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О. СКРИПНЮК
доктор юридичних наук, професор,
академік АПрН України
ля кожної галузі права властива така
риса, як системність. Право,
подібно до інших складних соціаль&
них явищ, не існує як хаотична субстанція,
а тяжіє до свого упорядкування та структу&
ризації. Системний характер права дозво&
ляє йому оптимально реалізовувати свої
функції в регулюванні суспільних відно&
син. Своя система існує й у консти&
туційному праві України.
Традиційно склалося так, що уявлення
про галузеві системи права, їх властивості та
якості, а також основні складники формува&
лися під впливом відповідних досліджень у
галузі загальної теорії права. При цьому
кожній історичній формації та кожній
національно&правовій системі було властиве
своє розуміння системи права.
Давньогрецькі філософи і римські юрис&
ти висловлювалися за поділ права на галузі,
виходячи із властивостей самого права (Пла&
тон, Аристотель, Цицерон), або із
суспільних інтересів (Ульпіан). Так, Аристо&
тель називав правом справедливість і уявляв
це право у двох значеннях: 1) у широкому
значенні — як підпорядкування життя людей
законові; 2) у вузькому значенні — як дотри&
мання рівності громадянами при користу&
ванні благами. У Давньому Римі право
поділялося на приватне і публічне залежно
від того, якою мірою і чиї інтереси воно
репрезентувало.

Д

У середньовічній Європі актуальності
набув поділ права на світське та церковне
(канонічне). Хоча Г.Дж.Бермана вважав, що
у середньовічній Європі існували й
«суб’єктивні галузі права» — дворянське
(ленне) право, міське право, кріпосне право,
право релігійних общин тощо, які в свою
чергу складалися з підгалузей та інститутів
приватного і публічного характеру, а також
«об’єктивні галузі права» — земельно&право&
ве, господарсько&правове та ін.
Пізніше, під впливом вчення Г. Гроція
про право війни і миру [1], у XV–XVI ст. пра&
во почало поділятися на внутрішньодержав&
не і міжнародне. У часи, що передували бур&
жуазно&демократичним
революціям
у
Європі та війні за незалежність США й влас&
не були предтечею класичного консти&
туціоналізму (XVIII–XIX ст.), мислителі епо&
хи Відродження і Реформації надавали зна&
чення таким складовим системи права, як
природне і позитивне право, а в середині
XIX ст. німецькі правознавці намагалися
визначити чітку межу між «матеріальним
(змістовним)» і «формальним» правом. У по&
заминулому столітті, коли першочерговим
завданням конституціоналізму було утверд&
ження і правовий захист основних прав і
свобод людини, тогочасні правознавці також
почали виділяти об’єктивне і суб’єктивне
конституційне право. На початку ХХ ст. зі
складу матеріального права починають

© О. Скрипнюк, 2008
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виділятися процесуальні підгалузі та галузі
права.
До XX ст. питання системи консти&
туційного права в юридичній науці практич&
но не досліджувалися. Аксіоматичним було
положення, що ця галузь належить до
публічного права, а її основу становлять кон&
ституційно&правові норми. Лише за радянсь&
кої доби, починаючи з 30&х років минулого
століття, правознавці почали досліджувати
проблеми радянської системи права та
шляхів її розвитку. Саме в цей період устали&
лось твердження, що будь&яка галузь ра&
дянського права, включаючи державне (кон&
ституційне) право, складається з відповідних
галузевих інститутів і норм права. Іншим
складовим системи радянського права, хіба
що за винятком процесуальних галузей пра&
ва, увага не приділялась.
Вчення про систему радянського права,
що існувала в колишньому СРСР і ґрунтува&
лася на висновку, що система права визна&
чається системою суспільних відносин і фор&
мується з єдиних за своєю класовою сутністю
норм соціалістичного права, об’єднаних за
галузями права, було домінуючим. Після роз&
паду колишнього СРСР основні положення
цього вчення були сприйняті в цілому у
більшості пострадянських республік, вклю&
чаючи й Україну. До початку XXI ст. право&
знавці були схильні розуміти під системою
конституційного права саме систему
відповідних галузевих норм, інститутів,
іноді — й підгалузей конституційного права.
В новітній час українські вчені&консти&
туціоналісти переосмислили сутність і зміст
системи конституційного права України й
відмовились від її однолінійного сприйнят&
тя. Вітчизняні правознавці (В. Погорілко,
В. Федоренко, Ю. Тодика, В.Шаповал та ін.)
виявили багатомірність системи національ&
ного конституційного права, виділяючи такі
його підсистеми (зрізи), як приватне і
публічне, природне та позитивне, матеріаль&
не і процесуальне, суб’єктивне і об’єктивне,
національне і міжнародне право тощо[2].
Іноді правознавці пропонують виділяти
й такий елемент системи конституційного
права України, як принципи цієї галузі
права[3]. Але, ця точка зору, будучи вперше
озвученою в юридичній науці ще за радянсь&
кої доби, вимагає свого додаткового обґрун&
тування, адже принципи конституційного
права України знаходять своє нормативне
втілення в нормах&принципах.
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Отже, система конституційного права
України — це об’єктивно обумовлена систе&
ма публічного і приватного; природного та
позитивного конституційного права; загаль&
ної та особливої частини конституційного
права; національного та міжнародного
(європейського) конституційного права; ма&
теріального та процесуального консти&
туційного права, що складаються з інститутів
і норм конституційного права і регулюють
суспільні відносини, які є предметом кон&
ституційного права.
Система конституційного права України
тісно пов’язана зі структурою цієї галузі пра&
ва. Під структурою конституційного права
слід розуміти насамперед внутрішню побу&
дову конституційного права й характер
правових зв'язків між утворюючими його
складовими елементами.
Первинним зрізом системи консти&
туційного права України є його поділ на
публічне і приватне право. Оскільки система
суб’єктів конституційного права представле&
на як суб’єктами публічної влади (Україн&
ський народ, держава, територіальні громади
України тощо), так і суб’єктами, що реалізу&
ють у конституційно&правових відносинах
переважно приватні інтереси (людина і гро&
мадянин, підприємства, організації та уста&
нови тощо), то публічне і приватне право
існують як складові системи конституційно&
го права України у вигляді відповідних інсти&
тутів та норм, які визначають консти&
туційно&правовий статус названих вище груп
суб’єктів конституційного права України.
Ще одним історично сформованим
зрізом системи конституційного права є її
поділ на природне і позитивне право. У су&
часному конституційному праві дуже склад&
но виділити інститути природного права, які
б не дістали позитивного закріплення. Тож,
говорячи про природне і позитивне право як
складові системи національного консти&
туційного права, ми традиційно виділяємо
позитивно закріплені інститути природного
права, пов’язані з народним суверенітетом,
правами і свободами людини, місцевим
самоврядуванням тощо, і відносимо до
інститутів позитивного конституційного
права ті з них, що безпосередньо пов’язані з
організацією і діяльністю держави та
обов’язками громадян.
Прийнято вважати, що основними сис&
темоутворюючими елементами системи кон&
ституційного права України є і його загальна
5
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та особлива частини, які об’єднують у
своєму складі інші підсистеми — національ&
не і міжнародне, матеріальне і процесуальне,
природне і позитивне конституційне право,
які, в свою чергу репрезентовані інститутами
і нормами конституційного права. При цьо&
му, інститути загальної частини консти&
туційного права України знаходять своє
остаточне вираження у самому дусі консти&
туційного права як галузі національного за&
конодавства, юридичній науці та юридичній
навчальній дисципліні.
Особлива частина як структурний еле&
мент системи конституційного права об'єднує
насамперед конституційно&правові норми,
що регулюють конкретні суспільні відносини
в межах предмета конституційного права. Це
— інститут основ конституційного ладу Ук&
раїни, інститут прав і свобод людини та гро&
мадянина, інститут форм безпосередньої де&
мократії, інститут органів державної влади,
інститут конституційної юстиції, інститут
місцевого самоврядування тощо.
Менш дослідженим елементом особли&
вої частини конституційного права України
до недавнього часу залишалися процесуальні
предметні інститути відповідної галузі права.
Процесуальна частина системи консти&
туційного права України представлена тими
інститутами, що передбачають обов’язкове
використання конституційного та адмініст&
ративного судочинства (новий Кодекс
України про адміністративне судочинство
визначає самостійні склади окремих консти&
туційних деліктів) при вирішенні консти&
туційних конфліктів. Такими інститутами на
сьогодні є виборчий процес, законодавчий
процес і процес конституційної юстиції в
Україні.
Важливим, але до сьогодні мало дослі&
дженим в Україні зрізом системи консти&
туційного права є національне і міжнародне,
насамперед європейське конституційне
право. Формування цього зрізу системи кон&
ституційного права України пояснюється про&
цесами глобалізації й універсалізації міждер&
жавних відносин, а також утвердженням над&
національного конституційного права —
конституційного права Європейського Союзу.
На сьогодні у світі набули поширення
різні форми взаємодії національного кон&
ституційного права з міжнародним правом.
Так, російський правознавець В. Гаврилов
стверджує, що найбільш поширеними у
міжнародно&правовій теорії та практиці є те&
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орії трансформації, інкорпорації та імпле&
ментації міжнародних і внутрідержавних
норм. Але, будучи найбільш поширеними, ці
теорії взаємодії національного і міжнародно&
го права є не єдиними. В умовах сьогодення
набувають поширення теорії рецепції, гар&
монізації тощо.
Разом з тим слід враховувати, що кате&
горія «європейське конституційне право» є
досить умовною, оскільки ця галузь міжна&
родного права буде взаємодіяти переважно з
національним конституційним правом
країн — учасниць ЄС. Отже, пріоритетним
інститутом міжнародного конституційного
права в загальній частині конституційного
права України та зарубіжних країн залиша&
ються інститути узгодження міжнародних і
внутрідержавних правових норм (імплемен&
тації, трансформації, адаптації, гармонізації
тощо). Зокрема, ст. 8 Конституції України
закріплює інститут імплементації норм
міжнародного права у національне законо&
давство.
Первинним зрізом системи консти&
туційного права є його поділ на публічне і
приватне право. Поділ права на приватне і
публічне був відомий ще у Давньому Римі.
Необхідність поділу позитивного права на
приватне і публічне визнавало багато пред&
ставників наукової думки різних епох:
французький філософ Ш. Монтеск’є;
англійські філософи Т. Гоббс, Дж. Локк;
німецькі мислителі Г.&В.&Ф. Гегель, І. Кант,
Й. Фіхте та ін.
Сучасна конституційна правотворча і
правозастосовча практика доводить, що і в
межах однієї галузі права можливим є існу&
вання елементів публічного та приватного
права. Насамперед йдеться про публічні та
приватні інтереси суб’єктів конституційного
права. Оскільки система суб’єктів консти&
туційного права представлена як суб’єктами
публічної влади (народ України, держава, те&
риторіальні громади України тощо), так і
суб’єктами, що реалізують у конституційно&
правових відносинах переважно приватні
інтереси (людина і громадянин, підприємст&
ва, організації та установи тощо), то гіпоте&
тично можна передбачити, що публічне і
приватне право існують як складові системи
конституційного права України у вигляді
відповідних інститутів та норм, які визнача&
ють конституційно&правовий статус назва&
них вище груп суб’єктів конституційного
права України.
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На сьогодні існують самостійні моно&
графічні дослідження проблем поділу кон&
ституційного права на публічне і приватне на
основі інтересів суб’єктів конституційно&
правових відносин [4], але ця проблема
потребує комплексного наукового дослі&
дження. Оскільки конституційне право є
традиційною галуззю публічного права, то
потребує доведення та належного наукового
об?рунтування положення про існування в
системі цієї галузі самостійних інститутів і
норм приватного права.
Іще одним історично сформованим у
XVIII–XIX ст. зрізом системи консти&
туційного права є її поділ на природне і по&
зитивне право. У сучасному конституційно&
му праві дуже складно виділити інститути
природного права, які б не набули позитив&
ного закріплення, то ж, говорячи про при&
родне і позитивне право як складові системи
національного конституційного права, ми
традиційно виділяємо позитивно закріплені
інститути природного права, пов’язані з на&
родним суверенітетом, правами і свободами
людини, місцевим самоврядуванням тощо, і
відносимо до інститутів позитивного кон&
ституційного права ті з них, що безпосеред&
ньо пов’язані з організацією і діяльністю
держави та обов’язками громадян.
Видається, що на сьогодні основними
системоутворюючими елементами системи
конституційного права є й загальна та особ&
лива частини конституційного права, що
об’єднують у своєму складі інші підсисте&
ми — національне і міжнародне, матеріальне
і процесуальне, природне і позитивне кон&
ституційне право, які, в свою чергу, репре&
зентовані інститутами і нормами консти&
туційного права.
Загальна частина конституційного права
втілюється в усьому національному консти&
туційному законодавстві — Конституції Ук&
раїни, законах та підзаконних нормативно&
правових актах і представлена інститутами
предмета і методу конституційного права,
принципів конституційного права, системи
конституційного права (у вузькому ро&
зумінні), джерел конституційного права,
функцій конституційного права, консти&
туційно&правових відносин, конституційно&
правової відповідальності тощо. Іноді ці
інститути не мають свого «дзеркального»
відображення в нормах конституційного за&
конодавства, що створює хибні уявлення про
ненормативне наповнення таких інститутів,
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про їх абстрактний характер, перебування
суто у науково&теоретичній площині.
Дійсно, сума знань про загальну частину
конституційного права ґрунтується на ком&
плексному аналізі нині чинних та історич&
них джерел конституційного права. За
сутністю і змістом ці знання є своєрідними
законами і правилами оптимального існу&
вання, розвитку і вдосконалення системи
конституційного права, тобто нормами, що
втілюються в основних принципах консти&
туційного права, в окремих нормах Консти&
туції та законів України, а іноді й само&
стійних нормативно&правових актах. Зокре&
ма, у Верховній Раді України неодноразово
реєструвалися законопроекти про норматив&
но&правові акти, про конституційно&правову
відповідальність, про правовий захист Кон&
ституції України та ряд інших.
Інститути загальної частини консти&
туційного права знаходять своє остаточне
цілеспрямоване вираження у самому дусі
конституційного права як галузі національ&
ного законодавства, юридичній науці та
юридичній навчальній дисципліні. Тобто
загальна частина конституційного права ре&
презентована функціональними інститутами
конституційного права, що забезпечують
упорядкованість і дієвість предметних інсти&
тутів особливої частини конституційного
права, виражають дух національного консти&
туціоналізму.
Особлива частина як структурний еле&
мент системи конституційного права об’єд&
нує насамперед конституційно&правові нор&
ми, що регулюють конкретні суспільні
відносини в межах предмета конституційно&
го права. Це — інститут основ консти&
туційного ладу України, інститут прав і сво&
бод людини та громадянина, інститут форм
безпосередньої демократії, інститут органів
державної влади, інститут конституційної
юстиції, інститут місцевого самоврядування
тощо. Зазначені матеріальні інститути особ&
ливої частини конституційного права Ук&
раїни є найбільш дослідженими у вітчиз&
няній конституційно&правовій науці, оскіль&
ки тривалий час, ще з радянських часів, вони
залишалися пріоритетним, а часто й єдиним
об’єктом при здійсненні досліджень проблем
теорії системи конституційного права.
Процесуальна частина системи консти&
туційного права України представлена тими
інститутами, що передбачають обов’язкове
використання конституційного та адмініст&
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О. Скрипнюк

ративного судочинства (новий Кодекс
України про адміністративне судочинство
визначає самостійні склади окремих консти&
туційних деліктів) при вирішенні консти&
туційних конфліктів. Такими інститутами на
сьогодні є виборчий процес, парламентсь&
кий процес, законодавчий процес і процес
конституційної юстиції.
Визначені складові елементи системи
конституційного права України можуть бути
розширені й за рахунок інших, нововиявле&
них елементів. Утім основними складовими

цієї системи усе ж залишаються інститути і
норми конституційного права.
Слід зазначити, що багатовимірна систе&
ма конституційного права України знаходить
своє об’єктивне відображення в системі дже&
рел конституційного права України, зокре&
ма, в системі чинного конституційного зако&
нодавства, а також дістає своє логічне про&
довження в системі юридичної науки та
освіти України.
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Питання теорії права
КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ:
ТЕОРЕТИКО+МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ

І. ГУМЕНЮК
кандидат юридичних наук,
головний консультант
(Інститут законодавства
Верховної Ради України)
ривалу дискусію в колі світової та
вітчизняної наукової спільноти викли&
кало поняття «соціальної держави».
Кількість точок зору настільки велика, що
підчас стираються межі між соціальноюдер&
жавою та державою, яка себе такою не
проголошує. Незважаючи на існування ти&
пології (класифікації моделей) соціальних
держав і на численні спроби науковців сфор&
мулювати це поняття, «соціальна держава»
не має усталеного академічного визначення.
Це негативно позначається на спробах сфор&
мувати концепцію соціальної держави
України, залишаючи не до кінця з’ясованим
питанням про її зміст.
Відповідно до Основного Закону, Ук&
раїна проголосила себе соціальною держа&
вою. Оскільки стислість конституційного
формулювання дозволяє надто широко трак&
тувати правову категорію «соціальна держа&
ва», необхідним є концептуальне визначен&
ня принципів і механізмів становлення й
функціонування соціальної держави [1].
В рамках розпочатого процесу формування
нової системи соціального захисту, зазначе&
на проблематика є актуальною.
Термін «концепція» означає спосіб ро&
зуміння будь&якого явища або процесу.
У сполученні зі словами «соціальна держава»
він використовується для визначення голо&
вного замислу, конструктивного принципу

Т

побудови соціальної політики країни. Кон&
цептуальний аспект (або теоретичне знання)
досліджуваного поняття дозволяє визначити
галузі застосування та засоби вираження ба&
зових ідей, понять. Теоретичним підґрунтям
у формуванні концепції «соціальної держа&
ви» є доктрини природного права та соціаль&
ної справедливості. Необхідно зауважити,
що термін «концепція» є близьким до
терміна «доктрина». Останній робить акцент
на «несхибності», «завершеності» та допома&
гає у розробленні сутністно&категоріального
апарату. Утім, концепція є самостійною фор&
мою організації наукових знань, яка грун&
тується на теоретичному матеріалі доктрини.
Найбільшого поширення у науковому
світі набула концепція «соціальної держави»
як системи соціально&економічних відно&
син, що базується на постулаті суспільної
справедливості, недопущення зниження
рівню життя населення та значної дифе&
ренціації в доходах населення [2].
Ринкова економіка, яка існує в більшості
країн сучасного світу, ще наприкінці ХІХ —
початку ХХ століття проявила всі недоліки
своєї класичної форми шляхом заподіяння
населенню серйозних потрясінь, ще й з регу&
лярною послідовністю. З цього часу виникає
ідея та поступово формується модель
соціально орієнтованої ринкової економіки
з елементами соціального партнерства,
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соціального страхування та інших засобів
захисту населення від непередбачуваності
ринку [3].
У цей же період зазнає змін і доктрина
природного права. Внаслідок її генезису
джерелом природного права визнається не
тільки людина, а й суспільство в цілому як
рівноцінні суб’єкти. Спроби неоконсерва&
тивних ідей, що активно поширювалися на&
прикінці ХХ ст. і вбачали в соціальній дер&
жаві джерело економічної кризи, не змогли
похитнути правильність змін у доктрині при&
родного права.
На думку автора, розвиток суспільства, в
тому числі шляхом соціального захисту, за&
безпечуює стабільність економіки. Соціаль&
на незабезпеченість населення деформує
всю структуру прав і свобод людини. Таким
чином, стан суспільства — важлива кате&
горія, яка впливає на теоретичні та інсти&
туційні основи правових доктрин соціальної
справедливості, правової держави й грома&
дянського суспільства і визначає їх основні
принципи: солідарність та субсидіарність.
Усі базові інститути соціальної держави
виходять з цих доктрин. На користь таких
стверджень вказують факти міжнародно&
правової фіксації соціальних прав і прав
третього покоління та їх конституційне виз&
нання багатьма європейськими країнами.
Зазначені доктрини орієнтують державу у
визначені основних напрямів реалізації своєї
соціальної функції. Крім того, вони станов&
лять основу для формування системи
соціального захисту населення, що є голо&
вним атрибутом соціальної держави.
Варто зауважити: рівноцінність суб’єктів
у доктрині природного права вплинула на
формування іншого підходу до розуміння
соціальної держави як поняття, що не
пов’язано безпосередньо з ідеями соціальної
справедливості і соціального захисту, а відоб&
ражає загальні зміни, які сталися у співвідно&
шенні суспільства і держави. Йдеться про
активізацію участі держави у процесах
економічного характеру та регламентації
взаємозв’язків індивіда і суспільства. У сучас&
ному вітчизняному конституційному регулю&
ванні знайшли відображення обидва підходи
до визначення соціальної держави [4].
Вважаємо, що концепція соціальної
держави України повинна являти собою ідею
створення змішаної моделі соціальної держа&
ви, яка дозволить врахувати інтереси всіх
зацікавлених сторін. При формуванні її змісту
10

