаріусу необхідно 
обов’язково подавати письмові пояснення, що їх 
надавав боржник в процедурі притягнення його до 
матеріальної відповідальності, про існування яких 
вказує п. 21-22 Положення. крім того, для вста-
новлення безспірності стягнення, на наш погляд, 
доцільно витребувати також у стягувача відомості 
(документи) щодо того, чи наявні в судах україни 
справи по спору щодо правомірності притягнення 
особи до відповідальності. такі документи нададуть 
нотаріусу впевненості у тому, що стягнення дійсно є 
безспірним.

виконавчий напис, що вчиняється у разі стяг-
нення заборгованості з військовослужбовців, звіль-
нених з військової служби, і військовозобов’язаних 
після закінчення зборів, є виконавчим документом, 
на підставі якого державний виконавець відкриває 
виконавче провадження. у зв’язку з цим, зміст тако-
го виконавчого напису повинен відповідати не лише 
вимогам ст. 89 закону «Про нотаріат» щодо змісту 
виконавчих написів, а і ст. 18 закону «Про виконав-
че провадження» до змісту виконавчих документів. 
з огляду на те, що такий виконавчий напис вчиня-
ється вже щодо військовослужбовців, звільнених з 
військової служби, і військовозобов’язаних після за-

кінчення зборів, проблемним інколи є встановлення 
їх місця проживання (перебування) на момент вчи-
нення виконавчого напису. зазначений факт повинен 
також бути підтверджений поданими нотаріусу до-
кументами.

не зовсім вірним, на наш погляд, є тлумачення 
окремих положень законодавства щодо строків, в 
межах яких може бути вчинено виконавчий на-
пис, яке здійснюється у правовій науці та практиці.

так, військова частина а 3796 звернулася до ір-
пінської міської державної нотаріальної контори ки-
ївської області з заявою щодо вчинення виконавчого 
напису про стягнення з особа 1 коштів як шкоди, за-
подіяної державі. 26.01.2011 р. завідувачем ірпінської 
державної нотаріальної контори особа 2 було вине-
сено постанову про відмову позивачу у вчиненні но-
таріальної дії. однією з підстав відмови було, зокре-
ма, те, що згідно з п. 32 Положення військова частина 
повинна була звернутися до нотаріуса одразу ж після 
звільнення особа 1 з військової служби [3]. таким чи-
ном, нотаріус у цьому випадку визначив скорочений 
строк, в межах якого може вчинятися виконавчий на-
пис, як 10 днів з моменту звільнення особи. саме так 
визначають цей строк також і р.і. кондратьєв та н.і. 
чудик-Білоусова [4, с. 48]. такий висновок випливає 
з аналізу ст. 88 закону «Про нотаріат» та п. 32 Поло-
ження про матеріальну відповідальність військовос-
лужбовців за шкоду, заподіяну державі.

строки, в межах яких вчиняються виконавчі на-
писи нотаріуса, встановлені ст. 88 закону «Про но-
таріат» . зазначена стаття передбачає, що нотаріус 
вчиняє виконавчі написи за умови, що з дня виник-
нення права вимоги минуло не більше трьох років, 
а у відносинах між підприємствами, установами та 
організаціями – не більше одного року. Якщо для ви-
моги, за якою видається виконавчий напис, законом 
встановлено інший строк давності, виконавчий на-
пис видається у межах цього строку. 

відповідно до п. 32 Положення на притягну-
тих до матеріальної відповідальності звільне-
них з військової служби військовослужбовців і 
військовозобов’язаних після закінчення зборів, які 
не відшкодували заподіяної ними державі шкоди, в 
10-денний термін після дня вибуття їх з військової 
частини до суду за місцем їх постійного проживан-
ня (роботи) надсилаються виконавчі написи органів, 
що виконують нотаріальні дії. для отримання ви-
конавчого напису командир (начальник) військової 
частини подає органам, що виконують нотаріальні 
дії, довідки про суму заборгованості, яка підлягає 
стягненню. 

але, на наш погляд, вбачається, що п. 32 Поло-
ження не може бути застосований, оскільки перед-
бачає процесуальну норму, яка суперечать процесам, 
в яких ця норма повинна застосовуватись, а саме: 
досудовому нотаріальному процесу, судовому адмі-
ністративному процесу та пост судовому виконавчо-
му процесу. 

заподіяна державі матеріальна шкода з військо-
вослужбовців та військовозобов’язаних можу бути 
стягнута в судовому або позасудовому порядку. су-
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довий порядок передбачає звернення з позовною 
заявою до адміністративного суду і на підставі рі-
шення суду порушення виконавчого провадження. 
Позасудовий порядок передбачає звернення з заявою 
до нотаріуса і на підставі виконавчого напису нотарі-
уса порушення виконавчого провадження.

виконавчий напис, який видає нотаріус за резуль-
татами нотаріального процесу (ст.ст. 87-91 закону 
україни «Про нотаріат»), є окремим видом виконав-
чого документа. на підставі виконавчого напису но-
таріуса порушується виконавче провадження (ст. 17 
закону україни «Про виконавче провадження»). ні 
нотаріальне процесуальне законодавство, ні адміні-
стративне процесуальне законодавство, ні виконав-
че процесуальне законодавство не передбачає про-
цедури надсилання виконавчого напису нотаріуса 
до суду за місцем постійного проживання (роботи) 
боржника і тим більше не встановлює мети такої дії. 
тому 10-денний термін для вчинення такої дії, який 
передбачений в п. 32 Положення не може бути за-
стосований. 

Питання щодо строків в межах яких може бути 
вчинено виконавчий напис повинно вирішуватися 
з урахуванням п. 5 Положення, яке передбачає, що 
час, протягом якого винного військовослужбовця і 
призваного на збори військовозобов’язаного може 
бути притягнуто до матеріальної відповідальності, 
не може перевищувати строків позовної давності, 
встановлених чинним законодавством (на наш по-
гляд, трьох років з моменту заподіяння шкоди).

Державне мито за вчинення виконавчих написів 
державними нотаріусами у разі стягнення заборгова-
ності з військовослужбовців, звільнених з військової 
служби, і військовозобов’язаних після закінчення збо-
рів згідно з п.п. «о» п. 3 ст. 3 декрету кабінету Міні-
стрів україни «Про державне мито» складає 1 відсоток 
суми, що стягується, але не менше 3 неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян (51 гривні) і не більше 

100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
(1700 гривень). Плата за вчинення у цих випадках ви-
конавчих написів приватними нотаріусами не може 
бути меншою за ці суми (указ Президента україни 
«Про впорядкування справляння плати за вчинення но-
таріальних дій» від 10 липня 1998 року № 762/98).

н.і. чудик-Білоусова при дослідженні особливос-
тей матеріальної відповідальності військовослуж-
бовців пропонує у цих випадках взагалі відмовитися 
від безспірного порядку відшкодування заподіяної 
шкоди за виконавчими написами нотаріусів, так як 
це суперечить конституційним положенням про не-
доторканість приватної власності і можливість кон-
фіскації майна лише на підставі рішення суду [5, с. 
166]. з такою думкою погодитися не можемо.

виконання рішень компетентних органів, зокре-
ма, і виконавчих написів нотаріусів про стягнення 
коштів, не можна ототожнювати з конфіскацією май-
на, яка є кримінально-правовою чи адміністративно 
правовою санкцією виключно за вчинений злочин чи 
адміністративний проступок. крім того, треба вра-
ховувати, що при стягнення заборгованості за вико-
навчими написами нотаріуса мова йде про стягнення 
саме безспірної заборгованості, а конституція відно-
сить до повноважень судів, як правило, ті питання, 
які за своїм характером є спірними.

висновки. Проведене нами дослідження охарак-
теризувало особливості вчинення нотаріусами вико-
навчих написів щодо стягнення заборгованості з вій-
ськовослужбовців, звільнених з військової служби, і 
військовозобов’язаних після закінчення зборів. зро-
блено висновок щодо обсягу документів, необхідних 
для вчинення у цих випадках виконавчих написів, 
наявності окремих проблем у застосуванні нотаріу-
сами нотаріального процесуального законодавства. 
на наш погляд, зазначені недоліки можуть бути усу-
нуті шляхом правильного та системного тлумачення 
законодавства, що застосовується у цих випадках.
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аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін

Національної академії внутрішніх справ 

У статті розглядаються питання правового регулювання діяльності медіатора, зокрема щодо вимог, що ви-
суваються законодавством до осіб, які виступають у якості медіаторів. Аналізується проект закону України 
про медіацію у порівнянні з відповідними законодавчими актами Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, 
Російської Федерації. 

Ключові слова: приватне право, правовий статус, альтернативне вирішення спорів, правовий спір, медіація, 
медіатор.

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования деятельности медиатора, а именно вопросы за-
конодательного определения медиатора и требования, предъявляемые законодательством к лицам, выступаю-
щим в роли медиаторов. Анализируется проект закона Украины о медиации в сравнении с соответствующими 
законодательными актами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации. 

Ключевые слова: частное право, правовой статус, альтернативное разрешение споров, правовой спор, меди-
ация, медиатор.

The article deals with the regulation the mediator activity, in particular the requirements imposed by law for persons 
acting as mediators. Analyze the draft law of Ukraine on mediation as compared with the corresponding legislative acts of 
the Republic of Belarus, Kazakhstan and the Russian Federation.

Key words: private law, legal status, alternative dispute resolution, legal dispute mediation, the mediator.

постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими та практични-
ми завданнями. зміни, що відбулися у соціально-
політичному та економічному житті україни протя-
гом двох останніх десятиліть призвели до значного 
зростання ролі приватного права у регулюванні сус-
пільних відносин, а також формування громадян-
ського суспільства, яке на сьогодні виявляється здат-
ним брати активну участь у вирішенні питань, що 
раніше належали до виключної прерогативи держа-
ви. у сукупності з триваючою кризою судової систе-
ми це створило передумови для розвитку механізмів 
самоорганізації не лише при встановленні приватно-
правових відносин, але і у сфері захисту приватних 
прав та інтересів. одним з таких механізмів, якому 
сьогодні приділяється значна увага юристів, як на-
уковців, так й практиків, є система альтернативного 
вирішення спорів (авс), одним з найбільш розпо-
всюджених способів якої є медіація. 

слід відмітити, що в сучасній українській юри-
дичній науці питання впровадження медіації в осно-
вному розглядається у контексті відновного право-
суддя. у цивілістичній науці опрацювання проблем 
застосування медіації при вирішенні цивільно-пра-
вових спорів є недостатнім, що не відповідає важли-
вості цього інституту для розвитку галузі цивільного 
та цивільного процесуального права, оскільки, як 
слушно зазначив ю.д. Притика, характеризуючи пи-
тання запровадження системи авс в україні, при-
йняття відповідного законодавства «істотно змінить 
усю архітектоніку процесуальних відносин і судоу-
строю в україні» [17, с. 12]. 

сьогодні в україні відсутній закон про медіацію. 
водночас на розгляді верховної ради знаходиться 

відповідний законопроект, що має, у разі прийнят-
тя, створити правові засади здійснення відповідної 
діяльності. у той же час, з одного боку, в світі на-
копичений значний досвід правового регулювання 
медіації, а з іншого, підходи до такого регулювання 
істотно відрізняються в різних країнах. враховуючи 
подібність правових систем, правової традиції та 
особливостей функціонування судової системи, ав-
тор зосередився у даній статті на аналізі відповідних 
положень проекту закону україни про медіацію у по-
рівнянні з нещодавно прийнятими відповідними за-
конами республіки Білорусь, республіки казахстан 
та російської федерації. 

аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми, 
і на які спирається автор, виділення невиріше-
них частин загальної проблеми, котрим присвя-
чується означена стаття. окремі питання медіації 
як одного з альтернативних способів вирішення ци-
вільно-правових спорів розглядалися у працях н. 
Бондаренко-зелінської, о. Брижинського, в. гопан-
чука, д. давиденка, і. захар’ящевої, ю. колясніко-
вої, ю. Притики, е. рунессона, р. Халфиної, ц. Шам-
лікашвилі, П. Штепана та ін.

серед комплексних дисертаційних досліджень, 
присвячених проблемам альтернативного вирішення 
спорів, слід згадати дисертаційне дослідження о.М. 
спектор «альтернативні способи вирішення цивіль-
но-правових спорів» [19], П.о. астахова «юридичні 
конфлікти та сучасні форми їх вирішення» [2], о.і. 
носирєвої «альтернативне вирішення цивільно-пра-
вових спорів в сШа» [13], а.н. кузбагарова «При-
мирення сторін по конфліктах приватноправового 
характеру» [11].
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окремим питанням медіації як одного з основних 
способів альтернативного вирішення спорів при-
свячено дисертаційні дослідження а.М. Понасюка 
«участь адвоката у врегулюванні юридичних спорів 
за допомогою медіації» [15], д.Б. Єлісєєва «роль ме-
діації у вирішенні правових конфліктів (теоретично-
правовий аналіз)» [6], с.і. калашнікової «Медіація в 
сфері цивільної юрисдикції» [9].

Формування цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою даної статті є аналіз окремих аспектів 
правового статусу медіатора, зокрема що стосується 
законодавчого визначення медіатора та вимог, що ви-
суваються до осіб, що можуть бути медіатором.

виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Медіація для україни є порівняно новим 
явищем, яке водночас знаходиться в колі постійної 
уваги юристів-науковців. одразу звертає на себе 
увагу той факт, що сьогодні в юридичній літерату-
рі спостерігається відсутність єдиного визначення 
медіації. зокрема, медіація визначається як «спосіб 
врегулювання сторонами спору за участю третьої 
незалежної особи (посередника), яка допомагає 
сторонам знайти рішення, засноване на взаємних 
інтересах» [14, с. 181]; метод вирішення конфлік-
тів, суть якого «полягає в участі при вирішенні спо-
ру, що виник між сторонами, посередника (від лат. 
mediator-посередник), який сприяє пошуку взаємо-
принятливого для сторін вирішення конфлікту (спо-
ру) без звернення до судових органів» [12, с. 130]; 
«врегулювання спору за допомогою незалежного 
нейтрального посередника, який сприяє досягненню 
сторонами згоди» [10, с. 86] тощо. аналіз юридичної 
літератури дозволяє казати, що за наявності вказа-
них відмінностей у більшості визначень вказується 
на такі ознаки медіації: 

- мета медіації полягає у вирішенні спору та 
розв’язанні конфлікту;

- таке вирішення спору та розв’язання конфлікту 
відбувається за участю незалежної третьої нейтраль-
ної особи – медіатора.

термін «медіатор» походить від англійського 
mediator і перекладається як «посередник» . Меді-
атора без перебільшення можна назвати централь-
ною фігурою всього процесу медіації. але подібне 
становище займає й суддя при судовому розгляді, й 
третейський суддя – при третейському розгляді. вод-
ночас існують істотні функціональні відмінності у 
діяльності судді та третейського судді (третейський 
розгляд також розглядається багатьма науковцями 
саме як альтернативний спосіб вирішення спорів) 
та медіатора. досить повно з цієї точки зору охарак-
теризував діяльність медіатора в.ф.Яковлєв, зазна-
чивши, що: «основна помилка багатьох полягає у 
тому, що медіатор вирішує спори та приймає рішен-
ня. справжнє призначення такого спеціаліста – саме 
сприяти вирішенню конфлікту» [4, с. 92]. так саме й 
Х. Бесемер вказує на те, що, «медіатори відповіда-
ють за хід медіативної бесіди, сторони конфлікту – 
за її зміст. рішення виробляється не медіаторами, а 
тими, кого воно стосується» [3, c. 19].

отже, головною ознакою діяльності медіато-
ра при вирішенні спору є те, що він лише сприяє 
сторонам у досягненні згоди, вживає заходів для 
налагодження діалогу між сторонами, не прийма-
ючи, на відміну від судді або третейського судді, 
обов’язкового для сторін рішення. у якості прикладу 
можна навести формулювання, що міститься у стан-
дартах проведення медіації, схвалених громадською 
радою з питань альтернативних методів вирішення 
конфліктів та спорів при Міністерстві справедливос-
ті Польщі, де прямо вказується, що медіатор покли-
каний допомогти учасникам спору конкретизувати 
його суть, зменшити комунікаційний бар’єр, відпра-
цювати пропозиції для розв’язання спору і за волею 
сторін укласти мирову угоду [1, standard VI]. саме ця 
основна функція медіатора має обов’язково врахову-
ватись законодавцем при визначенні вимог до осіб, 
що можуть бути медіаторами.

Медіація сьогодні активно розвивається як один 
з видів професійної діяльності. отже, визначення 
поняття медіатора та встановлення до нього певних 
вимог є необхідною передумовою не лише успішно-
го розвитку цієї сфери суспільної діяльності, а й має 
гарантувати права осіб, що звертаються до послуг 
медіатора. Як зазначалося вище, в україні неоднора-
зові спроби прийняти відповідний закон на сьогодні 
поки ще не мали позитивного результату. у липні 
цього року у верховній раді україни було зареєстро-
вано черговий проект закону україни про медіацію 
№ 2425а-1 [18] (далі – проект закону про медіацію), 
текст якого й було взято автором для проведення до-
слідження 

у зазначеному проекті пропонується наступне 
визначення: медіатор – професійно підготовлений 
нейтральний посередник у переговорах між сто-
ронами конфлікту. крім того, проект пропонує по-
няття уповноваженого медіатора як медіатора, який 
пройшов атестацію та внесений до національного 
реєстру уповноважених медіаторів у встановленому 
законом порядку.

на думку автора, наведене визначення містить 
низку спірних моментів. По-перше, це наголос на 
професійній підготовці медіатора, про що більш до-
кладно буде сказано далі. По-друге, визначення каже 
про сторони конфлікту, тоді як спір не завжди дося-
гає стадії конфлікту а ототожнення понять «спір» та 
«конфлікт» є невірним. 

для порівняння можна навести визначення, що 
містяться у законодавстві деяких зарубіжних країн. 
так, федеральний закон російської федерації «Про 
альтернативну процедуру врегулювання спорів за 
участю посередника (процедуру медіації)» від 27 
липня 2010 року [20] визначає медіатора (медіаторів) 
як незалежну фізичну особу (незалежних фізичних 
осіб), що залучаються сторонами у якості посеред-
ників до врегулювання спору для сприяння у розроб-
ці сторонами рішення по суті спору. у законі рес-
публіки казахстан «Про медіацію» від 28 січня 2011 
року [8] медіатор визначається як незалежна фізична 
особа, що залучається сторонами для проведення 
медіації на професійної та непрофесійної основі у 
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відповідності до вимог зазначеного закону. закон 
республіки Білорусь «Про медіацію» від 12 червня 
2013 року [7] визначає медіатора як фізичну особу, 
що відповідає вимогам цього закону і бере учать у 
переговорах сторін у якості незацікавленої особи з 
метою сприяння їм у врегулюванні спору (спорів). 
таким чином, у всіх наведених визначеннях, перш 
за все, наголошується на тому, що медіатор – це фі-
зична особа. це положення є принциповим, оскіль-
ки медіація стосується, перш за все, сфери надання 
послуг, а отже, особа медіатора – саме конкретна 
фізична особа, а не організація, що надає відповідні 
послуги, має значення.

друге питання, що потребує відповіді: хто саме 
може бути медіатором. 

стаття 13 «умови набуття статусу медіатора» та 
стаття 14 «умови та порядок набуття статусу упо-
вноваженого медіатора проекту закону про медіацію 
та встановлює вимоги щодо віку (18 років – для ме-
діатора та 25 років – для уповноваженого медіатора), 
дієздатності (не може бути медіатором обмежено ді-
єздатна або недієздатна особа) та професійної підго-
товки медіатора. крім того, окремо встановлюється, 
що уповноваженим медіатором не може бути особа, 
яка має судимість, якщо вона не погашена і не знята 
у встановленому законом порядку.

на нашу думку, на питанні стосовно професійної 
підготовки медіатора та вимозі стосовно отримання 
відповідного документу слід зупинитися окремо. 

отже, вперше така вимога згадується вже у ви-
значенні медіатора, де зазначається, що «медіатор 
– професійно підготовлений нейтральний посеред-
ник» . далі це положення розкривається у статті 
13 проекту закону про медіацію [18]: «Медіатором 
може бути фізична особа, яка … пройшла професій-
ну підготовку на напрямом «медіація» в навчальному 
закладі або організації в Україні або за її межами», 
причому така підготовка, на думку авторів проекту 
закону, «має включати теоретичне та практичне на-
вчання загальним обсягом не менше сорока годин» . 
наявність професійної підготовки медіатора має «за-
свідчуватися дипломом, сертифікатом, свідоцтвом 
або іншим документом, виданим на ім’я медіатора, 
який має містити інформацію про обсяг (кількість 
годин) теоретичного та практичного навчання» .

зазначене положення проекту закону одразу і різ-
ко звужує коло осіб, що можуть виступати у якос-
ті медіаторів, оскільки йдеться тут виключно про 
професійну медіацію. Подібний обмежений підхід 
спостерігається у законодавстві республіки Біло-
русь. так, стаття 4 закону республіки Білорусь «Про 
медіацію» від 12 червня 2013 року [7] встановлює: 
«Медіатором може бути фізична особа, що має вищу 
юридичну або іншу вищу освіту, пройшло підготов-
ку в сфері медіації в порядку, встановленому Мі-
ністерством юстиції республіки Білорусь, або має 
досвід роботи у якості примирителя відповідно до 
процесуального законодавства, отримало свідоцтво 
медіатора, що видається Міністерством юстиції рес-
публіки Білорусь на основі рішення кваліфікаційної 
комісії з питань медіації» . 

для порівняння тут можна навести положення 
статті 15 закону російської федерації «Про альтер-
нативну процедуру врегулювання спорів за участю 
посередника (процедуру медіації)» [20]. зазначений 
закон передбачає можливість здійснення медіатором 
діяльності як на професійній, так й на непрофесійній 
основі. Якщо для здійснення медіатором діяльності 
достатньо дотримання таких вимог, як досягнення 
вісімнадцяти років, наявності повної цивільної ді-
єздатності та відсутності судимостей. щодо профе-
сійних медіаторів, то, відповідно до статті 16 цього 
закону, вони мають досягнути віку двадцяти п’яти 
років, мати вищу професійну освіту, а також пройти 
курс навчання за програмою підготовки медіаторів, 
затвердженої наказом Міністерства освіти та науки 
рф від 14 лютого 2011 року № 187 «Про затверджен-
ня програми підготовки медіаторів» [16]. цікаво, що 
у даному випадку законодавство не містить обме-
жень стосовно наявності судимості. 

на можливість здійснення медіації як на профе-
сійній, так й на непрофесійний основі вказує й стат-
тя 2 закону республіки казахстан «Про медіацію» 
від 28 січня 2011 року [8]. Причому обов’язковою 
вимогою як для професійних, так і для непрофесій-
них медіаторів є включення їх до реєстру медіаторів. 
наявність документу (сертифікату), що підтверджує 
проходження навчання за програмою підготовки ме-
діаторів, у відповідності до статті 9 зазначеного за-
кону, вимагається лише у разі здійснення медіації на 
професійній основі. щодо непрофесійних медіато-
рів, до них, крім включення до реєстру медіаторів, 
висуваються лише вимога досягнення сорокарічного 
віку. 

незрозумілим здається також положення частини 
5 статті 13 проекту закону про медіацію, відповід-
но до якої «особи, які не досягли вісімнадцяти років, 
мають право проводити медіацію для однолітків на 
безоплатній основі. наявність професійної підготов-
ки для них не є обов’язковою» . отже, проект все ж 
такі передбачає здійснення медіації на непрофесій-
ної основі, але чомусь лише особами, що не досягли 
вісімнадцятирічного віку. 

крім встановлення спеціальних вимог, законо-
давство може встановлювати й обмеження стосовно 
осіб, що можуть бути медіатором. 

Проект закону про медіацію, а саме стаття 9 
«незалежність медіатора», пропонує положення, 
відповідно до якого медіатором не може виступати 
адвокат, представник та / або законний представник 
сторони конфлікту. крім того, як вже зазначалося 
раніше, ч. 2 статті 14 проекту передбачає обмежен-
ня можливості бути уповноваженим медіатором для 
осіб, що мають судимість, якщо вона не погашена і 
не знята у встановленому законом порядку, а також 
обмежено дієздатні та недієздатні особи [18]. інших 
обмежень запропонований проект закону про медіа-
цію не має. 

щодо зарубіжного законодавства, то, наприклад, 
закон російської федерації «Про альтернативну про-
цедуру врегулювання спорів за участю посередника 
(процедуру медіації)» [20, ст. 15] встановлює, що ме-
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діаторами не можуть бути особи, що обіймають дер-
жавні посади російської федерації, державні посади 
суб’єктів російської федерації, посади державної 
служби, посади муніципальної служби, якщо інше 
не передбачено федеральними законами.

частина 2 статті 4 закону республіки Білорусь 
«Про медіацію» [7] встановлює, що медіатором не 
може бути фізична особа:

- яка є державним службовцем (включаючи осіб, 
що здійснюють повноваження суддів в суді, якщо 
інше не передбачено законодавчими актами);

- яка визнана у встановленому законом порядку 
недієздатною або обмежено дієздатною;

- яка має судимість;
- повноваження якої у якості судді суду, праців-

ника прокуратури, співробітника слідчого комітету 
республіки Білорусь, державного комітету судових 
експертиз республіки Білорусь, органів внутрішніх 
справ, державної безпеки, прикордонної служби, 
працівника органів комітету державного контролю, 
податкових, митних органів, іншого державного 
службовця, нотаріуса, приватного нотаріуса, адво-
ката були припинені в порядку, встановленому за-
конодавством, на підставах, пов’язаних з вчиненням 
вчинків, несумісних з її професійною діяльністю, 
протягом трьох років з дня прийняття відповідного 
рішення, якщо інше не передбачено законодавством;

- стосовно якої прийнято рішення про припинен-
ня дії свідоцтва медіатора у зв’язку з порушенням 
Правил етики медіатора, затверджених Міністер-
ством юстиції республіки Білорусь;

- яка є представником однієї зі сторін.
частина 7 статті 9 закону республіки казахстан 

«Про медіацію» [8] також встановлює перелік осіб, 
які не можуть бути медіатором, зазначаючи, що ме-
діатором не можу бути особа:

- уповноважена на виконання державних функцій 
та прирівняні до неї особи;

- визнана судом у встановленому порядку недієз-
датною або обмежено дієздатною;

- відносно якої здійснюється кримінальне пере-
слідування;

- має непогашену або незняту у встановленому 
законом порядку судимість.

таким чином, законодавство більшості країн 
містить обмеження для осіб, що бажають бути ме-
діаторами, пов’язані або з професійною діяльністю 
(здебільшого-державні службовці), або з наявністю 
судимості. але, знов-таки, подібні обмеження вба-
чаються доцільними лише у разі, коли йдеться про 
здійснення медіації як професійної діяльності. 

розглядаючи питання правового статусу медіато-
ра у частині вимог, що висуваються до осіб, що ба-
жають бути медіатором, окремо слід зупинитися на 
питанні вимоги стосовно освіти. Як було показано 
вище, законодавством можуть висуватися вимоги 
стосовно рівня та напрямку освіти медіатора. водно-
час питання стосовно обґрунтованості таких вимог 
залишається спірним. 

Позиції науковців з даного питання різняться. 
так, наприклад, і. дутка вважає, що медіатор має 

мати досконалі знання у галузі юриспруденції, а та-
кож «володіти та вміти оперувати морально-етични-
ми принципами культури ведення діалогу на засадах 
поваги та терпимості один до одного» [5, с. 204-205]. 
на думку ж а. кузбагарова, юридична освіта не є 
обов’язковою для медіатора. останній має мати «до-
свід та знання в певній галузі (економічного обігу, 
авторського права тощо), не пов’язане якими-не-
будь відносинами з учасниками конфлікту» . отже, 
на думку дослідника, «роль ведучого процедури 
з примирення – посередника – можуть виконувати 
представники організацій різної спрямованості. з 
врахуванням класифікації примирливих процедур в 
ролі посередника може виступати суд, а також інші 
запрошені особи: співробітники державних та гро-
мадських організацій, представники релігійних ор-
ганізацій тощо. наприклад, у справах про передачу 
дитини на виховання в ролі ведучого примирливої 
процедури можуть виступати представники органів 
опіки та піклування; по справах про захист прав спо-
живачів – представники відповідних громадських 
організацій тощо. на вибір сторін конфлікту можуть 
бути запрошені кваліфіковані юристи, психологи, 
адвокати, робітники тих підприємств та організацій, 
де працюють учасники примирення або один з них, 
спільні знайомі або родичі» [11, с. 107]. такої саме 
позиції дотримується й с.о. Бондаренко, зазначаю-
чи, що «посередник, як правило, має бути експертом 
стосовно предмету спору та тонким психологом, що 
вміє відновити довіру між сторонами та налагодити 
взаємодію. вочевидь, тому таку діяльність можуть 
здійснювати фізичні особи, що працюють у самих 
різних професійних сферах, від юриспруденції до 
психології, економіки, техніки, медицини та освіти» 
[4, с. 92]. 

висновки з даного дослідження та перспекти-
ви подальших розвідок у даному напрямку. сьо-
годні в законодавстві різних країн спостерігаються 
істотні відмінності стосовно вимог до особи, що 
може бути медіатором, а також обмежень у можли-
вості здійснення цієї діяльності. 

сьогодні в україні закон про медіацію відсутній. 
аналіз положень проекті закону україни про медіа-
цію (реєстраційний № 2425а-1 від 03.07.2013 року) 
стосовно поняття медіатора та умов набуття статусу 
медіатора дозволяє стверджувати, що проект закону 
потребує доопрацювання, як термінологічного, так й 
концептуального. 

вимоги до медіатора значною мірою обумовлю-
ються тим, чи здійснюється діяльність на професій-
ній та на непрофесійній основі. водночас у проекті 
закону україни про медіацію не існує чіткого поді-
лу медіації на професійну та непрофесійну. Проект 
фактично пропонує визначення статусу лише профе-
сійних медіаторів. 

нелогічним здається положення частини 5 статті 
13 проекту закону про медіацію, оскільки у загально-
му контексті статті 13 проекту закону воно дозволяє 
проведення медіації особами, що не досягли вісімнад-
цятирічного віку і не мають відповідної освіти у сфе-
рі медіації, тоді як попередні положення цією статті 
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виключають таку можливість для повнолітніх осіб, у 
тому числі тих, що мають достатній життєвий та про-
фесійний досвід, лише на тієї підставі, що вони не про-
йшли професійної підготовки на напрямом «медіація».

Просування концепції виключно професійної ме-
діації може істотним чином знизити її сприйняття 

суспільством, оскільки в умовах судової та еконо-
мічної кризи медіація має стати дієвим інструмен-
том забезпечення доступу до правосуддя, подолання 
проблем дорожнечі та тривалості судового розгляду. 
особливо це стосується спорів між фізичними осо-
бами (сусідськими, сімейними тощо).
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постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практични-
ми завданнями. справедливий і відкритий розгляд 
справи судом впродовж розумного строку є одним 
з основних прав людини та громадянина, закріпле-
ним у п.1 ст.6 конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 року, у якій зазнача-
ється, що «кожен при вирішенні питання щодо його 
цивільних прав та обов’язків або при встановленні 
обґрунтованості будь-якого кримінального обвину-
вачення, висунутого проти нього, має право на спра-
ведливий і відкритий розгляд упродовж розумного 
строку незалежним і безстороннім судом, встанов-
леним законом». у той же час протягом 2010 pоку 
до уповноваженого верховної ради україни з прав 
людини за захистом своїх конституційних прав звер-
нулися 82,3 тис. осіб, а з початку діяльності – понад 
1 млн. аналіз звернень свідчить про те, що 45,5% за-
гальної кількості повідомлень, що містилися в них, 
стосувалися порушення громадянських прав. йшло-
ся, зокрема, про порушення права на справедливий 
судовий захист, невиконання судових рішень, недо-
тримання процесуальних строків при розгляді справ 
судами, неможливість оскарження судових рішень 
та порушення термінів розгляду справи, неправо-
мірні дії суддів, неможливість отримати своєчасно 
копію судового рішення тощо [13]. звичайно, біль-
шість зазначених проблем виникає у зв’язку з недо-
ліками функціонування судової системи в цілому, що 
обумовлено, у тому числі, об’єктивними факторами: 
недостатнє матеріальне забезпечення судів, значне їх 
перенавантаження тощо. водночас не можна обійти 
увагою істотні недоліки діючого процесуального за-
конодавства, які можуть і мають бути усуненні за-
для забезпечення належного функціонування судо-

вої системи та забезпечення конституційних прав та 
свобод громадян.