доцільно поєднати різні елементи соціальних
держав ліберального, консервативного та
соціал&демократичного типу [5], які підпо&
рядковуватимуться єдиному керівному прин&
ципу, що найбільш повно відображає потреби
розвитку суспільства. Визначення цього
принципу та, відповідно, методу формування
держави соціального типу є основним завдан&
ням науковців. На наш погляд, цим принци&
пом має бути принцип субсидіарності, який у
змішаній моделі передбачає надання держав&
них гарантій у забезпечені базових соціальних
прав у разі вичерпаності особистих можливо&
стей індивіда.
Безумовно, теоретичну базу такої зміша&
ної моделі становитиме модернізовані докт&
рини природного права та соціальної
справедливості. Вони дозволяють державі
вважати себе соціальною при одночасному
скороченні своєї функції в сфері соціального
захисту, перерозподіляючи ці обов’язки між
суб’єктами громадянського суспільства.
У зв’язку з цим помилково прирівнювати
зміст поняття соціальна держава до соціаль&
них зобов’язань держави, що є більше влас&
тивим для моделі «держави загального доб&
робуту». Відповідно до Конституції України,
право на соціальний захист гарантується за&
гальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням, а також за рахунок бюджет&
них та інших джерел соціального забезпе&
чення; створенням мережі державних, кому&
нальних, приватних закладів для догляду за
непрацездатними[6]. Звідси висновок:
соціальні обов’язки є спільною прерогати&
вою держави та інших суб’єктів громадянсь&
кого суспільства. Інструментарій їх реалізації
та гарантії соціальних прав становлять
основні зобов’язання держави.
Питання розвитку громадянського
суспільства та його інститутів набуває прин&
ципово нового змісту в концепції соціальної
держави України. Якщо звернутись до прин&
ципів функціонування системи соціального
страхування, то неважко з’ясувати, що її ви&
токи беруть початок з доктрини громадянсь&
кого суспільства — безпосередньо неконтро&
льованої державою сфери життєдіяльності
індивідів. Як якісно новий етап розвитку
суспільства, воно забезпечує (створює умо&
ви) для реалізації кожною людиною своїх
природних прав. Головними принципами
громадянського суспільства виступають:
вільний розвиток особистості; вільний роз&
виток різних груп та об’єднань особистостей
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за допомогою механізмів самоорганізації на
засадах взаємодопомоги, солідарності, спра&
ведливості.
Соціальне партнерство, його перша мо&
дель «біпартизм» — є класичним інститутом
громадянського суспільства. Інша модель
соціального партнерства «трипартизм» —
являє собою логічний розвиток цього інсти&
туту, в якому держава поступово з ролі
арбітра та посередника перетворилась на ак&
тивного соціального партнера. Механізм
тристоронньої співпраці видався найбільш
ефективним і здатним реагувати та вирішу&
вати сучасні потреби в сфері соціального за&
хисту. Наша держава покладає на цей інсти&
тут великі сподівання, а законодавство
наділяє певними повноваженнями всіх
суб’єктів соціального партнерства. Аналізу&
ючи практику їх діяльності в Україні, неваж&
ко віднайти вади, які здебільшого обумов&
лені недотриманням положень доктрини
громадянського суспільства, зокрема прин&
ципу вільного розвитку, добровільності фор&
мування та гарантій прав. Таке становище
викликає особливу стурбованість, якщо зва&
жити на принципово помилкову бездіяль&
ність держави під час руйнівного процесу,
що охопив профспілковий рух України з
часів незалежності. Безперечно, вірне
рішення про позбавлення права профспілок
здійснювати одноособово управління кош&
тами соціального страхування мало не&
сподівано негативний наслідок — зниження
активності професійних спілок, втрата
довіри до них як до представників інтересів
з боку працівників.
Невчасне законодавче врегулювання но&
вого правового статусу професійних спілок і
відсутність відповідного правового забезпе&
чення діяльності інших організацій, які ком&
петентні представляти інтереси працівників і
роботодавців, гальмували процес формуван&
ня інституту соціального партнерства, ефек&
тивність якого і до цього часу низька. Крім
того, спостерігаються тенденції до посилен&
ня привалювання ролі держави як соціально&
го партнера у тристоронній співпраці в сфері
соціального захисту. Домінування одного із
суб’єктів нівелює всю важливість і цінність
соціального партнерства. Вважаємо, що як в
інституті громадянського суспільства, в
ньому повинні панувати не вертикальні, а го&
ризонтальні зв’язки, які мають базуватися на
принципі рівності та солідарності між рівно&
правними партнерами.
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Підсумовуючи викладене вище та врахо&
вуючи помилки державної політики у нала&
годжені співробітництва із соціальними
партнерами, що були допущені у перші роки
реформування, можна зробити наступний
висновок: сучасна законотворча робота що&
до прийняття найважливіших законодавчих
актів з питань соціального захисту в обов’яз&
ковому порядку має здійснюватись із залу&
ченням і обов’язковим врахуванням позицій
соціальних партнерів.
Головним питанням у концепції соціаль&
ної держави була й залишається проблема
особистої відповідальності особи за своє
майбутнє соціальне забезпечення. Більша
частина населення, яка отримувала соціаль&
не забезпечення за радянські часи, тяготить&
ся свободою та обумовленою нею відпо&
відальністю, що передбачають (на чому базу&
ються) досліджувані доктрини. Для досяг&
нення ефективності функціонування нової
системи соціального захисту, орієнтуватися
потрібно на іншу категорію осіб, використо&
вуючи диференційний підхід, заснований на
вікових показниках. Головне завдання дер&
жави полягає у створенні стимулів для підви&
щення особистої відповідальності, оскільки
всесвітньовизнаним є факт, що достатній
рівень соціального забезпечення має досяга&
тися шляхом співпраці держави з особою.
Законодавче забезпечення балансу між
самовідповідальністю особи за своє май&
бутнє соціальне забезпечення та соціальни&
ми функціями держави — суттєве питання.
Зміщення акцентів у той чи інший бік має
негативні наслідки та є неприпустимим у
концепції змішаної моделі соціальної держа&
ви. Крім того, це призводить до ігнорування
принципів солідарності та справедливості,
до незабезпечення умов для їх співвідношен&
ня з принципами вільної ринкової еко&
номіки.
Наукове обґрунтування спроби держави
(у перші роки реформи системи соціального
захисту) змістити акценти із соціальних зо&
бов’язань держави у бік превалювання
індивідуальної відповідальності зводилися в
цілому до критики основних принципів сис&
теми соціального забезпечення, що існувала
раніше, а ідея відмови від ознаки «аліментар&
ності» соціально&забезпечувальних відносин
вважалася панацеєю від усіх проблем у цій
сфері. Заперечення вказаної ознаки були по&
ширені на всі види соціально&забезпечуваль&
них відносин. Якщо у відносинах загально&
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обов’язкового державного соціального стра&
хування «аліментарність» дійсно перестала
бути основною рисою, то стосовно інших
видів відносин, зокрема щодо надання
соціальних допомог, ця ознака є доміную&
чою. Зауважимо, що офіційне визнання кон&
цепції соціальної держави стало можливим
тільки з формулюванням ідеї підтримки з бо&
ку суспільства, держави найменш захищених
верств населення без будь&яких попередніх
умов, відповідно до теорії соціальної спра&
ведливості.
Що стосується повного заперечення
ознаки «аліментарності» у відносинах
загальнообов’язкового державного соціаль&
ного страхування, то з такою позицією теж
погодитись не можна. Аліментарність як
ознака може мати свої ступені. Її помилково
вважати абсолютним синонімом слову
«безеквівалентність». Принципами загаль&
нообов’язкового державного соціального
страхування є солідарність і субсидуван&
ня[7], які визначають зміст норм, що регу&
люють відносини соціального страхування.
Так, особа має право на забезпечення в рам&

ках соціального страхування від нещасного
випадку на виробництві, незалежно від три&
валості страхового стажу, а існування в сис&
темі соціального страхування поняття «без&
внескового» страхового стажу — свідчать про
наявність ознак аліментарності у відносинах
загальнообов’язкового державного соціаль&
ного страхування.
Підсумовуючи викладене, зазначимо,
що концепція змішаної моделі соціальної
держави є оптимальною для України, адек&
ватною до її сучасного економічного розвит&
ку і такою, що не передбачає повної руйнації
попередньої системи соціального забезпе&
чення. Вона дозволяє використовувати за&
гальновизнані принципи основних правових
доктрин, модифікувавши їх відповідно до су&
часних вимог. Такий підхід дає можливість
зорієнтуватися при визначенні основних на&
прямів реформування системи соціального
захисту населення, при формулюванні
змісту норм права соціального забезпечення
та з’ясуванні єдиної стратегії державної
соціальної політики.
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КАТЕГОРІЯ «ПРАВОВИЙ РЕЖИМ»:
ОЗНАКИ ТА ПОНЯТТЯ

А. СПАСЬКИЙ
кандидат юридичних наук,
старший викладач
(Харківський національний університет
внутрішніх справ)
еред фахівців&юристів поки що немає
єдиного підходу до інтерпретації кате&
горії «правовий режим», вона не
розглядається як єдине об’ємне поняття у
юриспруденції. Правники визначають цю
категорію, ведучи мову про загальні режими
та режими галузей права, спеціальні режими,
режими відповідних об’єктів тощо [1]. При
цьому йдеться не про види класифікації
більш загальної категорії «правовий режим»,
а тільки про намагання розкрити окремі
аспекти сутності вказаної категорії.
Оскільки досі не існує єдиного уявлення
щодо сутності категорії «правовий режим»,
то дослідження цього питання актуальне.
У свою чергу, розроблення нового підходу
стосовно визначення сутності правового ре&
жиму характеризується новизною.
У даній статті автор поставив за мету роз&
глянути правовий режим з точки зору його
онтологічного зв’язку з іншими елементами
правової системи (правовими принципами,
нормами права, правовідносинами тощо).
При такому розумінні правовий режим має
відображати атмосферу (специфіку) право&
вого впливу, в якій функціонують інші еле&
менти правової системи, тобто виступати
правовою формою їх функціонування, а
також характеризувати взаємодію цих
елементів із соціальними неправовими
явищами.
Для досягнення поставленої мети автор
спробує виявити основні ознаки правового
режиму та надати його визначення.
По&перше, правовий режим — це право&
ва форма. Якщо виходити з даного тверд&
ження як аксіоматичного, то постає зако&
номірне питання: правова форма чого, —

С

правового впливу, правового регулювання,
правовідносин, правових норм тощо?
Для відповіді на це питання спочатку
розкриємо сутність категорії «правова фор&
ма». Проведені дослідження [2, 48–52] доз&
воляють охарактеризувати правову форму як
об’єктивно відображений та стійкий зв’язок
між елементами (юридичними принципами і
нормами, правовідносинами, правовими ре&
жимами тощо) права. Категорія «правова
форма» може використовуватися в кате&
горіальному апараті юриспруденції для відо&
браження як внутрішньої взаємодії правових
елементів, так і їх зв’язку з іншими соціаль&
ними явищами, сприяти розкриттю значен&
ня цих явищ для права. При цьому автором
статті у попередніх дослідженнях [2,
52–55,159–165] визначено, що правовими
формами є правові ідеї, норми права, пра&
вовідносини, правові режими та інші еле&
менти правової матерії, а також з’ясовано,
що функціонування права здійснюється
шляхом трансформації правових форм, пе&
реходу одних правових форм у інші, їх пара&
лельного розвитку та взаємозв’язку. Кате&
горія «правова форма» відображає зв’язок
щонайменше двох соціальних явищ, одне з
яких обов’язково є правовим. Визначення
сутності правового явища через категорію
«правова форма» характеризує право як ди&
намічне явище, котре має сенс для
суспільства, тільки постійно функціонуючи.
Іншими словами, сутність будь&якого право&
вого явища можна пізнати лише у процесі
його дії у суспільстві. В іншому випадку пра&
во як соціальний регулятор просто не діє у
суспільстві або діє неефективно, а звідси —
стає непотрібним.
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Таке уявлення про сутність правової
форми вказує на те, що правовий вплив та
правове регулювання є двома сферами
функціонування права у суспільстві, причо&
му перший — загальною сферою, а друге —
спеціальною, а вже в їх рамках функціону&
ють різноманітні правові явища, які
взаємодіють між собою та з іншими соціаль&
ними явищами. Звідси, правовий вплив та
правове регулювання виступають різними
аспектами відображення права (загальними
його формами), в яких існують інші правові
форми [3, 18–20]. Отже, правовий вплив і
правове регулювання функціонують за допо&
могою правових форм і є їх сукупністю.
У свою чергу, визначення автором пра&
вового режиму через правову форму дає
можливість розкрити справжню сутність цієї
багатоаспектної категорії, навести його
аксіологічну характеристику і, нарешті, вста&
новити, з яким правовим елементом безпо&
середньо пов’язується дія правового режиму
в правовій системі.
Усвідомивши сутність категорії «правова
форма», слід проаналізувати її значення для
розкриття сутності категорії «правовий ре&
жим». Залежно від кола суспільних відносин,
стосовно яких визначається категорія «пра&
вова форма», можна виділити три рівні ре&
флексії в аналізі поняття «правовий режим»,
а саме — розглядати його за принципом
співвідношення «загальне — особливе —
одиничне». Загальним є аналіз категорії
«правовий режим» з огляду на усе коло
суспільних відносин, розуміння його як пра&
вової форми правового впливу. Особливим є
аналіз такого режиму як правової форми
правового регулювання шляхом визначення
порядку динаміки правовідносин. Одинич&
ним є дослідження юридичного режиму як
правової форми конкретних правовідносин у
певній сфері суспільного життя, що його ха&
рактеризують.
На першому рівні, або в найбільш уза&
гальненому розумінні, правовий режим є
правовою формою, комплексом правових
засобів, що відображає специфіку правового
впливу, порядок функціонування правових
явищ та їх взаємозв’язок з іншими елемента&
ми суспільного життя.
Стосовно особливого рівня розуміння
категорії «правовий режим», то сама пра&
вомірність такого розгляду може викликати
певні заперечення. Пов’язано це з тим, що
правовий режим існує в юридичних припи&
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сах, і для його констатування непотрібні
правовідносини. З точки зору пози&
тивістського праворозуміння, безумовно,
правовий режим можна охарактеризувати,
тільки дослідивши його відображення у пра&
вових нормах, оскільки у нормах прояв&
ляється сутність права, а все, що опиняється
поза ними, є неправовими явищами. Разом з
тим, якщо взяти до уваги інші концепції пра&
ворозуміння, то просте декларування право&
вого режиму в правових нормах не буде
відповідати його сутності, а тим більше —
відображати онтологічний взаємозв’язок
юридичного режиму з іншими правовими
явищами.
На думку автора, ефективність та
справжню сутність правового режиму, як і
права взагалі, можна пізнати, тільки про&
аналізувавши його у дії. Пов’язано це з тим,
що права не існує, якщо правові норми не
функціонують. Поза поведінкою людей з їх
інтересами та ціннісними орієнтаціями не&
має правових норм, а є лише ідеальні абст&
рактні зразки, записані на папері. Для право&
вих норм постулатом є те, що свідомість
відображається у діях та вчинках людей.
Іншими словами, норма (норма як ідея) про&
являється у нормативній людській поведінці
[4, 616–619], а сама поведінка має правову
форму у вигляді правовідносин [2, 44–48].
За висловом С. Алексєєва, правовий режим
необхідний для відображення нерозривного
зв’язку правової форми та змісту пра&
вовідносин [5, 186].
Таким чином, правовий режим є право&
вою формою правового регулювання, що
визначає порядок динаміки правовідносин і
забезпечує правове упорядкування певної
сфери суспільного життя. При цьому не має
значення, динаміка яких саме правовідносин
(регулятивних, охоронних чи захисних)
здійснюється у рамках правового режиму.
Головне, щоб зміст названих відносин
відповідав їх формі, а для цього має застосо&
вуватись комплекс правових засобів, прита&
манних даному режиму. В межах правового
режиму забезпечується правове упорядку&
вання системи суспільних відносин, а ди&
наміка правовідносин здійснюється в особ&
ливому правовому (законодавчому) порядку,
що в сукупності зумовлює функціонування
суспільства та держави на правових засадах.
Іншими словами, правова діяльність суб’єк&
тів (правомірна чи неправомірна) охоп&
люється відповідним правовим режимом.
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Нарешті, одиничне розуміння правового
режиму, що відповідає позитивістському ба&
ченню права, надає цьому режиму конкрети&
зованого характеру та визначає галузі права,
в яких він застосовується. У цьому випадку
під правовим режимом розуміється правова
форма, що є сукупністю норм та способів їх
реалізації у конкретній сфері суспільного
життя, за допомогою яких забезпечується
порядок динаміки конкретних правовідно&
син у часі й просторі та визначаються напря&
ми правового регулювання.
Надалі в статті аналізується особливе
(або спеціально&юридичне) розуміння пра&
вового режиму, яке допомагає сформулюва&
ти найбільш узагальнене спеціально&юри&
дичне визначення цієї правової категорії.
По&друге, правовий режим — це не
тільки правова форма, ця категорія відобра&
жає комплекс правових засобів, що характе&
ризують особливе сполучення взаємодіючих
між собою способів правового регулювання,
які формують специфічну спрямованість усь&
ого правового впливу. В межах кожного пра&
вового режиму задіяні усі способи правового
регулювання, але у кожному з них один із
способів займає домінуюче становище та
формує специфічну спрямованість правового
регулювання [5, 185]. Правовий режим з цієї
точки зору об’єднує правовий інструмен&
тарій, за допомогою якого забезпечується до&
сягнення поставлених правом цілей. Отже,
правовий режим охоплює сукупність право&
вих засобів, які забезпечують його функ&
ціональність та дієвість [6, 62–63,65].
Правовий режим можна розглядати як
певного роду «укріплений блок» в загально&
му арсеналі правового інструментарію, що
сполучає в єдину конструкцію певний ком&
плекс правових засобів [5, 18]. У свою чергу,
під правовими засобами розуміють певний
інструментарій, за допомогою якого здійс&
нюється юридична діяльність, досягаються
та задовольняються інтереси у сфері права.
Категорія «правовий засіб» необхідна для до&
сягнення певних благ та усунення протиріч.
Вона охоплює правові, організаційні, психо&
логічні та інші явища, що мають правову
форму та за допомогою яких досягаються
цілі у праві, задовольняються інтереси його
суб’єктів, а також забезпечується правопоря&
док [7]. Для кожного правового режиму
притаманний свій комплекс правових за&
собів, що відображають ступінь жорсткості
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правового регулювання, наявність правових
обмежень або пільг, допустимий рівень ак&
тивності суб’єктів права, межі їх правової са&
мостійності тощо [5, 185–186]. Наприклад,
для надзвичайних адміністративно&правових
режимів характерним є застосування великої
кількості екстренних заходів різноманітного
походження (психологічних, тактичних та
ін.), що в сукупності складають зміст юри&
дичної процедури — спеціальної операції.
Саме різноманітність походження заходів
обумовлює їх правове оформлення у межах
спеціальної операції, яка в цьому випадку
виступає комплексним правовим засобом,
що складає зміст відповідного надзвичайно&
го адміністративно&правового режиму [2,
171–172,179–191].
По&третє, правовий режим є правовим
елементом, що визначає спрямованість пра&
вового регулювання, конкретизує відносини
у цій сфері, виділяє суб’єкти та об’єкти пра&
ва, часові і просторові межі його дії [5, 185;
6, 72]. Іншими словами, за допомогою пра&
вового режиму визначаються, з одного боку,
галузева приналежність правовідносин в
умовах схожості предмета та методу правово&
го регулювання, а, з іншого — також ком&
плекс регулятивних, охоронних, захисних
тощо засобів, покликаних забезпечити в
межах цієї галузі правове опосередкування
певної життєвої ситуації. Саме у визначенні
галузевої спрямованості правового регулю&
вання полягає місце правового режиму в
правовій системі як самостійного елемента
права.
Нарешті, категорія правового режиму
дозволяє створити цілісне уявлення про пра&
во в єдності його елементів, відображає он&
тологічний зв’язок з іншими елементами
правової системи (нормами права, пра&
вовідносинами тощо), визначає правові умо&
ви, в яких реалізуються інтереси суб’єктів
права, а також сприяє підвищенню рівня
правової культури та практики праворе&
алізації.
Таким чином, у спеціально&юридичному
розумінні правовий режим — це правова фор
ма, що характеризує процес правового регулю
вання у певній сфері суспільного життя і є
комплексом правових засобів, якими забезпе
чується порядок динаміки правовідносин у часі
й просторі та визначаються напрями цього
регулювання.
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Судовоправова реформа
ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ
В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Д. СТУПАЧЕНКО
юрист (м. Ужгород)
сучасних умовах суспільно&політично&
го стану України, який з точки зору
перспектив розвитку правотворчості
характеризується тим, що переважною біль&
шістю її суб'єктів в тій чи іншій формі виз&
нається невідворотність уніфікації націо&
нального законодавства до усталених євро&
пейських зразків, особливої актуальності на&
буває необхідність аналізу кола питань,
пов'язаних з вивченням найбільш раціональ&
них способів реформування вітчизняної пра&
возастосовної системи, основи законодавчої
регламентації котрої відповідали б найбільш
типовим європейським зразкам. Виходячи з
цього в першій половині даного дослідження
спробую здійснити аналіз найбільш загаль&
них юридично значимих чинників, правова
імплементація яких являтиме собою завер&
шення процедури узгодження вітчизняних
правових норм — присвячених тематиці су&
доустрою — із усталеними, модельними пра&
вовими нормами держав ЄС, а в другій поло&
вині статті — провести вивчення кола про&
блем, які з тих чи інших причин на сьо&
годнішній день перешкоджають втіленню у
життя вказаних перспективних чинників або
в майбутньому занижуватимуть міру їх прак&
тичної дієвості, а також дослідити шляхи по&
долання таких проблем.
Ключовим фактором, який на сьогодні з
чисто практичної точки зору є найбільшою