Прийняття 18 березня 2004 року нового цивіль-
ного процесуального кодексу україни стало значною 
подією у реформуванні національного законодавства. 
Як зазначалося розробниками відповідного законо-
проекту, «Проект цивільного процесуального кодек-
су україни має на меті забезпечити повноцінне функ-
ціонування судової системи шляхом врегулювання 
порядку провадження у цивільних справах в судах 
у відповідності з конституцією україни та іншими 
законами україни, дозволити судам реалізувати по-
кладені на них обов’язки, забезпечити правильний 
та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з 
метою захисту порушених або оспорюваних прав та 
свобод фізичних і юридичних осіб, а також охорону 
державних та громадських інтересів» [6]. водночас 
навряд чи можна казати про досягнення цієї мети по-
вною мірою. Починаючи з прийняття цивільного про-
цесуального кодексу, до нього більш ніж 30 разів вно-
силися зміни, а окремі положення кодексу постійно 
ставали предметом розгляду конституційного суду 
україни, зокрема частини п’ятої статті 151, частини 
першої статті 199, частини першої та другої статті 
294, частини першої статті 325, частини другої стат-
ті 329 щодо встановлення скорочених процесуальних 
строків звернення громадян до суду; частини другої 
статті 27 та частини першої статті 131 щодо строків 
подання сторонами спору доказів у справі [7].

Проте і сьогодні цивільне процесуальне законо-
давство україни містить низку суперечливих поло-
жень.

аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які опирається автор, виділення невирішених 
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раніше частин загальної проблеми, котрим при-
свячується дана стаття. з моменту прийняття ново-
го цивільного процесуального кодексу україни було 
здійснено низку дисертаційних досліджень з різних 
аспектів цивільно-процесуальної науки, серед осно-
вних з яких можна назвати як загальноправові до-
слідження о. колісник «суд як суб’єкт цивільних 
процесуальних правовідносин 2008 року», в. фен-
нич «доказові презумпції в цивільному судочин-
стві» 2009 року, т. кучер «Право на судовий захист 
в порядку цивільного судочинства» 2009 року, с. 
волосенко «Принципи змагальності та об’єктивної 
істини у цивільному процесі україни» 2010 року, 
так і дослідження, присвячені окремим інститутам 
цивільного процесуального права, зокрема дослі-
дження о. Бобровник «треті особи в цивільному 
процесі україни» 2009 року, ю. навроцької «зао-
чний розгляд справи в цивільному процесі україни». 
різні проблеми цивільного процесуального права 
досліджувались такими вченими, як о. андрійчук, 
а. власов, л. вострікова, о. ісаєва, к. лєбєдєва, в. 
комаров, л. Міхєєва, і. Павлунік, М. треушникова, 
л. фединяк, с. фурса та ін.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою даної статті є дослідження існую-
чих сьогодні суперечностей цивільного процесу-
ального законодавства україни щодо встановлення 
процесуальних строків.

виклад основного матеріалу дослідження з но-
вим обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Питанню правового регулювання цивільних 
процесуальних відносин здавна приділялося істотне 
значення. зокрема, ще у стародавньому римі спо-
стерігається сувора формальність у процедурі роз-
гляду справ. так, характеризуючи значення законів 
Хіі таблиць у регулюванні процесуальних відносин, 
т. демедюк пише: «закони Хіі таблиць оберігали 
громадян від сваволі й беззаконня, що творили судді. 
останні були зобов’язані керуватися не хиткими пе-
реказами, а буквою писаного закону» [3, с. 66].

цивільний процес за своєю сутністю є послі-
довністю стадій, які мають проходити в установле-
ні законом строки. чітка регламентація цивільного 
процесу є не лише засобом, що допомагає дисци-
плінувати учасників процесу, а й грає значну роль в 
захисті їх прав, перешкоджаючи необґрунтованому 
затягуванню справи, що може призвести не лише 
до невиправданих витрат часу та матеріальних ре-
сурсів, а й до втрати доказів і, зрештою, зробити не-
можливим повне та всебічне вивчення всіх обставин 
справи та винесення справедливого обґрунтованого 
рішення.

Як слушно зазначає М.о. сорока, характеризу-
ючи поняття та значення процесуальних строків, їх 
встановлення та дотримання є однією з умов здій-
снення ефективного судового процесу, вирішення 
справи по суті, уникнення фактів затягування роз-
гляду справи, підвищення довіри до судової гілки 
влади, її спроможність здійснювати захист прав і 
свобод громадян, прав та законних інтересів юри-
дичних осіб [9].

слід також погодитись з к.ю.лебедєвою, що 
саме «соціально-правова природа та юридичне зна-
чення строків у кінцевому випадку визначають 
правила їх встановлення та визначення, які, у свою 
чергу, впливають на порядок застосування положень 
закону про строки та створюють умови для наповне-
ння механізму впливу на суспільні відносини кон-
кретним змістом» [5, с. 11].

аналіз діючого процесуального законодавства 
україни дозволяє визначити як одну з найбільш ак-
туальних проблем наявність колізій у встановленні 
деяких процесуальних строків.

Перш за все, слід звернути увагу на відсутність 
законодавчого визначення процесуального строку. 
щодо юридичної літератури, то єдиної думки сто-
совно цього поняття немає. Процесуальний строк 
визначається як «встановлений законом або судом 
період в часі, впродовж якого може або повинна бути 
здійснена певна процесуальна дія учасником цивіль-
ного процесу» [11, с. 85]; встановлений законом, або 
призначений судом проміжок часу, з яким процесу-
альний закон пов’язує можливість або необхідність 
вчинення конкретних процесуальних дій або настан-
ня певних правових наслідків [4, с. 126]; проміжок, 
протягом якого повинні бути вчинені відповідні про-
цесуальні дії [2, с. 149]. 

щодо класифікації процесуальних строків, ситу-
ація є аналогічною.

на законодавчому рівні стаття 67 цПк «види про-
цесуальних строків» визначає, що «строки, в межах 
яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються 
законом, а якщо не визначені законом, – встановлю-
ються судом», поділяючи, таким чином, процесуаль-
ні строки на такі, що встановлені законом (законні 
строки) та такі, що встановлені судом. 

у науковій літературі позиції стосовно класифі-
кації строків та можливості віднесення певного виду 
строків до процесуальних різняться. так, в.і. тер-
тишніков вважає, що не є процесуальними строки, 
встановлені законом для судді або суду і пропонує їх 
називати службовими, оскільки правила про них не 
включено до глави про процесуальні строки [10, с. 
71]. не погоджуючись з такою позицією, с.Я. фурса 
та Є.і. фурса зазначають, що «процесуальний строк – 
це проміжок часу, встановлений законом або судом, у 
який суд та особи, які беруть участь у справі, та інші 
учасники процесу вчиняють певні процесуальні дії, 
передбачені цПк. в результаті вчинення яких наста-
ють певні процесуальні правові наслідки» [12, с. 292].

слід також звернути увагу на наявність у цивіль-
ному процесуальному законодавстві україни понят-
тя «розумний строк» . так, ч. 1 статті 157 цПк за-
значає, що суд розглядає справи протягом розумного 
строку, але не більше двох місяців з дня відкриття 
провадження у справі, а справи про поновлення на 
роботі, про стягнення аліментів – одного місяця, а 
ч. 2 статті 302 цПк, регулюючи питання призначен-
ня справи до розгляду, встановлює, що справа має 
бути призначена до розгляду у розумний строк, але 
не пізніше семи днів після закінчення дій підготовки 
справи до розгляду.
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Як слушно зазначається у юридичній літературі, 
поняття «розумний строк» має оціночний характер, і 
такий строк має бути встановлений, виходячи з обста-
вин справи. «Певна різниця полягає у тих критеріях, 
які покладені в основу визначення розумності строку. 
зокрема, вказане стосується положень про визнання 
такого строку найкоротшим, або акцентована увага на 
недопущенні невиправданих зволікань» [8, с. 964].

авторська пропозиція щодо визначення понят-
тя «перевищення розумного строку розгляду та ви-
рішення цивільної справи» була обґрунтована о.в. 
андрійчук у дисертаційному дослідженні «Про-
цесуальні строки у цивільному процесі» (2009 р.). 
вчена пропонувала таким строком визначити «роз-
гляд справи понад строки, достатні для встановлен-
ня юридичних та фактичних обставин справи, що 
мало наслідком необґрунтовано запізніле ухвалення 
рішення у справі, і призвело до утруднення чи не-
можливості його виконання, або виконання якого 
втратило інтерес для осіб, які звернулися до суду за 
захистом порушених, невизнаних або оспорюваних 
прав, свобод чи інтересів» [1, с. 9].

Беручи до уваги правову позицію Європейського 
суду з прав людини, авторка виділяє наступні чин-
ники, які впливають на визначення процесуального 
строку як розумного: складність справи (Pelissier and 
Sassi v. France, рішення від 25.03.1999 р.); поведін-
ку сторін та органів влади, важливість для заявни-
ка предмета розгляду (Philis v. Greece, рішення від 
27.06.1997 р.); затримки, пов’язані з необхідністю 
отримати експертні висновки (Arena v. Italy, рішен-
ня від 27.02.1992 р.); відсутність ключових свідків 
(Arvelakis v. Greece, рішення від 12.04.2001 р.); по-
ведінку представників сторін (Konig v. Germany, рі-
шення від 28.06.1978 р.)» [1, с. 50-51].

кажучи про особливості правового регулювання 
процесуальних строків, що впливає на здійснення 
ними функції гарантування дотримання прав і свобод 
громадян, слід звернути увагу на наявні неузгодже-
ності у цивільному процесуальному законодавстві 
україни. так, стаття 294 цПк «строки апеляційного 
оскарження» встановлює, що «1. апеляційна скар-
га на рішення суду подається протягом десяти днів 
з дня його проголошення. особи, які брали участь у 
справі, але не були присутні у судовому засіданні під 
час проголошення судового рішення, можуть подати 
апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отри-
мання копії цього рішення. 

2. апеляційна скарга на ухвалу суду першої ін-
станції подається протягом п’яти днів з дня її про-

голошення. у разі якщо ухвалу було постановлено 
без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга 
подається протягом п’яти днів з дня отримання копії 
ухвали».

водночас стаття 69 цПк «Початок перебігу про-
цесуальних строків» зазначає, «1. Перебіг процесу-
ального строку починається з наступного дня після 
відповідної календарної дати або настання події, з 
якою пов’язано його початок».

таким чином, відповідно до статті 294 за момент 
початку перебігу строку береться день проголошен-
ня рішення або ухвали суду, а відповідно до статті 69 
цПк – наступний день.

так саме ч. 9 статті 193 цПк встановлює, що 
«Позовну заяву від третьої особи, що заявляє само-
стійні вимоги щодо предмету спору, подану після 
початку судових дебатів, суд своєю ухвалою повер-
тає заявнику» . їй суперечить положення статті 34 
цПк: «треті особи, які заявляють самостійні вимо-
ги щодо предмета спору», зазначаючи, що «1. треті 
особи, які заявляють самостійні вимоги щодо пред-
мета спору, можуть вступити у справу до закінчення 
судового розгляду, пред’явивши позов до однієї чи 
обох сторін. ці особи мають усі процесуальні права 
і обов’язки позивача. 

2. Після вступу в справу третьої особи, яка заяви-
ла самостійні вимоги щодо предмета спору, справа 
за клопотанням цієї особи розглядається спочатку» .

отже, момент, до якого третя особа, що заявляє 
самостійні вимоги щодо предмету спору, також чит-
ко законодавством не визначається. 

висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. відсут-
ність як самого поняття процесуального строку, так 
і чіткого та однозначного формулювання положень 
цивільно-процесуального кодексу україни щодо 
процесуальних строків має за наслідок неоднозначне 
сприйняття відповідних положень законодавства як 
суддями, так і сторонами судового процесу. водно-
час саме встановлення процесуальних строків є тим 
стабілізуючим фактором, що має забезпечувати сво-
єчасний розгляд цивільних справ, що, у свою чергу, 
виступає гарантією захисту особистих та майнових 
прав та інтересів фізичних та юридичних осіб. Пи-
тання процесуальних строків є не лише теоретич-
ним, а й має велике практичне значення. складність 
ситуації сьогодні полягає у тому, що вирішення про-
блеми потребує внесення змін до цивільного про-
цесуального законодавства, що є досить тривалою 
процедурою.
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УДК 347.6

до проБлеМи виникненнЯ права спільноЇ суМісноЇ власності на 
Майно, Що Є осоБистоЮ приватноЮ власністЮ одного З подружжЯ

to the proBLeM of JoINt owNerShIp appearaNce of the perSoNaL 
prIVate propertY of oNe of SpouSeS

простибоженко о.с.,
індивідуальна адвокатська практика

Статтю присвячено дослідженню проблем законодавчого регулювання та правозастосовної практики виник-
нення права спільної сумісної власності подружжя на майно, яке є особистою приватною власністю одного з 
такого подружжя. Автор досліджує дві групи проблемних питань, що відповідають змісту ст. 62 Сімейного кодексу 
України, і пропонує шляхи їх врегулювання. Зокрема, пропонується використовувати термін «особиста приватна 
власність», узгодити термінологічні та часові протиріччя, користуватися категоріальним апаратом Цивільного 
кодексу України тощо.

Ключові слова: право спільної сумісної власності, право особистої приватної власності, подружжя, правовий 
режим майна, продукція, плоди, доходи.

Статья посвящена исследованию проблем законодательного регулирования и правоприменительной прак-
тики касательно возникновения права общей совместной собственности супругов на имущество, которое яв-
ляется личной частной собственностью одного из таких супругов. Автор исследует две группы проблемных 
вопросов, что соответствует содержанию ст. 62 Семейного кодекса Украины, и предлагает пути их урегулиро-
вания. В частности, предлагается использовать термин «личная частная собственность», согласовать терми-
нологические и временные противоречия, использовать категориальный аппарат Гражданского кодекса Укра-
ины и др.

Ключевые слова: право общей совместной собственности, право личной частной собственности, супруги, 
правовой режим имущества, продукция, плоды, доходы.

The article is devoted to analysis of the problems of legal regulation and practical application concerning spouses’ 
joint ownership appearance of the personal private property of one of the spouses. The author researches the two groups 
of problematic issues that corresponds to the content of Article 62 of the Family Code of Ukraine and offers possible 
solutions. In particular, it is suggested to use the term “personal private property”, to harmonize terminology and temporary 
inconsistencies, to use categorical apparatus of the Civil Code of Ukraine etc.

Key words: joint ownership right, personal private property, spouses, legal regime of property, products, results, 
revenues.

постановка проблеми і стан її дослідження. 
Прийняттям у 2002 році сімейного кодексу україни 
(далі – ск україни) законодавець започаткував онов-
лення правового регулювання відносин власності на 
майно подружжя, що покликане забезпечити баланс 

інтересів кожного з подружжя у разі поділу спільно-
го майна.

дослідженням проблем правового регулювання 
майнових правовідносин подружжя займалися такі ві-
тчизняні науковці, як і.в. жилінкова, о.в. дзера, з.в. 
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ромовська, ю.с. червоний, т.о. ариванюк, с.Я. фур-
са, н.с. кузнєцова, і.М. кучеренко, о.М. калітенко та 
інші. разом із тим, недостатнє висвітлення у працях 
зазначених вчених отримали правові проблеми, які 
виникають в юридичній науці та правозастосовній 
практиці і пов’язані з визнанням майна, що належить 
на праві особистої приватної власності одному з по-
дружжя, об’єктом права спільної сумісної власності 
подружжя. десятирічний розвиток нового сімейного 
законодавства україни та досвід його застосування, 
передусім національними судами, є достатньою ем-
піричною базою для всестороннього й об’єктивного 
аналізу існуючих проблем з вищезазначеного питання 
та обумовлює актуальність цієї статті.

Метою цієї статті є дослідження проблемних пи-
тань виникнення права спільної сумісної власності 
подружжя на майно, яке є особистою приватною 
власністю одного з такого подружжя.

виклад основного матеріалу. відповідно до ч. 1 
ст. 62 ск україни, яка має назву «виникнення права 
спільної сумісної власності подружжя на майно, що 
належало дружині, чоловікові», якщо майно дружи-
ни, чоловіка за час шлюбу істотно збільшилося у сво-
їй вартості внаслідок спільних трудових чи грошо-
вих затрат або затрат іншого з подружжя, воно у разі 
спору може бути визнане за рішенням суду об’єктом 
права спільної сумісної власності подружжя.

насамперед варто звернути увагу на невдале ви-
користання законодавцем юридичної термінології 
у ст. 62 ск україни, особливо в її найменуванні, з 
якого безпосередньо не випливає, що право спільної 
сумісної власності подружжя виникає на майно, яке 
є особистою приватною власністю одного з них. на-
томість законодавець у найменуванні статті викорис-
тав словосполучення «майно, що належало дружині, 
чоловікові», а в її диспозиції – «майно дружини, чо-
ловіка», зміст яких не розкрито в інших нормах ск 
україни.

Більше того, використання зазначених словоспо-
лучень у ст. 62 ск україни є суперечливим і непо-
слідовним, оскільки перше з них вжите в минулому 
часі, а друге – в теперішньому. Як випливає зі зміс-
ту вказаної правової норми, майно, що є особистою 
приватною власністю дружини або чоловіка, може 
бути визнане судом спільним майном подружжя. 
тобто до ухвалення судового рішення таке майно 
формально належить одному з подружжя на праві 
особистої приватної власності, і саме з постанов-
ленням судового рішення (точніше, набранням ним 
законної сили) змінюється правовий режим такого 
майна. відтак у формулюванні диспозиції правової 
норми, закріпленої у ст. 62 ск україни, видається 
доцільним використання саме теперішнього часу.

Правова норма ч. 1 ст. 62 ск україни не є абсо-
лютно новою для національного сімейного законо-
давства, оскільки подібне правове положення іс-
нувало в кодексі про шлюб та сім’ю україни (далі 
– кпШс україни) з моменту його прийняття в 1969 
році. згідно зі ст. 25 кпШс україни, яка мала назву 
«виникнення спільної сумісної власності подружжя 
на роздільне майно, що їм належало», якщо майно, 

яке було власністю одного з подружжя, за час шлюбу 
істотно збільшилося у своїй цінності внаслідок тру-
дових або грошових затрат іншого з подружжя або їх 
обох, воно може бути визнане судом спільною суміс-
ною власністю подружжя.

використання юридичної термінології у ст. 25 
кпШс україни теж не можна визнати вдалим, але, 
на відміну від ск україни, в даному випадку при-
наймні у найменуванні статті є посилання на «роз-
дільне майно подружжя», яке, виходячи зі змісту 
ст. 24 кпШс україни та юридичної термінології 
вказаного законодавчого акта, відповідає поняттю 
«особиста приватна власність одного з подружжя», 
що використовується в ск україни. разом із тим до-
водиться констатувати, що вжиття законодавцем в 
найменуванні ст. 25 кпШс україни поняття «роз-
дільне майно подружжя» не дозволило уникнути 
неоднозначностей у судовій практиці [1]. зокрема, 
характерною стала правова позиція, що частка того 
з подружжя, кому належало роздільне майно, яке ви-
знане судом спільною сумісною власністю подруж-
жя у зв’язку з істотним збільшенням його цінності 
внаслідок трудових або грошових затрат подружжя, 
підлягає збільшенню на суму вартості такого майна 
до його поліпшення.

із прийняттям ск україни, у ст. 62 якого від-
сутнє посилання на «особисту приватну власність 
одного з подружжя», в національній правозасто-
совній практиці та юридичній науці продовжував 
утверджуватися вищезазначений підхід. зокрема, 
національні суди посилалися на те, що належне на 
підставі ст. 57 ск україни одному з подружжя на 
праві особистої приватної власності майно «не пе-
ретворюється» у спільну сумісну власність подруж-
жя. Право спільної сумісної власності подружжя на 
підставі ст. 62 ск україни, відповідно до зазначе-
ного підходу, виникає лише на ту частку майна, на 
яку збільшилася його вартість внаслідок дотриман-
ня умов, передбачених указаною нормою сімейного 
законодавства україни [2; 3; 4].

така правова позиція ґрунтується на спробі комп-
лексного тлумачення ст. 57, 62 ск україни і вихо-
дить із того, що у ст. 62 ск україни не йдеться про 
виникнення права спільної сумісної власності по-
дружжя на майно, яке є особистою приватною влас-
ністю одного з подружжя. відповідно ж до ч. 7 ст. 
57 ск україни, якщо у придбання майна вкладені 
крім спільних коштів і кошти, що належали одно-
му з подружжя, то частка у цьому майні, відповід-
но до розміру внеску, є його особистою приватною 
власністю. інколи суди посилаються на те, що ст. 57 
ск україни не передбачає зміну правового режиму 
особистої приватної власності на спільну сумісну 
власність подружжя. тобто під час поділу такого 
майна подружжя частки кожного з подружжя не мо-
жуть бути рівними, оскільки частка того з подружжя, 
кому належало майно, збільшувалася на суму його 
первинної вартості. При цьому національні суди не 
вдаються до аналізу юридичних понять «майно дру-
жини, чоловіка» і «майно, що належало дружині, 
чоловікові», які вживаються у ст. 62 ск україни, та 
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не з’ясовують, який саме правовий статус має майно 
до моменту визнання його об’єктом права спільної 
сумісної власності. так само національні суди вза-
галі не посилаються на ст. 331, 332 цк україни, які 
регламентують питання виникнення права власності 
на новостворену і перероблену річ.

враховуючи вказані недоліки правозастосовної 
практики, такий підхід національних судів до засто-
сування ч. 1 ст. 62 ск україни видається необґрун-
тованим і штучним, оскільки не враховує інших по-
ложень чинного законодавства україни. По-перше, 
законодавець виділяє лише два можливі правові 
режими майна подружжя – спільна власність або 
особиста приватна власність. тобто, очевидно, за-
значена правова норма стосується саме майна, яке 
належить одному з подружжя на праві особистої 
приватної власності, правовому регулюванню якого 
присвячено ст. 57−59 ск україни.

По-друге, зазначений висновок також підтвер-
джується комплексним аналізом ст. 58 і ч. 2 ст. 62 
ск україни, які регулюють правовий режим доходів, 
отриманих від майна, яке є особистою приватною 
власністю одного з подружжя. Правова норма ч. 2 ст. 
62 ск україни закріплює умови, дотримання яких є 
підставою для визнання доходів від особистої при-
ватної власності одного з подружжя, які за загальним 
правилом також є особистою приватною власністю 
такого з подружжя, спільною сумісною власністю 
подружжя. тобто в даному випадку йдеться про «пе-
ретворення» особистої приватної власності у спіль-
ну сумісну власність подружжя. При цьому частки 
кожного з подружжя є рівними, оскільки у цьому ви-
падку, на відміну від передбаченого ч. 1 ст. 62 ск 
україни, не виникає доданої вартості такого майна.

По-третє, у ст. 62 ск україни йдеться про визна-
ння майна об’єктом права спільної сумісної власнос-
ті, а не про його поділ (хоча не можна відкидати тієї 
обставини, що зазвичай одним із подружжя в суді 
заявляються одночасно вимоги про визнання майна 
спільною сумісною власністю і його поділ). відтак 
не зрозуміло, яким чином вирішувати спір, якщо 
особою заявлено вимогу про визнання речі спільною 
сумісною і не заявлено про її поділ як спільного су-
місного майна подружжя, що дозволяє суду відсту-
пати від засад рівності часток подружжя. у такому 
випадку, враховуючи вищезазначену правову пози-
цію, на практиці суд буде позбавлений можливості 
ухвалити рішення, яким визнати частину речі спіль-
ною сумісною власністю, а іншу частину – особис-
тою приватною власністю.

По-четверте, чинне законодавство україни серед 
підстав для відступу від засади рівності часток кож-
ного з подружжя у праві спільної сумісної власності 
не передбачає такої підстави, як внесення первісного 
майна, належного одному з подружжя на праві спіль-
ної сумісної власності, до спільного сумісного майна 
подружжя.

По-п’яте, у ч. 7 ст. 57 ск україни йдеться про 
придбання майна за грошові кошти. тобто вказа-
на правова норма не підлягає безпосередньому за-
стосуванню до новоствореного чи переробленого 

майна, які відповідно до ст. 331, 332 цк україни є 
окремими підставами набуття права власності поряд 
із набуттям права власності за договором чи право-
чином. крім того, у випадку, передбаченому в ч. 1 ст. 
62 ск україни, йдеться не про вкладення грошових 
коштів, а про збільшення первинної вартості майна. 
тобто має місце не грошовий внесок, а прирощення 
до первісного майна одного з подружжя спільного 
майна такого подружжя або майна, що є особистою 
приватною власністю іншого з подружжя.

насамкінець вважаємо за необхідне розглянути 
можливі практичні ситуації застосування зазначено-
го вище підходу, які демонструють його необґрун-
тованість. наприклад, належний дружині будинок 
вартістю 100 тис. грн. було перебудовано за раху-
нок особистих коштів чоловіка в сумі 75 тис. грн, 
після чого вартість будинку зросла до 250 тис. грн. 
враховуючи зазначений підхід, у разі поділу такого 
будинку особистою власністю дружини буде визна-
но 4/10 будинку, а решта 6/10 – спільною сумісною 
власністю подружжя. очевидно, що такий поділ 
буде несправедливим, оскільки особиста приватна 
власність дружини збереглася, а внесені чоловіком 
особисті кошти перетворилися у спільну власність, 
оскільки диспозиція ч. 1 ст. 62 ск україни чітко пе-
редбачає, що здійснення затрат іншим з подружжя 
призводить до виникнення права спільної сумісної 
власності. обґрунтовано можна припустити, що в 
цьому випадку прихильники підходу, який розгляда-
ється, стверджуватимуть, що на підставі ч. 7 ст. 57 
ск україни чоловіку на праві особистої приватної 
власності належить 3/10 будинку, а дружині, як було 
встановлено вище – 4/10. відповідно, решта 3/10 бу-
динку є доданою вартістю, яка еквівалента 75 тис. 
грн. і, очевидно, є спільною власністю подружжя. 
Проте в цьому випадку постає питання, яким же чи-
ном вона має бути поділена між подружжям? вида-
ється, що в такому випадку не може йтися про поділ 
такого майна навпіл, оскільки вклад кожного з по-
дружжя в його створення є різним. відтак логічним 
вбачається поділ такого майна відповідно до часток, 
вкладених кожним із подружжя в його створення. 
однак у такому випадку складається ситуація, коли 
фактично майно було набуте подружжям не у спіль-
ну сумісну власність, а у спільну часткову, що по-
вністю не узгоджується з положеннями чинного за-
конодавства україни.

дану ситуацію можна розглянути і під іншим ку-
том, а саме: яким буде правовий режим майна, якщо 
його вартість після істотних капіталовкладень змен-
шилася, в тому числі в результаті спливу тривалого 
проміжку часу. наприклад, належний дружині буди-
нок вартістю 100 тис. грн. було перебудовано за ра-
хунок особистих коштів чоловіка в сумі 75 тис. грн, 
але з цього часу сплинуло понад 20 років (а можливо, 
мали місце інші фактори) і вартість будинку зменши-
лася до 150 тис. грн. очевидно, що визначити част-
ку дружини в такому майні простіше, застосувавши 
метод порівняльної вартості на аналогічний будинок 
без перебудови. натомість, посилаючись на ч. 7 ст. 
57 ск україни, чоловік матиме право на частку, ек-
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вівалентну 75 тис. грн, тобто 1/2. а якщо вартість 
будинку буде нижчою, то, відповідно, частка чоло-
віка ще зросте, перевищивши розмір частки дружи-
ни. При цьому ще існуватиме додана вартість, яка 
підлягатиме поділу між подружжям, що дозволить 
чоловіку додатково збільшити розмір своєї частки. 
Причина відсутності балансу інтересів подружжя у 
вищезазначеному прикладі полягає в тому, що за ч. 7 
ст. 57 ск україни розмір частки визначається пропо-
рційно до розміру внеску на момент набуття майна у 
власність, а за ч. 1 ст. 62 ск україни відповідно до 
розглядуваного підходу – на момент поділу майна.

отже, вказане свідчить про штучний характер 
підходу, яким пропонується під час поділу майна 
подружжя, визнаного спільним сумісним внаслідок 
трудових чи матеріальних затрат іншого з подруж-
жя чи їх обох, враховувати первинну вартість такого 
майна для збільшення частки того з подружжя, кому 
це майно належало на праві особистої приватної 
власності.

враховуючи вищезазначене, однак із вужчим об-
ґрунтуванням, вищий спеціалізований суд україни 
з розгляду цивільних і кримінальних справ [5] сво-
їм рішенням від 3 липня 2013 року змінив згаданий 
вище підхід до застосування ч. 1 ст. 62 ск україни, 
вказавши на його помилковість. зокрема було від-
значено, що в порядку ст. 62 ск україни суд визнає 
особисте майно дружини або чоловіка спільним су-
місним майном подружжя, не визначаючи при цьому 
часток кожного з подружжя у праві на це майно, в 
тому числі з урахуванням первинної вартості такого 
майна. частки кожного з подружжя можуть визнача-
тися лише у разі поділу спільного майна подружжя. 
При цьому застосовуються правила ст. 70 ск укра-
їни, яка не передбачає можливості збільшення част-
ки одного з подружжя у майні на тій підставі, що у 
спільне майно ввійшло первісне майно, яке істотно 
збільшилося у своїй вартості за час шлюбу внаслідок 
затрат іншого з подружжя чи їх обох.

на нашу думку, зазначена правова позиція, ви-
словлена вищим спеціалізованим судом україни з 
розгляду цивільних і кримінальних справ, є обґрун-
тованою і відповідає змісту правової норми, закрі-
пленої в ч. 1 ст. 62 ск україни. таким чином, осо-
бливість ч. 1 ст. 62 ск україни полягає в тому, що 
право особистої приватної власності припиняється 
не лише на первісне майно одного з подружжя, яке 
істотно збільшується у своїй вартості, а й на мате-
ріальні затрати іншого з подружжя, які були його 
особистою приватною власністю. Поєднуючись ра-
зом, це майно трансформується у спільну сумісну 
власність подружжя, частка кожного з них в якій за 
загальним правилом є рівною. дійшовши такого ви-
сновку, можна стверджувати, що так само припиня-
ється право особистої приватної власності на майно 
одного з подружжя у разі, якщо істотне збільшення 
його вартості відбулося за рахунок спільних трудо-
вих чи матеріальних затрат подружжя. разом із тим, 
для уникнення неоднозначності судової практики з 
указаного питання видається доцільним внести змі-
ни до найменування і змісту ч. 1 ст. 62 ск україни, 

використавши термін «особиста приватна власність 
одного з подружжя» .

Погляди вітчизняних науковців на вказане питан-
ня не характеризуються єдністю. з.в. ромовська вва-
жає, що визнання права спільної сумісної власності 
на річ, яка належала одному з подружжя, не означає, 
що у разі спору частки дружини та чоловіка мають 
бути рівними. разом із тим, науковець не дає відпові-
ді, яким чином і на підставі яких норм законодавства 
суд має відступити від засад рівності часток кожного 
з подружжя, обмежуючись прикладом, що якщо до 
перебудови вартість будинку становила 100 тис. грн, 
а після неї – 150 тис. грн, відповідно має визначатися 
і розмір частки кожного з подружжя [6, c. 140-141].

натомість і.в. жилінкова доводила, що ідея даної 
правової норми якраз і полягає в тому, що якщо суд 
знайшов підстави для визнання роздільного майна 
спільним майном подружжя у зв’язку з істотним збіль-
шенням його вартості, то будь-яких додаткових розра-
хунків між сторонами щодо врахування вартості такого 
роздільного майна не повинно виникати [7, c. 155].

Позиція о.в. дзери та т.о. ариванюк, а також 
ю.с. червоного зі вказаного питання залишається 
невизначеною. зокрема о.в. дзера і т.о. ариванюк, 
указуючи, що законодавець допускає можливість 
визнання роздільного майна одного з подружжя їх 
спільною власністю, не висловлюють своєї позиції 
до цитованої ними судової практики, яка передбачає 
врахування вартості первинного майна і відповід-
ного збільшення частки того з подружжя, кому воно 
належало на праві особистої приватної власності [8, 
c. 453-455]. ю.с. червоний, коментуючи зміст ст. 62 
ск україни, уникає висловлення позиції щодо пи-
тання розміру часток кожного з подружжя у разі ви-
знання речі, що є особистою приватною власністю 
одного з подружжя, спільною власністю їх обох [9, 
c. 117-118].

законом україни «Про внесення змін до сімей-
ного та цивільного кодексів україни» від 22 грудня 
2006 року [10] ст. 62 ск україни була доповнена дру-
гою частиною, відповідно до якої якщо один із по-
дружжя своєю працею і (або) коштами брав участь 
в утриманні майна, належного іншому з подружжя, 
в управлінні цим майном чи догляді за ним, то дохід 
(приплід, дивіденди), одержаний від цього майна, 
у разі спору за рішенням суду може бути визнаний 
об’єктом права спільної сумісної власності подруж-
жя. зазначена правова норма кореспондує зі ст. 58 
ск україни, яка передбачає, що якщо річ, що нале-
жить одному з подружжя, плодоносить, дає приплід 
або дохід (дивіденди), він є власником цих плодів, 
приплоду або доходу (дивідендів).

на відміну від правової норми ч. 1 ст. 62 ск 
україни, правове положення ч. 2 ст. 62 ск украї-
ни не було відоме кпШс україни і є прогресивною 
новелою сімейного законодавства україни. законо-
давство урср не передбачало винятку із загального 
правила, закріпленого в ст. 133 цк урср [11], що 
плоди, приплід тварин, доходи, що приносять речі, 
належать власникові речі, коли інше не встановлено 
законом або договором власника з іншою особою. 
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Хоча ст. 22 кпШс україни закріплювала режим 
спільної сумісної власності щодо майна, нажитого 
подружжям за час шлюбу, у правозастосовній прак-
тиці мали місце протиріччя щодо юридичної сили 
вказаних законодавчих положень, що не є предметом 
цього дослідження.

Попри очевидну прогресивність законодавчого 
положення, закріпленого в ч. 2 ст. 62 ск україни, 
його зміст і формулювання мають низку прогалин і 
можуть слугувати причиною неоднозначності в на-
ціональній судовій практиці. так, ст. 189 цк україни 
передбачає, що продукцією, плодами та доходами є 
все те, що виробляється, добувається, одержується 
з речі або приноситься річчю. Продукція, плоди та 
доходи належать власникові речі, якщо інше не вста-
новлено договором або законом. в юридичній науці 
склалися усталені погляди на зміст вищезазначених 
понять. зокрема продукцією визнаються результати 
виробничо-господарської діяльності суб’єктів ци-
вільного права. Продукція є результатом переробки 
сировини та напівфабрикатів у речі з готовими спо-
живчими якостями, обумовленими їх господарським 
призначенням (наприклад, виготовлення машин, пе-
реробка нафти). Плоди – це результат органічного 
розвитку самої речі (наприклад, плоди фруктових 
дерев, приплід тварин). доходи – це те, що прино-
сить річ, перебуваючи в експлуатації і цивільному 
обороті (наприклад, орендна плата, дивіденди, мате-
ріальні цінності від використання речі) [12, c. 142-
143; 13, c. 322-323; 14, c. 175; 15, c. 133; 16, c. 312]. 
При цьому залежно від змісту правової норми, по-
няття «приплід» виділяється окремо або ж включа-
ється до змісту поняття «плоди» .

системний аналіз ст. 58, 62 ск україни, ст. 133 
цк урср і ст. 189 цк україни дає підстави для та-
ких проміжних висновків:

1) у ст. 58, 62 ск україни законодавець викорис-
товує юридичну термінологію, характерну переду-
сім для цк урср (плоди, приплід, доходи);

2) у ст. 58, 62 ск україни не згадується про про-
дукцію як майно, що є особистою приватною влас-
ністю одного з подружжя і, відповідно, може бути 
визнане об’єктом права спільної сумісної власності 
подружжя;

3) у ч. 2 ст. 62 ск україни, на відміну від ст. 58 
ск україни, не згадується про плоди як майно, що 
може бути визнане об’єктом права спільної сумісної 
власності подружжя;

4) на відміну від ч. 1 ст. 62 ск україни, для ви-
знання майна об’єктом права спільної сумісної влас-
ності подружжя за ч. 2 ст. 62 ск україни необхідна 
участь того з подружжя, кому майно не належить на 
праві особистої приватної власності, тобто спільні 
затрати подружжя не є достатньою підставою для 
визнання майна об’єктом права спільної сумісної 
власності подружжя.

на нашу думку, вказана ситуація щодо правового 
регулювання майнових правовідносин подружжя не 
може бути визнана задовільною. враховуючи, що ск 
україни розроблявся одночасно з цк україни з вико-
ристанням спільного категоріального апарату і юри-

дичної термінології, а також відображенням узго-
джених підходів до правового регулювання відносин 
власності, у ст. 58, 62 ск україни логічним і доціль-
ним є використання юридичних понять «продукція, 
плоди, доходи», передбачених ст. 189 цк україни. 
також невдалим слід визнати використання у ст. 58 
ск україни поняття «дохід (дивіденди)», а у ст. 62 
ск україни – «дохід (приплід, дивіденди)», оскільки 
граматичне тлумачення вказує, що в першому випад-
ку дохід можливий лише у вигляді дивідендів, а інші 
види доходу (наприклад, орендна плата грошовими 
коштами чи в натурі) не охоплюються нормою ст. 58 
ск україни. тоді як у другому випадку зазначеним 
поняттям додатково не охоплюються плоди (напри-
клад, урожай), залишаючись за межами правового 
регулювання ст. 62 ск україни. очевидно, що за-
значена прогалина сімейного законодавства україни 
усуватиметься судовою практикою шляхом аналогії 
закону, що, однак, не виключає відсутність однознач-
ного підходу до вирішення вказаного питання.

на особливу увагу заслуговує питання правового 
режиму продукції як об’єкта майна подружжя, який 
набуває нового змісту у світлі рішення конституцій-
ного суду україни від 19 вересня 2012 року у справі 
за конституційним зверненням приватного підпри-
ємства «ікіо» щодо офіційного тлумачення поло-
ження ч. 1 ст. 61 ск україни, яким статутний капітал 
та майно приватного підприємства визнано об’єктом 
права спільної сумісної власності подружжя. врахо-
вуючи зазначене, а також визначення поняття про-
дукції, про яке йшлося вище, право власності на неї, 
якщо інше не передбачене законом або договором, 
належить власнику (співвласникам) приватного під-
приємства, на якому чи з використанням якого її ви-
готовлено. і хоча у вищезазначеному рішенні кон-
ституційного суду україни не йдеться про особисту 
приватну власність одного з подружжя, очевидним 
є висновок, що незалежно від того, чи засновником 
приватного підприємства є один із подружжя, чи 
вони обоє, майновий режим продукції такого підпри-
ємства залежить від наявності передбачених ч. 2 ст. 
62 ск україни умов і обставин. очевидно, що такий 
стан правового регулювання вказаного питання не 
можна визнати задовільним, оскільки за відсутності 
документу про згоду іншого з подружжя (або жінки, 
чоловіка, які проживають однією сім’єю без реєстра-
ції шлюбу) під сумнів ставиться законність операцій 
за участю приватного підприємства, і як наслідок – 
стабільність цивільного обороту. однак, враховуючи 
предмет цього дослідження, вищезазначене питання 
виходить за його межі та потребує окремого аналізу.

формулюючи зміст правових норм, закріплених у 
ст. 62 ск україни, законодавець проявив непослідов-
ність. для визнання майна об’єктом права спільної 
сумісної власності подружжя за ч. 1 ст. 62 можуть 
мати місце як спільні затрати обох із подружжя, так 
і затрати одного подружжя, тоді як за ч. 2 ст. 62 ск 
україни необхідною умовою є затрати того з по-
дружжя, кому майно не належить на праві особистої 
приватної власності. на нашу думку, передбачені за-
конодавством у другому випадку вимоги є надто су-
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ворими і порушують права того з подружжя, хто не 
є власником майна, оскільки спільні затрати, в тому 
числі матеріальні, які докладатиме подружжя для 
утримання, управління чи догляду за таким майном, 
не виступають підставою зміни правового режиму 
цього майна.

наприклад, орендна плата за квартиру, яка є осо-
бистою приватною власністю чоловіка і яка утриму-
ється за рахунок заробітної плати дружини, не буде 
спільним майном такого подружжя. звісно, це лише 
один із можливих варіантів, і вирішення цього пи-
тання залежатиме від суду, який може або конста-
тувати, що спільні затрати – це сума затрат двох із 
подружжя, тобто мають місце підстави для засто-
сування ч. 2 ст. 62 ск україни, або ж застосувати 
системний підхід і граматичне тлумачення правових 
норм ст. 62 ск україни та вказати, що за ч. 2 зазна-
ченої статті спільні затрати не є підставою виник-
нення права спільної сумісної власності. очевидно, 

що судова практика з цього питання не буде одно-
значною, і в ній знайдуть своє відображення обидва 
підходи. тому видається доцільним закріпити норму 
про виникнення права спільної сумісної власності 
подружжя на продукцію, плоди та доходи, отримані 
від майна, належного одному з подружжя на праві 
особистої приватної власності, внаслідок спільних 
зусиль подружжя для утримання, управління чи до-
гляду за таким майном.

висновки. Підсумовуючи викладене, автор цієї 
статті вважає, що усунення проаналізованих вище 
недоліків і прогалин, які мають місце в чинному 
сімейному законодавстві україни, забезпечить до-
тримання балансу майнових інтересів кожного з по-
дружжя та сприятиме усуненню неоднозначності у 
правозастосовній практиці. однак проблематика, 
якій присвячена дана стаття, потребує подальших 
наукових розробок з огляду на новизну досліджува-
них питань.
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вступ. однією з найактуальніших проблем сьо-
годення є забезпечення громадян україни житлом. 
особливе занепокоєння викликають випадки, коли 
під загрозою залишитися на вулиці опиняється одна 
з найбільш вразливих категорій осіб – діти, які через 
свій вік та рівень розумового, фізичного розвитку 
нездатні самостійно повною мірою захищати свої 
права та інтереси.

чинне законодавство україни досить широко ре-
гулює вказані правовідносини, охоплюючи питання 
непорушності права приватної власності, права на 
житло, створення та забезпечення умов соціального 
захисту громадян. так, ст. 47 конституції україни 
[1] проголошує право кожного на житло, яке гаран-
тується та охороняється державою від примусового 
позбавлення не інакше, як на підставі закону та рі-
шення суду.

однак незважаючи на широке нормативне регу-
лювання питань, пов’язаних із захистом житлових 
прав та інтересів дитини, на практиці має місце нео-
днакове застосування судами норм матеріального 
права, що часто призводить до винесення рішень 
усупереч житловим правам та інтересам дитини. а 
зважаючи на ту обставину, що житлові права дити-
ни впливають на дотримання інших прав (право на 
сімейне виховання, на безпечні умови проживання, 
достатній рівень життя, нормальний фізичний та 
моральний розвиток), рішення суду у справах про 
визнання права на користування житловим примі-

щенням, усунення перешкод у користуванні житлом 
через нормативну невизначеність та неузгодженість 
порушують цілий комплекс прав дитини. Багато-
аспектність поняття «право на житло» підкреслює 
в.П. грибанов, використовуючи його у трьох значен-
нях: а) як право на задоволення потреби в житлі; б) 
як право на заняття приміщення; в) як право корис-
тування певним житловим приміщенням [11, с. 29].

аналіз останніх наукових досліджень і публі-
кацій. дослідженням питань судового захисту прав 
громадян на житло, захисту права власності на жит-
ло, права на недоторканність житла займались такі 
відомі науковці, як М.к галянтич, а.М. нечаєва, 
Є.о. Мічурін, л.г. лічман та інші. однак незважа-
ючи на такий значний інтерес із боку науковців та 
потужну розробленість проблеми захисту житлових 
прав дитини, комплексні дослідження правових про-
блем захисту права дитини на користування житлом 
відсутні.

саме тому метою даної наукової статті є дослі-
дження правових проблем здійснення захисту права 
дитини на користування житловим приміщенням, 
співвідношення норм матеріального (цивільного, 
житлового та сімейного законодавства) та процесу-
ального права, аналіз судової практики та висунення 
на підставі отриманих результатів конкретних про-
позицій щодо зміни норм чинного законодавства.

виклад основного матеріалу. у ч. 4 ст. 29 ци-
вільного кодексу україни (далі – цк україни) [4] 
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зазначено, що місцем проживання особи, яка не до-
сягла десяти років, є місце проживання її батьків або 
одного з них. це положення з певним уточненням 
було відображено й у сімейному кодексу україни 
(далі – ск україни) [2], зокрема в ч. 1 ст. 160 ск 
україни стверджується, що місце проживання дити-
ни, яка не досягла десяти років, визначається за зго-
дою батьків. однак якщо батьки проживають окремо 
та не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде про-
живати дитина, спір між ними може бути вирішено 
органом опіки та піклування або судом.

Як показує практика, значна кількість дітей зали-
шається без житла через зловживання батьківськими 
правами та неналежне виконання обов’язків посадо-
вими особами органів опіки та піклування [8].

відповідно до ст. 12 закону україни «Про осно-
ви соціального захисту бездомних осіб і безпритуль-
них дітей» [6] держава охороняє і захищає права та 
інтереси дітей під час вчинення правочинів щодо 
нерухомого майна. зокрема, на посилення захисту 
житлових прав дитини спрямовані норми щодо не-
припустимості зменшення або обмеження прав та 
інтересів дітей під час вчинення будь-яких право-
чинів щодо жилих приміщень. однією з гарантій 
дотримання цих норм виступає контроль за дотри-
манням батьками та особами, які їх замінюють, жит-
лових прав й охоронюваних законом інтересів дітей 
відповідно до закону, який здійснюють органи опіки 
та піклування, зокрема видача дозволу батькам на 
вчинення правочину щодо нерухомого майна.

слід звернути увагу на те, що дозвіл органу опіки 
та піклування потрібен не лише в разі, якщо дити-
на є співвласником нерухомості, а й у тому випадку, 
якщо має місце лише реєстрація дитини в житлово-
му приміщенні. оскільки одним із правочинів, які 
не можуть вчинятися батьками без дозволу органу 
опіки та піклування відповідно до ст. 177 ск украї-
ни, є відмова від майнових прав дитини, до яких на-
лежить і право користування жилим приміщенням. 
адже відповідно до ч. 2 та 3 ст. 18 закону україни 
«Про охорону дитинства» [5] діти-члени сім’ї найма-
ча або власника житлового приміщення мають пра-
во користуватися займаним приміщенням нарівні із 
власником або наймачем.

обов’язок батьків враховувати права та інтереси 
дитини щодо користування житловим приміщенням 
передбачено і низкою інших нормативних актів, зо-
крема відповідно до ст. 16 конвенції про права дити-
ни від 20 грудня 1989 року [7] жодна дитина не може 
бути об’єктом свавільного або незаконного втручання 
у здійснення її права на особисте і сімейне життя, не-
доторканність житла. дитина має право на захист від 
такого втручання або посягання. відповідно до ч. 2 
ст. 27 конвенції батьки або інші особи, які виховують 
дитину, несуть основну відповідальність за забезпе-
чення в межах своїх здібностей і фінансових можли-
востей умов життя, необхідних для розвитку дитини.

сімейний кодекс україни закріплює обов’язок 
батьків поважати дитину, піклуватися про здоров’я 
дитини, її фізичний, духовний та моральний розви-
ток.

відповідно до ст. 8 закону україни «Про охорону 
дитинства» [5] батьки або особи, які їх замінюють, 
несуть відповідальність за створення умов, необхід-
них для всебічного розвитку дитини відповідно до 
законів україни.

таким чином, якщо квартира придбана чоловіком 
(дружиною) до реєстрації шлюбу, або ж якщо квар-
тира дісталася у спадок або в подарунок, дружина 
(чоловік) та дитина мають право проживати та ко-
ристуватися квартирою. Право володіти та розпоря-
джатися помешканням залишається у чоловіка (дру-
жини) як у власника, але розпоряджатися він (вона) 
може, не порушуючи права дружини (чоловіка) та 
дитини на проживання.

у багатьох випадках контроль за дотриманням 
батьками житлових прав дитини здійснює орган 
опіки та піклування. не викликає сумнівів, що най-
більш важливе значення мають договори, які підля-
гають нотаріальному посвідченню та/або державній 
реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або 
обміну житлового будинку чи квартири, що нале-
жить дитині на праві власності. такі правочини з 
майном вчиняються лише з дозволу органу опіки та 
піклування (ч. 2 ст. 177 ск україни).

однак не врегульованим на законодавчому рівні 
залишається проблема порушення житлових прав 
дитини під час укладення одним із батьків договору 
оренди житлового приміщення (без нотаріального 
посвідчення), в якому проживає дитина. у цьому ви-
падку очевидними стають перешкоди у користуванні 
житлом для дитини, яка фактично буде позбавлена 
права користуватися квартирою.

у випадку порушення права дитини на користу-
вання житловим приміщенням способом судового 
захисту відповідно до ст. 16 цк україни [4] є визна-
ння права та припинення дій, які порушують право. 
звернення до органу опіки та піклування в такій си-
туації не принесе бажаного результату, адже орен-
дар, скоріше за все, відмовиться без відповідного 
рішення суду звільнити займане ним житлове при-
міщення.

у цьому випадку на підставі ст. 3 цПк україни 
[3] право на звернення до суду за свої права та ін-
тереси, а також права та інтереси своєї дитини, буде 
реалізовувати другий із батьків, кому створені такі 
перешкоди. до розгляду даної справи, за клопотан-
ням сторони або ж за ініціативою суду, може бути 
залучено орган опіки та піклування для посилення 
гарантій захисту прав та інтересів дитини під час ви-
рішення справи по суті.

відповідно до п. 2 Постанови Пленуму верхо-
вного суду україни № 5 «Про застосування норм 
цивільного процесуального законодавства, що регу-
люють провадження у справі до судового розгляду» 
від 12.06.2009 року [9] суд, готуючи справу до роз-
гляду, вирішує встановлене коло питань, серед яких 
наступні: визначення обставин, які мають значення 
для справи, та фактів, що підлягають встановленню 
і покладені в основу вимог та заперечень; з’ясування 
можливості відмови позивача від позову, визнання по-
зову відповідачем, можливого бажання сторін уклас-
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ти мирову угоду; вирішення питання про склад осіб, 
які братимуть участь у справі; з’ясування наявності 
доказів на підтвердження зазначених фактів тощо.

на сьогодні у чинному цПк україни, а також в 
інших актах процесуального законодавства відсут-
ні норми, які б передбачали можливість винесення 
тимчасової ухвали, до винесення рішення по справі, 
спрямованої на негайне припинення порушення прав 
та інтересів особи або відновлення цих прав. нато-
мість у сімейному кодексі російської федерації [10] 
законодавець у ст. 108 передбачає можливість вине-
сення судом постанови про стягнення аліментів до 
набрання законної сили рішенням суду про стягнення 
аліментів, а при стягненні аліментів на неповнолітніх 
дітей – до винесення судом рішення про стягнення 
аліментів. таким чином вбачається, що саме на стадії 
провадження у справі до судового розгляду суд у пе-
редбачених законом випадках повинен виносити таку 
тимчасову ухвалу, яка б виступала певним аналогом 
судового наказу в межах позовного провадження.

Подолання зазначеної прогалини вимагає внесен-
ня ряду змін та доповнень на рівні норм процесуаль-
ного права. зокрема необхідно доповнити ч. 6 ст. 130 
цПк україни підпунктом 10 наступного змісту: «у 
справах про визнання права дитини на користуван-
ня житловим приміщенням та усунення перешкод у 
користуванні житловим приміщенням суд вирішує 
питання про забезпечення прав дитини на користу-
вання житлом, винесення ухвали відповідного зміс-
ту, зокрема про негайне вселення дитини у житлове 
приміщення до набрання законної сили рішенням 
суду. копії винесеної ухвали надсилаються особам, 
які беруть участь у справі» .

таким чином, запропоновані зміни спрямовані 
на забезпечення виконання завдань цивільного судо-
чинства, а саме – своєчасного розгляду та вирішен-
ня цивільних справ, а також на забезпечення прав та 
інтересів дитини як найменш захищеного учасника 
сімейних правовідносин.

коли мова йде про права та інтереси дитини, 
необхідно зазначити про недоліки позовного про-
вадження, адже затрата часу для вирішення справи 
може призвести до тривалого порушення прав дити-
ни, негативно позначитися на її фізичному, мораль-
ному та духовному розвитку. тому судам слід ура-
ховувати особливості захисту інтересів дитини при 
вирішенні житлових спорів, не нехтувати підготов-
кою таких справ до судового розгляду, яка сприятиме 
розгляду та вирішенню справи на першому судовому 
засіданні.

варто зауважити, що право дитини на користу-
вання житловим приміщенням включає в себе цілий 
комплекс прав, адже дитина, яка залишається без 

житла, опиняється на вулиці та не може в нормаль-
ному режимі відвідувати дошкільні та навчальні 
установи, порушується її право на відпочинок, це 
негативно позначається на фізичному та морально-
му здоров’ї дитини. така точка зору відповідає ви-
сновку П.і. седугіна щодо того, що поняття «право 
на житло», не є тотожним поняттю «право на житло-
ву площу», воно є значно ширшим за своїм змістом 
і не обмежується лише правом на житлову площу 
[13, с. 83]. а тому судам, під час вирішення питань 
про вселення дитини до квартири, визнання за нею 
права користування та усунення перешкод у корис-
туванні, слід керуватися принципом якнайкращого 
забезпечення прав дитини. даний принцип знайшов 
своє закріплення у ст. 3 конвенції про права дити-
ни, відповідно до якої в усіх діях щодо дітей, неза-
лежно від того, здійснюються вони державними чи 
приватними установами, що займаються питаннями 
соціального забезпечення, судами, адміністративни-
ми чи законодавчими органами, першочергова увага 
приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів 
дитини [12].

Потрібно також звернути увагу на те, що у випад-
ку, коли власник або наймач житлового приміщення 
незаконно позбавив дитину права користування ним 
або створив перешкоди у користуванні, не допуска-
ється визнання особи такою, що втратила право на 
користування житловим приміщенням на підставі ч. 
2 ст. 405 цк україни, в якій зазначено, що член сім’ї 
власника втрачає право на користування житлом у 
разі відсутності члена сім’ї без поважних причин по-
над рік. дана норма містить застереження – «без по-
важних причин», а тому судам під час вирішення да-
ної категорії справ необхідно встановлювати причини 
відсутності члена сім’ї власника у житловому примі-
щенні. таке застереження безумовно виступає додат-
ковою гарантією захисту житлових прав дитини.

висновки, зроблені в результаті дослідження, 
і перспективи подальших розвідок у даному на-
прямку. таким чином, на сьогоднішній день зако-
нодавство україни, яке забезпечує додержання прав 
дитини на користування житловим приміщенням, є 
недосконалим і потребує внесення ряду змін та до-
повнень. крім цього, відсутній національний меха-
нізм захисту права дитини на житло шляхом вине-
сення тимчасової ухвали суду про негайне вселення. 
запропоновані в даній статті зміни до чинного за-
конодавства враховують як міжнародні стандарти 
захисту прав дитини, так і ті, які визначені націо-
нальним правом, сприятимуть створенню умов для 
реалізації й ефективного захисту житлових прав та 
інтересів дитини, а також полегшать у подальшому 
наукові пошуки в цій сфері.
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нині одним зі значущих питань, якому приділя-
ється особлива увага не лише у практиці правозас-
тосування, але й у наукових колах, є спадкування 
корпоративних прав учасника господарського това-
риства. така ситуація зумовлена наявністю прога-
лин і протиріч, що виникають під час регулювання 

корпоративних відносин із врахуванням особливос-
тей правової регламентації відносин, що виникають 
при спадкуванні. адже враховуючи той пласт дослі-
джень у сфері корпоративного права, який нині іс-
нує, необхідно звернути увагу й на те, що спадкове 
правовідношення, яке виникає з моменту відкриття 
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спадщини й об’єктом якого є корпоративні права, з 
одного боку, по суті, не відрізняється від будь-яких 
інших спадкових відносин і регулюється загальни-
ми положеннями чинного законодавства про спадку-
вання, а з іншого – виникає потреба існування норм 
спеціального корпоративного законодавства, які б 
врегульовували суспільні відносини під час спадку-
вання з урахуванням специфіки такого об’єкта спад-
кових прав як корпоративні права.

на сьогодні існують наукові праці, в яких дослі-
джувалися теоретичні та практичні питання спад-
кування різних об’єктів спадщини, в тому числі й 
корпоративних прав, особливості переходу яких у 
порядку універсального правонаступництва розгля-
далися такими вітчизняними і зарубіжними вчени-
ми, як в.а. васильєва, Б.о. Булаєвський, г.о. Буніч, 
ю.о. заіка, в.М. кравчук, в.в. луць, і.Б. саракун, 
Є.о. рябоконь, с.Я. рабовська, і.в. спасибо-фатєє-
ва, Є.і. фурса, с.Я. фурса, к.Б. Ярошенко.

Метою наукової статті є здійснення аналізу нор-
мативних положень чинного корпоративного законо-
давства у частині правового регулювання питання 
набуття корпоративних прав учасника господарсько-
го товариства спадкоємцями у порядку універсаль-
ного правонаступництва під час спадкування.

відповідно до ст. 1216 цивільного кодексу укра-
їни (надалі – цк) [1] спадкуванням є перехід всіх 
прав та обов’язків від фізичної особи, яка померла 
(спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Перехід 
прав та обов’язків у порядку спадкування характери-
зується наступними ознаками: 1) підставою переходу 
є складний фактичний склад, передбачений нормами 
спадкового права; 2) права й обов’язки, що перехо-
дять, утворюють певну єдність, що визначається як 
спадщина або спадкове майно; 3) особа, яка набуває 
права й обов’язки, вважається універсальним право-
наступником померлого [2, с. 46]. При цьому особу, до 
якої переходять права й обов’язки спадкодавця, мож-
на вважати спадкоємцем із моменту відкриття спад-
щини, що виникає після смерті спадкодавця або ого-
лошення його в судовому порядку померлим. адже 
відкриття спадщини є першим юридичним фактом 
правонаступництва, що є умовою виникнення права 
спадкоємців на прийняття спадщини [3, с. 126].

у той же час спадкоємець, який спадкував за за-
коном чи за заповітом, має право прийняти спадщи-
ну або не прийняти її. так, спадкоємець, який бажає 
прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини 
не проживав постійно зі спадкодавцем, має подати 
до нотаріальної контори заяву про прийняття спад-
щини. Якщо ж особа проживала зі спадкодавцем 
протягом життя чи певного періоду і на час відкрит-
тя спадщини продовжувала спільно проживати, то 
така особа буде вважатися спадкоємцем, якщо вона 
не подасть до нотаріальної контори заяву про відмо-
ву від прийняття спадщини протягом строку, визна-
ченого законодавством. відповідно, для прийняття 
спадщини встановлюється строк у шість місяців, 
який починається з часу відкриття спадщини. Після 
прийняття спадщини спадкоємець має право отри-
мати свідоцтво про право на спадщину, у якому ви-

значається право власності спадкоємця на частку у 
спадковому майні.

Проте загальний порядок набуття права власнос-
ті на спадщину може застосовуватися не у всіх ви-
падках, що залежить від специфіки об’єкта спадку-
вання, правове регулювання якого може визначатися 
спеціальним законодавством. зокрема, значна увага 
сьогодні приділяється таким об’єктам, як корпора-
тивні права учасника господарського товариства, які 
можуть переходити у порядку спадкування з ураху-
ванням особливостей нормативних положень, якими 
регулюється діяльність господарських товариств.

у першу чергу слід зазначити, що зумовленість 
наукового дослідження порядку спадкування корпо-
ративних прав пов’язана з відсутністю легального 
визначення поняття «корпоративні права» в цивіль-
ному законодавстві. адже у цк законодавець закрі-
пив такі терміни, як акція, частка (пай) у статутному 
(складеному) капіталі товариства, які можуть від-
чужуватися і переходити в порядку універсального 
правонаступництва (під час реорганізації і в порядку 
спадкування) (ст. 116, 127, 137, 147, 166 цк), та пра-
во участі як особисте немайнове право, яке не може 
окремо передаватися іншій особі (ст. 100 цк).

у той же час поняття корпоративних прав міс-
титься у ч. 1 ст. 167 господарського кодексу україни 
(надалі – гк) [4], із нормативного закріплення яко-
го можна дійти висновку, що корпоративні права є 
сукупністю немайнових (право участі, право на ін-
формацію) та майнових прав (право отримання ди-
відендів, право на отримання активів при ліквідації 
товариства), що визначаються часткою (акцією) у 
статутному капіталі товариства або, як зазначаєть-
ся у гк, господарській організації. розглянемо осо-
бливості їх переходу під час спадкування в окремих 
юридичних особах із корпоративним устроєм.

в акціонерних товариствах спадкоємці акціонерів 
− фізичних осіб і правонаступники акціонерів – юри-
дичних осіб вступають у права спадкоємців (право-
наступників) без будь-яких обмежень. організацій-
но-правова форма акціонерних товариств забезпечує 
гарантії прав спадкоємців (правонаступників). від-
повідно до п. 8 ст. 2 закону україни «Про акціонерні 
товариства» [5] зазначається, що корпоративні права 
– сукупність майнових і немайнових прав акціонера 
– власника акцій товариства, які випливають із пра-
ва власності на акції. таким чином, із наведеного в 
законі поняття корпоративних прав, що закріплено 
з метою розуміння їх сутності при набутті в акціо-
нерних товариствах, випливає, що під час набуття у 
власність акції до особи одночасно переходять і пра-
ва, які нею закріплені, а саме корпоративні права. 
При цьому закон не містить спеціальних норм, які 
б урегульовували порядок набуття акцій при спад-
куванні, що є підставою для регулювання відносин 
лише нормативними положеннями про спадкування, 
що передбачені книгою шостою цк. також законом 
не передбачено необхідності отримання згоди інших 
акціонерів на вступ до акціонерного товариства. Пе-
реважне право на придбання акцій приватного акці-
онерного товариства, якщо таке право прямо перед-
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бачене статутом такого товариства, не поширюється 
на випадки переходу права власності на цінні папе-
ри цього товариства в результаті їх спадкування чи 
правонаступництва, що передбачено ч. 7 ст. 7 закону 
україни «Про акціонерні товариства».

Поряд із переходом корпоративних прав акціо-
нера акціонерного товариства схоже становище за-
ймає вкладник командитного товариства, оскільки 
діючими законами не передбачено обмежень щодо 
обігу їх часток у цивільному обороті, в тому числі і 
під час спадкування. особливість правового статусу 
вкладника полягає в тому, що особа зобов’язана зро-
бити вклад до складеного капіталу, що засвідчується 
свідоцтвом про участь у командитному товаристві, 
та несе відповідальність перед товариством лише в 
межах його вкладів. Проте вкладники не мають пра-
ва брати участь в управлінні діяльністю командит-
ного товариства та заперечувати проти дій повних 
учасників щодо управління діяльністю товариства 
(ч. 1 ст. 137, ч. 2 ст. 136 цк). вкладники командит-
ного товариства мають право на отримання майно-
вих благ, таких як одержувати частину прибутку 
товариства відповідно до його частки у складеному 
капіталі товариства, переважно перед третіми особа-
ми набувати відчужувану частку (її частину) у скла-
деному капіталі товариства тощо. тому нормативні 
положення, що визначають особливості правового 
становища вкладника командитного товариства, 
не містять заборон на набуття їх частки у порядку 
спадкування та/або вчинення додаткових дій спадко-
ємцями для набуття статусу вкладника, крім тих, що 
передбачені нормами спадкового права.

щодо повних учасників командитного товари-
ства у ч. 1 ст. 135 цк закріплено положення, від-
повідно до якого правовий статус повних учасників 
командитного товариства та їх відповідальність за 
зобов’язаннями товариства встановлюються по-
ложеннями цього кодексу про учасників повного 
товариства. для повного товариства характерним є 
те, що управління діяльністю товариства здійсню-
ється за спільною згодою всіх учасників, де кож-
ний учасник повного товариства має один голос. 
ведення справ повного товариства здійснюється 
за загальною згодою всіх учасників. такі особли-
вості вказують, у першу чергу, на спільну участь 
всіх учасників в управлінні, у зв’язку з чим має 
значення особа кожного учасника, яка бере участь 
в управлінні товариством із притаманними лише їй 
діловими якостями.

тому у договорі повного товариства має бути пе-
редбачена можливість (або неможливість) прийнят-
тя до товариства спадкоємця померлого учасника. у 
законі україни «Про господарські товариства» [6] 
зазначається, що у разі смерті громадянина – учас-
ника повного товариства, правонаступник (спад-
коємець) має переважне право вступу до товари-
ства за згодою решти учасників (ст. 69). крім того, 
необхідно враховувати той факт, що відповідно до 
ч. 7 ст. 80 гк зазначено, що учасниками повного 
товариства, повними учасниками командитного то-
вариства можуть бути лише особи, зареєстровані 

як суб’єкти підприємництва. тому крім таких юри-
дичних фактів, як закликання до спадкування, від-
криття і прийняття спадщини, надання згоди інших 
учасників товариства, для набуття статусу повного 
товариша спадкоємець зобов’язаний зареєструвати-
ся в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і 
фізичних осіб – підприємців як фізична особа – під-
приємець. у випадку відмови спадкоємця від всту-
пу до повного товариства або відмови товариства 
у прийнятті спадкоємця йому виплачують вартість 
частки, що належить спадкоємцю, розмір якої ви-
значається на день смерті учасника. таким чином, 
спадкоємці частки у складеному капіталі учасника 
повного товариства та повного учасника командит-
ного товариства мають право набути корпоративні 
права лише за згоди інших повних учасників то-
вариства на вступ до товариства за умови набуття 
статусу фізичної особи – підприємця, а спадкоємці 
частки у складеному капіталі вкладників спадку-
ють на загальних підставах.