В

перепоною до євроінтеграції України в кон&
тексті реформування судоустрою, є надмірна
завантаженість вітчизняних судів всіх рівнів,
що в свою чергу іноді може тягнути за собою
винесення юридично неграмотних судових
рішень. Як свідчить європейський досвід,
дана проблема може бути усунена в унікаль&
ний за простотою законодавчий спосіб. Його
зміст зводиться до того, що в структурі ви&
щого судового органу формується декілька
однорідних судових палат, кожна з яких
забезпечує лише окрему сторону судового
розгляду тієї чи іншої справи незалежно від
того, чи має дана справа за своєю фабулою
поєднання цивільно&правового і криміналь&
но&правового елемента. Вперше подібна ре&
форма впроваджена у Франції, де у складі
вищого судового органу цієї країни — Ка&
саційного суду було створено одразу три па&
лати з цивільних справ. Функцією першої із
них є проведення попереднього слухання і
вирішення питання про можливість допуску
справи до касаційного розгляду, друга безпо&
середньо здійснює юридичну перевірку пра&
вильності рішення, прийнятого судом ниж&
чого рівня, яке оскаржується в касаційному
порядку, а третя займається касаційним роз&
глядом цивільних справ, ускладнених іно&
земним елементом, причому під розглядом в
даному разі розуміється система юридично
значимих дій такого ж характеру, як їх
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здійснюють перша і друга палати, але через
незначну питому вагу справ, ускладнених
іноземним елементом, недоцільно створю&
вати ще одну палату для вирішення вказаної
категорії справ [1]. Саме французький підхід
до подолання проблеми завантаженості ук&
раїнських судів (а отже, і правової дефект&
ності деяких рішень, що ними приймаються)
як завади повноцінної євроінтеграції Ук&
раїни є найбільш ефективним і прийнятним
передусім через незначний обсяг фінансових
витрат, які були б спрямовані на реалізацію
цієї сторони судової реформи. Адже, як
свідчить недавній досвід із створенням
Вищого
господарського
та
Вищого
адміністративного судів України, внаслідок
чого Верховний, апеляційні та місцеві суди
хоч і були певною мірою розвантажені, од&
нак швидкість просування черг із судовими
справами в т. ч. і у вказаних новостворених
судах залишає бажати кращого незважаючи
на те, що створення нових судів очевидно є
більш накладним, ніж створення у вказаний
вище спосіб нових судових палат.
Не менш важливим компонентом узго&
дження правового змісту національної судо&
вої системи із усталеними європейськими
зразками є необхідність поступової відмови
від видання Пленумом Верховного Суду Ук&
раїни постанов щодо порядку застосування
законодавства при розгляді тієї чи іншої ка&
тегорії судових справ. Наявність в Україні та
інших пострадянських державах правозасто&
совчої практики, яка виражається у прий&
нятті даних постанов (крім того, теоретично
можуть прийматися і інші відомчі акти —
інструкції, роз'яснення, директиви, цирку&
ляри тощо), які де&факто мають обов'язкову
силу для судів, ставить під сумнів факт до&
тримання обов'язкової для правових систем
держав ЄС доктрини поділу влади в умовах
демократичного державно&правового режи&
му, а саме: чи може судовий орган у такий
спосіб підмінювати або доповнювати орган
законодавчої влади? [2]. На даний час щодо
цього питання існує кілька протилежних на&
укових підходів. Однак навіть за умови докт&
ринального визнання домінуючим будь&яко&
го із цих підходів, правова система України
все одно потребуватиме прийняття норм, які
б усували чинну практику видання Верхов&
ним Судом постанов про особливості судо&
вого розгляду тієї чи іншої категорії справ.
Взамін цьому (з метою уникнення різно&
рідності у тлумаченні законодавчих актів
18

суддями під час їх професійної діяльності)
слід адаптувати до змісту національного пра&
ва існуючий у деяких країнах ЄС механізм
подолання складнощів, які виникають у
процесі розгляду судових справ, котрий зво&
диться до того, що суддя суду нижчого рівня
зіткнувшись із певною проблемою у право&
застосуванні самостійно звертається за
відповідним роз'ясненням до Верховного
Суду. Особливість цього методу полягає в то&
му, що тільки за умови наявності саме такого
звернення Верховний Суд надасть обов'яз&
кове до застосування тлумачення закону, яке
поширюватиметься на вирішення виключно
тієї справи, щодо якої і надійшло дане звер&
нення із підписом судді суду нижчої
інстанції (досвід Польщі та Ірландії). До цьо&
го слід додати, що Верховні Суди країн ЄС
остаточно не позбавлені права на розроблен&
ня інструкцій із правозастосування для всіх
інших національних судів, однак такі
інструкції мають виключно рекомен&
даційний характер (досвід, який також варто
взяти до відома під час проведення чергово&
го етапу уніфікації українського законодав&
ства про судоустрій до усталених європейсь&
ких зразків).
Наступним важливим чинником, ре&
цепція якого із правових систем деяких країн
ЄС до українського законодавства істотно
прискорила б європейську інтеграцію Ук&
раїни в контексті реформування правосуддя,
є залучення суддів судів нижчої інстанції до
тієї чи іншої форми роботи у вищестоящих
судах. Така робота може виражатися, зокре&
ма, у формі підготовки ними проектів
рішень, вироків, ухвал або окремих ухвал ви&
щестоящих судів, а також виконання кон&
сультаційно&дослідницьких завдань, напри&
клад, у вигляді узагальнення судової практи&
ки та судової статистики шляхом підготовки
відповідних аналітичних матеріалів. Поши&
рення такої практики на діяльність ук&
раїнських суддів очевидно означало б підви&
щення міри їх професійної придатності та
компетентності, що також є вагомим факто&
ром, котрий на сьогодні потребує значного
професійного посилення. У цій же площині
для української системи правосуддя було б
корисним збільшення кількості різно&
манітних семінарів, тренінгів, тематичних
зустрічей суддів, які провадилися б з метою
закріплення обов'язковості однорідного пра&
возастосування у судах кожної інстанції
(тобто застосування «м'якого впливу» з ме&
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тою узгодження правозастосовчих позицій
на досудовій або позасудовій стадії).
Під час подальшого реформування ук&
раїнської системи правосуддя варто взяти до
уваги також польський досвід функціонуван&
ня судів в частині можливості збільшення
кількості суддів касаційної інстанції, які роз&
глядатимуть конкретну справу, із трьох осіб
до семи за умови, якщо розгляд її супровод&
жується наявністю значних сумнівів щодо
тлумачення тих чи інших норм чинного зако&
нодавства, яке в певний спосіб стосується
справи, що розглядається. Перевагою факту
наявності такої процедури було б, по&перше,
постановлення більш якісних за змістом (пе&
редусім за мотивувальною частиною) судових
рішень і, по&друге, автоматичне збільшення у
такий спосіб часу, що приділятиметься роз&
гляду тих судових справ, які не характеризу&
ються можливістю двозначного тлумачення
законодавства під час їх розгляду.
Віддаючи належне всім запропонованим
вище заходам реформування судової систе&
ми України з метою узгодження її із стандар&
тами ЄС, найбільш наболілим для України є
питання, що стосується проблематики три&
валої нездатності забезпечити повноцінну
незалежність судової влади у такому фор&
маті, як це існує у більшості держав Європи.
На сьогодні в Україні ця проблема має дві
складові. Першою із них є факти непра&
вомірного втручання сторонніх осіб у про&
фесійну діяльність суддів з метою схилити їх
у той чи інший спосіб до прийняття бажано&
го для цих осіб рішення, а другою — поста&
новлення суддями завідомо неправомірних
рішень, вироків, ухвал або окремих ухвал,
тобто фактично продовження протизаконної
діяльності, розпочатої сторонніми зацікав&
леними особами. Очевидно, що у разі відсут&
ності дієвого державного регулювання на ці
проблеми, повноцінна інтеграція України до
наднаціональних європейських структур і в
першу чергу вступ до ЄС, є немислимою [З].
Тому виходячи із принципів загальної і
спеціальної превенції найбільш дієвою фор&
мою боротьби із вказаними вище явищами є
посилення відповідальності за скоєння та&
ких дій. Відтак невідкладного перегляду по&
требують санкції статей 375 та 376 КК Ук&
раїни в частині не лише збільшення термінів
ув'язнення за скоєння названих дій з те&
перішнього максимального строку вісім
років хоча б до дванадцяти, але і можливості
застосування до засуджених за ст. 375 КК
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суддів додаткового покарання у вигляді забо&
рони займати відповідні посади або займати&
ся відповідною діяльністю. Враховуючи те,
що у разі втручання у діяльність суду деяких
категорій службових осіб застосовуються
санкції Закону України «Про боротьбу із ко&
рупцією», які вже давно морально застаріли
через мізерні розміри штрафів, котрі в ньому
передбачаються, нагально необхідним є
збільшення мінімальної межі цих розмірів
хоча б до однієї тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян виходячи із тих
же принципів загальної і спеціальної пре&
венції. Закономірним продовженням впро&
вадження таких змін у санкціях КК та Зако&
ну «Про боротьбу із корупцією» було б вне&
сення доповнень до законів «Про судоустрій
України» та «Про статус суддів». У змісті пер&
шого із них в такому випадку закріплювався
б демократичний європейський стандарт
щодо оприлюднення всіх судових рішень у
ЗМІ (в т.ч. на Інтернет — сайтах судів) за ви&
нятком тих рішень або їх частин, зміст яких
пов'язаний із державною таємницею або
особистим життям певних осіб. У свою чергу
Закон «Про статус суддів» варто доповнити
нормою, котра зобов'язувала б фіскальні і
контролюючі органи здійснювати моніто&
ринг майнового стану суддів з метою
щорічного оприлюднення у ЗМІ довідкової
інформації про розмір не тільки особистих
доходів, а й особистих витрат кожного судді
та членів його сім'ї. Впровадження подібної
практики публічного сповіщення цих двох
видів відомостей означало б остаточне до&
сягнення
справжньої
прозорості
у
функціонуванні кожної ланки вітчизняної
системи судоустрою, що фактично і є пер&
шочерговою передумовою європейської
інтеграції України у досліджуваному кон&
тексті.
На завершення слід звернути увагу на
перешкоди суто процедурного характеру,
існування котрих означає відсутність прак&
тики поширення європейських стандартів на
норми вітчизняного процесуального права.
Найбільш яскраво дане твердження вияв&
ляється у самому факті існування дискри&
мінаційної процесуальної норми, передбаче&
ної ст. 347 КПК, в силу якої оскарженню в
апеляційному порядку підлягають тільки ті
вироки, які не набрали законної сили. На
недоцільність такого нормативного форму&
вання вказує також те, що апеляційна
інстанція на підставі повторного досліджен&
19
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ня доказів встановлює фактичні обставини
справи [4], а в умовах, коли вирок суду ниж&
чої інстанції вже набув законної сили, може
виникнути ситуація, коли зміниться фактич&
ний правовий зміст даних обставин (напри&
клад, поява нововиявлених обставин, котрі
знівелюють правову оцінку тих доказів, на
підставі яких виносився відповідний вирок).
Отже, як з точки зору європейського проце&
суального права, так і точки зору науки
вітчизняного кримінального права описана
вище норма потребує невідкладного онов&
лення в частині надання можливості
здійснювати апеляційне оскарження і тих
судових вироків, які вже набрали законної
сили. Ще більшою мірою (через значно
інтенсивнішу частоту правозастосувань
порівняно із описаною вище нормою КПК)
потребує реформування — виходячи із цих
же міркувань — і Кодекс України про
адміністративні правопорушення, який вза&
галі не допускає можливості оскаржити факт
накладання стягнення за вчинення будь&
якого адміністративного правопорушення
(проступку). Таким чином, предметом назва&
ного реформування повинно бути прийняття
нової статті або частини статті КУпАП, яка б
уможливила
оскарження
накладених
адміністративних стягнень.
На жаль, у змісті зареєстрованих у
Верховній Раді України проектів законів
«Про внесення змін до Закону України «Про
судоустрій України» та «Про внесення змін
до Закону України «Про статус суддів» [5] не
зафіксовано наміру законодавчого закріп&
лення жодної із описаних у цій статті пропо&

зицій щодо реформування вітчизняної сис&
теми судоустрою, які є обов'язковими пере&
думовами досягнення його уніфікованості із
європейськими моделями законодавчої по&
будови як самого судочинства, так і інших
факторів, які з ним тісно взаємопов'язані
(наприклад, моніторинг майнового стану
суддів). Викладене вище значною мірою сто&
сується і потреби коригування змісту описа&
них вище процесуальних норм, які в силу
своєї застарілості є перешкодами у реформу&
ванні
процесуального
законодавства
України, що також заважає повноцінній
європейській інтеграції. Відтак залишається
сподіватися, що всі описані у даному
дослідженні пропозиції оновлення деяких
елементів вітчизняної судової системи ста&
нуть матеріалами для попереднього законо&
давчого опрацювання Комітетами з питань
правової політики, з питань правосуддя та з
питань європейської інтеграції новообраної
Верховної Ради України шостого скликання
з метою їх фіксації у нових редакціях законів
України «Про судоустрій України» та «Про
статус суддів» (проекти яких зареєстровані у
ВРУ ще у грудні 2006 р.), а також у змісті ок&
ремих норм КПК та КУпАП шляхом внесен&
ня до них змін і доповнень описаного вище
змісту. У випадку законодавчого закріплення
досліджених пропозицій буде здійснено
переважну частину юридично значимих за&
ходів, котрі забезпечують європейську інтег&
рацію України в контексті реформування її
судової системи.
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О. КОРОТУН
суддя
(Київський апеляційний господарський суд)
уддівське самоврядування як право&
вий інститут і як практична діяльність
суддівського корпусу не було відоме в
Україні в радянський період. Започаткуван&
ня і становлення цього виду управління
збігається в часі з розбудовою незалежної
України після розпаду СРСР і триває до сьо&
годні.
Вперше ідею самоврядування суддів Ук&
раїни було висловлено на 1 з’їзді суддів у
1991 р., який ухвалив Положення про з’їзд
суддів України [1, 12–14]. В цьому контексті
автор не погоджується з висловленими твер&
дженнями, що в Україні вже утворено й за&
конодавчо закріплено національну модель
суддівського самоврядування у формі
публічного утворення [2, 7]. Попри те, що в
законодавстві України визначені організа&
ційні форми, завдання суддівського само&
врядування та врегульовані деякі інші питан&
ня, було б передчасно стверджувати про
утворення в Україні національної моделі
суддівського самоврядування. Видається, що
концептуально ще не визначено місце і роль
суддівського самоврядування в системі ор&
ганів судової влади. Ця теза знаходить своє
підтвердження хоча б після ознайомлення з
чинним Законом «Про судоустрій України»
та проектом Закону України «Про судо&
устрій», схваленим Національною комісією
зі зміцнення демократії та утвердження вер&
ховенства права 11 липня 2006 р. та проектом
Кодексу судової влади України (автори про&
екту — М. І. Хандурін, М. Д. Катеринчук).
Якщо в першому випадку проект з більшості
питань щодо самоврядування відтворює
чинний Закон з його недоліками і колізіями,

С

то у другому випадку суддівське самовряду&
вання розглядається як дорадча інституція
голів
судів
та
Державної
судової
адміністрації України.
На думку В. І. Шишкіна, чинний Закон
«Про судоустрій України» і відповідний про&
ект закону, розроблений Національною
комісією, не враховують конституційної до&
ктрини про передачу органам суддівського
самоврядування повноваження у блоці
фінансування і забезпечення організаційно&
технічної діяльності [3, 109].
Певна нормативна новизна інституту
суддівського самоврядування і відсутність
історичних традицій такого самоврядування
в Україні обумовлюють незначну кількість
монографічних досліджень у цій сфері, фраг&
ментарну публікацію окремих питань в на&
укових виданнях, певну політичну заангажо&
ваність деяких авторів у пошуку відповіді
про шляхи виходу із судово&політичної кри&
зи та формування стратегії розвитку суддів&
ського управління в Україні.
У більшості випадків в літературі, як
правило у навчальних посібниках, присвяче&
них організації судової влади в Україні [4,
265–276; 5, 88–96 та ін.], суддівське самовря&
дування розкривається через визначення по&
няття, організаційні форми, завдання та зна&
чення цього правового і організаційного
явища, тобто йдеться про переказ
відповідних статей Закону України «Про
судоустрій України». При цьому авторське
бачення визначення поняття суддівського
самоврядування, як правило, збігається з ла&
конічним і від того, на нашу думку, спірним
уявленням суддівського самоврядування, як
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діяльності з вирішення виключно питань
внутрішньої діяльності судів. У частині 1
ст. 65 Проекту Закону України «Про судо&
устрій», схваленого Національною комісією
зі зміцнення демократії та утвердження вер&
ховенства права 11 липня 2006 р., суддівське
самоврядування визначено як самостійне
колективне вирішення питань внутрішньої
діяльності судів. У ч. 3 вказаної статті наво&
диться
примірний
перелік
питань
внутрішньої діяльності судів. У ст. 100 проек&
ту Кодексу судової влади України розробни&
ки пропонують у розділі «Суддівське само&
врядування» власне визначення: «Самовряду
вання — це форма вирішення суддями питань
внутрішньої діяльності судів». І в цьому ви&
падку, як і в попередньому, розробники
застосували формулу позначення питань
внутрішньої діяльності судів через їх
невизначене число і спрямованість, але не
пов’язаних із здійсненням правосуддя.
О.В. Білова, досліджуючи проблеми
суддівського самоврядування в Україні,
цілком слушно зазначає, що в Україні бракує
концептуальних досліджень теоретичних і
методичних засад суддівського самовряду&
вання. На думку вказаної авторки,
суддівське самоврядування необхідно роз&
глядати як створене в силу закону об’єднан&
ня особливого виду — публічної корпорації,
утворене шляхом участі суддів у державному
управлінні судами для вираження своїх інте&
ресів як носіїв судової влади і з метою забез&
печення незалежності судової влади. До
складу цього об’єднання на умовах обов’яз&
кового членства входять судді судів усіх
рівнів, об’єднаних правилами суддівської
поведінки та обов’язковими для всіх суддів
корпоративними актами [2, 4]. З наведеного
визначення випливає, що суддівське само&
врядування, як публічна корпорація, є
одним з суб’єктів державного управління су&
дами. Проте в іншому місці О. В. Білова
стверджує, що суддівське самоврядування не
є ланками судової системи [2, 8].
О. О. Шандула визначає суддівське са&
моврядування як підзаконну діяльність щодо
самостійного колективного вирішення про&
фесійними суддями через виборні органи
або безпосередньо їх колективами питань
внутрішньої діяльності судів і суддівського
корпусу, що здійснюється у встановлених за&
коном межах [6, 183–289]. В. В. Сердюк роз&
глядає суддівське самоврядування як форму
організації суддівського співтовариства;
22