інша ситуація складається в товариствах з обме-
женою відповідальністю і товариствах із додатковою 
відповідальністю. законом передбачено два можливі 
варіанти спадкування корпоративних прав учасника 
товариства, а саме: 1) набуття корпоративних прав із 
моменту прийняття спадщини; 2) набуття корпора-
тивних прав шляхом вступу до товариства у порядку, 
передбаченому законом.

відповідно до ч. 5 ст. 147 цк частка у статутному 
капіталі товариства з обмеженою відповідальністю 
переходить до спадкоємця фізичної особи або право-
наступника юридичної особи – учасника товариства, 
якщо статутом товариства не передбачено, що такий 
перехід допускається лише за згодою інших учасни-
ків товариства. наведена норма носить диспозитив-
ний характер. Якщо статутом товариства такої ви-
моги не передбачено, то особа успадковує частку у 
загальному порядку.

Як вже зазначалося, спадкуванням вважається пе-
рехід всіх прав та обов’язків від фізичної особи, яка 
померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). 
у даному випадку, як зазначає в.М. кравчук, коли 
йдеться про такий вид майна як частка в статутно-
му капіталі товариства, то об’єктом спадкування є 
не частка як така, а права та обов’язки спадкодавця, 
які пов’язані з такою часткою [7, c. 350]. однак у ст. 
1219 цк окреслено сукупність прав та обов’язків, 
які нерозривно пов’язані з особою спадкодавця і не 
можуть переходити в порядку спадкування до інших 
осіб, до яких, зокрема, відносять право участі у то-
вариствах, що зумовлює неможливість набуття ста-
тусу учасника тов з моменту прийняття спадщини 
спадкоємцями, крім випадків прямо, передбачених у 
статуті. у той же час дана норма не відповідає ст. 
100 цк, в якій зазначається, що право участі не може 
окремо передаватися іншій особі. логічним є припу-
щення, що таке право не може окремо передаватися 
від частки у статутному капіталі тов. тобто якщо 
брати до уваги можливість переходу права учас-
ті згідно з нормами закону, то одночасний перехід 
права участі і частки у статутному капіталі є нічим 
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іншим, як переходом корпоративних прав, що висту-
пає об’єктом спадкування.

Проте іншим нормативно-правовим актом закрі-
плено норму, відповідно до якої корпоративні права 
можуть виникнути в особи з моменту прийняття її до 
тов. згідно зі ст. 55 закону україни «Про господар-
ські товариства» у зв’язку зі смертю громадянина – 
учасника товариства правонаступники (спадкоємці) 
мають переважне право вступу до товариства. через 
наведене в законі положення виникає ряд питань. 
зокрема, перед ким у спадкоємців виникає переваж-
не право вступу до товариства, крім тих спадкоєм-
ців, які прийняли спадщину та звернулися до товари-
ства як правонаступники спадкової маси? Протягом 
якого часу після прийняття спадщини та отримання 
свідоцтва про право на спадщину особа має право 
звернутися до товариства для вступу до останнього? 
також із вищезазначеного випливає, що для набуття 
правового статусу учасника необхідними є дві умо-
ви: волевиявлення спадкоємця вступити до тов та 
згода товариства на прийняття особи як учасника 
тов. Якщо така згода відсутня, то у спадкоємця не-
має підстав набути правового статусу учасника тов 
іншим чином.

Маємо колізію у правовому регулюванні щодо 
переходу корпоративних прав під час спадкування у 
тов. адже якщо в законі україни «Про господар-
ські товариства» згода товариства на вступ до тов 
є необхідною умовою, то в цк такої вимоги не міс-
титься, і надається можливість вирішення питання 
набуття статусу учасника тов у порядку спадкуван-
ня самими учасниками товариства через закріплен-
ня такого положення у статуті шляхом прийняття 
рішення на загальних зборах товариства. крім того, 
цк не містить інших спеціальних норм, які б регу-
лювали порядок набуття статусу учасника тов при 
спадкуванні частки. тобто якщо у статуті не містить-
ся заборони на перехід частки у статутному капіталі 
товариства, то спадкоємець із моменту прийняття 
спадщини та отримання свідоцтва може вважатися 
набувачем частки з усіма правовими наслідками, які 
з цього випливають.

таким чином, якщо виходити із законодавчих 
положень цк і закону україни «Про господарські 
товариства», що право на частку у статутному ка-
піталі тов переходить у порядку спадкування, а 
право участі набувається внаслідок вступу до тов, 
то виникає питання, чи взагалі доцільним є отри-
мання згоди інших учасників на отримання частки 
у статутному капіталі товариства, а також надання 
можливості закріплення такого положення у статуті 
товариства, що передбачено ч. 5 ст. 147 цк. адже 
право на частку у статутному капіталі тов є май-
новим правом, яке включається до спадкової маси 
і має набуватися з моменту прийняття спадщини 
спадкоємцями незалежно від волі учасників тов. 
При цьому у Постанові Пленуму верховного суду 
україни № 7 від 30. 05. 2008 «Про судову практику 
у справах про спадкування» зазначається, що під час 
вирішення спору про спадкування частки учасника 
підприємницького товариства, спадкується не право 

на участь, а право на частку у статутному (складено-
му) капіталі [8].

таким чином, якщо враховувати закріплене по-
ложення у законі україни «Про господарські това-
риства» про переважне право вступу особи до тов, 
для набуття корпоративних прав учасника тов при 
спадкуванні, крім волі спадкодавця, яка виявляється 
у заповіті чи за законом, і спадкоємця, який прийняв 
спадщину, необхідним є ще волевиявлення учасни-
ків товариства через прийняття рішення на загаль-
них зборах товариства, що зумовлено законодавчим 
відмежуванням у часі моменту набуття майнових і 
немайнових прав учасника товариства, які, по суті, 
є складовими елементами єдиного цілого – корпо-
ративного права як об’єкта цивільних прав. адже 
незважаючи на відсутність норми, яка б визначала 
поняття корпоративних прав у цк, ст. 177 не міс-
тить вичерпного переліку об’єктів цивільних прав, 
які можуть відчужуватися або переходити в порядку 
універсального правонаступництва (під час спадку-
вання та реорганізації).

Як відзначає в.а. васильєва, саме оборот кор-
поративних прав нині набуває особливого еконо-
мічного інтересу. Маючи вартісну оцінку, вони по-
трапляють у сферу цивільно-правого регулювання 
і стають об’єктом цивільних прав. корпоративне 
право слід розглядати як складний сукупний об’єкт 
цивільних прав, що складається із самостійних 
суб’єктивних прав, які в сукупності складають 
зміст корпоративного права. серед них є права не-
майнового характеру та майнові права. саме наяв-
ність майнових прав дозволяє ввести корпоративне 
право до цивільного обороту як самостійний об’єкт. 
тому корпоративні права входять до спадкової маси 
і можуть набуватися в результаті спадкування [9, 
c. 128]. крім того, оскільки цк вступив у законну 
силу пізніше, ніж почав діяти закон україни «Про 
господарські товариства», то його норми мають пе-
реважну силу. також незважаючи на неоднознач-
ність окремих норм цк, у ньому передбачається 
недопустимим спадкування права участі у тов без 
майнової частки [10, с. 60].

наступним, на що потрібно звернути увагу, є по-
ложення ст. 55 закону «Про господарські товари-
ства», в якому вказується, що у разі відмови право-
наступника (спадкоємця) від вступу до товариства з 
обмеженою відповідальністю або відмови товари-
ства у прийнятті до нього правонаступника (спад-
коємця) йому видається у грошовій або натуральній 
формі частка у майні, яка належала спадкодавцю, 
вартість якої визначається на день смерті учасника. у 
цих випадках розмір статутного капіталу товариства 
підлягає зменшенню. тобто у разі неприйняття спад-
коємця як учасника тов йому виплачується частка у 
майні, яке належало спадкодавцю на момент смерті, 
а розмір статутного капіталу підлягає зменшенню.

Проте, по-перше, порядок зменшення статутно-
го капіталу у тов має свої особливості і можливий 
лише після повідомлення кредиторів товариства та 
отримання від них згоди на вчинення таких дій або 
вимоги про виконання відповідних зобов’язань, що 
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ускладнює процедуру зміни складу учасників тов 
та не завжди відповідає майновому становищу то-
вариства на момент відмови у прийнятті спадкоєм-
ця. По-друге, норма вказує, що виплачується част-
ка у майні, яке належало спадкодавцю на момент 
смерті. однак учасник тов при вступі до товари-
ства вносить вклади, а взамін набуває корпоративні 
права, майно ж належить на праві власності това-
риству. По-третє, у разі відмови вступу до товари-
ства чи відмови товариства, під час розрахунків зі 
спадкоємцями на практиці зазвичай береться номі-
нальна вартість частки, що, по-суті, є значно ниж-
чою від реальної вартості у цивільному обороті на 
відповідний період часу. адже номінальна вартість 
– перша грошова оцінка вкладу при внесенні його 
до статутного (складеного) капіталу господарсько-
го товариства, а дійсна вартість частки залежить не 
лише від розміру статутного (складеного) капіталу, 
а й від усього майна товариства. дійсна вартість 
частки – це частина вартості чистих активів, про-
порційна розміру частки учасника господарського 
товариства [11, c. 125].

отже, враховуючи той факт, що перехід корпо-
ративних прав у порядку спадкування є юридичним 
складом, що зумовлює вчинення ряду дій для їх на-
буття, в першу чергу є необхідним, на нашу дум-
ку, закріплення законодавчого визначення поняття 
«корпоративні права» у цивільному законодавстві та 
визначення особливостей їх цивільного обороту. а 
також необхідно внести зміни до норм чинного за-
конодавства, зокрема такі:

1. у ч. 2 ст. 1219 цк словосполучення «право 
участі у товариствах» виключити.

2. ч. 5 ст. 147 цк «Частка у статутному капіта-
лі товариства з обмеженою відповідальністю пере-
ходить до спадкоємця фізичної особи або правонас-
тупника юридичної особи – учасника товариства у 
порядку, визначеному законом» – виключити.

3. доповнити ст. 147-1 цк і викласти в наступній 
редакції:

«Перехід частки у статутному капіталі това-
риства з обмеженою відповідальністю у порядку 
спадкування (правонаступництва)

1. Частка у статутному капіталі товариства 
переходить до спадкоємця – фізичної особи або 
правонаступника – юридичної особи, якщо інше не 
передбачено статутом товариства. Статутом 
товариства може бути встановлено необхідність 
надання згоди учасників товариства на перехід 
частки у статутному капіталі товариства до 
спадкоємця – фізичної особи або правонаступника – 
юридичної особи.

2. Частка у статутному капіталі товариства 
переходить до спадкоємця – фізичної особи з мо-

менту прийняття спадщини, а до правонаступника 
– юридичної особи з моменту державної реєстрації 
товариства – правонаступника.

Спадкоємець – фізична особа або правонаступ-
ник – юридична особа, до якого перейшла частка 
у статутному капіталі товариства, протягом 
трьох місяців із моменту прийняття спадщини/дер-
жавної реєстрації товариства – правонаступника 
зобов’язаний надіслати до товариства письмове по-
відомлення про вступ до товариства з метою вне-
сення змін до установчих документів товариства 
та їх державної реєстрації у порядку, визначеному 
законом.

Якщо спадкоємець – фізична особа або право-
наступник – юридична особа, до якого перейшла 
частка у статутному капіталі товариства, про-
тягом строку, визначеного у п. 2 ч. 2 даної стат-
ті, надасть письмове повідомлення про відмову від 
частки у статутному капіталі товариства або не 
подасть письмової заяви про вступ до товариства, 
вважається, що такий спадкоємець (правонаступ-
ник) відмовився від частки у статутному капіталі 
товариства.

3. Якщо спадкоємців – фізичних осіб, які при-
йняли спадщину, або правонаступників – юридичних 
осіб, які здійснили державну реєстрацію товари-
ства – правонаступника, є декілька, то частка у 
статутному капіталі товариства, що переходить 
до них у порядку спадкування (правонаступництва), 
має бути поділена між усіма спадкоємцями (право-
наступниками) у рівних частках, якщо інше не вста-
новлено домовленістю між спадкоємцями (право-
наступниками) або законом.

4. У разі відмови спадкоємця (правонаступника) 
від частки у статутному капіталі товариства або 
у випадку ненадання згоди учасниками товариства 
на прийняття спадкоємця (правонаступника) до 
складу учасників товариства, якщо така вимога 
передбачена статутом товариства, частка у ста-
тутному капіталі товариства переходить до това-
риства.

5. Товариство зобов’язане протягом одного 
року з дати переходу до нього частки (якщо мен-
ший строк не передбачено його статутом) випла-
тити спадкоємцю (спадкоємцям), правонаступни-
ку (правонаступникам) припиненої (крім ліквідації) 
юридичної особи – учасника товариства дійсну 
вартість частки учасника в статутному капіта-
лі товариства, що визначається на підставі даних 
бухгалтерської звітності товариства за останній 
звітний період, що передує даті смерті, реоргані-
зації учасника товариства, або, за їх згодою, про-
тягом того ж строку передати їм майно в натурі 
такої ж вартості».
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постановка проблеми. кредитування суб’єктів 
господарювання і громадян є однією з найважливі-
ших функцій банків як спеціалізованих кредитних 
установ. тому, у зв’язку із нагальною необхідністю 
кредитування для функціонування економіки украї-
ни, важко переоцінити роль правового регулювання 
цього виду господарської діяльності, загальний рівень 
якого на сьогоднішній день далекий від досконалості. 

стан дослідження. у спеціальній юридичній 
літературі у працях таких учених юристів, як М.М. 
агарков, а.і. Берлач, П.д. Біленчук, ю.в. ващен-
ко., в.П. вороніна, г.д. джумагельдієва, в.П. на-
гребельний, о.П. орлюк, П.с. Пацурківський, н.о. 
саніахметова, а.о. селіванов, в.с. щербини тощо, 
існують розробки щодо правового регулювання кре-
дитування, втім вони стосуються переважно аналізу 
або правовідносин із приводу кредиту, що виника-
ють між банком та позичальником, залишаючи поза 
увагою «вертикальний» аспект господарських відно-
син у цій сфері, або мають за основну мету розгляд 
правового становища тільки банку. втім, вирішити 
окремі проблеми в сфері кредитних відносин немож-
ливо без виявлення кола формуючих його суспіль-
них відносин та суб’єктного складу, без визначення 
правового статусу суб’єктів та галузевої належності 

норм, що його регулюють, що і становить мету да-
ної роботи. наведене дозволить направити аналіз 
правового регулювання в єдиному напрямі, виявити 
логічні казуси і наукові протиріччя.

виклад основного матеріалу. у відповідності до 
загальноприйнятої позиції теоретиків права суб’єкти 
правовідносин – це суб’єкти права, тобто особи, що 
мають правосуб’єктність та беруть участь у відноси-
нах, врегульованих нормами права [1, с. 319]. відпо-
відно до цього суб’єктами кредитних правовідносин 
можуть виступати особи з двох боків – кредитодавця 
та позичальника. з боку кредитодавця суб’єктами 
правовідносин, згідно норм цивільного кодексу, ви-
ступають лише банки або інші кредитні установи, 
а з боку позичальника – підприємства, організації, 
громадяни тощо [2]. 

в науковій літературі має місце концепція док-
трини фінансового посередництва, що передбачає 
вжиття термінів «фінансовий посередник» і «фінан-
сова установа» для узагальненої класифікації кола 
осіб, наділених правом бути професійними учасни-
ками фінансових та кредитних правовідносин у ши-
рокому розумінні [3, с. 11]. 

кредитодавець – це суб’єкт кредитних відносин, 
який надає кредит позичальнику на певний строк. 
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ним можуть бути фізичні особи, юридичні особи 
(підприємства, організації), держава. головною ме-
тою надання кредиту є отримання прибутку у вигля-
ді позичкового відсотка [4, с. 120].

Позичальник – це суб’єкт кредитних відносин, 
який отримує кредит у тимчасове користування. По-
зичальниками є юридичні та фізичні особи, яким не 
вистачає власних коштів. кредитори і позичальники 
набувають свого статусу добровільно, на договірних 
засадах, що дає їм можливість найповніше задоволь-
няти свої потреби та захистити свої інтереси, які різ-
ні в кожної зі сторін кредитних відносин.

Поняття «кредитодавець» був введений оборот із 
набуттям чинності цивільним кодексом у 2004 році. 
згідно статті 1054 цивільного кодексу україни кре-
дитодавцем є банк або інша фінансова установа [2].

у відповідності до норм закону україни «Про бан-
ки і банківську діяльність» ним є юридична особа, яка 
на підставі банківської ліцензії має виключне право 
надавати банківські послуги, відомості про яку вне-
сені до державного реєстру банків [5, ст. 2]. разом з 
тим слід звернути увагу, що у відповідності до ст. 4 
цього ж закону банківська система україни склада-
ється з національного банку україни та інших банків, 
а також філій іноземних банків, що створені і діють 
на території україни. крім того, і в розумінні статті 
1054 цивільного кодексу україни до банків також на-
лежить і національний банк україни, який, вважаючи 
на його подвійну правову природу, провадить госпо-
дарську діяльність у межах компетенції, визначеної 
законом україни «Про національний банк україни» .

Правовий статус комерційних банків має ряд 
складових, що дозволяє розчленити його на різні 
компоненти, які в сукупності і створюють правовий 
статус того чи іншого банку. до таких компонентів 
доцільно відносити правовий режим створення ко-
мерційного банку, його організації, компетенції ор-
ганів, діяльності; правовий режим реорганізації та 
ліквідації тощо [6, с. 102].

чинне законодавство, зокрема закон «Про банки і 
банківську діяльність», до банків висуває ряд вимог, 
що пов’язані з його утворенням та діяльністю. так, 
учасниками банку можуть бути юридичні і фізичні 
особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в 
особі кабінету Міністрів україни або уповноважених 
ним органів [5]. однак ними не можуть бути юридич-
ні особи, в яких банк має істотну участь, об’єднання 
громадян, релігійні та благодійні організації.

компетенція являє собою сукупність функцій, 
повноважень, предметів відання, прав і обов’язків 
юридичної особи. дослідники зазначають, що по 
відношенню до банків поняття «компетенція» перед-
бачає єдність трьох елементів: 

1) можливість набуття банком прав і обов’язків за 
визначеними видами банківських операцій від свого 
або чужого імені;

2) визначення виду діяльності банків, тобто 
окреслений у часі та просторі, а також спеціальними 
заборонами господарський оборот певних об’єктів;

3) порядок набуття прав і обов’язків в конкретних 
правовідносинах [7, с. 81-85.].

відповідно, обсяг спеціальної компетенції комер-
ційного банку може визначатися двома способами:

- шляхом перерахування у законі банківських 
операцій, які банки можуть здійснювати, та встанов-
лення заборон для діяльності банків;

- шляхом видачі ліцензій на банківську діяльність 
конкретному банку [6, с. 103].

закон україни «Про банки і банківську діяль-
ність» визначає, що юридична особа набуває статусу 
банку і право на здійснення банківської діяльності 
виключно після отримання банківської ліцензії та 
внесення відомостей про неї до державного реєстру 
банків [6]. особи, винні у здійсненні банківської ді-
яльності без отримання банківської ліцензії, несуть 
цивільну, адміністративну або кримінальну відпові-
дальність згідно із законом.

Поняття фінансової установи розкриваються в 
ст.1 закону україни «Про фінансові послуги та дер-
жавне регулювання ринку фінансових послуг» [8, ст. 
1], згідно якого фінансова установа (в т.ч і кредитна 
установа) – юридична особа, яка відповідно до за-
кону надає одну чи декілька фінансових послуг, а 
також інші послуги (операції), пов’язані з наданням 
фінансових послуг, у випадках, прямо визначених 
законом, та внесена до відповідного реєстру в уста-
новленому законом порядку. 

до фінансових установ належать банки, кредитні 
спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товари-
ства, страхові компанії, установи накопичувального 
пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компа-
нії та інші юридичні особи, виключним видом діяль-
ності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, 
прямо визначених законом, – інші послуги (операції), 
пов’язані з наданням фінансових послуг. відповідно, 
кредитна установа – це фінансова установа, яка, від-
повідно до закону, має право за рахунок залучених 
коштів надавати фінансові кредити (тобто кошти, які 
надаються у позику юридичній або фізичній особі на 
визначений строк та під процент) на власний ризик.

згідно зі статтею 19 закону «Про банки і банків-
ську діяльність» без отримання банківської ліцензії 
не дозволяється здійснювані одночасно діяльність 
по залученню вкладів та інших коштів, що підляга-
ють поверненню, і наданню кредитів, а також вес-
ти рахунки. стаття 47 цього ж закону зазначає, що 
банківські послуги дозволяється надавати виключ-
но банку. центральний депозитарій цінних паперів 
має право провадити окремі банківські операції на 
підставі ліцензії на здійснення окремих банківських 
операцій, що видається у встановленому національ-
ним банком україни порядку. таким чином, юри-
дична особа не може надати кредит іншій особі без 
одержання спеціального дозволу (ліцензії). фізична 
особа надавати кредит взагалі не має права.

отже, як вірно відмічається в літературі, до осно-
вних вимог, що висуваються до суб’єктів кредитних 
відносин – банківських установ, є [9, с. 268]: наяв-
ність ліцензії нБу; дотримання економічних норма-
тивів; дотримання інших вимог нБу.

що стосується іншої сторони кредитних відносин 
– позичальника, то ним можуть бути різні суб’єкти, в 
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залежності від особливостей кожного окремого виду 
кредитування та визначених в кредитному договорі 
цілей [10, с. 156].

особливі вимоги до позичальника в законо-
давстві відсутні, та можливість або неможливість 
бути учасником правовідносин визначається лише 
правосуб’єктністю конкретного позичальника. По-
зичальниками можуть бути як фізичні, так і юридич-
ні особи. однак, безперечно, позичальник повинен 
бути кредитоспроможним, тобто мати економічну 
можливість повернути кредит. для отримання по-
зички позичальник повинен надати економічні та 
юридичні гарантії повернення позичених коштів 
після закінчення терміну кредиту, також виплатив-
ши позичковий відсоток кредитору за використання 
позички. отже, як вірно відмічається окремими до-
слідниками, серед вимог, що висуваються до пози-
чальників – суб’єктів господарювання, є [9, с. 268]: 

– забезпеченість власними коштами (не менше 
ніж 50% видатків);

– дотримання фінансової дисципліни;
– кваліфікація керівництва;
– оцінка продукції;
– конкурентоспроможність;
– економічна кон’юнктура та ін.
щодо відношення до суб’єктного складу банків-

ських кредитних правовідносин, то в науковій літе-
ратурі зустрічається позиція, що у склад суб’єктів 
правовідносин саме з банківського кредитування 
входять, крім банку (кредитора), позичальника, та-
кож і треті особи – суб’єкти забезпечення кредитних 
зобов’язань [11, с. 12]. їх визначають як опосеред-
кованих суб’єктів правовідносин з банківського кре-
дитування. а включення опосередкованих суб’єктів 
до переліку суб’єктів банківського кредитування 
аргументується наявністю в них юридичної заці-
кавленості в належному виконанні позичальником 
своїх зобов’язань за кредитним договором. до даних 
суб’єктів належать, зокрема, поручителі, гаранти, 
які поручаються перед кредитором боржника за ви-
конання ним свого зобов’язання.

на нашу думку, включення поручителів та гарантів 
(опосередкованих суб’єктів) до переліку суб’єктів бан-
ківського кредитування є безпідставним, оскільки їх 
права та обов’язки виникають не із договору банківсько-
го кредиту, а іншого договору – договору поруки чи га-
рантії. відповідно, поручитель – суб’єкт правовідносин 
з договору поруки, а гарант – суб’єкт правовідносин з 
гарантії. зв’язок кредитних правовідносин та правовід-
носин, що виникають із договору поруки, є безспірним, 
однак їх не слід ототожнювати чи змішувати. 

у відношенні до суб’єктів правовідносин з бан-
ківського кредитування, які «стоять» на стороні 
кредитора, то крізь призму банківського законодав-
ства та загальних положень господарського кодексу 
україни щодо розподілу учасників господарської ді-
яльності за критерієм характеру виконуваних функ-
цій можна провести класифікацію банків за рівнями. 
відповідно, до першого рівня належить національ-
ний банк україни, який є суб’єктом організаційно-
господарських повноважень; до другого рівня – бан-

ки, що здійснюють безпосередню господарську, в 
тому числі кредитну діяльність, які в законі україни 
«Про банки та банківську діяльність» визначені як 
«інші банки» . з огляду на мету господарської діяль-
ності, яка здійснюється цими банками, в багатьох на-
вчальних та наукових джерелах обґрунтовано необ-
хідність уточнення їх законодавчого визначення як 
комерційних банків [12, с. 15].

з наведеним можна повністю погоджуватися, адже 
суб’єктом банківських кредитних відносин може бути 
не лише комерційний банк, а й національний банк 
україни. національний банк україни бере участь у 
банківських кредитних відносинах як орган державної 
влади, який здійснює регулювання в сфері банківської 
діяльності в цілому та у сфері кредитної діяльності ко-
мерційних банків зокрема. законодавством передбаче-
но також що національний банк україни є кредитором 
останньої інстанції для комерційних банків, що поля-
гає у наданні комерційним банкам кредитів у випадку 
відсутності інших джерел фінансування [13, с. 116].

що стосується суб’єктного складу правовідносин 
з приводу державного кредитування, то він досить 
багатоманітний. з одного боку, це держава або упо-
вноважені нею органи. вірно відмічається, що в да-
ному випадку саме держава (а не уповноважені нею 
органи) є суб’єктом відносин.

По-перше, грошові кошти, які акумулюються у 
формі державних позик, надходять саме державі і 
прямують на зменшення дефіциту бюджету, утворю-
ють у результаті державний борг, а не борг уповно-
важених державою органів, що беруть участь у цих 
відносинах. По-друге, забезпеченням державних по-
зик кінець кінцем є майно держави. таким чином, 
діяльність уповноважених державою суб’єктів (ка-
бінету Міністрів, Міністерства фінансів та ін.) не ви-
ключає й участі держави як самостійного суб’єкта у 
відносинах державного кредитування.

держава бере участь у цих відносинах в особі 
кабінету Міністрів україни, на який покладається 
обов’язок управління боргом. важливо підкреслити, 
що ця діяльність кабінету Міністрів здійснюється в 
межах, визначених верховною радою україни. так, 
у ст. 16 Бюджетного кодексу україни підкреслюєть-
ся, що державні запозичення здійснюються в межах, 
визначених законом про державний бюджет украї-
ни, з дотриманням граничного обсягу державного 
боргу на кінець бюджетного періоду [14, ст. 16]. 

суб’єктом правовідносин по державному кре-
диту є також національний банк україни, що готує 
пропозиції кабінету Міністрів для політики в цій 
сфері, виконує операції з обслуговування, розміщен-
ня боргових зобов’язань, їх погашення і виплати до-
ходів кредиторам.

іншу сторону суб’єктів даних відносин представ-
ляють кредитори – юридичні та фізичні особи. При-
чому в даному випадку йде мова про спеціальний 
характер подібних суб’єктів, оскільки ними можуть 
бути не всі юридичні або фізичні особи, а тільки ті, 
що мають у розпорядженні тимчасово вільні грошо-
ві кошти, які вони надали у формі внутрішньої дер-
жавної позики.
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висновки. отже, суб’єкти кредитних правовід-
носин можуть виступати особи з двох боків – кре-
дитодавця та позичальника. з боку кредитодавця 
суб’єктами правовідносин виступають лише бан-
ки або інші кредитні установи, а з боку позичаль-
ника – підприємства, організації, громадяни тощо. 
включення опосередкованих суб’єктів (поручите-

лів, гарантів) до переліку суб’єктів кредитування, 
у зв’язку з наявністю в них юридичної зацікавле-
ності в належному виконанні позичальником своїх 
зобов’язань за кредитним договором, є безпідстав-
ним, оскільки їх права та обов’язки виникають не 
із кредитного договору, а договору поруки чи га-
рантії. 
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В статті досліджено проблеми правового регулювання здійснення банківських операцій в Україні. Проаналізо-
вано види банківських операцій в ЄС, відмінність між поняттями «банківська послуга» та «банківська операція». 
Запропоновано підхід до класифікації банківських операцій.

Ключові слова: банк, банківські операції, банківські послуги, розрахункові операції.
В статье иследованы проблемы правового регулирования банковских операций в Украине. Проанализированы 

виды банковских операций в ЕС, отличия между понятиями «банковская услуга» и «банковская операция». Пред-
ложен подход к класификации банковских операций.

Ключевые слова: банк, банковские операции, банковские услуги, расчетные операции.
The problems of the legal regulation of bank operations in Ukraine has been studied. Types of bank operation in EU, 

differences between concepts “banking operation” and “bank services” has been assessed. The approach for classification 
of bank operation has ben proposed.

Key words: bank, bank operation, bank services, payment operations. 
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постановка проблеми. становлення ефективної 
ринкової економіки в україні неможливе без прове-
дення суттєвих реформ, в тому числі в банківській 
сфері. висока вартість банківських послуг, обмеже-
ний спектр банківських операцій, відсутність відпо-
відної фінансової інфраструктури на рівні з країнами 
Єс обумовлюють необхідність подальшого рефор-
мування банківської системи та грошово-кредитної 
політики. тому основні напрями у процесі рефор-
мування повинні бути спрямовані на підтримання 
стабілізації національної грошової одиниці, віднов-
лення довіри населення до банківської діяльності, 
вдосконалення здійснення банківських операцій. у 
зв’язку з цим перед юридичною наукою сьогодні сто-
їть важливе завдання – проаналізувати ефективність 
правового регулювання здійснення банківських опе-
рацій в україні та дати науково-обґрунтовані пропо-
зиції щодо його вдосканалення. 

стан дослідження. окремі аспекти грошово-
кредитних відносин, банківської системи та банків-
ських операцій досліджувалися в роботах таких на-
уковців, як к. ковальчук [1], с. васильчак, в. тренич 
[2], с. глібко [3], т. григораш, с. Пільгуй [4], а. дон-
ченко [5], о. кравченко, в. Первеев [6] та ін. Проте 
комплексного дослідження проблем правового регу-
лювання здійснення банківських операцій в україні, 
з’ясуваня їх суті та видів не проводилось. саме тому 
метою статті є аналіз проблем правового регулю-
вання здійснення банківських операцій в україні.

виклад основного матеріалу. здійснення бан-
ківських операцій в україні врегульовані цивільним 
кодексом україни, господарським кодексом україни, 
Податковим кодексом україни, законами україни 
«Про банки і банківську діяльність», «Про платіжні 
системи та переказ коштів в україні», «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг», «Про національний банк україни», декре-
том кабінету Міністрів україни «Про систему валют-
ного регулювання та валютного контролю» та ін.

т.а. латковська вважає, що банківська операція 
– це сукупність взаємопов’язаних, юридично обу-
мовлених, систематичних дій спеціальних суб’єктів 
(банків), наділених особливою правоздатністю, від-
повідно до установчих документів і наданої націо-
нальним банком ліцензії з дотриманням установле-
них правил, стандартів та нормативів, об’єктом яких 
можуть виступати кошти, цінні папери, дорогоцінні 
метали та каміння тощо, та які здійснюються на під-
ставі укладеного договору та у відповідності до чин-
ного законодавства та нормативних актів національ-
ного банку україни [7, с. 8].

щодо видів банківських операцій, то існують різ-
ні критерії для їх поділу. т.д. косова, о.р. циганов 
банківські операції поділяють на пасивні, активні 
та комісійно-посередницькі операції [8, с. 8]. д.о. 
гетманцев, н.г. Шукліна банківські операції класи-
фікують за характером (на пасивні (вклади); активні 
(кредитні угоди); посередницькі; допоміжні) та за 
змістом (на майнові, немайнові) [9, с. 12].

Пасивні операції – це операції, за допомогою яких 
банки формують свої грошові ресурси для прове-

дення кредитних, інвестиційних та інших активних 
операцій. усі пасивні операції банку враховуються 
на пасивних рахунках його балансу, що мають кре-
дитове сальдо. При здійсненні пасивних операцій 
банки залучають тимчасово вільні грошові кошти 
для формування своїх ресурсів. активні операції – 
це операції, у процесі яких банки розміщують наявні 
у них власні, залучені і позичені ресурси у різні види 
активів з метою отримання прибутку і забезпечення 
своєї ліквідності. активні операції обліковуються на 
активних балансових рахунках банку й мають дебе-
тове сальдо. отже, активні операції передбачають 
розміщення банками сформованих ресурсів з метою 
отримання прибутку. 

комісійно-посередницькі операції – це операції, 
що проводяться банком за певну плату у вигляді 
комісії і супроводжуються не формуванням чи роз-
міщенням ресурсів, а переміщенням уже наявних у 
банку коштів клієнта за його розпорядженням. до 
цих же операцій належать також усі інші банківські 
операції для клієнтів, не пов’язані з рухом грошей, 
– за балансові послуги. основними видами комісій-
но-посередницьких операцій банку є такі: розрахун-
ково-касове обслуговування; валютні операції; трас-
тові послуги; консультаційно-інформаційні та інші 
види операцій.

досить складним є розмежування термінів «бан-
ківська операція» та «банківська послуга» . Процес 
надання кожної банківської послуги в аспекті безпо-
середнього обслуговування клієнта розкладається на 
декілька технологічних операцій. наприклад, якщо 
мова йде про відправлення звичайного міжнародного 
SWIFT-переказу, такими технологічними операціями 
(узагальнено) є: прийняття платіжного доручення, 
перевірка його за формальними ознаками, перевірка 
документів, що підтверджують операцію (за необ-
хідності), стягнення з клієнта винагороди за переказ, 
формування переказу в системі SWIFT та його про-
ведення. також на окремі дії – банківські операції – 
можна розкласти й виконання банком кожної з пу-
блічних функцій перед державою (в якості прикладу 
можна навести такі функції, як формування резервів 
у бухгалтерському обліку, формування резервів у по-
датковому обліку, повідомлення податкових органів 
про відкриття/закриття рахунків клієнтів-суб’єктів 
підприємницької діяльності тощо). отже, фактично 
банківські операції – це складові або банківської по-
слуги, або виконання банком публічних обов’язків 
перед державою [10]. Ми погоджуємось з цією по-
зицією науковця.

відповідно до ст. 47 закону україни «Про банки 
та банківську діяльність» банк має право надавати 
банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у 
сфері страхування), а також здійснювати іншу діяль-
ність. до банківських послуг належать: 

1) залучення у вклади (депозити) коштів та бан-
ківських металів від необмеженого кола юридичних 
і фізичних осіб; 

2) відкриття та ведення поточних (кореспондент-
ських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських 
металах; 
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3) розміщення залучених у вклади (депозити), 
у тому числі на поточні рахунки, коштів та банків-
ських металів від свого імені, на власних умовах та 
на власний ризик [11]. 

Банк, крім надання фінансових послуг, має право 
здійснювати також діяльність щодо: інвестицій; ви-
пуску власних цінних паперів; випуску, розповсю-
дження та проведення лотерей; зберігання цінностей 
або надання в майновий найм (оренду) індивідуаль-
ного банківського сейфа; інкасації коштів та пере-
везення валютних цінностей; ведення реєстрів влас-
ників іменних цінних паперів (крім власних акцій); 
надання консультаційних та інформаційних послуг 
щодо банківських та інших фінансових послуг.

Банкам забороняється діяльність у сфері матері-
ального виробництва, торгівлі (за винятком реаліза-
ції пам’ятних, ювілейних і інвестиційних монет) та 
страхування, крім виконання функцій страхового по-
середника. 

вагоме місце серед банківських операцій займа-
ють кредитні, прямі інвестиції та операції з цінни-
ми паперами відповідно до законодавства україни 
про цінні папери, інвестиційну діяльність та згідно 
з нормативно-правовими актами національного бан-
ку україни. 

в Європейському союзі, відповідно до директи-
ви Європейського парламенту та ради 2006/48/EC, 
можливі такі види банківської діяльності: прийнят-
тя депозитів та інших коштів на зворотній основі; 
послуги з переказу грошей; надання кредитів (спо-
живчих, іпотечних, факторингових з правом або без 
права регресу), фінансування комерційних операцій 
(форфейтинг); торгівля за власний рахунок або за ра-
хунок клієнтів (операції за дорученням клієнтів або 
від свого імені): а) інструментами грошового ринку 
(чеки, векселі, депозитні сертифікати тощо); б) ва-
лютою; в) фінансовими ф’ючерсами та опціонами; 
г) інструментами, що базуються на обмінних курсах 
та відсотках; д) цінними паперами, що підлягають 
обігу; торгівля за власний рахунок або за рахунок 
клієнтів (операції за дорученням клієнтів або від 
свого імені) цінними паперами, що підлягають обі-
гу; участь у випуску цінних паперів та надання по-
слуг, пов’язаних з таким випуском; надання гаран-
тій та поручительств; надання кредитів (споживчих, 
іпотечних, факторингових з правом або без права 
регресу, фінансування комерційних операцій (фор-
фейтинг); фінансовий лізинг; послуги зі зберігання у 
сейфі; випуск та обслуговування платіжних засобів 
(наприклад, кредитних карток, дорожніх та банків-
ських чеків); випуск та обслуговування платіжних 
засобів (наприклад, кредитних карток, дорожніх та 
банківських чеків); надання довідкової інформації 
(надання консультативних та інформаційних по-

слуг); зберігання та управління цінними паперами; 
торгівля за власний рахунок або за рахунок клієнтів 
(операції за дорученням клієнтів або від свого імені): 
а) інструментами грошового ринку (чеки, векселі, 
депозитні сертифікати тощо); б) валютою; в) фінан-
совими ф’ючерсами та опціонами; г) інструментами, 
що базуються на обмінних курсах та відсотках; д) 
цінними паперами, що підлягають обігу; управління 
портфелем цінних паперів та надання консультацій 
щодо такого управління; зберігання та управління 
цінними паперами; посередництво на міжбанків-
ських ринках; надання підприємствам консультацій 
щодо структури капіталу, промислової стратегії та 
пов’язаних з цим питань, а також надання консульта-
цій та послуг стосовно злиття та придбання підпри-
ємств [10, с. 178-179].

з метою гармонізації законодавства україни із 
правом Єс ми підтримуємо позицію М.в. сідака 
[12, с. 26] і вважаємо, що необхідно здійснити імпле-
ментацію норм додатку і директиви № 2006/48/Єс 
до закону україни «Про банки та банківську діяль-
ність» щодо переліку операцій та послуг, які мають 
право здійснювати кредитні та фінансові інститути. 
Пропонуємо ввести такі нові операції: 1) випуск і об-
слуговування засобів оплати (наприклад кредитних 
карток, дорожніх чеків); 2) торгівля за власний ра-
хунок або за рахунок клієнтів у: а) ринкових грошо-
вих документах (чеках, депозитних сертифікатах і т. 
ін.); б) іноземній валюті; в) фінансових ф’ючерсах і 
опціонах; г) документах, пов’язаних з відсотковою 
ставкою і обмінним курсом; д) цінних паперах на 
пред’явника; 3) грошове брокерство; 4) управління 
портфельними активами і консультування; 5) збері-
гання і управління цінними паперами; 6) послуги з 
надання інформації про позичальників.

висновки. Проведений аналіз банківських опера-
цій дозволяє нам класифікувати їх на такі види: 1) 
операції банків з формування власного капіталу; 2) 
операції банків із залучення коштів; 3) кредитні опе-
рації (бланкові кредити, кредити під заставу цінних 
паперів, іпотечний кредит, споживчий кредит, лізин-
говий кредит та ін.); 4) розрахункові операції (від-
криття рахунків у банках, безготівкові розрахунки, 
розрахунки із застосуванням платіжних доручень, 
платіжних вимог-доручень, розрахункових чеків, 
розрахунки платіжними вимогами, акредитивами, 
розрахунки за допомогою систем дистанційного об-
слуговування); 5) операції банків з готівкою; 6) опе-
рації банків з векселями; 7) валютні операції банків; 
8) нетипові банківські операції (банківські гарантії 
та поручительства, факторингові послуги банків, 
трастові послуги банків, посередницькі, консульта-
ційні та інформаційні послуги, операції банків з до-
рогоцінними металами).
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актуальність теми дослідження. розвиток до-
бросовісної конкуренції в україні та світі залежить 
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Статтю присвячено аналізу особливостей захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання від недобросо-
вісної конкуренції. Автором досліджуються юрисдикційна та неюрисдикційна форма захисту прав учасників конку-
рентного змагання від недобросовісної конкуренції. Визначається, що провідною формою захисту прав суб’єктів 
господарювання є адміністративний захист, який здійснюється Антимонопольним комітетом України. Провідною 
тенденцією захисту прав добросовісних конкурентів є розширення сфери застосування судового захисту та різно-
манітних способів самозахисту прав учасників конкурентного змагання.

Ключові слова: добросовісна і недобросовісна конкуренція, адміністративний та судовий захист, самозахист 
прав і законних інтересів.

Статья посвящена анализу особенностей защиты прав и интересов субъектов хозяйствования от недобросо-
вестной конкуренции. Автором исследуются юрисдикционная и неюрисдикционная формы защиты прав участ-
ников конкурентного соревнования от недобросовестной конкуренции. Ведущей формой защиты прав субъектов 
хозяйствования является административная защита, которая осуществляется Антимонопольным комитетом Укра-
ины. Основной современной тенденцией защиты прав добросовестных конкурентов является расширение сферы 
применения судебной защиты и различных способов самозащиты прав участников конкурентного соревнования.

Ключевые слова: добросовестная и недобросовестная конкуренция, административная и судебная защита, 
самозащита прав и законных интересов.

This article analyzes the features of the protection of rights and interests of economic entities from unfair competition. 
The author studies the jurisdictional and non-jurisdictional forms competitive contest participants from unfair competition. 
Leading form of protection of the rights of economic entities is administrative security, which is implemented by the 
Antimonopoly Committee of Ukraine. The main current trend to protect the rights of bona fide competition is expanding the 
scope of judicial protection and different ways of self-defense rights of participants a competitive competition.

Key words: fair and unfair competition, administrative and judicial protection, self-protection of the rights and legitimate 
interests.
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державні гарантії розвитку добросовісної конкурен-
ції, необхідність та межі державного впливу на ді-
яльність суб’єктів господарювання, підстави і межі 
допустимого державного втручання. сучасні реалії 
вимагають дієвого забезпечення державних гаран-
тій розвитку та захисту добросовісної конкуренції в 
україні, при цьому держава з одного боку має гаран-
тувати публічні інтереси, а з іншого – сприяти роз-
витку приватної підприємницької активності. у цих 
умовах важливою складовою державної політики у 
сфері забезпечення розвитку добросовісної конку-
ренції в україні є створення надійного та ефективно-
го захисту від недобросовісної конкуренції.

відповідно до ст. 13 конституції україни держа-
ва забезпечує захист всіх суб’єктів права власності 
і господарювання. на виконання цієї вимоги, відпо-
відно до ст. 20 гк україни, кожний суб’єкт господа-
рювання та споживач має право на захист своїх прав 
і законних інтересів шляхами, визначеними норма-
ми чинного законодавства. основою законодавчого 
захисту від проявів недобросовісної конкуренції є 
положення закону україни «Про захист від недобро-
совісної конкуренції», а також відповідні положення 
ст. 32-37 гк україни та ст. 12, 13 цк україни.

Мета статті полягає у необхідності здійснен-
ня аналізу особливостей реалізації юрисдикційної 
та неюрисдикційної форми захисту прав учасників 
конкурентного змагання від недобросовісної конку-
ренції.

Завданнями розвідки є дослідження проблем 
реалізації механізму захисту прав та інтересів учас-
ників конкурентного змагання від недобросовіс-
ної конкуренції, визначення шляхів удосконалення 
юрисдикційної та неюрисдикційної форми захисту 
прав учасників конкурентного змагання від недобро-
совісної конкуренції.

аналіз останніх досліджень. законодавство про 
захист від недобросовісної конкуренції має на меті за-
безпечити захист прав суб’єктів господарювання, сус-
пільства та споживачів від спотворень конкуренції. 
Проте його застосування доводить, що регуляторний 
та захисний вплив на конкурентні правовідносини не 
завжди досягає мети, а в окремих випадках дія норм 
чинного конкурентного законодавства є неефектив-
ною. це пояснюється головним чином тим, що через 
відсутність власного досвіду український законода-
вець найчастіше орієнтується на апробовані моделі 
зарубіжного нормотворення, які не завжди ефектив-
ні в україні. Питанням захисту від недобросовісної 
конкуренції як в україні, так і у світі присвячені до-
слідження таких українських і зарубіжних вчених: г. 
андрощука, о. Безуха, з. Борисенко, с. валітова, а. 
варламової, і. дахна, а. дерінгера, о. джуринського, 
в. Єрьоменка, а. кисліцина, і. коваль, с. кондратов-
ської, о. кондратьєвої, с. кузьміної, н. круглової, е. 
Маркварта, о. Мельниченка, і. нойффера, с. Пара-
щука, М. Панченко, н. саніахметової, с. стефанов-
ського, к. тотьева, с. Шкляра та ін.

варто відзначити, що добросовісна конкуренція 
є специфічним феноменом правового регулювання 
господарської діяльності, оскільки залежно від осо-

бливостей відносин, що регулюються, вона може ви-
ступати в якості права або інтересу учасників конку-
рентного змагання, а також засобом збалансування 
прав і законних інтересів суб’єктів господарювання, 
держави та споживачів. з огляду на це, питання за-
хисту прав і законних інтересів учасників конку-
рентного змагання від недобросовісної конкуренції 
в умовах постійної зміни проявів недобросовісної 
конкуренції є надзвичайно актуальним.

виклад основного матеріалу. гарантії захисту 
добросовісної конкуренції закладені ст. 42 консти-
туції україни. забезпечення реалізації права на до-
бросовісну конкуренцію здійснюється завдяки ство-
ренню надійної та ефективної системи захисту від 
недобросовісної конкуренції.

захист будь-яких суб’єктивних прав є правовим 
забезпеченням їх недоторканності, непорушності, а 
у випадку порушення – застосування заходів при-
мусового характеру, спрямованих на поновлення 
цих прав [1, c. 303]. о.ф. скакун зазначає, що захист 
представляє собою відновлення порушеного право-
вого статусу й залучення порушників до юридичної 
відповідальності [2, c. 138].

деякі науковці розглядають право на захист у якос-
ті самостійного суб’єктивного права особи [3, c. 9; 4 
c. 289]. воно визначається ними як міра дозволеної 
поведінки уповноваженої особи, що полягає в мож-
ливості самостійно або за допомогою юрисдикційних 
органів застосувати відносно зобов’язаної особи за-
ходи державно-примусового характеру з метою усу-
нення перешкод у здійсненні суб’єктивного права або 
відновлення його попереднього становища [5, c. 31].

Право на захист включає в себе, на думку в.П. 
грибанова, наступні можливості уповноваженої осо-
би: по-перше, використовувати дозволені законом 
засоби власного примусового впливу (самозахист), 
по-друге, застосовувати до порушника юридичні за-
ходи оперативного впливу, по-третє, звертатися до 
компетентних державних або громадських органів 
із вимогою спонукання зобов’язаної особи до певної 
поведінки [6, c. 106-107].

на думку р.Б. Шишки, кожна особа має право на 
захист свого права у разі його порушення, невизна-
ння чи оспорювання. таким чином, захист визна-
ється ним як наслідок порушення, невизнання чи 
оспорювання права або інтересу, який не супере-
чить принципам цивільного законодавства, вимогам 
справедливості, добросовісності та розумності [7, c. 
335]. захищати немає сенсу до того часу, доки фізич-
на особа чи організація не створює певний продукт, 
який можна захищати торговою маркою чи патен-
том; не створює вид діяльності, який можна захис-
тити авторськими правами; не створює топологію 
інтегральних мікросхем; не відчуває необхідність у 
захисті інформації про продукт, що вважається тор-
говим секретом [8, c. 35]. відповідно до преамбули 
закону україни «Про захист від недобросовісної 
конкуренції» закон визначає правові засади захисту 
суб’єктів господарювання і споживачів від недобро-
совісної конкуренції та спрямований на встановлен-
ня, розвиток і забезпечення торгових та інших чес-
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них звичаїв ведення конкуренції під час здійснення 
господарської діяльності в умовах ринкових відно-
син. крім того, відповідно до ч. 1 ст. 28 закону укра-
їни «Про захист від недобросовісної конкуренції» 
особи, права яких порушені діями, визначеними як 
недобросовісна конкуренція, можуть звернутися до 
антимонопольного комітету україни, його терито-
ріальних відділень із заявою про захист своїх прав. 
варто відзначити, що право на звернення надається 
лише особам, чиї права порушені. При цьому осо-
ба має право самостійно обрати форму і спосіб за-
хисту порушеного права або інтересу. зокрема, саме 
це відрізняє механізм захисту прав суб’єктів госпо-
дарювання від недобросовісної конкуренції від ме-
ханізму виявлення і припинення інших порушень 
законодавства про захист економічної конкуренції. 
згідно зі ст. 36 закону україни «Про захист еконо-
мічної конкуренції» органи антимонопольного ко-
мітету україни розпочинають розгляд справи про 
порушення законодавства про захист економічної 
конкуренції за заявами суб’єктів господарювання, 
громадян, об’єднань, установ, організацій про по-
рушення їх прав унаслідок дій чи бездіяльності; по-
даннями органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, органів адміністративно-господар-
ського управління та контролю; власною ініціати-
вою органів антимонопольного комітету україни.

сучасною тенденцією захисту прав суб’єктів 
господарювання від недобросовісної конкуренції у 
практиці антимонопольних органів україни є непоо-
динокі випадки застосування положень ст. 36 закону 
україни «Про захист економічної конкуренції» при 
виявленні і припиненні фактів недобросовісної кон-
куренції за ст. 151 закону україни «Про захист від 
недобросовісної конкуренції» з метою забезпечення 
захисту інтересів споживачів від поширення інфор-
мації, що вводить в оману.

у переважній більшості випадків особа, що звер-
тається за захистом своїх прав від недобросовісної 
конкуренції, має на меті припинити порушення та 
відновити своє порушене право (на відповідні позна-
чення, ділову репутацію, комерційну таємницю), а 
також має бажання і можливість отримати такий за-
хист. При цьому суб’єкт господарювання найбільше 
зацікавлений у відновленні своїх прав та подальшої 
участі в конкурентному змаганні, а питання пока-
рання порушника має для суб’єкта господарювання 
другорядне значення. з огляду на це, у ст. 29 закону 
україни «Про захист від недобросовісної конкурен-
ції» передбачене право органів антимонопольного 
комітету україни для відвернення негативних та не-
поправних наслідків для суб’єктів господарювання 
внаслідок порушення законодавства у процесі роз-
гляду справи про захист від недобросовісної кон-
куренції прийняти таке попереднє рішення: про за-
борону особі (відповідачу), в діях якої вбачаються 
ознаки порушення, вчиняти певні дії, у тому числі 
про блокування цінних паперів; про обов’язкове вчи-
нення певних дій, якщо невідкладне вчинення цих 
дій є необхідним, виходячи із законних прав та ін-
тересів інших осіб. варто відзначити, що таке тлума-

чення мети та завдань захисту від недобросовісної 
конкуренції зближує інститут захисту від недобро-
совісної конкуренції із цивілістичною концепцією 
захисту суб’єктивних цивільних прав, запропонова-
ною в.П. грибановим, відповідно до якої право на 
захист не обмежується лише застосуванням заходів 
державного примусу, а пов’язується з діяльністю са-
мого суб’єкта щодо поновлення порушеного права 
та припинення дій, які порушують таке право [6].

особливістю захисту від недобросовісної кон-
куренції є те, що реалізація права на захист прав та 
інтересів суб’єктів господарювання від проявів не-
добросовісної конкуренції є одночасно основою для 
формування добрих та чесних звичаїв у конкуренції, 
оскільки рішення правозастосовного органу щодо 
визнання або невизнання певної конкурентної дії чи 
практики недобросовісною конкуренцією створює 
підстави для конкретизації та інтерпретації поняття 
добросовісності в конкурентних правовідносинах.

ефективність захисту прав та інтересів учасників 
конкурентного змагання і споживачів від недобро-
совісної конкуренції в багатьох випадках залежить 
від обраної добросовісним конкурентом форми і 
способу захисту порушених прав. дослідники ви-
діляють юрисдикційну (адміністративну та судову) 
та неюрисдикційну форму захисту прав учасників 
конкурентного змагання від недобросовісної конку-
ренції. юрисдикційний захист здійснюється шляхом 
звернення особи, чиї права порушені, до спеціально 
уповноваженого органу державної влади або до по-
вноважного суду. до неюрисдикційного захисту прав 
вдається сам суб’єкт господарювання з метою захисту 
власних прав. цивільний кодекс україни передбачає 
як один з неюрисдикційних способів захисту самоза-
хист цивільних прав. ст. 19 цк україни проголошує: 
будь-яка особа має право на самозахист свого цивіль-
ного права та права іншої особи від порушень і проти-
правних посягань. самозахистом є застосування осо-
бою засобів протидії, які не заборонені законом та не 
суперечать моральним засадам суспільства. способи 
самозахисту повинні відповідати змісту права, що по-
рушене, характеру дій, якими воно порушене, а також 
наслідкам, що спричинені цим порушенням. спосо-
би самозахисту можуть обиратися самою особою чи 
встановлюватися договором або актами цивільного 
законодавства [1, c. 305].

найбільш поширеною формою захисту прав 
суб’єктів господарювання від недобросовісної кон-
куренції є адміністративний захист, що є видом 
юрисдикційного захисту прав учасників конкурент-
ного змагання і здійснюється антимонопольним ко-
мітетом україни та його органами у спеціальному 
позасудовому порядку. варто відзначити, що питан-
ня адміністративно-правового захисту прав учасни-
ків конкурентних відносин достатньо глибоко дослі-
джені сучасними українськими науковцями, зокрема 
о. Безухом, о. Бакалінською, с. валітовим, о. джу-
ринським, ю. журиком, і. коваль, с. кузьміною, і. 
туйск, П. Харченком, с. Шкляром, і. Шумило та ін.

антимонопольний комітет україни є державним 
органом із спеціальним статусом, метою діяльності 
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якого є забезпечення державного захисту конкурен-
ції у підприємницькій діяльності. відповідно до ст. 
3 закону україни «Про антимонопольний комітет 
україни» основним завданням антимонопольного 
комітету україни є участь у формуванні та реалізації 
конкурентної політики в таких частинах: здійснення 
державного контролю за дотриманням законодав-
ства про захист економічної конкуренції на засадах 
рівності суб’єктів господарювання перед законом 
та пріоритету прав споживачів, запобігання, вияв-
лення і припинення порушень законодавства про 
захист економічної конкуренції; сприяння розвитку 
добросовісної конкуренції тощо. досліджуючи осо-
бливості адміністративної форми захисту прав учас-
ників конкурентного змагання від недобросовісної 
конкуренції, варто відзначити, що антимонополь-
ний комітет україни є не єдиним органом державної 
влади, діяльність якого спрямована на забезпечення 
ефективного захисту прав учасників конкурентного 
змагання від недобросовісної конкуренції. окре-
мі повноваження мають також державна служба 
інтелектуальної власності, державна інспекція у 
справах захисту прав споживачів та Міжвідомча 
комісія з міжнародної торгівлі. Проте звернення до 
антимонопольного комітету україни є найбільш по-
ширеною формою адміністративного захисту прав 
підприємців і споживачів від недобросовісної кон-
куренції. забезпечення ефективного захисту від не-
добросовісної конкуренції є не правом, а обов’язком 
антимонопольних органів.

основною перевагою адміністративної форми 
захисту прав учасників конкурентного змагання і 
споживачів є простота та швидкість розгляду справ. 
Проте все не так однозначно. Передумовою захисту 
прав учасників конкурентного змагання від недо-
бросовісної конкуренції є наявність розгалуженої 
системи норм конкурентного законодавства, спря-
мованих на забезпечення відповідного захисту. не-
зважаючи на те, що в україні діє спеціальний закон 
«Про захист від недобросовісної конкуренції», а 
норми, спрямовані на захист прав і законних інтер-
есів учасників конкурентного змагання, містяться в 
цк україни, гк україни, кпаП та кк україни, зако-
нах україни «Про зовнішньоекономічну діяльність» 
та «Про рекламу», між відповідними положеннями 
зазначених нормативних актів існують значні тер-
мінологічні розбіжності, які хоча й не позбавляють 
добросовісних суб’єктів господарювання та спожи-
вачів права на захист, за певних умов істотно усклад-
нюють процес реалізації відповідного права.

важливим аспектом реалізації права на захист 
від недобросовісної конкуренції є наявність у за-
конодавстві чіткої, зрозумілої та ефективної систе-
ми процесуальних норм і гарантій реалізації права 
суб’єкта господарювання на захист від недобросо-
вісної конкуренції. у цьому сенсі варто звернути 
увагу на процесуальну сторону права на захист. Єд-
ність матеріально-правового змісту права на захист і 
його процесуальної сторони полягає в тому, що мож-
ливості матеріально-правового характеру припуска-
ють і можливість їх здійснення в певній процесуаль-

ній формі, у встановленому законом порядку [6, c. 
113]. Про право на захист як складне матеріально-
процесуальне явище говорить і з. ромовська. вона 
підкреслює, що матеріальні і процесуальні елементи 
права на захист взаємозумовлені, їх не можна роз-
ривати [9 c. 13]. відповідно до ст. 27 закону укра-
їни «Про захист від недобросовісної конкуренції», 
процесуальні засади діяльності органів антимоно-
польного комітету україни щодо захисту від недо-
бросовісної конкуренції, зокрема розгляд справ про 
недобросовісну конкуренцію, порядок виконання 
рішень та розпоряджень органів антимонопольного 
комітету україни, оскарження та гарантії учасників 
процесу, інші питання щодо захисту від недобросо-
вісної конкуренції регулюються законодавством про 
захист економічної конкуренції. на жаль, ані в за-
коні україни «Про захист економічної конкуренції», 
ані у Правилах розгляду заяв і справ про порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції 
[10] не враховані особливості виявлення і припинен-
ня фактів недобросовісної конкуренції, особливості 
збирання, закріплення та оцінки доказів у справах 
про недобросовісну конкуренцію, специфіка при-
йняття рішень. Хоча саме у процесі виявлення і ква-
ліфікації недобросовісної конкуренції проявляються 
специфічні властивості цих порушень. недобросо-
вісна конкуренція, на відміну від монополістичних 
правопорушень, є якісним, а не кількісним порушен-
ням. у процесі виявлення і припинення монополіс-
тичних правопорушень органи антимонопольного 
комітету україни на підставі економічного аналізу 
конкурентної ситуації та показників ринкової влади 
(частки суб’єкта господарювання на ринку, відно-
син контролю, істотності впливу) визначають еко-
номічний вплив окремого суб’єкта господарювання 
на ринок або спроможність останнього вплинути на 
умови придбання і реалізації товарів. основою для 
прийняття відповідного рішення є оцінка впливу 
суб’єкта господарювання на ринок, що визначається 
кількісними показниками ринкової влади. у проце-
сі встановлення факту недобросовісної конкуренції 
основою для прийняття рішення є оцінка відповід-
ності дій суб’єкта господарювання торговим та ін-
шим чесним звичаям, вимогам добросовісності, 
розумності і справедливості. При цьому більшість 
недобросовісних дій є правопорушенням, виходячи 
із самого факту їх учинення. разом із цим, як ми вже 
зазначали, оцінка добросовісності чи недобросовіс-
ності певних дій майже завжди враховує особливості 
господарської діяльності на певному ринку, правила 
та чесні звичаї, що мають вплив на поведінку суб’єкта 
господарювання, сприйняття відповідної поведінки 
конкурентами і споживачами суб’єкта господарю-
вання. важливе значення при встановленні факту 
порушення має обґрунтованість вимог сторін спо-
ру, яка може бути пов’язана зі встановленням факту 
первинності використання чи реєстрації прав на по-
значення чи інші об’єкти виключних прав суб’єктів 
господарювання. варто відзначити, що в багатьох 
випадках при прийнятті рішення до уваги береть-
ся не реальний стан справ на ринку чи дії суб’єктів 
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господарювання та фактично доведене право на 
певний об’єкт виключних прав, а його суб’єктивне 
сприйняття конкурентами і споживачами (напри-
клад, асоціювання споживачами бузкового кольору 
при виробництві та поширенні консервів для котів із 
продукцією компанії Whiskas). у багатьох випадках 
це призводить до того, що при колегіальному роз-
гляді справ про недобросовісну конкуренцію думки 
спеціалістів та державних чиновників розділяються 
майже навпіл, і рішення приймаються з мінімальною 
перевагою голосів, що досить часто є підставою для 
подальшого оскарження рішень антимонопольного 
комітету україни в господарському суді. з огляду на 
це, намагаючись забезпечити об’єктивність під час 
прийняття рішень у справах про недобросовісну 
конкуренцію, органи антимонопольного комітету 
україни використовують різні способи підтверджен-
ня та об’єктивації факту вчинення порушення та 
його кваліфікації (експертні висновки, опитування 
споживачів та підприємців, соціологічні досліджен-
ня тощо). Проте використання таких способів дове-
дення факту порушення, за винятком експертних ви-
сновків, чинним законодавством не регламентоване.

у процесі реалізації своїх повноважень щодо за-
безпечення захисту від недобросовісної конкуренції 
органи антимонопольного комітету україни прийма-
ють обов’язкові до виконання рішення, які по суті є 
способами захисту порушених прав добросовісних 
учасників конкурентного змагання. крім того, рішен-
ня накладає обов’язки і служить юридичним фактом, 
із яким пов’язується виникнення, зміна або припинен-
ня правовідносин у сфері державного регулювання 
добросовісної конкуренції. у цій якості рішення яв-
ляє собою правозастосовний акт у сфері державного 
регулювання конкуренції. застосування ефективних 
заходів захисного характеру забезпечує необхідний 
позитивний вплив на подальший розвиток правозас-
тосування та формування проконкурентної свідомос-
ті суб’єктів господарювання та споживачів.

серед способів захисту прав добросовісних учас-
ників конкурентного змагання і споживачів виділя-
ють наступні: визнання факту недобросовісної кон-
куренції; припинення недобросовісної конкуренції; 
офіційне спростування за рахунок порушника по-
ширених ним неправдивих, неточних або неповних 
відомостей; накладання штрафів.

у конкурентному законодавстві більшості зару-
біжних країн питання захисту прав суб’єктів госпо-
дарювання відносяться до компетенції судів. зокре-
ма, у франції вважається неприйнятним втручання 
державних органів у справи підприємців щодо за-
безпечення захисту прав на добросовісну конкурен-
цію. винятки складають випадки захисту суспільних 
інтересів чи державних надбань. зокрема, у разі ви-
явлення недобросовісної конкуренції на ринку вина 
право на звернення до суду має як особа, чиї права 
порушені, так і спілки підприємців, споживачів та 
національний інститут походження і якості (Institut 
national de l'origine et de la qualité), що є частиною 
Міністерства сільського господарства франції. Ме-
тою діяльності цієї державної установи є контроль за 

французькою сільськогосподарською продукцією із 
захищеним географічним статусом (сири, вино) [11].

для підвищення ефективності та дієвості захисту 
від недобросовісної конкуренції надзвичайно важли-
ве значення має розширення практики застосування 
судового захисту прав і законних інтересів суб’єктів 
господарювання та споживачів. визначальною тен-
денцією останнього часу стало те, що господарські 
суди почали самостійно приймати до розгляду окре-
мі справи за фактами недобросовісної конкуренції. 
разом із тим, під час оскарження рішень антимо-
нопольних органів суди покликані дати об’єктивну 
правову оцінку доказам обставин, що стали підста-
вами для прийняття антимонопольними органами 
відповідних рішень за фактами недобросовісної кон-
куренції, що в кінцевому підсумку створює правову 
базу прецедентів, які мають принципове значення 
для вдосконалення правозастосовної практики.

використання суб’єктом господарювання адмі-
ністративної форми захисту права на добросовісну 
конкуренцію шляхом звернення до антимонопольних 
органів україни не позбавляє особу права на звер-
нення до господарського суду. гарантіями реалізації 
прав на справедливий судовий розгляд є законодавчо 
визначена процедура розгляду справи, змагальність 
осіб у процесі судового розгляду, право осіб на по-
дання будь-яких доказів, що мають значення у справі, 
та ознайомлення з матеріалами справи, можливість 
залучення експертів та експертних висновків для об-
ґрунтування вимог сторін, а також судовий розсуд. 
останнім часом суб’єкти господарювання все часті-
ше звертаються до суду з метою захисту власних прав 
та інтересів від проявів недобросовісної конкуренції. 
це пояснюється тим, що саме в судовому засіданні 
вони можуть чітко викласти свою позицію та надати 
докази, крім того, суд при прийнятті рішення щодо 
визнання чи невизнання недобросовісної конкуренції 
не обмежений нормами конкурентного законодавства, 
а лише обов’язком прийняти справедливе судове рі-
шення, спрямоване на захист прав добросовісного 
учасника конкурентного змагання. використання су-
дової форми захисту прав суб’єктів господарювання 
дозволяє в одному судовому рішенні реалізувати весь 
спектр засобів захисту: визнання факту недобросо-
вісної конкуренції в діях недобросовісного учасника 
конкурентного змагання, зобов’язання порушника 
припинити дії та отримати відшкодування шкоди, за-
вданої таким порушенням тощо.