поділяє суддівське самоврядування як систе&
му на три складові [7, 166–167].
На думку В. І. Гуменюка, проблеми
суддівського самоврядування певною мірою
продукуються вадами чинного законодавства.
Зокрема, в Конституції України недостатньо
виписані (як, можливо, щодо інших гілок
влади) механізми здійснення судової влади.
Необхідно віддати Вищий раді юстиції
функції органу суддівського самоврядування,
тобто сформувати більшість членів Ради з
числа суддів. На сьогодні цей конституційний
орган не може взяти на себе функції з форму&
вання судового корпусу і нести відпові&
дальність за судовий корпус [8, 104].
Видається, що з цього концептуального
питання (місця і ролі суддівського самовря&
дування у судовому управлінні) всіх
дослідників умовно можна поділити навпіл.
Одна група дослідників вважає органи
суддівського самоврядування суб’єктами уп&
равлінських відносин У сфері діяльності ор&
ганів правосуддя, інша група — це заперечує.
А. А. Стрижак зазначає, що державне
управління в судовій системі є самостійним
видом державного управління, але із спе&
цифічними ознаками та іншою правовою
природою, оскільки поряд з управлінням у га&
лузі оборони, державної безпеки, внутрішніх
справ та юстиції утворює зміст більш широкої
сфери державного управління. Вказаний ав&
тор суб’єктами управління в судовій системі
вважає виключно державні органи чи посадо&
вих осіб, а його об’єктом управління —
працівники судових органів або безпосеред&
ньо судовий орган як самостійну юридичну
особу [9, 24–25]. При цьому автор уникає виз&
начення суб’єкта управління суддями, обме&
жившись застереженням, що, здійснюючи
державне управління в галузі правосуддя,
органи судового управління обмежені у
реалізації свого владного впливу щодо суддів
як носіїв судової влади принципом само&
стійності і незалежності останніх, що виклю&
чає будь&яке втручання у вирішення конкрет&
них судових справ. Видається, що в цьому разі
потрібно говорити не про обмеженість впливу
органів судового управління на суддівський
корпус, а про якісно інший спосіб управління
суддями, а отже — і судами.
На нашу думку, було б помилковим вио&
кремлювати з процесу державного управ&
ління судами суддівське самоврядування,
хоча б з огляду на те, що управління судовою
системою має відповідати загальноприйня&
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тим законам функціонування будь&якої
організованої системи, яка забезпечує її
цілісність, тобто досягнення поставлених
перед нею завдань, збереження структури,
підтримання належного режиму діяльності
[10, 671–672].
Попри новизну інституту суддівського
самоврядування в Україні, діяльність суддів&
ського самоврядування та проблеми норма&
тивного регулювання цієї сфери у законо&
давстві тощо розглядалися в працях таких
вітчизняних дослідників, як В. Ф. Бойко,
В. Д. Бринцев, Ю. М. Грошевой, В. В. Кри&
венко, Р. О. Куйбіда, Д. О. Луспеник,
В. Т. Маляренко, І. Є. Марочкін, П. П. Пи&
липчук, А. О. Селіванов, Н. В. Сібільова,
В. В. Сердюк, С. Г. Штогун та ін.
Суддівське самоврядування в Україні,
насамперед діяльність органів самовряду&
вання низового рівня, дотепер є дискусій&
ним об’єктом вивчення або взагалі ігно&
рується науковцями в зв’язку з відсутністю
інформації про процеси, що відбуваються в
цій сфері. О. В. Білова з цього приводу пише:
«...Інформація про діяльність органів
суддівського самоврядування за своєю
сутністю є офіційно документованою, ство&
рюваною в процесі поточної діяльності судо&
вої влади. Проте законодавчими актами про
органи судової влади й суддівського само&
врядування не визначено джерел і порядку
одержання, поширення і зберігання офіцій&
ної інформації цих органів. За таких обста&
вин діяльність органів суддівського самовря&
дування
залишається
закритою
для
суспільства» [2, 12–13].
Не вирішують цієї проблеми і публікації
у «Віснику Верховного Суду України» з огля&
ду на невеликий тираж. Відсутні публікації
про проблеми самоврядування на низовому
рівні. Видання з листопада 2007 р. журналу
«Суддівське самоврядування» — мабуть, пер&
ша спроба поширення офіційної інформації
про діяльність органів суддівського самовря&
дування.
Перш ніж перейти до розгляду законо&
давства, що регулює суддівське самовряду&
вання в Україні, необхідно визначитися зі
співвідношенням категорій «законодавство»
та «інші акти». В Україні термін «законодав&
ство» вживається у кількох значеннях: 1) Си&
стема законів України. Складовою частиною
законодавства є і міжнародні договори, згода
на обов’язковість яких дана Верховною Ра&
дою України шляхом прийняття закону про
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ратифікацію відповідного договору. 2) Сис&
тема законів та інших нормативних актів, що
приймаються Верховною Радою України та
вищими органами виконавчої влади, поста&
нови парламенту, укази Президента України,
постанови і декрети Кабінету Міністрів
України. 3) Система законів і постанов Вер&
ховної Ради України, указів Президента Ук&
раїни, постанов, декретів і розпоряджень
Уряду України, а також нормативних актів
міністерств і відомств, місцевих рад та місце&
вих державних адміністрацій [11, т. 2, 499].
З іншого боку, законодавець у ч. 3 ст. 102
Закону України «Про судоустрій України»
встановив, що порядок здійснення суддів&
ського самоврядування визначається не ли&
ше законами, а й регламентами і положення&
ми, що приймаються органами суддівського
самоврядування згідно з цим законом.
В інших випадках цей Закон наділяє органи
суддівського самоврядування компетенцією,
яку багато в чому не можна відрізнити від
компетенції органів державної влади в уп&
равлінській сфері. В контексті визначень ка&
тегорії «законодавство» неважко зробити
висновок, що акти органів суддівського са&
моврядування не є складовою законодавства
України. Водночас під категорію «законо&
давство» не підпадають рішення Консти&
туційного Суду України, які в сучасних умо&
вах суддівського самоврядування та перма&
нентної парламентської кризи відіграють
значну роль у правильному розумінні місця і
завдань органів суддівського самоврядуван&
ня. Зокрема, йдеться про Рішення Консти&
туційного Суду України від 16 травня 2007 р.
№ 1&рп/2007 [12], яким визнано таким, що
не відповідає Конституції України (є некон&
ституційним), положення ч. 5 ст. 20 Закону
України «Про судоустрій України». Відпо&
відно до цього рішення голова суду, заступ&
ник голови суду не можуть призначатися на
посаду та звільнятися з посади Президентом
України.
Відповідно до Порядку ведення єдиного
державного реєстру нормативних актів та
користування ним, затвердженого Постано&
вою Уряду України 23 квітня 2001 р., до ньо&
го включаються, окрім актів законодавства
України, рішення і висновки Консти&
туційного Суду України. За визначенням,
нормативно&правовий акт — це офіційний
письмовий документ, який приймається
уповноваженим органом держави і встанов&
лює, змінює і припиняє чи конкретизує пев&
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ну норму права [11, т. 4, 192]. За наведеним
критерієм визначення нормативно&правово&
го акта, акти органів суддівського самовря&
дування не включаються до єдиного держав&
ного реєстру нормативних актів і вони не є за
своєю природою нормативно&правовими ак&
тами. В цьому контексті виникає запитання
про правову природу актів органів суддів&
ського самоврядування. Зокрема, рішення
з’їзду суддів України є обов’язковими для
всіх органів суддівського самоврядування та
всіх професійних суддів. У науковій літера&
турі фактично визнається нормативний ха&
рактер окремих документів, що приймають
органи суддівського самоврядування.
Так, О. Ф. Волков зазначає, що з’їздом
суддів України затверджено такі важливі для
суддівства документи, як Кодекс професій&
ної етики судді, Положення про Раду суддів
України тощо. На думку О. Ф. Волкова,
можуть прийматися й інші, загально&
обов’язкові для професійних суддів, доку&
менти [6, 247].
З іншого боку, ч. 1 ст. 129 Конституції
України, ч. 1 ст. 3 Закону України «Про ста&
тус суддів» встановлюють, що судді у своїй
діяльності щодо здійснення правосуддя є не&
залежними, підкоряються тільки законові і
нікому не підзвітні. В цьому контексті вини&
кає запитання про можливість і доцільність
виокремлення діяльності судді на ту, що без&
посередньо пов’язана зі здійсненням ним
правосуддя, й іншу діяльність — як критерій,
що визначає межу управлінської діяльності
органів суддівського самоврядування. Зако&
нодавство України, наукові вітчизняні
дослідження не дають вичерпної відповіді на
це запитання, оскільки, на нашу думку, інша
діяльність підпорядкована діяльності зі
здійснення суддею правосуддя і не може бу&
ти виокремлена без втрати цього підпоряд&
кування. На нашу думку, не ставлячи під
сумнів гарантії незалежності суддів, визначе&
них у Конституції України, законах України,
було б доцільно поширити на акти суддів&
ського самоврядування, що, безперечно, є
обов’язковими для всіх професійних суддів,
правила їх реєстрації у Єдиному державному
реєстрі нормативних актів.
Законодавство, яке регулює суддівське
самоврядування, охоплюється багатьма га&
лузями права і певною мірою є міжгалузевим
інститутом. Базове – це норми консти&
туційного права. Далі — це норми цивільно&
го процесуального, адміністративного зако&
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нодавства, а також норми, що випливають з
міжнародних договорів України. Окремим
джерелом, що фактично корегує правовий
статус органів суддівського самоврядування,
є рішення Конституційного Суду України з
відповідних питань.
У літературі зазначається, що консти&
туція об’єднує всі галузі національного права
в систему, формулює цілі, котрі є базовими
для всіх інших галузей [13, 111]. Проте, на
нашу думку, інститут суддівського самовря&
дування, правове регулювання діяльності в
цій сфері не збігається з окремою традиційно
визначеною галуззю законодавства. Так, ч. 3
ст. 102 Закону України «Про судоустрій Ук&
раїни» встановлює, що порядок здійснення
суддівського самоврядування визначається
відповідно до Конституції України цим За&
коном, Законом про статус суддів, іншими
законами, а також регламентами і положен&
нями, які приймаються органами суддів&
ського самоврядування згідно із Законом
«Про судоустрій України».
У законодавстві України суддівське са&
моврядування вперше згадується у Кон&
цепції судово&правової реформи від 28
квітня 1992 р. Законодавець як новелу в ст. 25
Закону України «Про статус суддів» встано&
вив, що для вираження своїх інтересів судді
утворюють органи суддівського самовряду&
вання, яке реалізується через відповідні фор&
ми — конференції суддів місцевих і апе&
ляційних судів, збори суддів та з’їзди. Закон
України «Про органи суддівського самовря&
дування» від 2 лютого 1994 р., що діяв раніше
[14], визначав організаційні форми самовря&
дування суддів. При цьому законодавець не
дав нормативного визначення суддівського
самоврядування, що, на нашу думку, було
скоріше позитивним моментом, ніж існуюче
вкрай неформалізоване визначення в Законі
«Про судоустрій України». Як зазначалося,
ст. 130 Конституції України [15] встановлює,
що для вирішення питань внутрішньої діяль&
ності судів діє суддівське самоврядування.
Ст. 102 Закону «Про судоустрій України» [16]
визначає суддівське самоврядування як са&
мостійне колективне вирішення питань
внутрішньої діяльності судів в Україні про&
фесійними суддями. До питань внутрішньої
діяльності судів належать питання орга&
нізаційного забезпечення судів та діяльності
суддів, соціальний захист суддів та їх сімей, а
також інші питання, що безпосередньо не
пов’язані із здійсненням правосуддя.
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СУДДІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ

На нашу думку, на сьогодні залишається
взагалі недослідженим питання про мож&
ливість та межу регулювання суддівського
самоврядування різними законами України
й іншими нормативними актами, а також ло&
кальними актами суддівських колективів. Це
питання з перших кроків постає перед
дослідником суддівського самоврядування,
оскільки йдеться про діяльність судів
безвідносно до того, що така діяльність
репрезентується як внутрішня. Необхідно
згадати, що відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92
Конституції України виключно Законами
України визначаються судоустрій, судочин&
ство, статус суддів. Досліджуючи проблеми
суддівського самоврядування, О. В. Білова
доходить вельми цікавого висновку про при&
роду повноважень органів суддівського
самоврядування, а саме: за природою такі
повноваження є делегованими, оскільки
суддівське самоврядування є однією з форм
організації державного управління судами.
Далі авторка вперше і, на нашу думку, пере&
конливо доходить іншого і, мабуть, найго&
ловнішого висновку, що органи суддівського
самоврядування, здійснюючи делеговані їм
управлінські функції, виходять за межі інте&
ресів суддів і мають діяти як інструмент дер&
жавного адміністрування. Поряд з тим
О. В. Білова розглядає діяльність органів
суддівського самоврядування через призму
внутрішньої і зовнішньої діяльності суду без
спроби інтегровано дослідити характер
здійснюваних у цьому разі управлінських
функцій та на непереконливих прикладах
щодо повноважень зборів суддів місцевих
судів. На нашу думку, наведена вище новела
про природу делегованих управлінських
функцій свідчить, принаймні, про штучне
обмеження в Законі повноважень органів

суддівського самоврядування колом питань
внутрішньої діяльності судів. У цьому кон&
тексті виникає запитання: де межа
внутрішньої організації судів, що відділяє
діяльність суддів як носіїв окремої гілки вла&
ди від іншої? Видається, що було б передчас&
но робити висновок, що всі питання
суддівського самоврядування мають бути
вирішені виключно в рамках відповідних за&
конів України. На нашу думку, такий підхід
суперечив би природі самоврядування як
специфічного типу соціального управління.
В статті 103 Закону України «Про судо&
устрій України» законодавець визначив за&
вдання органів суддівського самоврядуван&
ня. На нашу думку, такий підхід законодавця
не зовсім виправданий, оскільки держава не
може визначати певний перелік завдань
структурам, які є поза системи органів дер&
жавної влади і управління. Вбачається
доцільним наведені в цій статті завдання
трансформувати у нормативно визначену
детальну компетенцію органів суддівського
самоврядування задля унеможливлення дво&
якого розуміння повноважень, наприклад,
щодо погодження призначення суддів на по&
сади в судах. В цьому сенсі ст. 103 підлягає
вилученню з тексту Закону України «Про су&
доустрій України».
Таким чином, попередньо можна зроби&
ти висновок, що суддівське самоврядуван&
ня — це міжгалузевий інститут, який вклю&
чає законодавство, локальні акти органів
суддівського самоврядування, що регулюють
порядок здійснення суддівського самовряду&
вання як певної системи організації діяль&
ності суддів, судів, та законодавство, що
гарантує суддям право на незалежність.
Безперечно, порушені питання потребу&
ють подальшого обговорення.
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Вийшло друком видання:

Настільна книга судді, прокурора, слідчого, адвоката
Кримінальне право України. Судові прецеденти
(1864–2007 рр.). — «Освіта України», К., 2008. — 1106 с.
За редакцією Голови Верховного Суду України
(2002–2006 рр.), доктора юридичних наук, професора,
члена'кореспондента Академії правових наук України
В. Т. Маляренка
Укладачі: П. П. Пилипчук — перший заступник Голови
Верховного Суду України, заслужений юрист України; Є. І. Овчинніков — суддя,
заступник голови судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України у
відставці, радник першого заступника Голови Верховного Суду України, заслужений
юрист України.
Відповідальний редактор Т. М. Роцька — суддя Верховного Суду України у
відставці, заслужений юрист України.
Це — перше у вітчизняній практиці видання судових прецедентів, які складалися
починаючи з «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» 1864 р. і по цей час і які
не втратили своєї актуальності, практичної і наукової цінності незалежно від змін суспільно&
економічних відносин. Судові прецеденти систематизовано за розділами і статтями
Кримінального кодексу України станом на 31 грудня 2007 р.
Для суддів, прокурорів, працівників органів дізнання та інших працівників
правоохоронних органів, захисників, викладачів, аспірантів і студентів вищих юридичних
навчальних закладів, а також для широкого кола осіб, яких цікавлять проблеми
кримінального права.
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ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
О. БОБРОВНИК
суддя
(Солом’янський районний суд м. Києва)
ро зловживання правами в цивільно&
му праві вже давно зазначають вчені,
але в межах цивільного процесу це
питання порушувалося під іншим кутом зо&
ру. Так, деякі вчені пропагують шляхи затягу&
вання процесу розгляду справи, впливу на
свідків тощо і таким чином досягнення ба&
жаного для відповідача результату — змен&
шення або звільнення від відповідальності*.
Такі методи мають реальне застосування в
судочинстві України. Тому метою даної
статті є вироблення способів захисту прав
саме позивача.
Розглянемо ситуацію, яка не передбаче&
на у нормах ЦПК, але може мати місце на
практиці. Так, суди першої та апеляційної
інстанцій можуть частково задовольнити ви&
моги позивача і останній оскаржить рішення
цих судів до касаційної інстанції. При цьому
виникає запитання, а чи вправі він одночас&
но вимагати виконання рішення суду, яке
набрало законної сили, після ухвалення його
судом апеляційної інстанції. На наш погляд,
таке право існує, оскільки відповідних забо&
рон в ЦПК не передбачено, а в цьому разі не&
обхідно виходити з того, що навіть мала ча&
стка задоволених вимог позивача може
підлягати стягненню з відповідача, а про
збільшення його розміру позивач може
просити суд касаційної інстанції.
Автор вважає, що в сучасних умовах у
нормах цивільного права правильно постав&
лено питання про зловживання правами, але
в нормах ЦПК таке положення відсутнє. Та&
ку ситуацію необхідно сприймати як недолік
цивільного процесу, оскільки істотно фор&
малізуючи процедуру розгляду справ судами,
ми прийшли до абсолютизації права на звер&
нення до суду. Так, суди не можуть не розгля&
нути заяви громадянина і навіть в тому
випадку, коли вона не має у своєму змісті
правових підстав. До чого таке становище
призводить, неважко побачити на практиці.
Так, заява про апеляційне оскарження
рішення суду і наступна скарга, як правило,

П

розглядаються не менше місяця, а касаційні
скарги до останнього часу могли розглядати&
ся понад двох років. Отже, навіть абсолютно
безглузда заява могла розглядатися понад
двох років, і такий порядок існував на прак&
тиці і широко використовувався для затягу&
вання відновлення порушених прав позивача.
На мою думку, у тих випадках, коли
відповідач штучно затягує остаточне вирі&
шення справи, до нього мають застосовува&
тися такі процесуальні заходи — відхилення
апеляційної та касаційної скарг. Цей проце&
суальний захід має супроводжуватися й до&
датковими процесуальними заходами, що
полягають у відшкодуванні завданої шкоди
через зловживання процесуальними права&
ми. Тут автор має на увазі ті випадки, коли
безспірну заборгованість боржник нама&
гається представити спірною, а також має
намір «відстрочити» термін її виконання.
Такі випадки досить поширені в Україні і
справляють негативний вплив на реальний
захист прав суб’єктів, що потребують захисту
своїх прав судом, оскільки боржник не бажає
виконувати зобов’язань у добровільному по&
рядку.
Сучасна практика відрізняється тим, що
відповідач може пропонувати позивачеві
зменшити розмір позовних вимог вдвічі ли&
ше тому, що в судовому порядку така справа
може розглядатися протягом декількох
років. Коли ж остаточне рішення судів
різних інстанцій набере чинності, то реальна
сума відшкодування вже не відповідатиме
розміру завданої невиконанням зобов’язан&
ня шкоди.
Такі реальні наслідки судового захисту
прав громадян є неприпустимими, оскільки
в цьому разі суд неспроможний реально за&
хистити права позивача у повному обсязі.
Складність цієї ситуації полягає в тому, що
позивач при зверненні до суду першої
інстанції фіксує вартість позову, хоча він не
знає, скільки часу знадобиться для того, щоб
вирішити справу остаточно. Але практика

* К р а в ч у к В. М. Стратегія і тактика цивільного процесу. Практичний посібник. — К.: Атіка, 2002. — 352 с.
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свідчить, що деякі справи розглядаються ка&
саційним судом навіть двічі і після цього
справа направляється до суду першої
інстанції. Це призводить до істотних втрат
часу щодо відновлення порушеного права, а
щодо заявленого позову — до знецінення по&
зовних вимог. При цьому автором не береть&
ся до уваги те положення, що рішення суду,
яке набрало законної сили, може тривалий
час знаходитися у державній виконавчій
службі без виконання. Пояснити таке стано&
вище також неважко, оскільки юридично
грамотні відповідачі (боржники) і тут почи&
нають «грамотно» користуватися своїми
процесуальними правами і оскаржують кож&
ну дію державного виконавця, щоб затягну&
ти виконання рішення суду.
За таких умов позивач опиняється у
складній ситуації і доволі часто змушений
погоджуватися навіть на часткове задоволен&
ня своїх позовних вимог у зв’язку з тим, що
його життя на невизначений термін перетво&
рюється на боротьбу за те, щоб відновити
свої права. До цього можна додати й те, що за
відновлення своїх порушених прав саме він
повинен постійно платити державне мито,
ніби це він є правопорушником. А чого вар&
те так зване авансування витрат на виконав&
че провадження, яке передбачене ст. 48 Зако&
ну України «Про виконавче провадження»,
що має вигляд сприяння виконанню рішен&
ня, а на практиці використовується як одно&
значна вимога до стягувача.
Сукупність таких перешкод на шляху
відновлення прав позивача призводить до
ускладнень реального захисту його прав і ви&
користовується відповідачами для того, щоб
знецінити заявлений позов і відтягнути ре&
альне виконання рішення суду. Іноді бува&
ють такі випадки, коли матеріальне станови&
ще позивача істотно змінюється і він змуше&
ний брати кредити у банках для того, щоб
підтримати власний бізнес, а відповідач за
рахунок боргу придбаває квартиру, його ма&
теріальне становище істотно поліпшується і
він використовує демократизм суспільних
відносин і цивільного процесу для того, щоб
не виконувати власні зобов’язання.
Таке становище можна розцінювати як
відсутність реального захисту прав позивача.
Наприклад, коли кредитор позичив кошти
на купівлю квартири і ці кошти протягом
двох років не поверталися, то він від борж&
ника може отримати лише кошти, за які він
буде спроможний купити лише половину та&
28

кої квартири. Ця ситуація характерна для су&
дового захисту прав кредиторів. На практиці
мав місце випадок тривалого кредитування,
коли батьки надали молодій сім’ї у 1994 р.
кошти на купівлю двокімнатної квартири, а
строк повернення обумовили через 10 років,
тобто 2004 роком, оскільки враховували не&
обхідність купівлі квартири молодшому си&
ну. Ці кошти молода сім’я не тільки не по&
вернула, а й суд присудив повернути лише
суму, чітко обумовлену в розписці, незважа&
ючи на те, що сума боргу підлягала індек&
сації. Таке рішення позбавило можливості
батьків придбати не те що двокімнатну квар&
тиру для молодшого сина, а навіть гостьову
квартиру.
Автор вважає, що така практика вирі&
шення спорів судами потребує удосконален&
ня відносно доведення захисту прав позива&
ча до реального відновлення його прав або
відшкодування завданої йому шкоди, а це
потребує удосконалення процедури розгляду
справ судами, яка регламентована ЦПК. Так,
за ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України
(далі — ЦК Укураїни) боржник, який прост&
рочив виконання грошового зобов'язання,
на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити
суму боргу з урахуванням встановленого
індексу інфляції за весь час прострочення, а
також три проценти річних від простроченої
суми, якщо інший розмір процентів не вста&
новлений договором або законом. Така
вимога закону нічим не обмежується і може
застосовуватися як під час розгляду справи
судом, так і після ухвалення остаточного
судового рішення.
Що у цій ситуації автором пропо&
нується? Необхідно, на наш погляд, на будь&
якій стадії розгляду справи судом заявляти
додаткові вимоги щодо відшкодування за&
вданої шкоди з урахуванням встановленого
індексу інфляції за весь час прострочення, а
також три проценти річних від простроченої
суми. Така ж сама вимога може бути заявле&
на у разі, коли рішення суду набрало закон&
ної сили, але після цього справа розглядала&
ся тривалий час у касаційній інстанції чи у
зв’язку з нововиявленими чи винятковими
обставинами із зупиненням виконання
рішення суду або виконання рішення також
здійснювалося тривалий час і без врахування
положень ч. 2 ст. 625 ЦК України.
У разі запровадження пропозицій автора
в практику діяльності судів ми неодмінно
маємо помітити поліпшення відносин з ви&
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конанням зобов’язань відповідачами, які
опиняться в гіршому становищі.
Розглядаючи ж це положення з ураху&
ванням прав та обов’язків третіх осіб — як на
боці позивача, так і на боці відповідача, — ми
дійдемо висновку, що вони мають істотні ва&
желі впливу на розглядувану правову ситу&
ацію. Так, у тих випадках, коли відповідач
фактично нічим не ризикує, оскільки при
програші справи в нього виникатиме право
регресного позову до третіх осіб, то тут па&
сивна поведінка третьої особи без са&
мостійних вимог на боці відповідача має пе&
реростати в активну. Уявляється, що третя
особа без самостійних вимог на боці
відповідача має право виконати зобов’язан&
ня за відповідача, не очікуючи ухвалення
рішення, в якому констатуватиметься
більший обов’язок, ніж той, що вона має пе&
ред відповідачем. У цій ситуації всі процесу&
альні зловживання, які використовуватиме
відповідач для затягування вирішення спра&
ви, стосуватимуться його особисто і не
поширюватимуться на третю особу без
самостійних вимог на його боці.
Неважко встановити, що третя особа на
боці позивача вправі заявити про те, що за&
тягування процесу розгляду справи призвело
до порушення його прав у більшому обсязі,
ніж «виграв» позивач, тому вона вправі за&
стосовувати положення ч. 2 ст. 625 ЦК Ук&
раїни і позивач повинен їй компенсувати
шкоду з урахуванням вимог законодавства.
Це положення має зумовити додатковий по&
зов до відповідача щодо відшкодування шко&
ди з урахуванням встановленого індексу
інфляції за весь час прострочення, а також
три проценти річних від простроченої суми.
Така пропозиція автора зумовлена тим,
що в цивільному процесі не існує поняття
зловживання процесуальними правами, хоча
в теорії і на практиці воно широко викорис&
товується. В період, коли в цивільному
процесі основним принципом судочинства
визначено змагальність, говорити про те, що