найбільш поширеними способами судового за-
хисту прав суб’єктів господарювання є позов про 
відшкодування шкоди, завданої суб’єкту господа-
рюванню недобросовісними діями, та позов про 
вилучення товарів із неправомірно використаним 
позначенням та/або копій виробів іншого суб’єкта 
господарювання і у виробника, і у продавця. варто 
відзначити, що в більшості випадків звернення до 
суду з позовом про відшкодування шкоди та вилу-
чення товарів з неправомірно використаними позна-
ченнями чи копій товарів суб’єкта господарювання 
є логічним продовженням та додатковим засобом 
впливу на недобросовісного учасника конкурент-
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них господарських відносин. аналогічне значення 
має також застосування заходів адміністративної і 
кримінальної відповідальності за вчинення недобро-
совісної конкуренції, що здійснюється в судовому 
порядку. важливою гарантією реалізації права на 
добросовісну конкуренцію має судовий захист прав 
учасників конкурентного змагання, що полягає у 
можливості оскарження рішення антимонопольних 
органів україни щодо встановлення факту порушен-
ня законодавства про захист від недобросовісної 
конкуренції та інших рішень, що приймаються ан-
тимонопольним комітетом україни в межах визначе-
них чинним законодавством повноважень.

Підставами для зміни, скасування чи визнання 
недійсними рішень органів антимонопольного ко-
мітету україни, відповідно до ст. 59 закону україни 
«Про захист економічної конкуренції», є наступні: 
неповне з’ясування обставин, які мають значення для 
справи; недоведення обставин, які мають значення 
для справи і які визнано встановленими; невідповід-
ність висновків, викладених у рішенні, обставинам 
справи; порушення або неправильне застосування 
норм матеріального чи процесуального права.

Підкреслимо, що право на оскарження рішення 
антимонопольного комітету україни є саме правом, 
а не обов’язком суб’єкта господарювання. тобто 
його реалізація пов’язується з можливістю і бажан-
ням особи його оскаржити. відмова суб’єкта госпо-
дарювання від оскарження рішення не робить його 
законним, але зобов’язує суб’єкт господарювання 
виконати відповідне рішення. оскільки його неви-
конання є підставою для застосування до суб’єкта 
господарювання заходів відповідальності з боку ан-
тимонопольних органів або звернення органів анти-
монопольного комітету україни до господарського 
суду з вимогою зобов’язати відповідного суб’єкта 
господарювання до виконання рішення, сплати 
штрафу тощо. нехтування рішенням антимонополь-
них органів, його свідоме невиконання може розгля-
датися не лише як прояв неповаги, а й як доказ недо-
бросовісності поведінки суб’єкта господарювання.

застосування судового захисту прав суб’єктів 
господарювання є фундаментальною гарантією за-
хисту прав на добросовісну конкуренцію; специфіка 
розвитку конкурентних відносин у державі вимагає 
розмежування процедури розслідування проявів не-
добросовісної конкуренції антимонопольними орга-
нами та забезпечення незалежної оцінки наданих та 
зібраних доказів незалежним судовим органом, що 
відповідно до чинного законодавства має право на 
застосування заходів юридичної відповідальності до 
порушників на основі реалізації права на справед-
ливий судовий розгляд. враховуючи господарсько-
правовий характер правовідносин, що виникають у 
процесі реалізації права на чесну і добросовісну кон-
куренцію, справи, що випливають із цих правовідно-
син, мають розглядатися виключно господарськими 
судами. разом із цим, реалізація права на судовий 
захист від недобросовісної конкуренції не позбавляє 
права застосовувати у процесі здійснення господар-
ської діяльності способи самозахисту. на нашу думку, 

розмежування процедури дослідження і розслідуван-
ня випадків недобросовісної конкуренції та оцінки 
і застосування заходів юридичної відповідальності 
до недобросовісних суб’єктів господарювання до-
зволить істотно вдосконалити юрисдикційні форми 
захисту прав суб’єктів господарювання і споживачів 
від недобросовісної конкуренції, а розширення сфе-
ри судового захисту добросовісної конкуренції стане 
основою для відпрацювання надійних та ефективних 
способів захисту прав та інтересів учасників конку-
рентного змагання, формування розумного балансу 
між державним регулюванням та саморегулюванням 
у господарській діяльності, забезпечить підвищен-
ня відповідальності суб’єктів господарювання перед 
контрагентами, конкурентами, споживачами, держа-
вою та суспільством у цілому.

сучасні реалії суспільного життя пов’язують ефек-
тивність механізму правового захисту прав та інтер-
есів учасників конкурентного змагання, перш за все, 
з його оперативністю. однією із форм захисту права 
учасників конкурентного змагання на добросовісну 
конкуренцію є можливість особи своїми діями від-
новлювати порушені права й усувати перешкоди у їх 
здійсненні без звернення до юрисдикційних органів.

сучасною тенденцією захисту прав учасників 
конкурентного змагання на вільну та добросовісну 
конкуренцію є розширення сфери застосування різ-
них способів самозахисту. до способів самозахисту 
прав учасників конкурентного змагання можна відне-
сти такі: спростування недостовірної інформації про 
суб’єкта господарювання, його товари чи діяльність; 
поширення у спеціалізованих виданнях результатів 
маркетингових та експертних досліджень; застосуван-
ня технічних засобів для охорони та збереження комер-
ційних секретів та об’єктів інтелектуальної власності.

висновки. у сучасних умовах розвитку конку-
рентних відносин використання суб’єктами гос-
подарювання самостійних та адекватних способів 
самозахисту права на добросовісну конкуренцію є 
важливою складовою всієї системи підтримки і за-
хисту добросовісної конкуренції в україні, без якої 
неможливо забезпечити подальший розвиток конку-
рентних відносин у нашій державі. розвиток само-
захисту прав та інтересів учасників конкурентного 
змагання буде залежати від бажання й готовності 
суб’єктів господарювання захищати порушені права, 
від їх самовідповідальності перед контрагентами, 
споживачами та суспільством.

захист прав і законних інтересів учасників кон-
курентного змагання від недобросовісної конку-
ренції можна визначити як систему заходів захисту 
прав учасників конкурентного змагання та спожива-
чів, які здійснюються відповідно до законодавства 
суб’єктами господарювання і споживачами само-
стійно або через уповноважених осіб, що спрямо-
вані на запобігання, виявлення і припинення недо-
бросовісних дій суб’єктів господарювання в умовах 
конкуренції, усунення перешкод у реалізації прав 
суб’єктів господарювання на добросовісну конку-
ренцію, забезпечення умов для розвитку добросовіс-
ної конкуренції на ринку.
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постановка проблеми. із розвитком суспільства 
активно розвивається один з інститутів – право ін-
телектуальної власності, захист якого гарантується 
державою. заслуговують на увагу проблеми захис-
ту немайнових прав, що виникають у творців щодо 

створеного об’єкта. саме суд встановлює наявність 
чи відсутність факту порушення і застосовує кон-
кретні засоби для врегулювання спірної ситуації.

останнім часом суди розглядають велику кіль-
кість спорів щодо інтелектуальної власності. досить 
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значна кількість апеляцій та касацій свідчить про 
прогалини в законодавстві даної сфери. суди не од-
наково застосовують норми матеріального та проце-
суального права, що призводить до прийняття різних 
за змістом рішень у подібних випадках. зазначене 
говорить про актуальність дослідження.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дана 
тема вивчалась у працях таких науковців, як ю.л. 
Бошицький, М.к. галянтич, р.о. денисова, о.а. Під-
опригора, о.о. Підопригора, о.д. святецький, р.Б. 
Шишка та інші.

постановка завдання. Метою даної статті є ха-
рактеристика окремих проблемних аспектів, що ви-
никають у процесі захисту особистих немайнових 
прав інтелектуальної власності господарськими су-
дами україни.

виклад основного матеріалу. норми, що регу-
люють інститут інтелектуальної власності, містяться 
в цивільному кодексі україни: книга четверта «Пра-
во інтелектуальної власності», глава 75 «розпоря-
джання правами інтелектуальної власності» та глава 
76 «комерційна концесія» .

у господарському кодексі україни даному інсти-
туту присвячена глава 16 «використання у господар-
ській діяльності прав інтелектуальної власності» .

з метою правильного й однакового застосування 
законодавства у вирішенні спорів, пов’язаних із за-
хистом прав на об’єкти інтелектуальної власності, 
вищим господарським судом україни видано низку 
постанов, серед яких центральне місце посідає По-
станова Пленуму від 17.10.2012р. № 12 «Про дея-
кі питання практики вирішення спорів, пов’язаних 
із захистом прав інтелектуальної власності» . за-
стосування положень цієї та інших постанов є 
обов’язковим при винесенні рішень господарськими 
судами україни всіх інстанцій.

справи у спорах, пов’язаних із використанням у 
господарському обігу об’єктів інтелектуальної влас-
ності, підвідомчі господарським судам у випадках, 
коли склад учасників спору відповідає приписам стат-
ті 1 господарського процесуального кодексу україни 
(далі – гПк). так, підприємства, установи, організа-
ції, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), гро-
мадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність 
без створення юридичної особи і в установленому по-
рядку набули статусу суб’єкта підприємницької діяль-
ності, мають право звертатися до господарського суду 
згідно з установленою підвідомчістю господарських 
справ за захистом своїх порушених або оспорюваних 
прав й охоронюваних законом інтересів, а також для 
вжиття передбачених цим кодексом заходів, спрямо-
ваних на запобігання правопорушенням [1].

господарському суду підвідомчі спори, пов’язані 
із визнанням недійсними документів, які засвідчу-
ють право на об’єкти інтелектуальної власності (сві-
доцтва, патенти), стосуються питань права власності 
на відповідні об’єкти і за своїм характером є цивіль-
но-правовими чи господарсько-правовими й не на-
лежать до числа публічно-правових спорів.

згідно з пунктом 3 Постанови Пленуму вищо-
го господарського суду україни «Про деякі питання 

практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом 
прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 р. № 
12 відповідальність за порушення права інтелекту-
альної власності у вигляді відшкодування шкоди, за-
вданої суб’єктові відповідного права, може настава-
ти лише за одночасної наявності таких умов:

1) факту протиправної поведінки відповідача (зо-
крема, недодержання умов авторського, ліцензійно-
го договорів, використання об’єкта права інтелекту-
альної власності без дозволу правовласника);

2) шкоди, завданої суб’єктові права інтелектуаль-
ної власності;

3) причинно-наслідкового зв’язку між протиправ-
ною поведінкою особи та завданою шкодою;

4) вини особи, яка заподіяла шкоду.
доказування наявності перших трьох умов покла-

дається на позивача. При цьому судом застосовується 
презумпція вини особи, яка завдала шкоду: така особа 
вважається винною, доки не буде доведено інше.

наявність зазначених умов має з’ясовуватися су-
дом також й у вирішенні спорів про відшкодування 
моральної (немайнової) шкоди, заподіяної внаслідок 
порушення права інтелектуальної власності. суд, 
зокрема, повинен встановити, чим підтверджується 
факт заподіяння позивачеві втрат немайнового ха-
рактеру, за яких обставин чи якими діями вони за-
подіяні, в якій сумі чи в якій матеріальній формі по-
зивач оцінює заподіяну йому шкоду та з яких підстав 
він у цьому виходить, а також інші обставини, що 
мають значення для вирішення спору [2].

для вирішення цих та інших питань може при-
значатися судова експертиза. дана проблема врегу-
льована Постановою Пленуму вищого господар-
ського суду україни «Про деякі питання практики 
призначення судових експертиз у справах зі спорів, 
пов’язаних із захистом права інтелектуальної влас-
ності» від 23.03.2012 р. № 5.

згідно з пунктом 1.7 Постанови метою виключен-
ня неоднозначності вихідних даних для проведення 
експертизи господарському суду до винесення ухва-
ли про призначення судової експертизи слід оглянути 
об’єкт експертного дослідження і перевірити матері-
али справи, та в разі виявлення розбіжностей у них 
ознак об’єкта (наприклад, різні за кольором зобра-
ження одних і тих самих об’єктів) та/або розбіжнос-
тей у викладенні відомостей, які стосуються одних і 
тих самих фактичних даних (наприклад, щодо дати 
пріоритету, зображень структурних формул речовин 
тощо), вжити заходів до усунення цих розбіжностей 
у порядку, передбаченому розділом V гПк україни.

господарським судам слід мати на увазі, що ви-
значення способу проведення експертизи є компе-
тенцією експерта. отже, експерти мають право ко-
ристуватися будь-якими джерелами інформації, які 
можуть бути однозначно ідентифіковані, в тому чис-
лі джерелами, розміщеними в мережі інтернет [3].

важливою є проблема встановлення шкоди, запо-
діяної немайновим правам інтелектуальної власнос-
ті. згідно з пунктом 2 роз’яснень президії вищого 
арбітражного суду україни від 01.04.94 № 02-5/215 
«Про деякі питання практики вирішення спорів, 
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пов’язаних з відшкодуванням шкоди» (у редакції 
рекомендацій президії вищого господарського суду 
україни від 29.12.2007 № 04-5/239) відшкодування 
позадоговірної шкоди підлягає стягненню в повному 
обсязі. крім того, позадоговірну шкоду відшкодовує 
особа, яка її завдала.

відповідно до статті 35 гПк україни преюдиці-
альне значення для господарського суду мають ви-
рок суду із кримінальної справи, що набрав законної 
сили, щодо певних подій та ким вони вчинені або рі-
шення суду з цивільної справи, що набрало законної 
сили, щодо фактів, які встановлені судом. в інших 
випадках питання щодо вини конкретних осіб ви-
рішується господарським судом самостійно за ре-
зультатами дослідження всіх обставин та матеріалів 
справ, у тому числі матеріалів слідчих органів [4].

дослідивши матеріали справи, суд у випадках та 
в порядку, встановлених законом, може постановити 
наступні рішення:

1) про застосування негайних заходів щодо запо-
бігання порушенню права інтелектуальної власності 
та збереження відповідних доказів;

2) про зупинення пропуску через митний кордон 
україни товарів, імпорт чи експорт яких здійснюєть-
ся з порушенням права інтелектуальної власності;

3) про вилучення з цивільного обороту товарів, 
виготовлених або введених у цивільний оборот із по-
рушенням права інтелектуальної власності, та зни-
щення таких товарів;

4) про вилучення з цивільного обороту матеріалів 
та знарядь, які використовувалися переважно для ви-
готовлення товарів із порушенням права інтелекту-
альної власності, або вилучення та знищення таких 
матеріалів та знарядь;

5) про застосування разового грошового стягнен-
ня замість відшкодування збитків за неправомірне 
використання об’єкта права інтелектуальної влас-
ності. розмір стягнення визначається відповідно до 
закону з урахуванням вини особи та інших обставин, 
що мають істотне значення;

6) про опублікування в засобах масової інформа-
ції відомостей про порушення права інтелектуальної 
власності та зміст судового рішення щодо такого по-
рушення [5].

висновки. отже, господарські суди україни віді-
грають важливу роль у процесі захисту немайнових 
прав інтелектуальної власності. існують проблемні 
питання, але внаслідок удосконалення судової прак-
тики і прийняття Пленумом вищого господарського 
суду україни постанов, що детально регулюють пев-
ну сферу інтелектуальної власності, механізм захис-
ту цих відносин удосконалюється.

система захисту немайнових прав повинна відпо-
відати світовим стандартам, а її вдосконалення – це 
одне із завдань держави. тому необхідно розробляти 
нові та удосконалювати існуючі нормативно-правові 
акти, а також приєднуватись до міжнародних право-
вих документів.
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постановка проблеми. у переважній більшос-
ті інститутів цивільного та господарського права 
нескладно відшукати фундаментальні основи, що 
закладені римським приватним правом. При визна-
ченні поняття «господарського договору», «умов 
господарського договору» з впевненістю можна 
опиратись на правові норми стародавніх часів, коли 
таких понять ще не існувало, але були закладені під-
валини загальногалузевого поняття «договору» та 
«умов договору», яке в сучасних правових системах 
застосовується не лише в галузі цивільного права, 
але й в галузях господарського, адміністративного 
та сімейного права.

стан дослідження. чимало вчених приділяли 
увагу юридичній природі та загальним характерис-
тикам господарського договору та його договірним 
умовам. за радянських часів дані проблеми дослі-
джували вчені: М.і. Брагинський, в.г. вердинко-
ва, з.М. земингофа, о.с. іоффе, в.к. Мамутов, і.Б. 
новицький, н.і. клейна та інші. на сучасному ета-
пі розвитку господарського права такі важливі пи-
тання, як визначення поняття «господарського до-
говору», окреслення умов господарського договору 
досліджують: в.с. Мілаш, в.в. луць, о.в. дзерою, 
о.М. вінник, а.П. чернегою, в.с. щербиною, г.л. 
знаменським та іншими. однак комплексного до-
слідження генезису поняття «умови господарського 
договору» та поділу на види умов господарського 
договору на конкретних історичних етапах розви-
тку договору, а також визначення особливостей до-
говірних умов не було проведено. тому метою цієї 
статті є дослідження підходів до визначення поняття 

«умови договору» та поділу на види умов договору 
в римському праві, а також аналіз впливу римського 
договірного права на становлення інституту госпо-
дарського договору в сучасній україні.

варто погодитись з думкою в. дудченко з при-
воду того, що теорію договору започаткували старо-
давні греки і римляни. так, у титулі XVI «Про дого-
вори» другої книги дигестів юстиніана зазначено: 
«договір – це співпадання бажань двох чи декількох 
осіб про одне й те саме, їхня згода» [2, c. 103]. тому 
за юридичною природою можна порівнювати дого-
вірні конструкції сьогодення та стародавніх часів.

слід зазначити, що навіть стародавні римляни роз-
різняли зміст умов договору та надавали кожній із них 
різний ступінь важливості. так, М.Х. Хутиз зазначав, 
що договір обов’язково мав складатись із трьох час-
тин: згоди сторін, предмета та підстави [3, с. 150].

в своїх дослідженнях о.с. іоффе та в.а. Мусін 
зазначали, що римляни поділяли елементи, які скла-
дали структуру договору на дві групи: суттєві еле-
менти та випадкові [5, c. 94]. до суттєвих належали 
ті елементи, в разі відсутності яких не існувало й 
самого договору: згода (домовленість) сторін, об’єкт 
договору та його підстава. до випадкових належали 
елементи, наявність у структурі договору яких не 
була обов’язковою і вони включались в зміст дого-
вору лише за згодою сторін. так, джерела римського 
права свідчать про те, що до числа випадкових еле-
ментів належали умови про строк, місце, спосіб, до-
повнення. вважаємо за необхідне детальніше зупи-
нитися на аналізі договірних умов, зазначених вище 
двох груп.
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однією з суттєвих умов договору в римському 
праві була умова про згоду (домовленість) сторін. 
дана умова означала, що у розробці конкретного 
договору мали брати участь як мінімум дві особи і 
вони мали дійти спільної, єдиної та однакової точки 
зору щодо конкретних договірних умов. саме тому 
римські юристи й визначали зазначену умову як до-
сягнуту двома або кількома сторонами згоду щодо 
одного й того ж питання (duorum pluriumve in idem 
placitum consensus). Проте з даного правила існувало 
три винятки:

1) обіцянка перед богом (votum), що застосовува-
лась ще з давніх часів;

2) досить широко розповсюджена в імператор-
ському римі обіцянка перед державою;

3) найбільш суттєвою є обіцянка публічної вина-
городи. зазначена умова означала зобов’язання на-
дати винагороду будь-кому, хто здійснить певну дію 
(наприклад, знайде втрачену річ, затримає раба-вті-
кача та ін.) [5, c. 96].

слід зазначити, що переговори щодо укладення 
договору (досягнення згоди сторін) могли проводи-
тись як за допомогою безпосереднього спілкуван-
ня між сторонами, так і з залученням посланців, в 
письмовій формі (per nuntium velepistulam). домов-
леність вважалася досягнутою за умови, що пропо-
зиція укласти договір однієї зі сторін була прийнята 
іншою стороною. у випадках, коли переговори щодо 
укладення майбутнього договору велися шляхом 
безпосереднього спілкування між сторонами, тільки 
негайне прийняття пропозиції означало укладення 
договору. у тих же випадках, коли переддоговірні 
переговори велися без спілкування між сторонами 
(із залученням посланців), юридичної сили не набу-
вало прийняття пропозиції, яке мало місце вже після 
того, як сторона, що зробила таку пропозицію, віді-
звала її.

одним із важливих критеріїв досягнення юри-
дичної домовленості сторін був намір сторін до 
виникнення конкретного договірного відношення. 
такий намір повинен був бути серйозним, спрямо-
ваним на досягнення передбаченого договором ре-
зультату, а не оманливим чи таким, що не передбачає 
виникнення певних прав та обов’язків у сторін.

слід зазначити, що римське право не вважало, що 
наявність лише самої домовленості між сторонами є 
достатньою підставою для виникнення зобов’язань. 
тому завжди, коли в період римської імперії в кон-
тексті договірних відносин говорили про домовле-
ність сторін, малося на увазі, що така домовленість 
або має необхідну форму, або належить до безфор-
мального виду домовленостей.

до факторів, які могли спричинити негативну 
дію на юридичну силу домовленості сторін, як од-
нієї із суттєвих умов договору, крім недоліків фор-
ми належали також і вади щодо суб’єктів конкрет-
них договірних відносин, а також характер (спосіб) 
формування таких домовленостей. так, наприклад, 
недійсними визнавались домовленості рабів, а коли 
навіть такі домовленості укладались рабами, які во-
лоділи пекуліями, стороною конкретних відносин 

були господарі цих рабів. нікчемними також визна-
вались домовленості за участю душевнохворих та 
дітей віком до 7 років. слід відзначити, що до ска-
сування інституту опіки над жінками аналогічне 
правило застосовувалось і домовленостей, однією зі 
сторін якого була особа жіночої статі [5, c. 105].

залежно від способу формування, втратити чи не 
набути юридичної сили могли домовленості сторін, 
укладені під впливом помилки, погрози чи обману. 
вважаємо за доцільне більш детально зупинитися на 
аналізі зазначених способів досягнення домовленос-
тей між сторонами.

так, досягнення домовленості під впливом по-
милки могло негативно вплинути на юридичну силу 
договору лише в тому разі, коли така помилка була 
суттєвою. відповідно, суттєвою помилкою в рим-
ському праві визнавалась помилка щодо: типу до-
говору (error in negotio); учасника договору (error in 
persona); предмету договору (error in corpore).

При укладенні договору під впливом погрози в пе-
ріод римської імперії боржник отримував від претора 
два види захисту. Перший вид захисту – заперечен-
ня проти погрози (exception metus) застосовувалось 
у випадках, коли виконання договору, укладеного під 
впливом погрози, вимагав кредитор. другий вид за-
хисту носив процесуальний характер та становив по-
зов, який боржник міг пред’явити кредитору у зв’язку 
з погрозою (action quod metus causa). задоволення 
такого позову мало наслідком припинення дії дого-
вору, а у разі, якщо сторони вже здійснили певні дії, 
спрямовані на виконання договору, вони мали повер-
нути все виконане з метою відновлення попереднього 
стану речей (restutio in integrum), у сучасний час це 
називається реституцією.

щодо договорів, укладених під дією обману, 
слід зазначити, що обман не зі сторони договірного 
контрагента, а від третіх осіб взагалі не мав ніяких 
негативних наслідків для юридичної дії договору, а 
от у разі якщо обман виходив від однієї зі сторін до-
говору, інша могла заявити своє заперечення про те, 
що договір був укладений під дією обману та вима-
гати повного відновлення попереднього стану речей.

наступною суттєвою умовою договору на думку 
римських правознавців була умова щодо предмету 
договору. враховуючи ж той факт, що за загальним 
правилом вважалось, що за кожним зобов’язанням 
кредитор отримував право вимагати від боржни-
ка дати, зробити або надати щось (dare, facere, 
praestare), такі ж самі дії вважалися можливими варі-
антами предмету договору за умови їх відповідності 
трьом критеріям.

По-перше, предмет договору мав відповідати 
нормам моральної поведінки тогочасного суспіль-
ства та, відповідно, не порушувати норм права. так, 
наприклад, договір, предметом якого було вчинен-
ня крадіжки, визнавався недійсним одразу (nullius 
momenti sunt) як такий, що суперечив добрим пра-
вам (contra bonos mores) [5, c. 97]. По-друге, предмет 
договору можливий для виконання його боржником. 
Якщо на момент укладення договору боржник вже 
знав, що він не зможе виконати договір, але договір 



195

Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2013
♦

укладав, він був зобов’язаний компенсувати креди-
тору всі витрати у зв’язку з недійсністю такого до-
говору. По-третє, до предмета договору повинен 
проявлятися інтерес, безпосередня зацікавленість 
кредитора в ньому. у разі зникнення інтересу до 
предмету укладений договір втрачав юридичну силу.

останньою суттєвою умовою договору була під-
става договору (causa). адже, вступаючи в договірні 
відносини, сторони робили це за певними причина-
ми, які необов’язково відомі іншому контрагенту. 
тому, враховуючи те, що конкретні причини укла-
дення договору не бралися до уваги на етапі пого-
дження договірних умов, вони й в подальшому не 
могли впливати на юридичну силу договору.

Погляди щодо ціни як істотної умови договору 
в часи римської імперії не були єдиними. Як зазна-
чає д.в. дождєв, класичному праву не була відомою 
категорія «справедливої ціни» (listum pretium) [4, с. 
254]. лише за диоклетіана з’явилася можливість ві-
дійти від контракту, якщо ціна була занижена більш, 
ніж вдвічі. вчений сучасності і.Б. новицький, навпа-
ки, стверджує, що не можна було укласти договір ку-
півлі-продажу, не домовившись відносно предмета і 
ціни, отже, ці умови були істотними (необхідними) 
частинами зазначеного договору. також він обмеж-
ував коло умов договору трьома пунктами: 1) щодо 
учасників; 2) щодо форми; 3) щодо змісту [6, с. 140].

що ж до випадкових умов договору, слід зазна-
чити, що єдиного підходу до визначення їх вичерп-
ного переліку не існувало. Проте можна виокремити 
шість умов, які включались до змісту договору не 
через те, що вони були обов’язковими, а через те, що 
необхідність їх включення в зміст договору відчува-
ли самі сторони. зупинимось детальніше на аналізі 
випадкових умов договору.

однією з випадкових умов договору була умова 
про строк. в свою чергу, строк міг бути скасовуваль-
ним (dies ad quem), тобто договір діяв до моменту 
настання певної дії/події, після чого припиняв свою 
дію та відкладальним (dies a quo) – строк, який за-
стосовувався у випадках, коли потрібно було від-
строчити вступ договору в дію. слід зазначити, що 
в обох випадках саме зобов’язання починало діяти 
з моменту укладення договору, однак його виконан-
ня було прив’язано до певної дії або події (praesens 
obligation est, in diem autem dilate solution) [5, c. 101]. 
строк міг бути визначений як певним календарним 
днем, так і настанням певної події.

наступним видом договірних умов, які римські 
правознавці відносили до випадкових була сама умова 
або підстава (conditio). умова була дещо подібною до 
умови про строк, адже зазначалась з метою прив’язки 
до моменту припинення дії договору (умова, що від-
міняє) або набрання договором сили (відкладальна 
умова). наприклад, дарувальник зобов’язувався по-
дарувати певну річ обдаровуваному за умови, що по-
дорож дарувальника завершиться успішно. однак, 
незважаючи на дещо схожу юридичну природу, умо-
ва і строк мали суттєві відмінності. так, якщо строк 
міг визначатися як календарною датою, так і певною 
дією або подією, то значення умови могло бути на-

дано тільки події, при чому така подія мала носити 
ймовірний характер. досить часто застосовувались як 
позитивні умови (наприклад, у випадку якщо судно 
прибуде до пункту призначення), так і негативні (на-
приклад, у випадку якщо судно не прибуде до пункту 
призначення). водночас, не допускалось включення 
в зміст договору аморальних умов (наприклад, у ви-
падку якщо буде розірвано шлюб). також не могла ви-
конувати роль умови нездійсненна подія, нереальний 
характер якої міг бути обумовлений як фізичними, так 
і юридичними ознаками.

Місце (locus) також належало до випадкових умов 
договору і визначало той конкретний пункт, в яко-
му мало бути виконано укладений договір. сторони 
були вправі самостійно визначити місце виконання 
договору і ніяких особливих вимог щодо місця вико-
нання договірних зобов’язань римським правом не 
передбачалось.

ще один вид випадкових умов – умова щодо спо-
собу (modus) застосовувалась тоді, коли загальний 
порядок виконання договірних зобов’язань підлягав 
певним змінам. Перша з таких змін була пов’язана 
з альтернативним виконанням, яке застосовувалось 
у зобов’язаннях, встановлених щодо двох або кіль-
кох предметів, але коли реальне виконання догово-
ру стосувалось одного з таких предметів, обраного 
боржником або наділеного такою правомочністю 
кредитором. друга можлива зміна порядку виконан-
ня договору була пов’язана з факультативним вико-
нанням (facultatis solutionis). в даному випадку вико-
нання договірного зобов’язання було пов’язано вже 
з одним, а не з кількома предметами, однак боржник 
міг замінити його будь-яким іншим предметом (на-
приклад, замість зазначеного в договорі раба випла-
тити його вартість).

однією з випадкових умов договору, яка однак 
не так часто застосовувалась, була умова щодо до-
повнення (accessio). значення даної умови полягало 
в тому, щоб зобов’язати боржника виконати укладе-
ний договір не безпосередньо кредитору, а вказаній 
ним третій особі. однак, головною особливістю та-
кого порядку виконання договору було те, що сторо-
нами за договором залишались боржник і кредитор, 
а не залучені ними треті особи і, відповідно, всі пра-
вові питання, що виникали з договору, вирішувалися 
безпосередньо сторонами.

зазначені вище випадкові умови договорів мали 
важливе практичне значення для забезпечення на-
лежного виконання договірних зобов’язань, однак з 
юридичної точки зору вони набували значення лише 
за умови їх визначення сторонами у змісті конкрет-
них договорів.

аналізуючи влив римського договірного права на 
формування інституту господарського договору та 
його умов в україні, слід зазначити, що відповідно 
до чинного господарського законодавства україни, 
необхідною умовою, без якої господарський договір 
не буде вважатись укладеним, є досягнення сторо-
нами згоди щодо усіх істотних умов договору. до 
таких умов законодавець відносить умови, які ви-
значені істотними за законом чи необхідні для до-
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говорів даного виду, умови щодо яких за вимогою 
однієї зі сторін має бути досягнута згода про пред-
мет, ціну та строк дії господарського договору. Мож-
на провести аналогію істотних умов господарського 
договору та суттєвих умов договору в часи римської 
імперії. звичайно, конкретні умови, що належали 
до кола істотних чи суттєвих на відповідних етапах 
розвитку відрізняються, однак їх юридична приро-
да залишається єдиною: без їх наявності договори 
не будуть вважатися укладеними, а отже і не мати-
муть юридичної сили. в той же час, слід зазначити, 
що відповідно до чинного законодавства за ознакою 
впливу на юридичну силу договору та відповідності 
умов певному виду крім істотних виділяють ще зви-
чайні та випадкові умови [1, с. 350]. на відміну від 
римського договірного права, представники якого 

виділяли дві групи договірних умов (суттєві та ви-
падкові), в сучасному господарському праві виділя-
ється ще одна група договірних умов – звичайні. зви-
чайними є такі умови господарського договору, які є 
характерними для певного його виду, але відсутність 
яких у договорі не впливає на його юридичну силу. 
що ж до випадкових умов, їх значення та юридична 
природа не змінилася: вони включаються до змісту 
договору лише за ініціативи сторін, а їх відсутність 
ніяким чином не впливатиме на дію договору.

Підводячи підсумок дослідженим положенням, 
слід зазначити, що римське договірне право спра-
вило значний вплив на розвиток як інституту дого-
вірного права в україні в цілому, так і на розвиток 
поняття «умов договору» та на поділ умов господар-
ських договорів на види зокрема.
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Стаття присвячена правовим питанням забезпечення балансу інтересів у регулюванні господарської діяльності 
в умовах реформування охорони здоров’я. Досліджено проблеми, що стримують таке забезпечення. Обґрунтовано 
пропозиції щодо забезпечення такого балансу шляхом уточнення видів стимулюючих засобів регулятивного впливу 
на діяльність суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, умові та сфер їх застосування.
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Статья посвящена правовым вопросам обеспечения баланса интересов в регулировании хозяйственной дея-
тельности в условиях реформирования здравоохранения. Исследованы проблемы, сдерживающие такое обеспе-
чение. Обоснованы предложения по обеспечению такого баланса путем уточнения видов стимулирующих средств 
регулятивного воздействия на деятельность субъектов хозяйствования в сфере здравоохранения, пусть и сфер 
их применения.
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Relative to ensure the balance of interests in the state regulation of economic activities in terms of health care reform. 
The article is devoted to legal issues of ensuring the balance of interests in the regulation of economic activities in terms of 
health care reform. Explored the problem of deterring such a provision. Proposals to ensure such a balance, by clarifying 
the types of incentive funds of regulatory impact on the business entities in the sphere of health, though their applications.