справа має бути направлена на новий судо&
вий розгляд можна лише в тому разі, коли
суд діяв упереджено і не дав можливості
одній із сторін належним чином обґрунтува&
ти свою позицію по справі і довести її дока&
зами. В усіх інших випадках кожна із сторін
має дбати про те, щоб всі аргументи і докази
були наведені у кожній судовій інстанції.
Звідси випливає, що суд вищої інстанції має
у своєму розпорядженні весь комплекс не&
обхідних для вирішення справи обставин та
доказів, які їх підтверджують або заперечу&
ють їх існування. Отже, він здатен вирішити
справу самостійно, а не відправляти її на но&
вий розгляд. Коли ж скаржник просить суд
направити справу на новий розгляд і не по&
яснює, на підставі яких норм та обставин це
має законно статися, то тут має місце явне
зловживання своїми процесуальними права&
ми, оскільки таким чином відповідач нама&
гається затягнути остаточне вирішення
справи.
Так само можна констатувати, що треті
особи вправі оскаржувати рішення судів
першої та апеляційної інстанції без будь&якої
об’єктивної позиції по справі, а лише на
підставі чітко встановленого у ЦПК права.
Такі дії третьої особи так само можуть зумов&
люватися затягуванням остаточного вирі&
шення справи і відшкодування завданої по&
зивачеві шкоди.
Отже, практично всі особи, які беруть
участь у справі, можуть зловживати надани&
ми їм процесуальними правами, що негатив&
но позначається на діяльності судів різних
інстанцій, які змушені неодноразово пере&
глядати одну й ту саму справу.
Автор також вважає за необхідне надати
судові повноваження за ініціативою сторо&
ни, права якої порушуються в цивільному
судочинстві, визначати ті вимоги сторін, які
слід
розцінювати
як
зловживання
процесуальними правами і адекватно на них
реагувати.

Рекомендовано до друку кафедрою цивільного та трудового права Київського університету
права НАН України.
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Питання державотворення
ПАРЛАМЕНТСЬКІ КОМІТЕТИ І КОМІСІЇ
В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

М. ГОРОВЕНКО
ад’юнкт
(Київський національний університет
внутрішніх справ)
омітети і комісії Верховної Ради
України — органи Верховної Ради
України, основний елемент структу&
ри парламенту України. Вони створені
замість постійних комісій Верховної Ради та
на їх основі.
Подібні структури на рівні найвищого
органу державної влади створювалися ще за
радянських часів. Конституцією УРСР
1937 р. було визначено необхідність обрання
Верховною Радою мандатної комісії, яка ма&
ла перевіряти повноваження, депутатів і
припускалося призначення слідчих та
ревізійних комісій (статті 32–33).
Конституція УРСР 1978 р. докладніше
регламентувала питання і організацію діяль&
ності різного роду комісій як органів Верхов&
ної Ради. Вона містила статті, які передбача&
ли обрання (з числа депутатів) постійних
комісій для попереднього розгляду і підго&
товки питань, що належали до відання Вер&
ховної Ради УРСР, а також для сприяння
проведення в життя законів УРСР та інших
рішень Верховної Ради та її Президії, кон&
тролю за діяльністю державних органів і ор&
ганізацій (ст. 112). Водночас розглядалась
можливість утворення слідчих, ревізійних та
інших комісій з будь&якого питання, відне&
сеного до відання Верховної Ради УРСР. Бу&
ло встановлено, що практично всі суб’єкти
влади зобов’язані виконувати вимоги комісії
Верховної Ради УРСР — надавати необхідні

К

матеріали і документи. При цьому рекомен&
дації комісій підлягали обов’язковому роз&
гляду відповідними органами, установами,
організаціями. Про результат розгляду або
вжиті ними заходи мало бути повідомлено
комісіям [1].
У процесі розбудови незалежної держави
положення Конституції України щодо стату&
су комісій Верховної Ради доповнені й кон&
кретизовані. Відповідні зміни до Основного
Закону вносилися 1991 р (двічі), а також у
1992, 1994 і 1995 рр. Зокрема, було наголоше&
но на участі постійних комісій у законодав&
чому процесі та на їх ролі в обранні й
призначенні певного кола посадових осіб.
У квітні 1995 р. прийнято Закон «Про
постійні комісії Верховної Ради України»,
який акумулював зміст конституційних
поправок і деталізував їх.
Чинна Конституція України містить ли&
ше загальні положення щодо статусу відпо&
відних органів Верховної Ради (ст. 89). Вод&
ночас у ній уточнені їх назви. Так, постійні
комісії по суті отримали назву комітетів. На
розвиток цього уточнення у травні 1997 р.
прийнята постанова Верховної Ради «Про
перетворення постійних комісій Верховної
Ради України у комітети». У липні 1998 р.
прийнято Закон «Про внесення змін до За&
кону України «Про постійні комісії Верхов&
ної Ради України». Його ст. 2 передбачила
заміну в назві і тексті первинного законодав&
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ства, а саме терміна «постійні комісії» на
термін «комітети».
За Конституцією комітети Верховної Ра&
ди України здійснюють законопроектну ро&
боту, готують і попередньо розглядають пи&
тання, віднесені до повноважень парламенту.
Верховна Рада України затверджує перелік
комітетів і обирає їх голів. Закон «Про
комітети Верховної Ради України» докладно
викладає ці норми, вказуючи, що завдання і
компетенція комітетів визначаються поло&
женнями про них, які затверджуються
парламентом, Регламентом Верховної Ради
України, її постановами.
За Конституцією України допускається
утворення у межах повноважень Верховної
Ради тимчасових спеціальних комісій для
підготовки і попереднього розгляду питань.
Основним Законом передбачено також утво&
рення тимчасових слідчих комісій. Вони
призначені для проведення розслідувань з
питань, що становлять суспільний інтерес.
Як і у багатьох інших країнах, утворення
слідчої комісії є своєрідною прерогативою
політичної опозиції у парламенті: за це має
проголосувати не менше як третина від кон&
ституційного складу Верховної Ради Ук&
раїни. Конституцією визначено, що виснов&
ки і пропозиції тимчасових слідчих комісії не
є вирішальними для слідства і суду. Такий
підхід узгоджується із загальносвітовим
досвідом, обумовленим принципами поділу
влади і незалежності суду [1, 187].
У зарубіжних країнах комітети і комісії
парламентів мають не тільки різні функції,
порядок створення тощо. Загалом можна
стверджувати, що у минулому термін «комі&
сія» як у нормативно&правових актах, так і у
юридичній літературі різних країн світу пере&
важно вживався для позначення поняття як
постійних, так і тимчасових структурних еле&
ментів парламентів, тоді як термін «комітет»
майже не використовувався (можливо за ви&
нятком США). У Конгресі США, наприклад,
комітети відіграють більш важливу роль, ніж
комісії. До того ж, до комісій можуть входити
особи, які не є членами Конгресу [2]. На су&
часному етапі термін «комітет» здебільшого
використовують, коли йдеться про постійні
структурні елементи парламентів, а терміном
«комісія» зазвичай позначають такі елемен&
ти, що мають тимчасовий характер, чи (як їх
ще називають) комісії ad hoc.
Більш важливими прийнято вважати
постійні комісії (комітети), які створюються
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на весь строк функціонування парламенту
для виконання його основних завдань та
охоплюють усю компетенцію вищих пред&
ставницьких органів. Однією з головних
функцій постійних комісій (комітетів) пар&
ламентів є розгляд законопроектів, що ста&
новить зміст окремої стадії законодавчого
процесу, а також до функцій зазначених пар&
ламентських органів віднесено обговорення
інших питань, включених до порядку денно&
го роботи законодавчого органу. З цією ме&
тою кожен комітет займається розглядом пи&
тання певної галузі чи сфери, тобто вони є
спеціалізованими, що дозволяє членам таких
комітетів досконало оволодіти специфікою
проблем, віднесених до їх компетенції.
Кількість таких комітетів у різних країнах
неоднакова і коливається від шести в кожній
з палат парламенту Франції до 24 у Бундес&
тазі ФРН [3].
Цікавим є те, що ступінь спеціалізації
вказаних комітетів також різний. Для при&
кладу, в Бельгії та Японії питання, якими
займаються комітети, повністю відповідають
тим, що входять до компетенції відповідних
міністерств. Особливим методом здійс&
нюється розподіл питань для розгляду між
постійними комісіями (комітетами) бри&
танської Палати общин, які фактично є
комісіями ad hoc. Цей висновок можна зро&
бити, оскільки компетенція жодного такого
комітету не визначена. А у Шотландії
постійний комітет розглядає будь&який за&
конопроект, скерований йому спікером.
Тому логічним є те, що зазначені комітети
(комісії) не мають назв і позначаються бук&
вами алфавіту — «А», «В», «С» тощо [4].
У зв’язку з цим система постійних комісій
(комітетів) англійської Палати общин не
призводить до негативної ситуації, що про&
стежується у інших європейських парламен&
тах, за якої постійні парламентські комітети
присвоюють собі функції палати, що їх утво&
рила, та зловживають ними.
Певної гнучкості системі постійних пар&
ламентських комісій (комітетів) надається
шляхом можливості створення тимчасових
комісій. Розмежовуючи ці дві групи парла&
ментських комісій (комітетів і комісій),
Б. Топорнін вказує: «Відмінність між ними
випливає уже із самої назви: постійні комісії
і комітети утворюються на весь термін по&
вноважень вищих представницьких органів,
а тимчасові – на визначений відрізок часу.
Постійні комісії і комітети створюються для
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виконання завдань, пов’язаних з вирішен&
ням основних питань діяльності вищих
представницьких органів. Тимчасові комісії і
комітети створюються для виконання за&
вдань, що мають тимчасовий характер» [5].
Інші науковці практично аналогічно
висвітлюють питання розмежування комісій
і комітетів палати на види за часовим кри&
терієм, але визначають термін діяльності
тимчасових комісій не певним відрізком у
часі, а періодом виконання ними певних
завдань, покладених на останні при їх ство&
ренні. Зокрема, Б. Крилов наголошує: «Тим&
часові комісії, зазвичай, створюються для
розгляду одного визначеного питання і роз&
пускаються після виконання покладених на
них завдань» [6].
Такої ж думки дотримуються як
М. Амеллер, котрий зазначає: «Комісії ad hoc
створюються для розгляду певного конкрет&
ного питання і припиняють своє існування,
як тільки нададуть свої висновки палаті» [4],
так і А. Махненко, який, розглядаючи від&
мінності постійних і тимчасових комісій
парламенту Польщі, вказує: «На відміну від
постійних комісій, права і коло діяльності
тимчасових комісій визначаються у кожному
окремому випадку рішенням Сейму, а не рег&
ламентом. Ці комісії припиняють своє існу&
вання після виконання покладених на них
завдань» [7].
У Великобританії є інші спеціальні комі&
тети, зокрема, так звані, сесійні комітети,
вони щорічно створюються на початку кож&
ної сесії. Серед них у першу чергу слід назва&
ти комітети з питань процедури і парла&
ментських привілеїв. У парламенті Фінляндії
спеціальні комісії займаються підготовкою
питань порядку денного надзвичайних сесій.
Ще одним різновидом відповідних пар&
ламентських структур є слідчі комісії, або
комітети з розслідування. Створення таких
тимчасових структур передбачено практично
в усіх країнах. Слідчі комісії займаються пи&
таннями державно&політичного життя, які
мають певний громадський резонанс: від
розслідування зловживань окремих парла&
ментаріїв та урядовців — до масштабних
політичних скандалів. Їм, звичайно, надано
широкі повноваження: викликати свідків та
експертів, вести протоколи, фіксувати дока&
зи тощо.
Нерідко
припускається
створення
слідчих комісій на вимогу певної кількості
членів парламенту, які становлять меншість.
32

Наприклад, у Латвії і Словенії — це третина,
у ФРН — четверта, а в Греції і Чехії — п’ята
частина складу парламенту (палати). Тим са&
мим опозиції надано додаткову можливість у
її парламентській діяльності.
В основних законах Австрії та ФРН за&
писано, що в своїх діях з розслідування такі
комісії керуються вимогами процесуального
законодавства. У Португалії і Словенії за
відповідними комісіями визнані ті самі по&
вноваження в розслідуванні, що й за судами
та слідчими органами загального характеру.
В Італії слідчі комісії наділені «вищою
слідчою владою» і не можуть бути обмежені у
вивченні питань, визначених їм палатами.
У Франції створюються комісії з контро&
лю та розслідування. Різниця між ними по&
лягає в тому, що перші збирають інформацію
з визначених палатою питань, а останні
перевіряють діяльність державних органів і
установ. Проте формування таких комісій не
припускається в тих випадках, коли певне
питання вже стало предметом досудового
або судового розслідування. У Японії повно&
важення в розслідуванні можуть бути надані
палатами або їх головами будь&якій постій&
ній комісії.
У палатах парламенту Великобританії
можливість створення слідчих комітетів не
передбачена. Однак деякі відповідні права,
зокрема, право викликати свідків та екс&
пертів, мають постійно діючі спеціальні
комітети Палати громад з контролю за
діяльністю міністерств.
У двопалатних парламентах існує прак&
тика створення об’єднаних, спільних комісій
(комітетів) на паритетних, рівних засадах
представництва обох палат. У деяких парла&
ментах з рівноправними палатами функціо&
нують постійні об'єднані комісії (США,
Швейцарія). Компетенція об’єднаних комі&
сій різна. Нерідко вони займаються
адміністративними питаннями, зокрема, уп&
равлінням парламентськими службами.
Іноді також формуються об'єднані слідчі
комісії (Італія).
У Норвегії, де побудову парламенту
можна назвати двопалатною лише умовно,
постійні комісії звичайно працюють як
об’єднані. Одним з різновидів об'єднаних
комісій є так звані узгоджувальні. Їх створю&
ють на паритетних, рівних засадах для
розв'язання розбіжностей між палатами в
процесі прийняття конкретного законопро&
екту. Звичайно до складу узгоджувальних
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комісій входять члени тих постійних комісій,
у яких розглядався законопроект під час йо&
го проходження в палатах. Такі комісії діють
до вирішення справи і мають тимчасовий ха&
рактер. Інші, об’єднані за своїм характером
комісії, звичайно також є тимчасовими утво&
реннями.
На підставі наведеного доходимо вис&
новку, що практика функціонування постій&
них і тимчасових комісій, як специфічних
видів парламентських органів, досить поши&
рена. Але, проводячи їх розмежування, слід
звернути увагу на наступне. По&перше,
постійні комітети (комісії) створюються пе&
реважно на весь термін легістратури вищих
представницьких органів, а тимчасові комісії
на час виконання ними своїх завдань
(дослідження певного питання, розроблення
законопроекту, здійснення парламентського
розслідування), після чого закінчують свою
діяльність. По&друге, повноваження постій&
ного комітету (комісії) охоплюють певну
сферу суспільного життя (суспільних відно&
син) і, відповідно, він опрацьовує усі законо&
проекти, що її регулюють, тоді як тимчасові
комісії уповноважені на дослідження кон&
кретного питання або законопроекту. По&
третє, тимчасові комісії у певних випадках, з
метою глибшого дослідження питань, що
мають важливе значення, або проведення
парламентського розслідування можуть
наділятися особливими повноваженнями,
такими, як право виклику свідків, якими за&
звичай не володіють постійні комітети
(комісії) парламентів.
Розглянуті та інші подібні парламентські
структури не тільки тимчасово замінюють
представницький орган, а й фактично мо&
жуть підміняти його. Діючи в періоди, коли
парламент не функціонує, вони виступають
як самостійний елемент механізму здійснен&
ня державної влади. Тому важливо, щоб по&
вноваження таких парламентських структур
були не лише розумно обмежені, а й чітко
визначені. Сам парламент повинен мати
ефективні й оперативні засоби контролю за
виконанням рішень цих структур і завжди
залишати за собою останнє слово.
Очевидно, що відсутність у Конституції
України норми, яка покладає на комітети
Верховної Ради повноваження щодо здій&
снення парламентського контролю, є знач&
ною прогалиною в конституційному законо&
давстві. Закріплення даної функції за коміте&
тами на рівні Основного Закону забезпечить
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підвищення ефективності їх роботи та
відповідальності у сфері здійснення ними
контрольних повноважень. З другого боку,
це відкине будь&які заперечення щодо кон&
ституційності їх контрольної діяльності.
Відповідно до ст. 89 Конституції України
Верховна Рада вправі утворювати у разі не&
обхідності тимчасові спеціальні і тимчасові
слідчі комісії, їх утворення та діяльність
об’єктивно обумовлюються здійсненням
відповідних повноважень, що охоплюються
контрольною функцією парламенту. Аналіз
роботи слідчих комісій парламенту свідчить,
що їх організація і діяльність вимагають по&
дальшого вдосконалення. Одним із засобів
підвищення результативності роботи цих
комісій є, на мою думку, визначення у май&
бутньому Законі України «Про тимчасові
слідчі та спеціальні комісії» такого правового
статусу даних органів, який забезпечував би
їм право збирати докази у порядку, встанов&
леному чинним кримінально&процесуаль&
ним і адміністративно&процесуальним зако&
нодавством, та обов’язково враховував би
результати їх діяльності органами слідства і
суду. Саме так зазначені питання регламен&
туються у законодавстві низки зарубіжних
країн.
Доцільно також, щоб український пар&
ламент мав право за результатами розгляду
висновків слідчої комісії подавати власні
обґрунтовані висновки безпосередньо на
розгляд суду. Це сприятиме вдосконаленню
порядку реалізації висновків комісій, але
перш за все підвищить дієвість даної форми
контролю. Оскільки співпраця між двома
окремими гілками влади є не тільки прикла&
дом стабілізацій влади, а й розвитком демо&
кратії.
Комітети і комісії є не просто складовою
парламенту, а й «частиною влади». Якщо в
комітетах працюватиме та чи інша частина
депутатів, які представляють різні політичні
сили – то скептично можна зробити висно&
вок, що у законопроектах або у іншій сфері
парламентського життя лобіюватиметься ча&
стина інтересів тієї політичної сили, чиїх
представників від партій і фракцій буде
більшість у комітетах або комісіях. Тоді по&
стає питання: хто буде їх контролювати?
Питання повноважень комітетів і
комісій особливо гостро постає, коли різні
політичні лідери намагаються: то створити
коаліцію, то створити опозицію. Свого часу
лідером партії БЮТ (сьогодні Прем’єр&
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міністром України) Ю. Тимошенко була вне&
сена пропозиція створити повний спектр
контролюючих комітетів для опозиції, які
будуть наділені правами значно вищими, ніж
комітети, котрі теж виконуватимуть контро&
люючі функції. При цьому вона зазначала,
що статус їх буде не нижчий, ніж слідчих
комісій. І це не дивно, оскільки коли писа&

лась Конституція України, то наша країна та
її політична система не знали таких понять,
як «опозиція» чи «коаліція». Але нині (і це
можна віднести до суттєвих прогалин
національного права) їх правовий статус теж
фактично не врегульований.
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асобом досягнення оптимального
політичного статусу профспілок слід
вважати нормативно&правові інстру&
менти збільшення їх політичного впливу.
Вони можуть зумовлювати становище проф&
спілок у політиці переважно в напрямі ціле&
спрямованої їх діяльності з покращення
законодавчого забезпечення умов політич&
ної участі останніх. В межах цього напряму
профспілки можуть використовувати лобіст&
ський тиск для прийняття потрібних законів.
Взаємодіючи з політичними силами та орга&
нами держави, профспілки мають мож&
ливість досягти істотного зростання впливу
на прийняття політичних рішень, важливих
для забезпечення виконання функцій
профспілок та їх організаційного розвитку.
Даний спосіб є історично первинним, він у
найбільшій мірі відповідає потребам проф&
спілок як суб’єктів суспільного життя.
Дії профспілок в межах політико&право&
вої суб’єктності мають оптимізувати їх
політичний статус щодо встановлення пра&
вових засад, які дають можливість діяти ав&
тономно, без визначального зовнішнього
впливу інших політичних суб’єктів. Разом з
тим, можливості покращення правового ста&
тусу профспілок в сучасний період істотно
обмежені. Насамперед тому, що вони не
мають права законодавчої ініціативи та
ресурсів забезпечення необхідного змісту
потрібних правових актів. Вказаними ресур&
сами володіє держава, яка також може
змінювати
політико&правовий
статус
профспілок у відповідності із своїми потре&
бами. Такий спосіб ставить профспілки у
залежність від концептуальних уподобань

З

державних службовців та їхнього ідео&
логічного налаштування.
Серед останніх досліджень і публікацій,
у котрих започатковано розв’язання даної
проблеми і на які спирається автор, є роботи
С. Баткаєва, та В.Землякова [1], Є. Єгорова
[3], Б. Жаркова [4]. У даних працях, відпо&
відно, розглянуті правові засади регулюван&
ня правових відносин та вказані напрями на&
рощування політичної і соціальної актив&
ності профспілок [1], визначено їх пріори&
тетні функції в сучасному суспільстві [3], ок&
реслено загальні характеристики практики
укладення колективних договорів у капіта&
лістичних державах у 1970–1980 рр. [4].
Проте, попри ґрунтовну розробку окремих
аспектів функціонування профспілок, пра&
вової сфери та політики, даний предмет
дослідження має значну кількість істотних
особливостей, що залишилися поза увагою.
Невирішеною раніше частиною загальної
проблеми, котрій присвячується означена
стаття, є логіка взаємозв’язку правової під&
системи життєдіяльності сучасного соціуму з
політичною активністю профспілок.
Деталізація нормативно&правового за&
безпечення оптимізації політичного статусу
профспілок здійснюється за галузевою озна&
кою, оскільки остання відображає сфери
зацікавленості профспілок у правовій
системі.
Соціальна політика у загальних рисах
рідко відрізняється від загальноприйнятих
постулатів, зафіксованих у конституційних
актах. В сучасній Україні Конституцією вста&
новлений необмежений обсяг соціальних га&
рантій. Так, у ст. 36 вказується, що громадя&

© О. Тупиця, 2008
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2008 • № 7 • ISSN 0132 1331 •

35

О. Тупиця

ни мають право на участь у професійних
спілках з метою захисту своїх трудових і
соціально&економічних прав та інтересів [5].
Професійні спілки є громадськими ор&
ганізаціями, що об’єднують громадян,
пов’язаних спільними інтересами за родом їх
професійної діяльності. Профспілки утво&
рюються без попереднього дозволу на основі
вільного вибору їх членів. Усі професійні
спілки мають рівні права. Обмеження щодо
членства у профспілках встановлюються ви&
ключно Конституцією і законами України.
Разом з тим, ст. 43 наголошує на праві
кожного на працю, що включає можливість
заробляти собі на життя працею, яку він
вільно обирає або на яку вільно погод&
жується. Далі вказується, що держава ство&
рює умови для повного здійснення громадя&
нами права на працю, гарантує рівні можли&
вості у виборі професії та роду трудової
діяльності. Політичне значення має й ст. 44
Конституції України, що гарантує право на
страйк. У ній йдеться про те, що ті, хто пра&
цюють, мають право на страйк для захисту
своїх економічних і соціальних інтересів. За&
борона страйку можлива лише на підставі за&
кону. Підставою для інтенсивної політичної
активності профспілок слід також вважати
ст. 46. Вона гарантує право громадян на
соціальний захист, що включає право на за&
безпечення їх у разі повної, часткової або
тимчасової втрати працездатності, втрати го&
дувальника, безробіття з незалежних від них
обставин, а також у старості та в інших
випадках, передбачених законом [5].
З приводу зазначених та подібних право&
вих норм існує фундаментальний політичний
консенсус. Основна політична боротьба у
парламенті та поза його межами розгор&
тається переважно стосовно бюджетних нор&
мативів і джерел їх забезпечення. Інтереси
профспілок в процесі узгодження даних актів
підтверджуються особливою активністю
підприємницьких груп, спрямованою на
відстоювання корпоративних інтересів.
На мою думку, розпад Радянського Сою&
зу, проголошення України незалежною дер&
жавою, заборона комуністичної партії, яка
мала конституційне право партійного
керівництва профспілками, демократизація
суспільства відкрили можливість для само&
стійної діяльності профспілкових організа&
цій в Україні, підвищення їх ролі серед пра&
цюючих. Для цього необхідно було змінити
концепцію профспілкової роботи, визначи&
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ти нову стратегію і тактику в умовах
економічного та політичного реформування
в Україні. Саме період початку&середини
1990&х рр. став основою формування право&
вих засад сучасного політичного статусу
вітчизняних профспілок, апробації напрямів
їх активності в правовій сфері.
Сучасний світовий досвід свідчить, що за
певних соціально&економічних умов проф&
спілковий рух може бути чинником, який
викликає істотні зміни у політичній і еко&
номічній ситуації в країні. У зв’язку з цим
необхідна комплексна оцінка досягнень та
проблем профспілкового руху України. Да&
ний аналіз слугує підґрунтям для перспектив
підвищення безпосередньо політичного зна&
чення профспілок.
Кардинальні зміни, яких зазнали полі&
тична сфера, економічне життя та духовність
суспільства, народжують якісно відмінну (від
старої) свідомість людей, нову мотивацію до
праці. У зв’язку з цим потребують перевиз&
начення роль, функції та методи діяльності
профспілок.
Процеси перебудови призвели до руй&
нації державних і громадських структур, до
значного зменшення ролі і впливу на
суспільне життя. В цих процесах профспілки
зберегли організаційну та структурну
цілісність, не втратили довіри працюючих.
Пояснення цього явища полягає насамперед
в самій природі професійних об’єднань як
громадських організацій. Їх соціальна роль
як добровільних об’єднань громадян із захи&
сту трудових, економічних, соціальних прав
та інтересів залишається провідною. Завдан&
ня захисту людей найманої праці не може
втратити актуальності. Навпаки, здійснення
захисної функції профспілками в умовах
ринкових реформ, зміни форм власності і
власників, формування нових трудових
відносин та поширення безробіття набуло
ще більшого значення [2].
Свого часу в профспілковому просторі
України з’явилося багато різноманітних
видів профспілок. З початку стабілізації
структури національного профруху (із сере&
дини 1994 р.) в Україні функціонували такі
різновиди профспілкових об’єднань: Феде&
рація профспілок України, Національна
конфедерація профспілок, Асоціація вільних
профспілок України. Крім того, на теренах
держави діють незалежні профспілки:
гірників, льотчиків, авіадиспетчерів, інже&
нерно&технічних працівників цивільної авіа&
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ції, машиністів, військовослужбовців, а та&
кож окремі об’єднання регіонів [8]. Кількість
незалежних об’єднань має тенденцію до
збільшення.
Велику увагу українські профспілки тра&
диційно надавали проблемі охорони праці
[7]. З початку існування незалежної Ук&
раїнської держави спостерігалася поступова
передача наглядових функцій з питань охо&
рони праці від профспілок державі. У зв’язку
з цим істотно змінилися підходи ФПУ до
вирішення питань охорони праці. Робота
профспілок зосереджувалася на здійсненні
соціального захисту працівників в умовах
перебудови економіки, роздержавлення та
приватизації підприємств. З цією метою Фе&
дерація брала активну участь у розробленні
та прийнятті Закону «Про охорону праці»
[2], у 18 статтях якого передбачалася участь
профспілок, зокрема, у прийманні в експлу&
атацію нових й реконструйованих виробни&
чих об’єктів, розслідуванні нещасних ви&
падків, професійних захворювань і аварій та
вирішенні інших важливих питань.
Федерація профспілок проводила також
різноманітну практичну роботу, спрямовану
на підтримання охорони здоров’я, збережен&
ня і розвиток масової культурно&освітньої
роботи. Федерація поряд із заходами із
соціального захисту трудящих постійно три&
мала в полі зору питання збереження і роз&
витку об’єктів соціально&культурного при&
значення, скеровувала свої зусилля на пошук
шляхів забезпечення їхнього функціонуван&
ня [10]. Незважаючи на скрутне фінансове
становище, Федерація доклала чимало
зусиль для розвитку і збереження санаторно&
курортних, туристичних, спортивних, на&
вчальних та інших закладів профспілок.
Динамічна активність українських
профспілок у правовій сфері вкладається у
загальносвітову логіку відстоювання сприят&
ливого для найманих працівників норматив&
ного регулювання трудових відносин. Ком&
плекс трудових прав у першу чергу форму&
ють права на вільний вибір роботи, безпечні
та гігієнічні умови праці, справедливу і за&
довільну винагороду за працю без будь&якої
дискримінації, захист зайнятості тощо. До
них належить також право на відпочинок,
яке полягає у розумному обмеженні робочо&
го часу, встановленні вихідних і святкових
днів, оплачуваних відпусток. Фактично
продовженням трудових прав є й право на
гідне існування.
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У повному обсязі основні трудові права
викладено в Європейській соціальній хартії
(ЄСХ), прийнятій у 1961 р. Головний зміст
даного документа істотно доповнений
1996 р. В цій Хартії інкорпоровані всі трудові
права, закріплені раніше в актах ООН, кон&
венціях і рекомендаціях МОП [11]. Разом з
тим, Хартія не тільки здійснює синтез основ&
них трудових прав, а й доповнює з урахуван&
ням новітніх тенденцій у розвитку трудового
права і встановлює певну межу щодо рівня
захисних функцій трудового права, нижче
якої не може опускатися цивілізована
держава.
Перетворення системи економічних
прав на дієвий інструмент спричинило вио&
кремлення серед прав людини колективних
прав, котрі є правами третього покоління та
які вже мають політичний зміст і значення.
До останніх належать право на вільне ство&
рення і захист родини, зокрема для жінок і
дітей; право виробничих колективів на ство&
рення організацій та їхню діяльність, у тому
числі профспілок; право націй і народів на
самовизначення; право на соціальний і
міжнародний порядок, за якого можуть
здійснюватись права людини першого і дру&
гого покоління; сукупні права людства [11].
Для захисту найманих працівників особливе
значення мало виокремлення у самостійний
вид прав людини серед трудових прав, так
званих, профспілкових прав.
Профспілкові права є найважливішим
чинником гарантування трудових відносин і
основою захисту трудових прав. Вони всту&
пають у протиріччя з владою власника
довільно розпоряджатися робочою силою,
визначати умови праці, здійснювати уп&
равління виробництвом і капіталами
підприємств. Разом з тим, дані права нада&
ють найманим працівникам можливість са&
мостійного відстоювання своїх прав.
У практичній діяльності це має вираз у
праві на індивідуальні й колективні трудові
спори і законні засоби їх розв'язання. Важ&
ливе значення у зв'язку з цим мають права
найманих працівників створювати для за&
хисту своїх соціально–економічних інте&
ресів професійні спілки та інші об'єднання,
укладати колективні договори, а в
необхідних випадках – використовувати
законні засоби тиску, включаючи страйки.
Зазначені права складають комплекс
профспілкових прав, які перебувають у
тісній взаємозалежності.
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Істотно важливими складовими права
профспілок на колективні договори є право
найманих працівників вимагати від держави і
наймачів визнання своїх колективно&до&
говірних повноважень. Велике значення
також має право вільно визначати своїх
колективно–договірних представників у
особі конкретних профспілок. Далі важли&
вим елементом є право вільно вступати до
колективних переговорів з будь&якими най&
мачами, включно з транснаціональними
корпораціями. Це право дозволяє проф&
спілкам всього світу вільно, без стороннього
втручання вести переговори на будь&якому
рівні із застосуванням законних засобів тис&
ку, в тому числі страйків. Серйозне значення
має право вільно визначати зміст колектив&
них договорів. Вказане дає підстави брати
участь у розгляді трудових конфліктів, що
виникли, включаючи страйки.
Разом з тим, профспілки відстоюють та&
кож право на прямі колективні дії, спрямо&
вані на захист інтересів найманих праців&
ників. До них належать проведення зборів,
мітингів, демонстрацій, маршів, пікетувань,
страйків та інших заходів з метою привер&
тання уваги уряду, владних структур і широ&
кої громадськості до найгостріших соціаль&
но&економічних проблем, якщо немає інших
засобів впливу на урядову політику [11]. Вка&
зане право глибоко ґрунтується на всій су&
купності викладених профспілкових прав, є
його логічним продовженням. Воно — один
з головних предметів суперечки між профру&
хом та державою, а також неоліберальними
політичними силами і групами інтересів.
Найбільш дієвою формою прямих
спільних дій членів профспілок є страйки
проти роботодавців, спричинені суперечка&
ми, з приводу яких не вдалося дійти консен&
сусу під час переговорів. Застосування права
на страйк — найефективніший засіб
профспілок, найбільш яскрава форма колек&
тивних дій у справі захисту законних інте&
ресів і прав найманих працівників.
Разом з усталеними основними проф&
спілковими правами у 50–70&ті рр. ХХ ст.
набувають легального статусу нові профспіл&
кові права. Мова йде про права профспілок
на участь в управлінні підприємствами або
виробництвом; на спільне з наймачами
врегулювання соціальних наслідків впровад&
ження НТР, пов’язаних з ними проблем охо&
рони праці, виробничого і навколишнього
середовища; на профспілкову діяльність на
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підприємствах (у т. ч. за рахунок підприємців
через систему кредит–часу); на отримання
інформації від підприємств і кампаній для
здійснення колективно–договірної діяль&
ності; на участь у розподілі капіталовкла&
день; на організацію приватного соціального
страхування (зокрема, з безробіття) і пенсій&
ного забезпечення найманих працівників; на
фінансування і ведення політичної діяль&
ності (у т. ч. на законодавчу ініціативу); на
міжнародну діяльність (як самостійно за
профспілковими каналами, так і спільно з
урядовими представниками у МОП та інших
організаціях системи ООН) [11].
Прикладом розвитку удосконалення
правового статусу профспілок сучасної Ук&
раїни можна назвати законодавчу діяльність
парламенту. Зокрема, за даними Федерації
профспілок України, Комітет з питань
соціальної політики та праці рекомендував
Верховній Раді: прийняти за основу проект
закону про соціальний діалог в Україні
(реєстр. № 1440). Законопроектом пропо&
нується визначити правові засади організації
та порядку ведення соціального діалогу в Ук&
раїні щодо вдосконалення трудових, соціаль&
но&економічних відносин, досягнення
взаєморозуміння та громадської злагоди в
суспільстві. У проекті визначено поняття
соціального діалогу, його основні принципи
та сферу здійснення, представництво сторін
тощо. Передбачається порядок створення та
діяльності органів такого діалогу. Зокрема, на
національному і територіальному рівнях з
рівного числа представників сторін соціаль&
ного діалогу відповідного рівня утворюються
Національна тристороння соціально&еко&
номічна рада і територіальні тристоронні
соціально&економічні ради. Законопроект
також визначає представництво сторін ор&
ганів виконавчої влади, найманих праців&
ників та роботодавців. Необхідність прий&
няття законопроекту зумовлена відсутністю
рамкового закону в сфері соціально&трудових
відносин та потребою законодавчого закріп&
лення основ ведення соціального діалогу як
необхідної умови соціально&економічного
розвитку, підвищення життєвого рівня насе&
лення, досягнення злагоди в суспільстві, а та&
кож визначення сторін вказаного діалогу,
правових та організаційних засад його
функціонування на принципах, передбаче&
них конвенціями і рекомендаціями МОП.
Прийняття проекту сприятиме: активі&
зації взаємодії між сторонами соціального
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діалогу на всіх рівнях; створенню необхідних
умов для вдосконалення переговорних про&
цесів між представниками держави, робото&
давців та профспілок. Законопроектом пропо&
нується також внести зміни до Закону «Про
оплату праці» і Кодексу законів про працю Ук&
раїни з метою створення правових передумов
для запровадження погодинної мінімальної
заробітної плати. У проекті зазначено, що
мінімальна погодинна заробітна плата – зако&
нодавчо встановлений розмір заробітної плати
за просту, некваліфіковану працю, нижче яко&
го не може провадитись оплата праці
працівника за годину праці при виконанні
ним обов'язків згідно з трудовим договором.
До мінімальної заробітної плати та мінімаль&
ної погодинної заробітної плати пропонується
не включати доплату за роботу в надурочний
час, у важких, шкідливих, особливо шкідли&
вих умовах праці, на роботах з особливими
природними географічними і геологічними
умовами та умовами підвищеного ризику для
здоров’я, а також премії до ювілейних дат, за
винаходи і раціоналізаторські пропозиції, ма&
теріальну допомогу. Запровадження мінімаль&
ної погодинної заробітної плати дозволить за&
побігти порушенням прав працюючих на на&
лежний рівень оплати їх праці, стимулювати&
ме зростання продуктивності праці. Зміст на&
веденого законопроекту свідчить про високу
актуальність реформування сфери трудових
відносин для політичного порядку денного су&
часної України.

Таким чином, активність профспілок у
сфері запровадження належного правового
забезпечення захисту інтересів найманих
працівників формує стійку сукупність
взаємин професійного руху та національної
політичної системи. Соціальне партнерство
та боротьба за належне визнання і викорис&
тання профспілкових прав стали джерелом
викликів та вимог для інститутів політичної
влади України. Агрегування та артикуляція
профспілками інтересів працюючих, що
спираються на комплекс профспілкових
прав, до певної міри гарантують відстоюван&
ня даних інтересів у тому сенсі, який
найбільше відповідає потребам працівників.
Правові засади існування профспілок в Ук&
раїні і світі складають основу певної позиції,
сукупності можливостей, за допомогою яких
профспілки можуть активно діяти у політиці.
Розширення або звуження цих прав стано&
вить предмет політичної взаємодії. В сучас&
ний період, що характеризується домінуван&
ням технологічних засад політичного мис&
лення, профспілкові права набувають нової
актуальності, оскільки виникає загроза як з
боку специфічного розвитку трудових відно&
син (які стають менш формальними та більш
індивідуалізованими), так і соціально&пси&
хологічного клімату в суспільстві (що харак&
теризується падінням інтересу до колектив&
них дій.)
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доктор юридичних наук
(Інститут економікоправових досліджень
НАН України)
останні роки питання співвідношення
(взаємодії) між державною еконо&
мічною політикою і законодавством
стало актуальним та вельми значущим у
практичному плані. Громадськість все часті&
ше звертає увагу на відставання законодавст&
ва від потреб економічної політики та й вза&
галі від економічного розвитку. З іншого бо&
ку, чимало нарікань висловлюється на адресу
різної невиразності в економічній політиці,
на її неспроможність дати чіткі орієнтири
для розвитку законодавства. Нерідко, коли
йдеться про напрями реформування еко&
номічної політики, то законодавству відво&
диться службова, вторинна роль — роль про&
стого засобу «закріплення» тих або інших
форм і методів діяльності в економіці або
«оформленню» нібито вже заздалегідь ви&
никлих відносин. Однак це не що інше, як
перекручення головного змісту як еко&
номічної політики, так і законодавства.
Порушення узгодженості між еконо&
мічною політикою і законодавством останнім
часом виявилося настільки нестерпним, що
стало предметом пильної уваги з боку
суспільства і держави. Симптоматичним у
цьому плані було проведення у травні 2005 р.
парламентських слухань з теми «Законодавче
забезпечення сучасної економічної політики
в умовах конституційної реформи». У Реко&
мендаціях цих слухань, схвалених Постано&
вою Верховної Ради України від 21 червня
2005 р., передбачалась необхідність системно&
го вдосконалення законодавства з питань
економічної політики держави [1]. Таким чи&