Key words: security, balance of interests, state regulation, means the regulatory impact of economic activities, 
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становлення ринкових відносин в охороні 
здоров’я україни, а також її високий ступінь соці-
альної відповідальності вимагають активної участі 
держави в регулюванні господарської діяльності. 
значення такого регулювання полягає у тому, що 
основними напрямами державної політики у цій 
галузі є структурна перебудова системи охорони 
здоров’я на засадах ринкових відносин, забезпечен-
ня фінансування охорони здоров’я в обсягах, що 
відповідають її науково обґрунтованим потребам та 
розвиток багатоукладності форм охорони здоров’я. 
для успішної реалізації саме цих напрямів економіч-
ної політики держава застосовує різноманітні спосо-
би та механізми регулювання діяльності, що розгля-
дається.

разом з тим у період реформування цієї галузі 
таке регулювання необхідно здійснювати шляхом 
забезпечення балансу публічних та приватних інтер-
есів усіх учасників господарських відносин з метою 
сприяння розвитку всіх секторів охорони здоров’я 
незалежно від форм власності, оскільки одним із 
основних прав громадян, яке гарантоване конститу-
цією україни, є право на охорону здоров’я та медич-
ні послуги [1].

однак саме проблема досягнення і забезпечення 
такого балансу у державному регулюванні господар-
ської діяльності в сфері охороні здоров’я є однією 
з найбільш гострих в умовах реформування цієї со-
ціальної галузі. 

окремі аспекти порушеної проблеми розглядали-
ся й іншими авторами, серед яких з.с. гладун [2, с. 
73-79], з.н. іжаева [3], Є.д. куделя [4], в.М. Пашков 
[5] та ін. разом з тим прийняття останнім часом зако-
нодавчих актів, спрямованих на реформування охо-
рони здоров’я, потребують додаткового дослідження 
та оцінки щодо поєднання публічних та приватних 
інтересів у цій сфері господарювання. 

Вказане свідчить про актуальність теми цієї 
статті, метою якої є обґрунтування пропозицій 
щодо забезпечення балансу інтересів у державному 
регулюванні господарської діяльності в умовах ре-
формування охорони здоров’я.

зміст такого регулювання, яке охоплюються, 
передусім, його засобами та межами, залежить від 
багатьох чинників, зокрема, від рівня фінансового 
забезпечення та наукового розвитку цієї галузі, еко-
логічного благополуччя та рівня організації медич-
ної допомоги населенню, його медикаментозного 
забезпечення тощо. При цьому у будь-якій галузі 
економіки, як доречно зазначає д.в. задихайло, дер-
жавна економічна політика реалізується через за-
стосування державою окремих відносно усталених 
комплексів засобів приватноправового та публічно-
правового регулювання [6, с. 160].

При цьому в процесі такого регулювання гос-
подарської діяльності в охороні здоров’я держава 
є носієм публічних інтересів, здійснюючи їх реалі-
зацію, а суб’єкти господарювання є носіями при-
ватних інтересів. у теперішній час, а саме в період 
проведення реформ цієї галузі, такі суб’єкти суттєво 
впливають на її розвиток, оскільки мають сучасне 

медичне обладнання, висококваліфікованих спеціа-
лістів, використовують новітні технології лікування 
та діагностування і, відповідно, надають своєчасні, 
високоякісні медичні послуги.

а тому для повної реалізації публічних і при-
ватних інтересів таке регулювання у сфері охорони 
здоров’я доцільно здійснювати на засадах їх збалан-
сованості, що можливо тільки шляхом створення 
взаємовигідних умов для усіх учасників господар-
ських відносин. При цьому тут слід керуватися точ-
кою зору академіка в.к. Мамутова, який наголошує, 
що доцільно і необхідно добиватися в соціально-еко-
номічній політиці оптимального поєднання держав-
ного регулювання економіки з ринковою саморегу-
ляцією [7, с. 59]. а інші прибічники цієї точки зору 
убачають у цьому поєднання публічних та приватних 
інтересів у формі соціального партнерства [8, с. 19], 
що є досить доречним для господарських відносин у 
сфері охорони здоров’я.

разом з тим забезпечення балансу таких інтересів 
у державному регулюванні господарської діяльності 
у цій галузі можливе лише за наявності відповідного 
законодавства, яке містить засади щодо взаємови-
гідних умов співробітництва між державою в особі 
відповідних органів та суб’єктами господарювання 
у цій соціальній галузі економіки. 

Положення щодо державного регулювання, яке 
розглядається, визначаються загальними нормами 
господарського кодексу україни (далі – гк україни), 
який встановлює форми участі держави та органів 
місцевого самоврядування в господарській діяльнос-
ті, основні засоби регулюючого впливу держави на 
діяльність її суб’єктів тощо [9]. а спеціальні поло-
ження закріплені в основах законодавства україни 
про охорону здоров’я [10], у яких охорона здоров’я 
проголошується пріоритетним напрямом діяльності 
суспільства та держави, яка зобов'язується поєдна-
ти державні гарантії з демонополізацією та заохо-
ченням підприємництва й конкуренції у цій галузі 
економіки, а також в законі україни «Про лікарські 
засоби» [11], який наголошує, що державна політика 
у сфері виробництва та реалізації лікарських засо-
бів спрямована на підтримку наукових досліджень, 
впровадження нових технологій, а також забезпе-
чення потреб населення ліками належної якості й в 
необхідному асортименті шляхом здійснення відпо-
відних загальнодержавних програм, пріоритетного 
фінансування, надання пільгових кредитів, встанов-
лення податкових пільг та ін.

отже чинні законодавчі акти загального та спе-
ціального змісту передбачають положення щодо 
державного регулювання господарської діяльності 
у сфері охорони здоров’я, які спрямовані на стиму-
лювання розвитку господарювання у цій соціальній 
галузі, що, відповідно спонукає державу до забез-
печення балансу приватних та публічних інтересів у 
цих відносинах.

а тому складно погодитися з точкою зору інших 
авторів, які доводять, що державне регулювання ді-
яльності в галузі охорони здоров’я зводиться до ді-
яльність держави в особі її органів, спрямованої на 
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забезпечення публічних інтересів шляхом викорис-
тання переважно адміністративних засобів впливу 
на відносини та поведінку господарюючих та негос-
подарюючих суб’єктів. При цьому вони вважають, 
що правова основа такого регулювання обмежується 
функціями управління, яка здійснюється прямими та 
непрямими засобами, контролю та застосування ад-
міністративно-господарських санкцій [12].

однак, незважаючи на наявність відповідних по-
ложень у законодавстві, реальне забезпечення балан-
су інтересів, що розглядається, неможливо, оскільки 
вищенаведені положення мають більш декларатив-
ний зміст та не визначають конкретні заходи щодо 
впровадження взаємовигідних умов для держави та 
суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я.

до того ж відсутність положень щодо створення 
таких умов і, відповідно, забезпечення балансу інтер-
есів, спостерігається в нормативно-правових актах, 
які безпосередньо спрямовані на реформування га-
лузі, у тому числі, шляхом активного впровадження 
в охорону здоров’я господарських відносин. так, за-
кон україни «Про порядок проведення реформування 
системи охорони здоров'я у вінницькій, дніпропе-
тровській, донецькій областях та місті києві» від 7 
липня 2011 р. [13] не містить норм, які б забезпечува-
ли взаємовигідні умови участі у цих відносинах дер-
жави і суб’єктів господарювання за для досягнення 
основної мети проведення реформ у цій галузі.

отже, і цей закон не забезпечує баланс публічних 
та приватних інтересів, носіями яких є держава та 
суб’єкти господарювання у сфері охорони здоров’я, 
що негативно впливає на їх реалізацію. все це лише 
підтверджує необхідність подальшого удосконален-
ня державного регулювання щодо цієї сфери госпо-
дарювання, а тому, враховуючи зміст ч. 3 ст. 12 гк 
україни, таке удосконалення доцільно шляхом ви-
значення видів стимулюючих засобів регулятивно-
го впливу на діяльність суб’єктів господарювання 
у сфері охорони здоров’я, а також умов та сфер їх 
застосування.

види таких стимулюючих засобів частково ви-
значені в основах законодавства україни про охо-
рону здоров’я. так, відповідно до ст. 19 цих основ 
держава створює систему відповідних податкових, 
цінових, митних та інших пільг і регуляторів. тоб-
то законодавець у цьому спеціальному нормативно-
правовому акті передбачає застосування такого виду 
засобів стимулюючого впливу держави як надання 
відповідних пільг, а також регуляторів, але не роз-
криває зміст останніх. щодо закону україни «Про 
лікарські засоби», то цей перелік засобів визначаєть-
ся ширше, але стосується виключно виробництва та 
реалізації лікарських засобів, а значить, не охоплює 
усі сфери охорони здоров’я. 

у зв’язку з цим необхідно приділити увагу уточ-
ненню конкретних видів таких стимулюючих засобів 
у сфері охорони здоров’я. у цьому випадку є слуш-
ною пропозиція р. джабраїлова, який переконливо 
доводить, що одним із стимулюючих засобів дер-
жавного впливу на діяльність суб’єктів господарю-
вання приватної форми власності є державні (кому-

нальні) гарантії. він вказує, що такі гарантії повинні 
використовуватися як заходи державної підтримки 
економічно активних суб’єктів господарювання та 
державного впливу на конкретні галузі економіки, 
шляхом стимулювання господарської діяльності у 
чітко визначених сферах та стабілізації господар-
ських відносин. При цьому доцільно звернути ува-
гу на думку вченого, щодо використання державної 
(комунальної) гарантії у кризових економічних умо-
вах або у тих сферах економіки, які являють значний 
інтерес для держави та потребують її постійної під-
тримки [14, с. 80].

саме охорона здоров’я відноситься до таких сфер 
економіки, оскільки вона знаходиться у кризовому 
стані, має особливе соціальне значення для держа-
ви та потребує її постійної підтримки, а тому до 
видів стимулюючих засобів регулятивного впливу 
на діяльність суб’єктів господарювання у цій сфері 
економіки слід віднести надання державних (кому-
нальних) гарантій. до того ж перелік таких засобів 
може бути доповнений державним пільговим креди-
туванням, передачею в оренду (концесію) об’єктів 
на умовах мінімальних розмірів орендних (концесій-
них) платежів.

наступне питання стосується уточнення умов за-
стосування цих засобів. загальні положення щодо 
таких умови закріплені в ч. 5 ст. 11 гк україни, від-
повідно до якої суб’єктам господарювання, які не 
враховують суспільні інтереси, відображені в про-
грамних документах економічного і соціального 
розвитку, не можуть надаватися передбачені законом 
пільги та переваги у здійсненні господарської діяль-
ності. але, як слушно наголошують вчені, недоліком 
такого прийому юридичної техніки виступає його 
бланкетний характер, який як раз у цьому випадку 
позбавляє законодавчий припис конкретики. нега-
тивний ефект такого формулювання посилюється ще 
й тим, що не кожен володіє інформацією про перед-
бачені законодавством україни пільги (переваги) у 
разі здійснення господарської діяльності відповідно 
до програмних документів економічного і соціально-
го розвитку [8, с. 21].

в основах законодавства україни про охорону 
здоров’я містяться спеціальні положення щодо цієї 
умови застосування стимулюючих засобів регуля-
тивного впливу, відповідно до яких держава з метою 
забезпечення реалізації державних цільових про-
грам пріоритетного розвитку медичної, біологічної 
та фармацевтичної промисловості створюється сис-
тему відповідних пільг та регуляторів.

отже, основною умовою застосування стимулю-
ючих засобів регулятивного впливу на діяльність 
суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я 
є їх участь в реалізації державних цільових програм 
пріоритетного розвитку медичної, біологічної та 
фармацевтичної промисловості. разом з тим перелік 
цих умов може бути доповнений й іншими умовами, 
зокрема: реалізація суб’єктом господарювання інвес-
тиційних проектів у цій галузі за для впровадження 
нових методів лікування, діагностування; участь у 
наданні медичних послуг певним верстам населення 
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(інвалідам, дітям, пенсіонерам, малозабезпеченим 
громадянам) на пільгових умовах або деяким із них 
безкоштовної медичної допомоги.

до питань, які потребують уточнення, відносить-
ся й визначення сфер застосування стимулюючих 
засобів у сфері господарювання, що розглядається. 
такі сфери застосування визначені в ст. 19 основ 
законодавства україни про охорону здоров’я, відпо-
відно до якої такими сферами у охороні здоров’я є 
виробництво медичної апаратури, інструментарію, 
обладнання, лабораторних реактивів, ліків, протез-
них, гігієнічних засобів, інших виробів та торгівля 
цими виробами. 

тобто поза межами державного стимулювання 
залишається безпосередньо така сфера у цій галузі 
економіки як медичне обслуговування населення, на 
яке, у більшій мірі, спрямовано реформування га-
лузі, враховуючи незадовільний стан матеріального 
забезпечення державних та комунальних закладів 
охорони здоров’я.

а тому для забезпечення активної участі суб’єктів 
господарювання приватної форми власності в ме-
дичному обслуговуванні населення, враховуючи на-
явність у них необхідних умов для надання сучасних 
та високоякісних медичних послуг, доцільно до сфер 
застосування стимулюючих засобів впливу на діяль-
ність цих суб’єктів віднести медичне обслуговування. 

Потребує також уточнення питання щодо поряд-
ку застосування цих засобів, яке може бути предме-
том подальших наукових досліджень.

узагальнення вищевикладеного дозволяє дійти 
висновку, що для забезпечення балансу інтересів у 

державному регулюванні господарської діяльності 
в умовах реформування охорони здоров’я доцільно 
уточнити перелік: 1) видів стимулюючих засобів 
регулятивного впливу, шляхом доповнення такими 
засобами: надання державних (комунальних) га-
рантій; державне пільгове кредитування; передача 
в оренду (концесію) об’єктів на умовах мінімаль-
них розмірів орендних (концесійних) платежів; 2) 
умов їх застосування шляхом доповнення такими 
умовами: реалізація суб’єктом господарювання 
інвестиційних проектів у цій галузі за для впрова-
дження нових методів лікування, діагностування; 
участь у наданні медичних послуг, певним верстам 
населення (інвалідам, дітям, пенсіонерам, малоза-
безпеченим громадянам) на пільгових умовах або 
деяким із них безкоштовної медичної допомоги; 3) 
сфер застосування таких засобів шляхом включен-
ня медичного обслуговування.

з метою впровадження вищенаведених пропози-
цій та з урахуванням вимог ст. 16 гк україни від-
носно того, що умови, сфери застосування окремих 
засобів державного регулювання господарської ді-
яльності необхідно визначати законом, доцільно ви-
щевказані пропозиції закріпити в окремому розділі 
основ законодавства україни про охорону здоров’я, 
що сприятиме збалансуванню інтересів держави та 
суб’єктів господарювання у цих відносинах, з метою 
успішного реформування галузі, спрямованого на 
підвищення ефективності та доступності якісного 
медичного обслуговування усім верстам населення, 
та впровадження нових методів діагностування та 
лікування захворювань. 
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актуальність. необхідність розроблення дієвих 
господарсько–правових механізмів реалізації інно-
ваційних проектів в умовах сьогодення зумовлюєть-
ся необхідністю інноваційного розвитку вітчизняних 
суб’єктів господарювання як пріоритетного та стра-
тегічного завдання нашої держави.

важливим чинником інноваційного розвитку 
має стати ефективне правове регулювання реаліза-
ції інноваційних проектів, адже інноваційний про-
ект виступає центральною ланкою інноваційних 
процесів. комплексне дослідження таких понять як 
«інноваційний проект», «інноваційна діяльність» та 
«інноваційний процес», визначення сутності та міс-
ця інноваційного проекту у інноваційному процесі, 
сприятиме підвищенню результативності вітчизня-
них інноваційних процесів, оскільки допоможе не 
тільки встановити, але й якісно покращити зв’язки 
між суб’єктами інноваційної діяльності на кожній 
стадії реалізації інноваційного проекту та зумовить 
мінімізацію ризиків продукування та впровадження 
економічно не обґрунтованих результатів наукових 
досліджень і розробок.

аналіз останніх досліджень. дослідженню різ-
них аспектів інноваційних процесів присвячено пра-
ці М. а. йохна, о. в. василенко, Б. твіса, М. кон-
дратьєва, л. федулової, о. волкова, П. завліна, о. 
казанцева, л. Мінелі та інших. Питання співвідно-
шення інноваційного процесу та інноваційної діяль-
ності досліджується у роботах ю. Є атаманової, в. 

федоренка, о. волкова, М. йохна. Проте, в сучасній 
науковій літературі немає чіткої узгодженої позиції 
щодо сутності та структури інноваційного процесу. 
відсутні наукові праці, які б комплексно визначали 
місце інноваційного проекту у інноваційному проце-
сі, що зумовлює зниження результативності іннова-
ційної діяльності суб’єктів господарювання.

Мета статті: 1) дослідити та узагальнити різні 
теоретичні підходи щодо змісту категорій «іннова-
ційний проект», «інноваційна діяльність» та «іннова-
ційний процес» ; 2) визначити сутність інноваційно-
го проекту та встановити його місце у інноваційному 
процесі.

виклад основного матеріалу. ключовим для ви-
значення місця інноваційного проекту в інновацій-
ному процесі є передумови та початковий етап реа-
лізації проекту.

для проведення подальших досліджень іннова-
ційну діяльність варто розглядати у значенні повно-
го життєвого циклу інноваційного проекту, а іннова-
ційний проект – як документарно оформлений план 
здійснення інноваційної діяльності, що спрямований 
на виконання (здійснення) інноваційного процесу.

ці висновки можна зробити на підставі причинно-
наслідкових зв’язків «процес–діяльність–проект», що 
знаходить підтвердження у нижченаведеному.

досить розгорнуту модель інноваційного про-
цесу запропонував о. в. василенко, який зробив 
спробу відобразити зв’язки між ланками моделі та 
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виділяв наступні стадії інноваційного процесу: фун-
даментальні дослідження, прикладні дослідження, 
дослідне виробництво, підготовка до виробництва, 
виробництво, збут.

При досить вдалій спробі конкретизації діяльнос-
ті, що виникає під час реалізації інноваційного про-
цесу, недоліком даного визначення є те, що автором 
зроблено підміну понять стадії та діяльність, тобто 
розкриття стадій відбувається через діяльність. При 
цьому, не зовсім чітко прослідковується саме ста-
дійність, тобто не зрозумілим залишається на якому 
етапі закінчується одна та починається наступна ді-
яльність, що не дає змоги виокремити та дослідити 
окремі етапи інноваційного процесу.

на думку Б. твісса, інноваційний процес – це пе-
ретворення наукового знання, наукових ідей, винахо-
дів у фізичну реальність (нововведення), яка змінює 
суспільство [1, с. 59]. за визначенням в. щербаня та 
л. козубенко, інноваційний процес – послідовність 
подій, під час яких інновація визріває від ідеї до 
конкретного продукту, технології, структури або по-
слуги і розповсюджується в господарській практиці 
і суспільній діяльності [2, с. 25]. у цьому аспекті П. 
сокол, розкриваючи сутність і структуру інновацій-
ного процесу, розглядає його як послідовність дій 
з виявлення інновації, розробки нових продуктів і 
операцій, їхньої реалізації на ринку й подальшого 
поширення результатів [3].

висновки щодо розгляду інноваційного проце-
су як складної системи послідовних перетворень 
ідеї в інноваційну продукцію / продукт, мають ва-
гоме значення для подальших досліджень, оскіль-
ки дозволяють проаналізувати та дослідити даний 
процес як динамічну систему різних функціональ-
них взаємозв’язків. недоліком цих визначень є, по-
перше, не визначеність стадій інноваційного проце-
су, по-друге, неврахування специфічних суб’єктів, 
склад яких може змінюватися в залежності від ста-
дій процесу, по-третє, неврахування специфічних 
об’єктів, які доводяться до стану інноваційного про-
дукту та впроваджуються як інновації.

цікаво, що в дослідженнях структури іннова-
ційного процесу більшість вітчизняних вчених 
дотримуються схеми: «дослідження–розробка–ви-
робництво–маркетинг–продаж», проте американ-
ські дослідники розглядають інноваційний процес 
більш конкретно та детально: «фундаментальні 
дослідження–прикладні дослідження–розробки–
дослідження ринку–конструювання–дослідне ви-
робництво–ринкове випробування–комерційне ви-
робництво» [4, с. 65].

американські дослідження інноваційного проце-
су в порівнянні з вітчизняними носять більш комп-
лексний характер та мають вагоміше практичне зна-
чення, оскільки, по-перше, розкривають зміст стадії 
«дослідження», в яку входять як фундаментальні 
так і прикладні дослідження, по-друге, дослідження 
ринку проводиться до конструювання, а комерційне 
виробництво впроваджується лише після дослідного 
виробництва та ринкового випробування, що значно 
мінімізує ризики від подальшого створення та реа-

лізації економічно не вигідного та соціально не по-
трібного інноваційного проекту.

досліджуючи питання співвідношення понять 
«інноваційний процес», «інноваційна діяльність», 
слід взяти до уваги висновки ю. Є атаманової, яка 
залежно від інноваційного циклу та видів діяльності, 
що опосередковують його здійснення, надає визна-
чення інноваційній діяльності з позицій вузького та 
широкого підходів.

Як зазначає автор, інноваційна діяльність у вузь-
кому значенні являє собою діяльність, пов’язану зі 
створенням та оформленням інноваційного продук-
ту, його комерціалізацією та підготовкою до впрова-
дження як інновації у сфері суспільного виробництва 
з метою отримання нової або суттєво вдосконаленої 
продукції, виконання інноваційних робіт, надання 
інноваційних послуг, а також підвищення техніко-
технологічних показників відповідної господарської 
діяльності, виробничого процесу та/або з метою до-
сягнення соціального ефекту. ю. Є. атаманова під-
креслює, що інноваційна діяльність становить лише 
один із видів діяльності, що опосередковує реаліза-
цію інноваційного циклу, який завершується випус-
ком інноваційної продукції, наданням інноваційних 
послуг, упровадженням інноваційних технологій, 
а також створенням інноваційного виробництва в 
межах інноваційно-впроваджувальної (інноваційно-
виробничої) діяльності [5, с. 127].

у цьому дослідженні спробуємо дотримуватися 
саме вузького підходу до визначення інноваційної 
діяльності, оскільки вважаємо, що процес реалізу-
ється в конкретній діяльності (у нашому дослідженні 
у межах інноваційної діяльності), яка починатися з 
етапу створення інноваційного продукту (або) іннова-
ційної продукції та базується на наукових розробках 
оформлених як об’єкти інтелектуальної власності. 

з позиції широкого тлумачення інноваційної ді-
яльності вона охоплює повний інноваційний цикл 
від винайдення, розроблення певної ідеї та її оформ-
лення як об’єкта права інтелектуальної власності 
до отримання нової (вдосконаленої) продукції від 
її впровадження. до її складу слід відносити ще й 
наукову та науково-технічну діяльність, патентно-
ліцензійну та інноваційно-впроваджувальну (інно-
ваційно-виробничу) діяльність [5, с. 127]. аналізу-
ючи широке визначення, можна прийти до висновку, 
що у ньому ототожнюються поняття «інноваційна 
діяльність» та «інноваційний процес» . за такої по-
зиції автора – всі інноваційні процеси мають ре-
зультатом інноваційну діяльність. Проте, наукова 
та науково-технічна діяльність не може визначатися 
інноваційною, оскільки остання має продукувати та 
впроваджувати не будь-які інноваційні ідеї, а лише 
економічно необхідні та ті, що призведуть до якіс-
них змін в соціальній та/або економічній сфері. та-
ким чином, використання широкого підходу, виклю-
чаючи розмежування наукової (наукового-технічної) 
та інноваційної діяльності, може привести до ство-
рення, впровадження та реалізації економічно необ-
ґрунтованих, затратних та соціально не потрібних 
інноваційної проектів, що в подальшому зумовить, 
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зниження активності суб’єктів господарювання, 
оскільки не буде досягнуто основної мети інновацій-
ної діяльності.

за в. федоренком, інноваційний процес є більш 
об’ємне поняття, ніж інноваційна діяльність. інно-
ваційний процес – це сукупність етапів, стадій, дій, 
пов’язаних із появою ідеї, розробленням та виготов-
ленням продукції, технології, що мають нові власти-
вості, які більш ефективно задовільняють існуючі чи 
нові потреби суспільства. а інноваційна діяльність 
– це комплекс практичних дій, спрямованих на ви-
користання науково-технічних результатів для отри-
мання нових або покращення існуючих [6, с. 279]. По 
суті, цінність даного визначення, полягає у розкритті 
категорій «процес» та «діяльність», проведенні роз-
межувань даних понять, передбаченні стадійності, 
визначення передумов та початкового етапу процесу 
та діяльності. недоліком, є недостатня конкретизація 
стадій (неврахування специфіки інноваційного про-
цесу та діяльності), тобто передбачаючи, наприклад, 
етап використання науково-технічних результатів не 
зазначається їх впровадження та реалізація як окремі 
стадії інноваційної діяльності і т. п.

інноваційний процес та інноваційна діяльність, 
як вважає М. йохна, за своїм змістом дещо різ-
няться. інноваційний процес є ширшим поняттям, 
ніж інноваційна діяльність. він охоплює всі стадії 
створення новинки: від ідеї до конкретного продук-
ту, технології або послуги, які використовуються у 
господарській практиці; всі етапи життєвого циклу 
інновації, зокрема її дифузію (лат. diffusiо – проник-
нення) у нові умови чи місця застосування. а іннова-
ційна діяльність полягає в діях людей, спрямованих 
на створення чи впровадження інновації на певній 
стадії інноваційного процесу. Під час інноваційного 
процесу не лише створюються очікувані інноваційні 
продукти, а й можуть виникати супроводжувальні 
інновації, які є побічним результатом творчої іннова-
ційної діяльності на певному її етапі [7, с. 15].

таким чином, поняття «інноваційний процес» 
видається таким, що включає в себе поняття «ін-
новаційна діяльність» . вказане вище дає підстави 
стверджувати, що об’єднує дані поняття одна дуже 
важлива характеристика, суть якої полягає в тому, 
що кінцевою метою як інноваційного процесу, так 
і інноваційної діяльності є інноваційний продукт/
продукція, використання яких істотно поліпшує 
структуру та якість виробництва і (або) соціаль-
ної сфери. але існують і відмінності, основними з 
яких є передумови та початковий етап процесу та 
діяльності. тобто передумовою здійснення іннова-
ційного процесу є наукова та науково-технологічна 
діяльність, а передумовою здійснення інноваційної 
діяльності є наукова розробка, оформлена у вигляді 
інтелектуальної власності. звідси стає зрозумілим, 
що реалізація процесу починається з продукування 
інноваційної ідеї, а реалізація діяльності можлива 
лише на основі результату наукових та науково-тех-
нічних досліджень та інноваційного проекту і почи-
нається з етапу створення інноваційного продукту/
продукції.

вказане дає підстави підтримати позиції авторів, 
які вважають, що поняття «інноваційний процес» 
є більш широким та включає поняття «інновацій-
на діяльність». у зв’язку з вищевказаним, доцільно 
зробити висновок, що інноваційний процес – послі-
довний складний, багатоелементний ланцюг пере-
творень нової ідеї у кінцевий продукт, а інновацій-
на діяльність є складовою частиною інноваційного 
процесу, що починається з етапу створення іннова-
ційного продукту / продукції на основі готової інно-
ваційної ідеї (не передбачає етапів наукових та на-
уково-технічних досліджень, попередніх досліджень 
ринку ідей і т. д. та спрямована на створення, ви-
користання і комерціалізацію результатів наукових 
досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок 
нових конкурентоздатних товарів та послуг). такий 
підхід дозволить у всій множинності процесів, ді-
яльності та відносин, що виникають під час іннова-
ційного процесу, виокремити та дослідити саме ін-
новаційну діяльність, як особливий вид діяльності, 
метою якої є продукування та впровадження лише 
економічно необхідної, дослідженої, оформленої як 
об’єкт інтелектуальної власності ідеї, на основі якої 
буде створено та реалізовано інноваційних продукт/
продукцію та як результат отримано комерційний та/
або соціальний ефект.

тож, «інноваційний процес» – поняття ширше за 
поняття «інноваційна діяльність», оскільки передба-
чає етап розроблення і висунення інноваційної ідеї. 
інноваційна діяльність починається з етапу створен-
ня інноваційного продукту / продукції, оскільки: 1) 
інноваційна ідея не завжди є раціональною та по-
трібною такою, що може принести соціальний або 
економічний позитивний результат; 2) інноваційна 
ідея потребує перевірки, оцінки, відбору, експертизи 
(це входить в поняття та у рамки інноваційного про-
цесу, проте не може вважатися інноваційною діяль-
ністю); 3) інноваційна ідея може бути покладена в 
основу реалізації інноваційної діяльності з моменту 
її оформлення як об’єкту інтелектуальної власності. 
і що є ключовим для подальших висновків та дослі-
джень, інноваційна діяльність реалізується в межах 
інноваційного проекту.

останнє витікає з аналізу доктринальних визна-
чень та положень інноваційного законодавства щодо 
визначення поняття «інноваційний проект», дослі-
дження яких вимагає висновку, що це поняття по-
трібно розглядати в декількох аспектах: 1) як форму 
організації управління інноваційною діяльністю, що 
становить систему взаємопов’язаних заходів щодо 
ресурсів, виконавців, замовників, на основі якого 
відбувається створення і реалізація інноваційного 
продукту і (або) інноваційної продукції; 2) процес 
здійснення інноваційної діяльності, що становить 
сукупність ідей (наукових, технічних, виробничих, 
фінансових, комерційних); 3) комплекс документації 
(технічної, організаційної, планової, розрахункової, 
облікової, звітної, фінансової).

результатом реалізації інноваційного проекту в 
процесі здійснення інноваційної діяльності є інно-
ваційний продукт і (або) інноваційна продукція. та-



203

Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2013
♦

ким чином, інноваційний проект виступає як комп-
лексний документ, що за певними стадіями регулює 
інноваційні відносини в процесі здійснення іннова-
ційної діяльності, визначає та регламентує процеду-
ри і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі 
інвестиційних) щодо створення, впровадження та 
реалізації інноваційного продукту (або) інноваційної 
продукції.

тож, підсумовуючи усе вищенаведене, прихо-
димо до висновку, що інноваційний процес реалі-
зується у розрізі певної інноваційної діяльності, 
можливість здійснення якої протікає у межах інно-
ваційного проекту.

висновки наукового дослідження і перспекти-
ви подальших розробок у даному напрямку. По-
няття «інноваційний процес» включає в себе поняття 

«інноваційна діяльність» та «інноваційний проект». 
інноваційний проект у ланцюгу «процес – діяльність 
– проект» варто розглядати як складову частину ін-
новаційного процесу, яка передбачає документарне 
оформлення конкретного плану здійснення іннова-
ційної діяльності, що починається з етапу створення 
інноваційного продукту/продукції на основі готової 
інноваційної ідеї, оформленої як об’єкт інтелекту-
альної власності.

Подібний підхід сприятиме підвищенню ре-
зультативності вітчизняних інноваційних проце-
сів, оскільки визначатиме місце та початковий етап 
реалізації інноваційного проекту, що зумовить мі-
німізацію ризиків продукування і впровадження 
економічно не обґрунтованих результатів наукових 
досліджень та розробок.
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«криЗа легітиМності» Міжнародного інвестиційного арБітражу

«LegItIMacY crISIS» of INterNatIoNaL INVeStMeNt arBItratIoN
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доцент кафедри господарського права юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Досліджуються недоліки міжнародного інвестиційного арбітражу як способу вирішення спорів між іноземними 
інвесторами та державами. Розкривається зміст поняття «криза легітимності» міжнародного інвестиційного арбі-
тражу. Визначається роль господарсько-правової науки в подоланні зазначеної кризи.

Ключові слова: інвестиції, міжнародні інвестиційні угоди, інвестиційний спір, інвестиційний арбітраж, криза 
легітимності.

Исследуются недостатки международного инвестиционного арбитража как способа разрешения споров между 
иностранными инвесторами и государствами. Раскрывается содержание понятия «кризис легитимности» между-
народного инвестиционного арбитража. Определяется роль хозяйственно-правовой науки в преодолении указан-
ного кризиса.

Ключевые слова: инвестиции, международные инвестиционные соглашения, инвестиционный спор, 
инвестиционный арбитраж, кризис легитимности.