В

ном, парламент визначив один із основних
напрямів упорядкування економічної політи&
ки та відповідного до неї законодавства.
Розуміло, що нові і складні завдання на&
вряд чи можуть бути виконані, якщо задо&
вольнитися окремими змінами у здійснені
економічної політики та простою «розчист&
кою» законодавства. У даному разі особливо
важливо врахувати глибинний і органічний
зв’язок економічної політики і того законо&
давства, яке забезпечує її здійснення. Якщо
перша потребує суттєвого удосконалення, то
цього ж самого потребує й законодавство.
А ще важніше враховувати зв’язок обох цих
суспільних чинників з економікою як бази&
сним явищем. У всіх цих питаннях неможли&
во обійтись без використання здобутків ме&
тодологічного рівня.
Безумовно, важливо усвідомити, що еко&
номіка і право взаємопов’язані і здійснюють
вплив один на одного. Але ж водночас це
різні суспільні явища. Перша з них є пород&
ження реальних, переважно об’єктивних
(базисних) відносин, а друге — відносин
ідеологічних, переважно суб’єктивних
(надбудовних).
При цьому не слід очікувати, що у мето&
дологічних постулатах щодо цих явищ усе
раз і назавжди вирішено. До того ж у рамках
однієї теорії або доктрини можуть зустрітися
суперечливі твердження. Тому їх слід розгля&
дати лише як орієнтири у дослідженнях кон&
кретних відносин. Так, К.Маркс і Ф. Енгельс
одного разу зазначили (наведено мовою ви&
користаного джерела): «…как будто во Фран&
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ции не известно уже с давних пор, что право
само по себе ничего не даёт, а только санкци&
онирует существующие отношения» [2]. Чи
можна зробити з цього висновок, що марк&
сизм завжди розглядав право як пасивне
явище? При систематичному аналізі цих пи&
тань виявляється, що вони трактуються не&
однозначно. У В. Леніна є така формула:
«Политика не может не иметь первенства пе&
ред экономикой» [3]. Але ж подолати такі су&
перечності допомагає той же марксизм і
приходе нам на виручку, говорячи про важ&
ливість діалектичного підходу, необхідності
виявлення природи того чи іншого явища,
його причин і протиріч.
Сказане вище підштовхує нас до необхід&
ності пошуку причин порушення рівноваги у
співвідношенні політики і права в українсь&
ких реаліях. У свою чергу, це потребує з’ясу&
вання деяких історичних моментів. Перш за
все слід згадати, що становлення економіки
на нових засадах у суверенній Україні поча&
лося саме з прийняття такого акта, як Закон
УРСР «Про економічну самостійність Ук&
раїнської РСР» від 3 серпня 1990 р. Саме в
цьому акті містилися перші положення про
основи нової державної економічної політи&
ки та про головні напрями розвитку відпо&
відного законодавства.
Цікаво, що в ті часи у наших законодавців
склалося уявлення, що для забезпечення фор&
мування ринкової економіки достатньо вида&
ти близько 60 законодавчих актів у сфері гос&
подарювання. Однак не минуло й трьох&чоти&
рьох років, як всі стали свідками лавинного
зростання законодавства. Велика кількість
актів почала охоплювати різні сфери господа&
рювання без попереднього обґрунтування,
усвідомлення специфіки правової форми,
цілей і принципів законотворення. Стало
очевидним й зростання неузгодженості нор&
мативних актів і окремих норм.
Деякі спроби призупинити в той час цю
«хворобу росту» мали місце, але вони вияви&
лися неадекватними реальній ситуації. Бага&
то сподівань покладалося, наприклад, на ко&
дифікацію, але ж вона почала запроваджува&
тися вже з початком нового століття.
Внаслідок цього склалася ситуація, коли
молода держава Україна досить швидко поча&
ла втрачати рідкий в історії шанс сформувати
своє господарське законодавство на розумних
засадах та й ще у короткі терміни. Адже наша
країна могла б формувати законодавство з
«чистого аркуша», оскільки не мала потреби
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розплутувати вузли протиріч законодавства,
що в інших державах складалися протягом
століть. У нас же спромоглися в дуже корот&
кий строк зав’язати такі тугі вузли протиріч,
не розрубавши яких неможливо було просу&
ватися по шляху оздоровлення економіки.
В останні роки ситуація в масиві госпо&
дарського законодавства не тільки не випра&
вилася, а навпаки — погіршилася: значно зріс
його обсяг та додалося неузгодженостей. Про&
ведена кодифікація охопила невелику
кількість актів, а їх величезний масив так і за&
лишився без потрібної систематизації.
Внаслідок цього в Концепції вдосконалення
державного регулювання господарської діяль&
ності, схваленої Указом Президента України
від 3 вересня 2007 р., констатувалось, що
відставання правового регулювання від стану
відносин у сфері господарської діяльності не&
гативно позначається на іміджі України у світі.
Велика провина в цьому лягає саме на
законотворчу діяльність, яка значною мірою
втратила керованість та своє справжнє при&
значення. Наші законодавці, вільно або ми&
моволі, показали, що створення законів —
справа не така вже й складна, мовляв, «не
святі горшки ліплять!». Більш ніж наочно бу&
ло продемонстровано, що закони у сфері
господарювання — це прості інструменти
поточної державної економічної політики,
по суті, протоколи прийнятих рішень дер&
жавних органів. На жаль, забувалося, що це
йде врозріз із постійно повторюваними дек&
лараціями про побудову правової держави.
Адже така держава повинна визнати верхо&
венство права й відмовитися від спроб підга&
няти його раз за разом під свої інтереси.
Тим часом постійні коливання в еко&
номічній політиці, шарахання від командних
методів до ринкових й навпаки автоматично
відображалося в законах та інших актах, ство&
рювало різноспрямовану регламентацію гос&
подарських відносин, зіштовхувало приватні
інтереси із суспільними. З усіх цих причин на&
ше господарське законодавство почало галь&
мувати соціально&економічне реформування.
Наведене вище дозволяє зробити певні
висновки у площині взаємовідносин державної
економічної політики і законодавства. По&пер&
ше, було показано, що саме нове українське за&
конодавство відкрило дорогу до запроваджен&
ня в державі самостійної економічної політики.
По&друге, була з’ясована головна причина пе&
ретворення законодавства в «архів протоколів
управлінських рішень» — це наслідок несприй&
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няття більшістю державних органів специфіки
законодавства, їх байдужість до необхідності
створення гармонійної системи законодавства.
По&третє, сучасне законодавство зі своїми не&
доліками (надмірною множинністю актів та
неузгодженістю) створює значні перешкоди
для впровадження державної економічної
політики та її удосконалення.
Наукове вирішення зазначеної неординар&
ної проблеми повинно передбачити насамперед
усунення причин неузгодженості економічної
політики та законодавства. Передумовою ж
цього є розуміння та врахування логіки і голо&
вних особливостей взаємодії цих явищ. Таку
взаємодію можна собі уявити як своєрідне «си&
лове поле», в якому діють три чинника: прояви
економічної політики, дія норми законодавст&
ва, на їх перехресті — економічні відносини, які
становлять об’єкт впливу.
Канали взаємного впливу державної
економічної політики і законодавства задля
наочності доцільно розглянути на такій
логічній схемі.
1. Державна економічна політика голо&
вним чином визначає стратегію і тактику
соціально&економічного розвитку, реалізує
державні програми модернізації господарю&
вання, стимулює інвестиційно&інноваційні
напрями діяльності, здійснює контроль за
діяльністю монополій.
2. Законодавство (передусім господарсь&
ке законодавство) також має чималі важелі
безпосереднього впливу на економіку. Тут,
наприклад, йдеться про певні дозволи та
заборони при здійсненні економічної діяль&
ності, застосування санкцій за різні право&
порушення тощо.
При цьому зауважимо, що правові засо&
би впливу на економічні відносини можуть
бути ефективними лише тоді, коли вони є
економічно обґрунтованими, адекватними
конкретним видам цих відносин.
3. У певних умовах економічні методи і
форми роботи, вироблені в межах державної
економічної політики, не можуть самостійно
дійти до конкретних учасників економічних

відносин. Тут норми законодавства викону&
ють роль «провідників» економічних рішень.
Так чи інакше ці норми стають одними із за&
собів економічного управління. Однак сказа&
не не означає, що правові норми існують як
додаткові, допоміжні засоби поряд з іншими
формами і засобами управління. Вони швид&
ше за все пов’язані з усіма елементами керую&
чої системи, виконуючи роль її стабілізатора.
4. Сучасна модель правового регулюван&
ня повинна відображати нові цілі й інтереси
економічного розвитку. Тут відповідний
зміст правовим нормам надає економічна
політика. Проте це не означає, що ця модель
повинна у всіх деталях відображати будь&які
зміни в економіці. Вона є не стільки простим
«зліпком» економічних процесів, скільки
їхнім укрупненим відбитком. Законодавст&
во, з погляду його суспільної ролі в цілому
слід зв’язувати з дією всієї надбудови
суспільства, а тому підкоряти державну еко&
номічну політику цілісному руху цього
суспільства. Це й буде переконливою
відповіддю на основні вимоги, що виплива&
ють з принципу верховенства права[4].
5. Державна економічна політика і зако&
нодавство як явища здатні чинити безпосе&
редній вплив одне на другого. Так, законо&
давство покликане закріплювати форми ре&
алізації державою економічної політики та
забезпечувати реалізацію всіх напрямів цієї
політики. Доцільно було б розробити окре&
мий законодавчий акт, який би максимально
повно вирішував ці проблеми.
6. У свою чергу, саме в межах еко&
номічної політики виникають ініціативи з
необхідності прийняття нових законодавчих
актів, а також готуються проекти таких актів.
Таким чином, у науковій і практичній
роботі економічного й правового характеру не&
обхідним є найбільш точне знання про
взаємодію економічної політики і законодав&
ства. Це знання повинно стати відправною
точкою якісного відновлення керування еко&
номікою в цілому та загального удосконалення
всього масиву господарського законодавства.
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ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК
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кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач науководослідної лабораторії
(НДІ фінансового права)
учасний етап розвитку вітчизняного
податкового права характеризується
складністю і багатоаспектністю за&
вдань, що стоять перед юридичною наукою,
реформування чинного податкового законо&
давства супроводжується серйозними про&
блемами. Через різні об’єктивні та суб’єк&
тивні причини «пробуксовує» розробка про&
екту Податкового кодексу України. Звертаю&
чись до специфіки, властивої саме те&
перішньому часу, слід зазначити, що нині
особливої актуальності набуває дослідження
процесуальної складової податково&право&
вого механізму. Податкове процесуально&
правове регулювання є особливо значущим,
оскільки, з одного боку, воно спрямоване на
забезпечення безумовного виконання подат&
кового обов’язку, а з другого, — виступає
гарантом захисту законних інтересів плат&
ників. Водночас слід констатувати, що
правова регламентація податкового процесу
потребує нагального вдосконалення, норма&
тивна база його функціонування в повному
обсязі не сформована, податково&процесу&
альна теорія розроблена неналежно, тому
можемо прогнозувати розгортання наукової
дискусії у галузі податкового процесу.
Зазначені проблеми в повній мірі нале&
жать й до правового регулювання податково&
го обліку. Необхідно зазначити, що до те&
перішнього часу серед вчених&юристів навіть
відсутня єдність поглядів стосовно питання,
що слід розуміти під податковим обліком.
Зауважу, що традиційно дослідження подат&
кового обліку здійснюється за декількома на&
прямами. Як правило, він розглядається:
а) як складова податкового обов’язку [1, 190];

С

б) прояв податкової облікової політики
(облікової політики для цілей оподаткуван&
ня) [2]; в) елемент податкової діяльності [3,
10]; г) категорія, що «примикає» до правово&
го механізму податку (до основних і додатко&
вих елементів) [4, 165–172, 206–211]; д) через
призму аналізу компетенції державних ор&
ганів [5, 37]. Безумовно, висловлені підходи
мають право на існування. Проте дослідни&
ками рідко зачіпається процесуальна приро&
да податкового обліку; і саме на розгляді
цього важливого аспекту зосередимо увагу.
На початку дослідження звернемося до
позиції проф. М. Кучерявенка. Можна лише
підтримати його точку зору щодо визначення
конструкції обліку в податкових відносинах
як системної категорії. Аналізуючи су&
купність облікових обов’язків, у системі по&
даткового обов’язку в цілому, він вказує на
необхідність враховувати їх деяке роздвоєння
й формування обов’язків з обліку платників
податків і обов’язків з обліку об’єкта оподат&
кування. При цьому сукупність обов’язків,
пов’язаних з обліком платників податків та
зборів, вчений обґрунтовано пов’язує з одним
із основних елементів правового механізму
податку (платником) [6, 199]. Що ж до подат&
кового обліку доходів та витрат платника по&
датків погоджуюсь з точкою зору М. Кучеря&
венка, який розглядає його в розрізі додатко&
вих елементів правового механізму податку
[7, 195— 200]. Водночас, слід особливо вказа&
ти, що досліднику необхідно бути вкрай обе&
режним, щоб не переступити тонку межу між
податковою реєстрацією та податковим
обліком. Вони — близько примикаючі
правові явища, але при всій їх спільності все ж
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таки це різні провадження (нехай і в рамках
однієї податково&процесуальної стадії — по&
передньої). Стисло розглядаючи проблему
співвідношення цих податково&процесуаль&
них проваджень, зазначу, що вона
вирішується фахівцями в галузі фінансового
права по&різному. Деякі вчені фактично вва&
жають податковий облік складовою податко&
вої реєстрації [8, 70], проте більшість
дослідників займає протилежну позицію,
включаючи податкову реєстрацію як компо&
нент до податкового обліку [9, 266; 10, 345].
Пропоную третій варіант вирішення цього
проблемного
питання
—
податкова
реєстрація та податковий облік є самостійни&
ми податково&процесуальними проваджен&
нями. Однак докладний розгляд підстав для їх
розмежування виходить за рамки даної
публікації — це предмет окремого дослі&
дження.
Для правильного розуміння правової
природи податкового обліку важливо звер&
нутися до точки зору О. Мінаєвої. Вона
цілком обґрунтовано аналізує податковий
облік у двох аспектах: у широкому й вузько&
му. При цьому розгорнуте значення податко&
вого обліку охоплює процес фіксації майна
платника податків, вчинених ним госпо&
дарських операцій та їх результатів. Податко&
вий облік у широкому розумінні означає
практично будь&який облік, що здійс&
нюється (у тому числі статистичний і бухгал&
терський) з метою оподаткування. У цих
умовах бухгалтерський облік використо&
вується для обчислення суми податку й
реалізує обліково&фінансову та обліково&по&
даткову функції. Вузьке значення податко&
вого обліку, на її думку, припускає викорис&
тання спеціалізованої облікової системи, яка
застосовується винятково з метою оподатку&
вання, для визначення суми податку або збо&
ру. Даний аспект податкового обліку затре&
буваний тоді, коли йдеться про ситуацію, в
умовах якої бухгалтерський облік неможли&
во застосовувати для розрахунку сум по&
датків [11, 9]. І, справді, у чистому вигляді
податковий облік застосовується досить
рідко, у той час як методологія податкового
обліку практично скрізь заснована на обліку
бухгалтерському.
Податковому обліку властиві риси
фінансового обліку. Це природно, оскільки
він є складовою фінансового обліку. На мою
думку, фінансовий облік — це родове понят&
тя, а податковий облік — видове, що
44

співвідноситься як частина з цілим. О. Аш&
маріна, досліджуючи відносини у сфері
фінансового обліку, розглядає їх як елемент
фінансової системи. При цьому вона вклю&
чає їх до умовно виділеної групи відносин,
що опосередковують процес фінансової
діяльності, тобто тих, які приводять в рух
фінансову систему в матеріальному зна&
ченні. Серед цієї сукупності фінансових
відносин вона також виділяє відносини у
сфері грошового обігу та фінансового кон&
тролю [12, 12]. До такого слушного висновку
важко що&небудь додати. Відбиваючи досяг&
нутий нею науковий результат на реалії по&
датково&правового регулювання, можна
констатувати наступні два моменти: 1) дійс&
но відносини щодо податкового обліку
сприяють реалізації основної (фіскальної)
функції податку (безпосередньому напов&
ненню централізованих фондів грошових
коштів за рахунок податкових платежів,
мобілізації значної частини державних до&
ходів); 2) податковий облік слід розглядати, з
одного боку, як облікову модель, а, з другого
— як систему правових норм, котра регулює
відповідні суспільні відносини.
Аналізуючи облік як правову категорію,
О. Ашмаріна вважає, що це інструмент для
отримання комплексно опрацьованої інфор&
мації. І далі вона вказує: «У свою чергу,
норми права, що регулюють ці процеси, по&
кликані встановити вимоги, необхідні для
отримання не просто різнорідних потоків
інформації, а й потоків інформації, які ро&
зуміються та читаються одноманітно й дифе&
ренціюються залежно від того або іншого
критерію їх відособлення із загального маси&
ву інформації відповідно до поставленого
завдання» [12, 26].
У науковій літературі часто вказується на
взаємозв’язок податкового обліку й податко&
вого контролю. Відомий російський вчений
І. Кучеров з цього приводу пише: «З метою
проведення податкового контролю платни&
ки податків підлягають обліку в податкових
органах відповідно за місцем знаходження
організацій, місцем знаходження їх відо&
кремлених підрозділів, місцем проживання
фізичних осіб, а також за місцем знаходжен&
ня нерухомого майна і транспортних засобів,
що їм належать та підлягають оподаткуван&
ню» [13, 193]. О. Пантелєєв, цілком поділяю&
чи висловлену позицію, йде далі й позначає
цей облік платника податків як перший етап
податкового контролю [14, 71].
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2008 • № 7 • ISSN 0132 1331 •

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ЯК ПОДАТКОВО ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Близької точки зору дотримуються
А. Тедєєв та В. Паригіна. При цьому вони та&
кож виходять з передбачуваного цільового
призначення податкового обліку. На їх по&
гляд, облік платників податків у податкових
органах є обов’язковим й здійснюється з ме&
тою проведення податкового контролю, а
точніше — для забезпечення його ефектив&
ності [10, 344].
Слід зазначити, що певна логіка в наве&
дених міркуваннях звичайно є. Дійсно,
зв’язок між податковим контролем і податко&
вим обліком існує. Податковий контроль як
податково&процесуальне провадження про&
низує всі стадії, тому важко навести випадки,
в яких допустиме перешкоджання кон&
трольній діяльності. Повертаючись до роз&
гляду співвідношення податкового контролю
й податкового обліку, слід констатувати, що
зв’язок між ними носить опосередкований
характер. Основне призначення податкового
обліку — це «допомога» у виконанні платни&
ком податків свого конституційного обов’яз&
ку зі сплати податкових платежів. Тому є всі
підстави погодитись з О. Мінаєвою, яка
стверджує, що податковий облік реалізується
з метою оподаткування [11, 9]. Що ж до по&
даткового контролю, то «участь» в реалізації
цієї мети для податкового обліку є другоряд&
ною і відстроченим у часі завданням. Вик&
ривлене сприйняття взаємозв’язку між дани&
ми правовими категоріями можливо відбу&
вається через змішування понять «податко&
вий облік» і «контроль податкового обліку».
У контексті проблеми, що досліджується,
слід звернути увагу на точку зору О. Ногіної.
Розглядаючи податковий облік, вона дохо&
дить висновку, що він є тим базисом, на яко&
му починають будуватися відносини між
платниками податків і податковими органа&
ми, оскільки без постановки на податковий
облік податкові органи не мають реальної на&
годи здійснити стосовно такого платника по&
датків заходи податкового контролю і, як
наслідок, притягати останнього до відпові&
дальності [9, 266]. Але, як вбачається, катего&
ричної прив’язки обліку до податкового
контролю вона не дотримується. Її думка про
те, що здійснення податкового обліку є най&
важливішим видом діяльності податкових
органів, навряд чи може викликати запере&
чення у об’єктивного дослідника.
Так, Д. Вінницький також не є прихиль&
ником ототожнення податкового контролю й
обліку. Звертаючись до розгляду цільового
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критерію розмежування податкових проце&
дур, він вважає за необхідне відмежувати
облікове провадження від контрольного [15,
310]. При цьому податкове контрольне про&
вадження вчений відносить до податкових
охоронних процедур [15, 311]. Водночас, роз&
глядаючи структуру особливої частини по&
даткового процедурного права, Д. Вінниць&
кий облікове податкове провадження відно&
сить до розділу «Податкові загальнорегуля&
тивні процедури» і включає до нього: взяття
на облік (статті 83 — 86 ПК РФ); звітність і
декларування (статті 80–81 ПК РФ); інфор&
мування й повідомлення (ст. 16, абз. 2 ст. 52
гл.10 ПК РФ); облік витрат на споживання
(статті 86.1—86.3 ПК РФ) [15, 310–311].
Як вже зазначалося, коректно розгляда&
ти податковий облік за двома напрямами:
облік платників податкових платежів та
облік доходів і витрат платників податкових
платежів. Ці види податкового обліку пев&
ною мірою відрізняються. Тим не менш, у
своїй сукупності вони утворюють єдине по&
датково&процесуальне провадження.
Водночас зауважу, що практично
відсутні комплексні дослідження податково&
го обліку. З одного боку, це викликано по&
зицією законодавця, який розвів правове ре&
гулювання податкового обліку по різних
статтях профільного Закону (ст. 5 та ст. 9
Закону від 25 червня 1991 р. «Про систему
оподаткування»). З іншого — вчені віддають
перевагу розгляду тих чи інших видів подат&
кового обліку, виходячи зі своїх наукових
пріоритетів.
Так, О. Мінаєва на прикладі обліку при
визначенні об’єкта та бази оподаткування ви&
окремлює ряд послідовних етапів процесу ор&
ганізації цього обліку: 1) попередній — на
якому підприємство визначає свою облікову
політику; 2) акумулюючий — на якому відбу&
вається збирання та обробка первинної
інформації про всі витрати підприємства, по&
несені за звітний період, і розподіл їх між
усіма підрозділами підприємства; 3) роз&
поділяючий — етап, коли на рахунок обліку
буде зібрано всі витрати, безпосередньо поне&
сені цими підрозділами; 4) калькуляційний —
етап, на котрому визначається калькуляція
собівартості продукції (послуг) [11, 6]. Авто&
рові даної статті імпонує викладена наукова
позиція. У той же час, вважаю, цілком ви&
правданим буде уникати застосування в цьо&
му контексті терміна «етап». Він відбиває
просторово&часову характеристику, динаміку
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процесуальної діяльності і може призвести до
невиправданого зміщення податкового облі&
ку в сферу процесуальної стадійності або,
навіть, до їх ототожнення [16, 44].
На завершення дослідження доцільно
звернути увагу на декілька пропозицій та
висновків:
1. Пропоную розглядати податковий
облік не тільки в розрізі діяльності компе&
тентних (державних) органів. На мою думку,
слід враховувати самостійні дії платників по&
даткових платежів (завжди) та дії податкових
агентів (у випадках, передбачених податко&
вим законодавством).
2. Податковий облік — безперервне відо&
браження у хронологічному порядку: а) фак&
торів господарської діяльності, які впливають
чи можуть вплинути на визначення податко&
вої бази; б) інформації, що відбиває фактич&
ний стан платника податкових платежів.
3. У проекті Податкового кодексу Ук&
раїни, анонсованому народним депутатом
М. Катеринчуком [17], передбачено виділен&
ня структурних підрозділів, присвячених по&
датковому обліку: статті 31–39 «Облік плат&
ників податків» та статті 51–55 «Податковий
облік і податкова звітність». Можна тільки
підтримати таку ініціативу законодавців.
Водночас, на мою думку, питання кодифі&