The shortcomings of international investment arbitration as a method of resolving disputes between investors and 
states are investigated. The concept of “legitimacy crisis” of international investment arbitration is made clear. The role of 
economic law jurisprudence in overcoming the crisis is identified.

Key words: investment, international investment agreements, investment dispute, investment arbitration, legitimacy crisis.
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постановка проблеми. наявність спеціального 
механізму вирішення спорів між іноземними інвес-
торами та приймаючими державами є ключовою осо-
бливістю міжнародно-правового режиму іноземних 
інвестицій. зазначений режим фокусується на мікро-
економічному вимірі приватних інвесторів, які праг-
нуть зменшити ризик інвестицій за кордон через їх 
захист, що, своєю чергою, знижує вартість капіталу 
для країн, які його імпортують, та пришвидшує їхній 
економічний розвиток завдяки сприянню інвестиці-
ям. «найбільш ефективним механізмом досягнення 
такого зменшення ризику є право приватного позову 
про виплату компенсації у разі, якщо держава-імпор-
тер припуститься забороненої поведінки» [1, с. 632].

актуальність проблематики міжнародного інвес-
тиційного арбітражу для україни визначається ще 
й тим, що наша країна входить до першого десятку 
країн-лідерів за кількістю поданих до них позовів 
іноземних інвесторів на підставі міжнародних інвес-
тиційних угод [2, с. 29]. Подання іноземними інвес-
торами позовів проти україни до зарубіжних юрис-
дикційних органів зазвичай оцінюють як свідчення 
свавілля органів державної влади україни та недо-
віри до українського правосуддя, а інвестиційний 
арбітраж при цьому змальовується як цивілізована 
альтернатива, мало не єдиний шлях справедливого 
захисту порушених прав іноземного інвестора. вба-
чається, що такий підхід є упередженим. По-перше, 
поширення міжнародного інвестиційного арбітражу 
є глобальною тенденцією, якою охоплені й ті краї-
ни, які ніяк не асоціюються з адміністративним сва-
віллям та корумпованістю судової системи (сШа, 
канада, країни Єс). По-друге, сама система міжна-
родного інвестиційного арбітражу страждає на ряд 
недоліків, які дозволяють говорити про «кризу легі-
тимності» у відповідній царині.

стан дослідження. Питання вирішення спорів 
між іноземними інвесторами і приймаючими держа-
вами розглядалися значною кількістю вітчизняних 
та зарубіжних авторів (т. вельде, с.а. войтович, р. 
дольцер, з. дуглас, і.М. злакоман, с.і. крупко, і.з. 
фархутдінов, с. франк, ю.с. черних, к. Шройєр та 
ін.). разом із тим, у вітчизняній господарсько-право-
вій науці спеціально не досліджувалося явище кризи 
легітимності міжнародного інвестиційного арбітра-
жу, а також роль господарсько-правової науки в її по-
доланні, що і становить завдання цієї статті.

виклад основного матеріалу. Попри те, що по-
ложення про арбітраж включалися до міжнародних 
інвестиційних угод починаючи з 1968 р., до 1990 р. 
арбітражний розгляд міжнародних інвестиційних 
спорів не був відомий. Першою відомою справою, 
розглянутою інвестиційним арбітражем, стала спра-
ва Asian Agricultural Products Ltd v. Sri Lanka (1990 р.) 
за позовом на підставі шрі-ланкійсько-британської 
угоди про сприяння та захист інвестицій із приводу 
зруйнування креветкової ферми шрі-ланкійськими 
силами безпеки. арбітраж присудив інвесторові 460 
тис. дол. сШа як відшкодування збитків [3, с. 58]. 
однак справжній бум міжнародного інвестиційного 
арбітражу почався вже в ХХі ст. 2012 рік став ре-

кордним за кількістю позовів, поданих протягом 
одного року (62 позови). загальна кількість відомих 
міжнародних інвестиційних спорів зросла до 518, а 
кількість країн – відповідачів хоча б в одному спорі 
– до 95 [2, с. 1]. оскільки більшість арбітражних фо-
румів не веде публічного реєстру спорів, їх загальна 
кількість, імовірно, є вищою.

водночас, зростання кількості міжнародних ін-
вестиційних угод та міжнародних інвестиційних 
спорів, широта інтерпретацій прав інвесторів дея-
кими інвестиційними арбітражами та ряд значних 
рішень, винесених проти приймаючих держав, ви-
кликали критичну увагу різних держав, груп захисту 
суспільних інтересів та вчених у галузі міжнарод-
ного і публічного права. занепокоєння з приводу 
сучасної системи міжнародно-правового захисту 
інвестицій включає декілька чинників. По-перше, 
невизначеність або навіть двозначність положень 
міжнародних інвестиційних угод, які на основі ши-
роко сформульованих принципів захисту інвестицій 
обмежують державний суверенітет, не надаючи ар-
бітражам чітких вказівок щодо обсягу зобов’язань, 
прийнятих згідно з цими угодами; по-друге, зроста-
юча кількість непослідовних, конфліктуючих інтер-
претацій арбітражами стандартів захисту інвестицій 
не лише згідно з різними угодами, а й у практично 
ідентичних справах, заснованих на одній і тій самій 
угоді; по-третє, фрагментація міжнародного інвести-
ційного права та, відповідно, брак стабільності і пе-
редбачуваності у прийнятті рішень інвестиційними 
арбітражами; по-четверте, презумпція упередження 
на користь іноземних інвесторів проти легітимних 
неінвестиційних публічних інтересів, наприклад, 
щодо охорони здоров’я, культурної спадщини, праці 
або довкілля; по-п’яте, процесуальні максими арбі-
тражу, особливо конфіденційність процедур, та ідея 
того, що процес вирішення спорів на підставі інвес-
тиційних угод належить сторонам, і особи, які не є 
сторонами, навіть якщо їхні інтереси зачіпаються, 
позбавлені права участі у ньому [4, с. 7].

на тлі зазначених чинників висловлюється точ-
ка зору про те, що міжнародне інвестиційне право 
перебуває у справжній «кризі легітимності» . озна-
ками цієї кризи є недавній вихід деяких латиноаме-
риканських країн із двосторонніх угод про взаємне 
сприяння і захист інвестицій та вашингтонської кон-
венції про порядок вирішення інвестиційних спорів 
між державами та іноземними особами 1965 р. так, 
Болівія денонсувала вашингтонську конвенцію 3 
листопада 2007 р., еквадор – 12 червня 2009 р. Про 
дискусії щодо можливого виходу з вашингтонської 
конвенції повідомлялося у зв’язку з нікарагуа, вене-
суелою та кубою. венесуела припинила двосторон-
ню інвестиційну угоду з нідерландами 1 листопада 
2008 р., хоч угода залишається чинною протягом 15 
років щодо інвестицій, здійснених до її припинення.

суттєвий вплив на стан міжнародного інвести-
ційного права може справити надання нової виключ-
ної компетенції Європейському союзу згідно з ліса-
бонським договором. відповідно до п. 1е ст. 3 та п. 1 
ст. 207 договору про функціонування Європейського 
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союзу, Єс отримав виключну компетенцію у сфері 
спільної комерційної політики, яка включає, з-поміж 
іншого, комерційні аспекти прямого іноземного ін-
вестування, внаслідок чого Єс наразі переглядає 
власну політику щодо міжнародного інвестиційного 
права. найбільш загальні обриси нової інвестицій-
ної політики Єс визначені у Повідомленні Європей-
ської комісії від 7 липня 2010 р. «назустріч всеохо-
плюючій європейській міжнародній інвестиційній 
політиці» [5].

нова виключна компетенція Єс означає, що в 
середньо- та довгостроковій перспективі усі двосто-
ронні інвестиційні угоди між країнами-членами та 
третіми країнами буде замінено аналогічними уго-
дами, укладеними від імені Єс, або інвестиційними 
розділами угод про вільну торгівлю між Єс та тре-
тіми країнами. Хоч існуючі двосторонні угоди між 
країнами-членами та третіми країнами (яких наразі 
нараховується близько 1200) залишатимуться чин-
ними протягом перехідного періоду, країни-члени 
зобов’язані привести свої зобов’язання у відповід-
ність до права Єс шляхом переукладання або навіть 
припинення цих угод. крім того, країни-члени мо-
жуть повідомити Європейську комісію про ті існу-
ючі інвестиційні угоди, які вони бажають зберегти 
попри нову компетенцію Єс. однак після закінчення 
п’ятирічного періоду комісія намагатиметься пере-
глянути ці угоди і визначити, чи можуть вони за-
лишитися чинними. країни-члени також матимуть 
змогу продовжувати укладати інвестиційні угоди з 
третіми країнами протягом перехідного періоду три-
валістю щонайменше п’ять років за умови, що вони 
не суперечитимуть праву Єс та не перешкоджати-
муть здійсненню компетенції Єс щодо іноземних 
інвестицій. щодо двосторонніх інвестиційних угод 
між самими країнами-членами, то комісія вважає, 
що вони більше не можуть застосовуватися. таким 
чином, надання нової компетенції Єс ставить під 
сумнів майбутнє самостійної політики країн-членів 
у сфері іноземного інвестування. загалом, усі вище-
описані події можуть мати результатом певну зво-
ротну реакцію проти міжнародного інвестиційного 
права та арбітражу і, можливо, виникнення латент-
ної кризи [4, с. 6].

Поняття «криза легітимності міжнародного ін-
вестиційного права/арбітражу» вживають й у вуж-
чому розумінні, маючи на увазі явище винесення 
інвестиційними арбітражами суперечливих рішень з 
одних і тих самих питань. Можна виділити три ка-
тегорії непослідовно вирішуваних справ в інвести-
ційних спорах: 1) справи, що стосуються одних і тих 
самих фактів, пов’язаних сторін та подібних інвес-
тиційних прав; 2) справи, що стосуються подібних 
комерційних ситуацій та подібних інвестиційних 
прав; 3) справи, що стосуються різних сторін, різних 
комерційних ситуацій та одних і тих самих інвести-
ційних прав [6, с. 1545-1546].

Прикладом першої категорії справ можуть бути 
справи CME v. Czech Republic та Lauder v. Czech 
Republic. два арбітражі юнсітрал (один із яких зна-
ходився у стокгольмі, інший у лондоні) дійшли про-

тилежних висновків, по суті, в одному й тому ж спо-
рі. стокгольмський арбітраж установив, що чеська 
республіка порушила низку своїх зобов’язань перед 
нідерландською компанією (сME), контрольованою 
американським інвестором (Ronald S. Lauder), згід-
но з нідерландсько-чеською інвестиційною угодою 
(дискримінація, експропріація інвестицій, ненадан-
ня справедливого й рівного ставлення, незабезпечен-
ня повної безпеки і захисту, а також недотримання 
мінімальних зобов’язань згідно з міжнародним пра-
вом). десятьма днями раніше на підставі тих самих 
фактичних обставин лондонський арбітраж устано-
вив, що чеська республіка припустилася лише дис-
кримінації американського інвестора, що становило 
порушення американо-чеської угоди.

друга категорія справ може бути проілюстрова-
на справами SGS v. Pakistan та SGS v. Republic of the 
Philippines. тут суперечливі рішення були прийняті 
внаслідок різного тлумачення арбітражами так зва-
ного «загального застереження» («umbrella clause») 
у міжнародних інвестиційних угодах, а саме: чи 
вважатиметься порушення комерційного договору 
між інвестором та приймаючою державою порушен-
ням самої міжнародної інвестиційної угоди через 
наявність у ній загального застереження? у справі 
швейцарської компанії SGS проти Пакистану арбі-
траж Мцвіс встановив, що загальне застереження 
не може перетворити неспроможність сплатити пла-
тежі за концесійним договором на порушення між-
народно-правових зобов’язань, тимчасом як у справі 
тієї ж SGS проти філіппін інший арбітраж Мцвіс 
дійшов прямо протилежного висновку.

з-поміж справ третьої категорії найбільшу ува-
гу фахової спільноти привернули справи, пов’язані 
з тлумаченням закріплюваного в міжнародних ін-
вестиційних угодах положення про «справедливе і 
рівне ставлення» («fair and equitable treatment»). на-
приклад, ст. 1105 Північноамериканської угоди про 
вільну торгівлю (нафта) встановлює, що «кожна 
договірна сторона буде надавати інвесторам іншої 
договірної сторони ставлення у відповідності з між-
народним правом, включаючи справедливе і рівне 
ставлення та повний захист і безпеку». дискусія сто-
сується того, чи є «справедливе і рівне ставлення» 
гарантією мінімального стандарту ставлення згідно 
з міжнародним правом, чи додатковим правом ін-
вестора, що має самостійне значення. Якщо вважати 
«справедливе і рівне ставлення» додатковим пра-
вом, інвестори можуть не доводити порушення між-
народного права, що є доволі складним завданням. 
відповідно, отримання інвесторами компенсації по-
легшується, а приймаючі країни можуть зіткнутися 
з тягарем непередбачуваних зобов’язань [6, с. 1575-
1576]. у трьох справах, що розглядалися на підста-
ві нафта, – S.D. Myers, Inc. v. Canada, Metalclad 
Corporation v. Mexico, Pope & Talbot, Inc. v. Canada 
– арбітражі дійшли принципово різних висновків 
щодо тлумачення і застосування стандарту справед-
ливого й рівного ставлення.

Пропозиції щодо реформи міжнародного ін-
вестиційного права з метою подолання кризи його 
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легітимності є різноманітними і стосуються як ін-
ституційної реформи міжнародного інвестиційно-
го арбітражу (зокрема, заснування єдиного апеля-
ційного органу для перегляду рішень інвестиційних 
арбітражів [6, с. 1582-1625]), так й удосконаленні 
самих міжнародних інвестиційних угод шляхом 
усунення їхніх неоднозначних положень, прогалин 
та інших недоліків у процесі їх переукладення або 
заміни економічними угодами ширшої дії. зазна-
чені пропозиції потребують окремого дослідження, 
нині вважаємо за доцільне зупинитися на необхід-
ності теоретичного обґрунтування міжнародного 
інвестиційного права, яке наразі значно відстає від 
фактичного розвитку міжнародних економічних 
відносин. так, с. Шілл вказує на відсутність всео-
хоплюючої методологічної основи для сучасного 
розуміння міжнародного інвестиційного права як 
цілого, так само як і для переконливої оцінки його 
складових. особливо ускладнює ситуацію зіткнення 
між приватним комерційним арбітражем та публіч-
но-правовими підходами до міжнародного інвести-
ційного права та арбітражу. саме напруга між цими 
двома моделями є джерелом значної долі критики 
і непорозумінь із приводу структури, функціону-
вання та напрямів подальшого розвитку сучасної 
системи міжнародно-правового захисту інвестицій. 
у зв’язку з цим пропонується підхід, згідно з яким 
замість того, щоб опікуватися виключно захистом 
приватних інтересів інвесторів, міжнародне інвес-
тиційне право повинно виконувати ширшу функ-
цію забезпечення правової основи для публічного 
міжнародного економічного порядку, в межах якого 
складаються інвестиційні відносини. Міжнародному 
інвестиційному арбітражу, у свою чергу, відводиться 
роль механізму не лише вирішення індивідуальних 
спорів між іноземними інвесторами та приймаючи-
ми державами, а й впровадження, шляхом перевірки 
законності поведінки держави, верховенства права 
у ставленні до іноземних інвесторів. Міжнародний 
інвестиційний арбітраж, відтак, розглядається як 
феномен, більш подібний до судового розгляду, ніж 
до комерційного арбітражу, хоч міжнародне інвести-
ційне право і використовує арбітражний процес для 
вирішення спорів [4, с. 1-2].

із вищесказаного випливає функціональна поді-
бність міжнародного інвестиційного права та вну-
трішньодержавного господарського права, метою 
якого є забезпечення правового господарського по-
рядку на засадах збалансування приватних інтересів 
суб’єктів господарювання та публічних інтересів. 
нескладно помітити значну подібність проблемати-
ки міжнародного інвестиційного та господарського 
права, а саме: забезпечення економічного зростання 
з одночасним дотриманням інших умов (складових) 
сталого розвитку; запобігання неправомірному дер-
жавному втручанню у здійснення господарської/ін-
вестиційної діяльності; захист прав на майно; ство-
рення умов для державно-приватного партнерства; 

недопущення дискримінації; сприяння міжнародним 
економічним, у тому числі інтеграційним зв’язкам 
тощо. Можна виділити і проблеми процесуального 
характеру, які є спільними для міжнародного інвес-
тиційного та господарського процесу, як-от: співвід-
ношення судового та арбітражного вирішення спо-
рів; розмежування компетенції національних судів 
та міжнародних юрисдикційних органів; правове 
значення рішень й окремих правових позицій міжна-
родних інвестиційних арбітражів та характер і межі 
впливу цих рішень і правових позицій на суб’єктів 
господарських/інвестиційних правовідносин, у тому 
числі тих, що не були сторонами спору або міжна-
родного договору, на підставі якого він розглядався; 
співвідношення державного регулювання господар-
ської/інвестиційної діяльності як прояву державного 
суверенітету та судового/арбітражного розсуду; за-
безпечення прозорості та відкритості процесу. слід 
звернути увагу і на те, що абсолютна більшість га-
рантій захисту інвестицій, закріплених у міжнарод-
них інвестиційних угодах, вимагають внутрішньо-
правового механізму їх реалізації.

«криза легітимності» міжнародного інвестицій-
ного права вказує на хибність поширеної позиції, 
згідно з якою міжнародне право є взірцем для вну-
трішньодержавного, а зусилля національного за-
конодавця повинні спрямовуватися передусім на 
запозичення міжнародно-правових підходів. нато-
мість, саме міжнародне інвестиційне право стика-
ється з необхідністю запозичувати результати тих 
внутрішньоправових наук, які вже послуговуються 
розвиненою методологією публічно-приватного ре-
гулювання з метою вироблення рішень, одночасно 
прийнятних для інвесторів, приймаючих держав 
та громадянського суспільства. у правовій системі 
україни галуззю права, якій властива методологія, 
орієнтована на гармонізацію інтересів інвесторів та 
потреб сучасної регуляторної держави з наголосом 
на економічній ефективності регулювання, є госпо-
дарське право як публічно-приватна галузь, скла-
довою якого є інвестиційне право. у зв’язку з цим 
можна дійти висновку, що міжнародно-правові та 
внутрішньоправові елементи інвестиційно-право-
вого регулювання повинні розглядатися комплексно 
як детермінанти єдиного правового господарського 
порядку в його «інвестиційному сегменті» на спіль-
ній господарсько-правовій методологічній основі. 
це відповідає також інституціональній економічній 
перспективі, де будь-які норми, незалежно від їх по-
ходження, є інституціями, які формують поведінку 
економічних агентів. з іншого боку очевидно, що 
вітчизняне інвестиційне право може бути джерелом 
удосконалення міжнародно-правового регулюван-
ня інвестиційної діяльності лише за умови власної 
доктринальної і концептуальної зрілості, ґрунтовної 
розробленості основних правових питань, що ста-
новить перспективу подальших наукових дослі-
джень у царині інвестиційного права.
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актуальність теми. актуальність обраної теми 
є очевидною з огляду на два чинники: по-перше, в 
україні до сих пір потребує якісного вдосконалення 
інститут судового захисту суб’єктів господарювання 
від рейдерських нападів, які, не лише не припиня-
ються, але й постійно вдосконалюються у методах 
своєї протиправної реалізації, що прямо негативно 
відображається на стані інвестиційної привабливос-
ті україни. в процесі вдосконалення антирейдер-
ського законодавства в цьому питанні, в повній мірі 
корисним є вивчення досвіду постсоціалістичних 
держав, які, як і наша держава, тривалий час входили 
до складу колишнього срср і на сьогодні зустрілись 
із проблемами агресивного рейдерства та виробля-
ють власну практику боротьби із цим ганебним еко-
номіко-правовим явищем. По-друге, слід звернути 
увагу на те, що низка українських суб’єктів господа-
рювання здійснює свою підприємницьку діяльність 

за кордоном, головним чином, в рф та Білорусії. 
При цьому наші підприємці можуть зіштовхнуть із 
проблемою рейдерства в цих державах, яке активно 
розвивається в багатьох державах колишнього срср. 
тому, з практичної сторони, без перебільшення ак-
туальним є вивчення особливостей судового захисту 
підприємницької діяльності від рейдерства, який має 
місце в означених державах.

Метою статті є визначення особливостей судо-
вого захисту суб’єктів господарювання від рейдер-
ських нападів в Білорусі та рф.

сприятиме досягненню поставленої мети в про-
цесі наукового пошуку звернення до суміжних галу-
зей права, аналіз наукових позицій фахівців з цього 
питання (ю. альошина, о. Богатіков, М. гетьман, в. 
грачьов, М.П. клейменов, о.і. Мітус, о. смирнов, 
в.в. сторубльов, а.ю. федоров), вивчення поло-
жень нормативно-правових актів Білорусі та росій-
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Стаття присвячена вивченню концептуальних засад рейдерства в Білорусі та Російській Федерації. Також роз-
глянуто судовий захист підприємницької діяльності в цих державах. Запропоновано ґрунтовні висновки та пропо-
зиції щодо концепції рейдерства в Білорусі та РФ і судового захисту підприємницької діяльності.
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Статья посвящена изучению концептуальных основ рейдерства в Беларуси и Российской Федерации. Также 

рассмотрена судебная защита предпринимательской деятельности в этих государствах. Предложены основатель-
ные выводы и предложения по концепции рейдерства в Беларуси и РФ и судебной защиты предпринимательской 
деятельности.
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This article is devoted to the study of conceptual foundations raiding in Belarus and the Russian Federation. Also the 
judicial protection of business activities in these countries. A thorough opinions and suggestions on the concept of raiding 
in Belarus and the Russian Federation and the judicial protection of business activities. 
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ської федерації, їх судової практики в справах про 
захист від рейдерства.

виклад основних положень. в багатьох євро-
пейських державах пострадянського простору роль 
судів у справах про рейдерські напади носить до-
сить спірний характер, оскільки тривалий час наці-
ональні суди були одним з ефективних інструментів 
здійснення рейдерства (головним чином, у реалізації 
методу т.зв. «арбітражного каскаду», під яким розу-
міються дії рейдера, що спрямовані на порушення 
виконавчих проваджень проти об’єкта поглинання в 
різних регіонах держави або в окремих випадках за 
кордоном (у важкодоступних куточках світу, як пра-
вило, в оффшорах) з щотижневим/щоденним каска-
дом з метою не виграшу судової справи, а створення 
забезпечувальних заходів, які знімаються через пев-
ний термін) і лише в останні роки, спостерігається 
тенденція до поступового зростання ролі суду як 
правозахисника компанії-жертви рейдерства (це, в 
першу чергу пов’язано з тим, що, наприклад, в рф 
спостерігається зростання вартості корупційних по-
слуг, що в свою чергу, знижує прибутковість рейдер-
ських проектів, через що підвищуються також і ризи-
ки подібних операцій [1, с. 72]). При цьому найбільш 
показовою з усіх європейських країн, які раніше вхо-
дили до складу срср, є практика судового захисту 
в антирейдерських процесах російської федерації та 
республіки Білорусь, в яких використовуються рей-
дерські схеми, що пов’язані не із скупкою акцій, як у 
сШа, а, в основному, з інститутом банкрутства, що 
досягається завдяки недосконалості корпоративно-
го, господарського й цивільного законодавства.

наприклад, в рБ рейдерська агресія через ініцію-
вання банкрутства компанії-мішені виявляється най-
більш простою, дешевшою та, відповідно, найбільш 
поширеною і виражається у змові одного з кредито-
рів з керівником боржника. така протиправна схема 
застосовується у разі необхідності виведення акти-
вів на користь одного з кредиторів на шкоду іншим, 
що досягається різними способами (від укладання 
фіктивних договорів до видачі векселів). у судовому 
засіданні у суді першої інстанції, як правило, відпо-
відач – майбутній боржник визнає позов в повному 
обсязі, або ж укладається мирова угода. При цьому, 
зважаючи, що такі судові акти не можуть бути апе-
льовані, на їх підставі видаються виконавчі листи, 
після чого слідує банкрутство компанії-об’єкта рей-
дерського поглинання [2, с. 92].

Подібним чином, недосконалість законодавства 
дозволяє і російським рейдерам використовувати 
суди в рейдерських нападах не звертаючись до ви-
користання корупційних схем впливу. зокрема, 
опираючись на п. 2 ст. 57 цПк рф та п. 4 ст. 66 
арбітражний процесуальний кодекс рф, у рейдера 
з’являється можливість на законних підставах іні-
ціювати несподівані судові справи проти компаній-
жертв, за допомогою яких витребувати в судовому 
порядку необхідні для нападу інформацію та доку-
менти. з цього приводу, приміром, М.П. клейменов 
та о.ю. федоров зазначають, що використання в 
росії судових органів влади для легалізації кримі-

нальних маніпуляцій являє собою винахід росій-
ської організованої економічної злочинності. такий 
прийом використовується в реалізації складних схем 
заволодіння чужою власністю, в яких судове рішен-
ня легалізує фальсифіковані документи, а в подаль-
шому, на підставі судового рішення відбувається 
силове захоплення підприємства [3, с. 91]. напри-
клад, о. Богатиков та в. грачов звертають увагу на 
те, що сучасний російський рейдер виходить з того, 
що відповідно до аПк рф суд не досліджує кримі-
нальну складову спору господарюючих суб’єктів 
у частині дослідження доброякісності поданих до 
суду доказів. і тому рейдер в суді може легалізува-
ти свої протиправні дії навіть без залучення горез-
вісного корупційного ресурсу, в результаті чого, на 
основі винесеного судового рішення відгородитися 
від справедливих і законних дій слідчих підрозділів 
прокуратури та Мвс [4, с. 73].

що стосується ролі російського суду як правоза-
хисного органу влади в антирейдерських процесах, 
то варто звернути увагу на те, що таку роль він ви-
конує тоді, коли до нього передає кримінальну спра-
ву на розгляд компетентний орган виконавчої влади 
(головним чином, прокуратура) або звертається за 
захистом компанія-жертва (із позовом: про визна-
ння права; про відновлення становища, що існувало 
до порушення права; про припинення дій, які пору-
шують право або створюють умови для його пору-
шення; про присудження до виконання обов’язку в 
натурі; про оскарження переходу права на іменний 
цінний папір [5]). так, потрібно відмітити, що хоч 
кримінальний закон рф не містить статей, які пря-
мо б забороняли таке суспільно небезпечне явище, 
як «рейдерство» та «кримінальний напад», судова 
практика останніх років показує, що рейдерів мож-
на карати, і вельми серйозно, наприклад за ст. 159 
(шахрайство), ст. 162 (розбій), ст. 303 (фальсифікація 
доказів), ст. 305 (винесення завідомо неправосудних 
вироків, рішення або іншого судового акта) та ст. 327 
(підробка, виготовлення або збут підроблених доку-
ментів) [1, с. 72].

компанія, яка ймовірно може стати жертвою рей-
дерства чи вже є такою, може звертатись за захистом 
своїх прав та інтересів від рейдерських посягань із 
позовом до суду загальної юрисдикції або до арбі-
тражного суду (поступово проявляється тенденція 
до виокремлення виключної підсудності таких справ 
арбітражним судам, оскільки російські суди загаль-
ної юрисдикції більшою мірою схильні до корупції 
(вимоги щодо розміру їх хабарів набагато нижчі аніж 
у арбітражних судів) і, відповідно, до прийняття не 
правових рейдерських судових рішень [6, с. 469]).

так, подаючи позов, до суду, повноважні пред-
ставники компаній-об’єктів рейдерського поглинан-
ня можуть також подати клопотання про вжиття за-
безпечувальних заходів, якими, приміром, можуть 
бути: передача позивачу на зберігання усіх фінансів, 
активів компанії (яку планує поглинути рейдер) з 
тим, щоб унеможливити їх вірогідне відчуження до 
моменту винесення судом рішення по справі; судо-
ва заборона вчинення будь-яких угод щодо активів 
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компанії, проти якої планується рейдерський напад. 
відповідно до Постанови Пленуму вас рф «Про за-
стосування арбітражними судами забезпечувальних 
заходів» від 12 жовтня 2006 року № 55 [7] зазнача-
ється, що забезпечувальні заходи допускаються на 
будь-якій стадії арбітражного процесу, у тому числі 
і в період зупинення провадження у справі (в такий 
період сторони у справі повноважні звернутися до 
суду із клопотанням про скасування забезпечуваль-
них заходів або ж заміни одного забезпечувального 
заходу іншим чи про витребування зустрічного за-
безпечення).

наприклад, у випадку рейдерської агресії проти 
компанії-об’єкта протиправного поглинання шляхом 
викрадення пакету акцій, жертва може подати вінди-
каційний позов до нового власника кожної частини 
такого викраденого пакету акцій. так, зокрема, ке-
рівник департаменту економічної безпеки і протидії 
корупції торгово-промислової палати рф М. гетман 
зазначає, що в таких справах, компанія-мішень може 
одночасно з подачею позову звернутися до суду з 
клопотанням про вжиття забезпечувальних заходів 
та посилатись в ході арбітражного процесу на мате-
ріали кримінальної справи в якості доказів [8].

загалом, питання доведення рейдерства в судах є 
досить важливим питанням, оскільки, від його вирі-
шення залежить те, чи буде суд захищати компанію-
об’єкт рейдерського поглинання, чи – ні. саме тому, 
в рамках кримінальних та судових процесів у судах 
загальної юрисдикції та арбітражних судах судді з 
особливою вагою досліджують висновки аналіти-
ка (в рамках кримінального процесу суд розглядає 
висновок спеціаліста у сенсі п. 3 ст. 80 російського 
кримінально-процесуального кодексу, а в рамках ар-
бітражного й цивільного процесу – такі висновки на-
даються судовою експертизою), за достовірність якої 
він несе кримінальну відповідальність відповідно до 
ст. 307 кримінального закону. 

варто також звернути увагу на те, що в держа-
вах колишнього срср офіційно не визнається пре-
цедентне право (не зважаючи на практику викорис-
тання рішень Європейського суду з прав людини в 
якості прецедентів та подібну до прецедентів пра-
вову природу рішень конституційних судів), проте, 
національні суди, окрім відправлення судочинства 
також здійснюють судовий захист підприємницької 
діяльності шляхом нормотворення, а саме узагаль-
нення судової практики, на яку повинні рівнятись 
суди в здійсненні судочинства та, головним чином, 

при винесенні судових рішень. зокрема, в росії від-
сутні конкретні узагальнення, що стосується анти-
рейдерської судової практики, проте, аналізуючи 
узагальнюючі норми вищих судів можна дійти до ви-
сновку, що в багатьох із них вирішуються ті чи інші 
важливі питання протидії рейдерству та мають місце 
вказівки судам нижчих інстанцій щодо здійснення 
ефективного захисту компаній-об’єктів злочинних 
рейдерських поглинань.

так, приміром, у зв’язку з тим, що російські суди 
часто використовуються як інструмент рейдерської 
атаки, Пленум вищого арбітражного суду рф, даючи 
роз’яснення щодо правильного і одноманітного за-
стосування російського арбітражно-процесуального 
законодавства, часто в такій практиці усуває можли-
ві механізми реалізації цього протиправного явища. 
зокрема, у Постанові Пленуму вас рф «Про деякі 
питання підсудності справ за позовами про права на 
нерухоме майно» від 12 жовтня 2006 року № 54 [9], 
Пленум унеможливив ймовірність ініціювання рей-
дерами судових справ щодо нерухомості в судах, які 
для них визначаються в якості «зручних» (як прави-
ло, це віддалені від об’єкта поглинання суди, в яких, 
до того ж, розцінки за неправові рішення є порівняно 
дешевими). незважаючи на те, що у ч. 1 ст. 38 аПк 
рф законодавець прямо закріплював правило, відпо-
відно до якого, позови про права на нерухоме майно 
мають пред’являтися до арбітражного суду за місцем 
знаходження спірного майна, рейдери, посилаючись 
на інші норми закону, часто обходили дану законо-
давчу вимогу, через що Пленум вищого арбітраж-
ного суду у зазначеній постанові чітко визначив, що 
будь-які справи по спірне нерухоме майно повинні 
розглядатися арбітражними судами виключно за міс-
цем знаходження такого майна і ніяк інакше (позови 
подані в суди не за місцем знаходження спірного не-
рухомого майна повинні повертатися позивачам на 
підставі п. 1 ч. 1 ст. 129 аПк рф).

висновки. Якщо європейське та східне законо-
давство про протидію протиправному рейдерству 
формуються під впливом стандартів кодексу сіті 
та прецедентної практики суду штату делавер, то в 
державах пострадянського простору спостерігається 
тенденція до запозичення російської практики про-
тидії злочинному рейдерству та судового й адміні-
стративного захисту жертв рейдерства. саме тому 
ознайомлення із практикою боротьби із рейдерством 
в рф є важливим питанням для сучасної української 
науки.
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