кації податкового законодавства необхідно
вирішувати комплексно. У зв’язку з цим на&
гальним завданням постає розробка й при&
йняття Податково&процесуального кодексу
України.
4. Специфіка податкового обліку може
суттєво відрізнятися навіть в межах одного
виду. На особливість правової регламентації
впливають: а) характер діяльності платника;
б) правовий статус платника; в) застосування
спеціальних податково&правових режимів;
г) хто є ініціатором провадження.
Окремо зауважу, що наведений перелік
не є вичерпним.
Викладене вище дає підстави визначити
податковий облік як податково&процесуаль&
не провадження, компонент податкового
процесу. Податковий облік — комплексне
системне утворення впорядкованої сукуп&
ності послідовно здійснюваних процесуаль&
них дій (регламентованих податково&проце&
суальними нормами), які характеризуються
єдністю змісту, формують однорідні пра&
вовідносини у галузі податкового обліку як
платників податкових платежів, так й їх до&
ходів (витрат) та викликають потребу вста&
новлення об’єктивних даних і закріплення
результату в підсумкових офіційних доку&
ментах.
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творення правових основ для захисту
інтересів споживачів фінансових по&
слуг, правове супроводження діяль&
ності і розвитку конкурентоспроможного
ринку фінансових послуг в Україні, правове
забезпечення єдиної державної політики у
фінансовому секторі України здійснюється
на основі базового закону — «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг». Цей Закон встановлює
загальні правові засади у сфері надання
фінансових послуг, здійснення регулятивних
та наглядових функцій за професійною
діяльністю з надання фінансових послуг.
Водночас його вплив на сферу фінансових
послуг неспроможний убезпечити цю остан&
ню від тіньових відносин, які займають
помітне місце в кожному з її сегментів,
більше того — демонструють тенденції до
розвитку. Аналіз даної проблеми саме в кон&
тексті посилення нормативно&правових за&
сад функціонування сфери (ринків) фінан&
сових послуг як передумови її детінізації є
актуальним і заслуговує на увагу.
Можна погодитися з авторами, які на
науковому рівні досліджували дану пробле&
му, що сфера фінансових послуг — це
«полісистемне утворення, що зосереджує на&
вколо себе різноаспектні явища та процеси,
які знаходяться в певній ієрархії та взаємодії
і, таким чином, набувають рис складної
організаційно&регулятивної системи» [1].
У більш конкретному розумінні сфера
фінансових послуг являє собою насамперед
відповідні ринки та їх базові сегменти, до
яких належать банківські послуги, страхові
послуги, інвестиційні послуги, операції з
цінними паперами та інші види ринків, що
забезпечують обіг фінансових активів.
Звичні трактовки поняття «фінансові акти&
ви» суттєво обмежують можливості реально&
го сприйняття функціонального механізму

С

на ринках фінансових послуг. Водночас за&
конодавець дає чітке й однозначне ро&
зуміння даного поняття. Фінансові активи —
це «кошти, цінні папери, боргові зобов’язан&
ня та право вимоги боргу, що не віднесені до
цінних паперів» [2].
Базовими сегментами сфери фінансових
послуг також виступають фінансові устано&
ви. Фінансова установа — це юридична осо&
ба, яка спеціалізується в наданні фінансових
послуг та яка виконує відповідні посеред&
ницькі функції на фінансовому ринку. До
фінансових установ належать банки, кре&
дитні спілки, ломбарди, лізингові компанії,
довірчі товариства, страхові компанії, уста&
нови накопичувального пенсійного забезпе&
чення, інвестиційні фонди і компанії та інші
юридичні особи, виключним видом діяль&
ності яких є надання широкого спектра
фінансових послуг [2].
Відповідно до чинного законодавства та
реальної практики розмаїтий спектр фінан&
сових послуг концентрується в таких різно&
видах: 1) залучення фінансових активів із зо&
бов’язанням щодо наступного їх повернен&
ня; 2) довірче управління фінансовими акти&
вами; 3) діяльність з обміну валют; 4) фінан&
совий лізинг; 5) надання гарантій та поручи&
тельств; 6) надання коштів у позику, в тому
числі і на умовах фінансового кредиту; 7) по&
слуги у сфері страхування та накопичуваль&
ного пенсійного забезпечення; 8) переказ
грошей; 9) торгівля цінними паперами;
10) факторинг; 11) випуск платіжних доку&
ментів, платіжних карток, дорожніх чеків
та/або їх обслуговування, кліринг, інші
форми забезпечення розрахунків.
Підприємливе використання зазначених
фінансових інструментів робить ринки
фінансових послуг, які включають у свій ко&
ловорот значні грошові суми та інші фінан&
сові активи, досить фінансоємними. Це, в
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свою чергу, породжує спроби з боку суб’єктів
підприємницької діяльності, які відповідно
до закону мають право здійснювати про&
фесійну діяльність з надання фінансових по&
слуг найвигіднішим для себе чином (і по
можливості поза законом) використати
відповідні фінансові ресурси. У такій же сис&
темі працюють і споживачі таких послуг. За&
ради досягнення бажаної мети досить актив&
но використовуються тіньові домовленості,
лобістські впливи, а іноді, зазвичай, спроби
прямого ігнорування інтересів держави [3].
Певним чином цьому сприяє те, що за
українським законодавством фінансові уста&
нови можуть створюватися у будь&якій ор&
ганізаційно&правовій формі, якщо закони з
питань регулювання окремих ринків фінан&
сових послуг не містять спеціальних правил
та обмежень, а також можливість надавати
окремі фінансові послуги юридичним осо&
бам, що за своїм правовим статусом не є
фінансовими установами. Тому найчастіше
доводиться констатувати практику, коли не&
велику кількість фінансових операцій
здійснюють дрібні ринкові структури, які не&
спроможні домогтися органічного поєднан&
ня відповідного масиву супутніх послуг. А це,
в свою чергу, збіднює (якщо не деформує)
інфраструктуру відповідних ринків.
Для запобігання подібним явищам вель&
ми важливо дисциплінувати та вдосконали&
ти державне регулювання ринків фінансових
послуг, головним чином шляхом здійснення
законодавцем комплексу нормативно&пра&
вових
та
організаційно&регулятивних
заходів. З цією ж метою законодавець ство&
рив спеціальний уповноважений орган ви&
конавчої влади — Державну комісію з регу&
лювання
ринків
фінансових
послуг
(Держфінпослуг). Однак у політиці уряду
щодо ринків фінансових послуг часто бракує
визначеності та послідовності.
В Україні все ще відсутнє необхідне зако&
нодавче та нормативно&правове забезпечен&
ня комплексного розвитку ринкових фінан&
сових інституцій, зокрема, сфери фінансових
послуг, у рамках якої дістали б розвиток усі
важливі її сегменти. Найбільшим недоліком є
те, що ринки, які спеціалізуються в поши&
ренні найбільш актуальних різновидів фінан&
сових послуг, знаходяться поза рамками
фінансово&правового регулювання. Фінан&
сове право як таке ніяк не може визначитися
зі своїм предметом. Теоретики фінансового
права в переважній більшості демонструють
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незрозумілий стоїцизм у відстоюванні кон&
цепцій, які були прийнятні для адміністра&
тивно&командної системи, однак цілком ана&
хронічні для ринкової системи. Особливо це
стосується сфери фінансових послуг та її
ключових сегментів, які на сьогодні немов би
врегульовуються нормами цивільного та
господарського кодексів, а на ділі (за своєю
суттю та змістом діяльності) мали б бути вре&
гульовані фінансовим правом. Саме така
практика має місце в країнах з цивілізовани&
ми ринковими відносинами [4].
Ігнорування Україною досвіду західно&
європейських країн щодо фінансово&право&
вого регулювання ринків фінансових послуг
має своїм наслідком тінізацію відносин між
учасниками даної сфери. Свого часу Прези&
дент України вимушений був визнати, що
тінізація, особливо в сфері економічних,
фінансових відносин, «набрала масштабів
національної епідемії». Адже в тіні ство&
рюється майже половина реальної економіки
(тобто реальних доходів та прибутків), поза
банками обертається третина усієї грошової
маси, діяльність ринків фінансових послуг є
непрозорою [5]. З моменту даної заяви мало
що змінилося на краще, бо весь час влада ро&
бить спроби лікувати біль, а не саму хворобу,
тобто бореться з тіньовою економікою як
явищем, а не з умовами (першопричинами),
які її породжують [6].
Надзвичайно важливим сегментом сфе&
ри фінансових послуг і водночас надмірно
вразливим щодо тінізації відносин у цьому
сегменті є страховий бізнес. Ретельне
вивчення ситуації в страховій галузі та обго&
ворення стану справ із представниками стра&
ховиків надає підстави для виділення таких
головних проблем, невирішеність яких стри&
мує розвиток страхової діяльності: по&перше,
це масове використання страхування для ле&
галізації доходів, отриманих незаконним
шляхом («відмивання грошей»), і, по&дру&
ге, — безсистемний механізм та інструмен&
тарій державного регулювання й нагляду.
Брак фінансово&правового і професійного
регулювання ринку страхування та низькі
етичні норми учасників ринку призводять до
масового укладання удаваних страхових угод.
При цьому порушуються такі принципи
страхування: а) відшкодування абсолютно
випадкових збитків; б) використання страху&
вання як засобу зменшення ризику страху&
вальника; в) використання перестрахування
як засобу зменшення ризику страховика.
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Відповідно всі удавані страхові угоди
поділяються на три види. Удавані страхові
угоди першого виду передбачають сплату
страховиком страхового відшкодування у ви&
падках, коли заздалегідь можуть бути перед&
бачені учасниками угоди (невідповідність
екологічних умов нормам, затримка виплати
заробітної плати та ін.). Угоди цього виду
використовують те, що витрати на страхуван&
ня можуть зменшувати базу оподаткування, а
суми отриманих страхувальником страхових
відшкодувань не оподатковуються. Таким
чином, страхувальник може:
— зменшити суму податкових зобов’я&
зань у відповідному періоді (сплатити стра&
хову премію за удаваною угодою), а у наступ&
ному періоді поповнити обігові кошти
(отримати суму страхового відшкодування) й
остаточно їх використати на цілі, що нале&
жать до витрат на основну діяльність;
— сплатити страхову премію та забезпе&
чити сплату заробітної плати своїм праців&
никам опосередковано у формі страхового
відшкодування страховика та уникнути
сплати податків на фонд оплати праці.
Використання страхування для інших,
ніж зменшення ризику, цілей є суттєвою ха&
рактеристикою другого виду удаваних стра&
хових угод. Такі угоди використовують різни&
цю між оподаткуванням страховиків та інших
суб’єктів господарювання (страховики спла&
чують 3% із суми доходу, підприємства мають
сплатити 30% прибутку). Типовою є така
тіньова за своєю суттю схема. Утворюються
дочірні страхові компанії, засновники або
інші пов’язані особи перераховують їм під
виглядом страхової премії свій прибуток,
страхова премія відноситься на витрати стра&
хувальника, загальна сума податку пов’яза&
них осіб зменшується, а збільшений прибу&
ток страховика перерозподіляється (внески в
статутні фонди, сплата дивідендів тощо).
Третій різновид удаваних страхових угод
базується на викривленні призначення пере&
страхування. В практиці українського ринку
перестрахувальні премії здебільшого сплачу&
ються з метою отримати необліковані кош&
ти, часто — готівкові. Наслідком укладання
удаваної угоди з перестрахування є те, що пе&
рестраховик (часто — нерезидент), отримав&
ши перестрахувальну премію, повертає її
(сам або опосередковано) страховику або
іншій особі. В удаваних угодах усіх трьох
видів часто використовується завищений
страховий тариф (ціна страхування) для
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підвищення обсягу фінансових потоків. Си&
стемна та зростаюча практика укладання та
виконання удаваних страхових угод пере&
шкоджає ефективному функціонуванню
національного господарства та призводить
до: зменшення надходжень до бюджетів
різних рівнів; крадіжок грошових коштів в
особливо великих розмірах; порушення інте&
ресів численних співвласників майна.
Перевірка фінансових результатів робо&
ти страхових компаній у 2005–2006 рр.
засвідчила, що 60 % сум страхових платежів
були перераховані за удаваними страховими
угодами. Майже 69 % загальної кількості
вивчених страховиків укладають удавані уго&
ди. Все це підтверджує низьку ефективність
фінансово&правового регулювання даної
сфери ринку фінансових послуг. А звідси —
мають місце досить загрозливі тенденції. За
період з 1996 по 2006 роки суми, перерахо&
вані по удаваних страхових угодах, зросли
більше ніж у десять разів; відповідно зросли
ті суми, які спрямовуються на отримання не&
облікованих коштів, у тому числі готівкових.
Обсяги платежів по удаваних страхових уго&
дах у цей період збільшилися з 0,2 % до 1 %
ВВП України. Одним з очевидних наслідків
такої, по суті, злочинної практики є змен&
шення бази оподаткування. Так, сума гро&
шей, отриманих по удаваних страхових уго&
дах в 2006 р., в 1,9 раза перевищувала
дефіцит зведеного бюджету України. Стра&
хові платежі по удаваних страхових угодах
сягали в 2005 р. майже 4 % доходів кон&
солідованого бюджету України; недоотрима&
но податків у сумі, яка становить щонаймен&
ше 1% доходної частини бюджету.
На переконання контролюючих органів,
схеми ухилення від сплати податку застосо&
вуються переважною більшістю вітчизняних
страхових компаній. Неконтрольована
фінансова діяльність страхових компаній є
джерелом тіньового функціонування знач&
них фінансових ресурсів поза банками. Не&
облікована готівка, що могла потрапити в
обіг через псевдоперестрахування в 2006 р.,
становила 1,7% всіх грошей поза банками в
Україні на той час. Також досить поширеною
є практика, коли платежі по псевдоперестра&
хуванню надсилаються за кордон, що завдає
відчутної шкоди фінансовій системі країни
та національному господарству. В 2006 р. такі
платежі сягали майже 1,7 % зовнішнього
боргу країни та 17 % сум, сплачених на
обслуговування зовнішнього боргу. Зловжи&
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вання на страховому ринку України можливі
через порушення в удаваних угодах прин&
ципів страхування. Усунення вказаних
зловживань передбачає поліпшення законо&
давчого забезпечення та посилення фінансо&
вого контролю за дотриманням учасниками
ринку цих принципів.
Чинний Закон України «Про страхуван&
ня» визначає страхові випадки як певні події,
у разі настання яких страхування захищає
майнові інтереси громадян та юридичних
осіб (ст. 1). Таким чином, випадковий харак&
тер явища або події, що страхуються, визна&
чений недостатньо. Крім внесення відповід&
них змін до закону, проблема може бути
вирішена, якщо орган державного регулю&
вання страхової діяльності визначить
обов’язкові вимоги до страхових випадків та
встановить дієвий контроль за їх дотриман&
ням. При цьому доцільно залучати органі&
зації страховиків, такі, як Ліга страхових ор&
ганізацій України, для уникнення помилок
та заформалізованого підходу.
Удавані страхові угоди, як правило, укла&
даються всередині груп пов’язаних осіб. Про&
блема може бути вирішена, якщо чітко виз&
начити ознаки пов’язаних осіб і встановити
обмеження на страхові операції між ними.
При цьому можна використати досвід
подібного регулювання у банківській системі
України. Також доцільно визначити статус та
обмежити діяльність страхової компанії, яка
головним чином обслуговує корпоративні
інтереси окремої материнської компанії або
групи підприємств (кептивної компанії).
Потрібне удосконалення контролю та
більш ефективне фінансово&правове регу&
лювання операцій з перестрахування. Цьому
сприяло б, зокрема, регулярне видання спи&
ску, куди увійдуть компанії, з якими дозво&
ляється укладати договори з перестрахуван&
ня. Список мав би три основні групи, дві з
яких заповнюються автоматично:
перша група — всі українські компанії, що
мають відповідні ліцензії, за винятком ком&
паній, які перебувають під спеціальним нагля&
дом та відповідно зазначені як ненадійні;
друга група — всі іноземні компанії,
включені до рейтингів Standard&Poor’s та
A. M. Best, якими користується більшість
учасників світового ринку для визначення
фінансової стабільності;
третя група — іноземні компанії, що не
входять до міжнародних рейтингів, але в
індивідуальному порядку затверджені регу&
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ляторним органом на основі аналізу їх фінан&
сового стану та реєстраційних документів.
Для повсякденної роботи може стати у
нагоді довідник із затвердженими ознаками
удаваних договорів страхування та наслідків
їх укладання.
Укладанню та виконанню удаваних стра&
хових угод сприяє широке використання не&
грошових засобів платежу за страхові послу&
ги. Таким чином, порушується еквіва&
лентність обміну із шкодою товаровиробни&
кам і нанесенням збитків підприємствам;
дезорієнтується страховий ринок та населен&
ня щодо стану справ окремого страховика,
коли основний показник діяльності ком&
панії — обсяг отриманих страхових пла&
тежів — не відображає реального досвіду та
конкурентних переваг страхової компанії.
Доцільно поетапно заборонити використан&
ня як засобу платежу по договорах страху&
вання будь&яких засобів, крім грошей.
Вагомою причиною наявності тіньових
схем та операцій на страховому ринку країни
є фрагментарність і низький рівень відпо&
відних підзаконних нормативних актів саме
у системі фінансового права. На сьогодні
рівень методологічного супроводу складання
й аналізу фінансової звітності страховиків не
дає можливості побудувати єдину інфор&
маційну базу про структуру та результати
діяльності страхових компаній. Окремі по&
казники, що надаються страховиками у
звітах, як правило, неспівставні і некоректні,
що унеможливлює ефективний аналіз і на&
гляд за фінансово&господарським станом
страхової компанії та якістю її послуг.
Відсутність єдиного фінансово&правового
підходу до регуляції та нагляду проявляється
також у постійних випадках надання
індивідуальних дозволів окремим страхови&
кам. З одного боку, це порушує принцип
рівності суб’єктів господарювання перед
державою, а з іншого, — відкладає вирішен&
ня відповідних проблемних питань за суттю.
Спостерігається неузгодженість органів
фінансового нагляду у діях відносно учас&
ників страхового ринку, через що відбувається
дублювання інформації та неприйнятне для
іноземних партнерів обтяження співро&
бітництва з українським ринком вимогами
надання різного роду однакових довідок.
Окрім ускладнення процесу роботи, такі
підходи погіршують репутацію України на
світовому ринку страхових послуг. Має місце
незахищеність споживачів страхових послуг
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через безконтрольність страхових компаній
щодо звуження страхового покриття та
розширення винятків зі страхового захисту,
зарегламентованість суттєвих елементів роз&
гляду заяв страхувальників про виплату їм
страхових сум та страхового відшкодування.
Актуальною проблемою страхового на&
гляду залишається контроль за платоспро&
можністю страховиків. Страховики не
зобов’язані відстежувати загальні та спе&
цифічні показники платоспроможності з
потрібною періодичністю (нині — щоквар&
тально як статистична звітність). Ефектив&
ний механізм фінансово&правового контро&
лю за дотриманням встановлених показ&
ників відсутній, що частково зумовлено бра&
ком стандартизації форм контролю та авто&
матизованого його здійснення на підставі
відповідних безпаперових даних від страхо&
виків. Страхування є багатовіковим і консер&
вативним видом фінансових послуг, щодо
якого, на відміну від новітніх послуг фінан&
сового інжинірингу (наприклад, із викорис&
тання похідних інструментів), розроблено
деталізований корпус норм і рекомендацій.
Загальносвітові стандарти ведення страхової
справи повинні бути адаптовані для
національного середовища та централізова&
но запроваджені в Україні.
Ситуація, коли закони наповнені юри&
дичними колізіями, використовуються
вибірково, під «заявки» зацікавлених учас&
ників, означає одне: нині в ходу тіньове
судочинство, а отже, правовий бедлам, без&
силля, бездіяльність законів, украй низький
коефіцієнт корисної дії нормативно&право&
вих актів. Цьому необхідно покласти край.
У цьому сенсі нагальною є потреба забезпе&
чити в першу чергу транспарентність фінан&
сового законодавства, створити дієздатну
систему нагляду та контролю за ринками
фінансових послуг, невідкладно розпочати
реальну боротьбу за тотальний безготівковий
грошовий обіг. У цивілізованих ринкових си&
стемах готівка не перевищує 5–6 %, у нас,
щонайменше, 45 %. Отже, на цій стадії вже
закладена відчутна фінансова тінізація. Дав&
но на часі порядок, щоб усі покупки
вартістю, приміром, понад 10 мінімальних
заробітних плат, оплачувалися виключно че&
рез банківські рахунки. Украй важливо виве&
сти «на світло» власників багатомільйонної
нерухомості, зокрема вітчизняних латифун&
дистів, реальних власників багатоповерхо&
вих будівель у найпрестижніших районах
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столиці, інших великих містах. Законодавча
пасивність щодо зазначених і багатьох інших
ділянок тіньових відносин засвідчує одне — у
фінансово&послуговій сфері країни прева&
люють лобістські угрупування та «союзи»,
що мають тіньову (але реальну) більшість у
депутатському середовищі країни.
Такий стан «боротьби» з тінізацією зу&
мовлений, зокрема, відсутністю в державі
належної координації зусиль щодо практич&
ної реалізації ефективних заходів для реаль&
ної протидії даному явищу; відсутністю на&
лежної секторальної (сегментної) дифе&
ренціації тіньових відносин, що реально ус&
кладнює оцінку, а відтак — і розробку дієвих
заходів щодо детінізації тих чи інших сфер,
галузей, відповідних ділянок національної
економіки. Без належної деталізації тінізації,
її секторальних ознак, зведення проблеми
лише до узагальнюючих параметрів унемож&
ливлює ефективну протидію цьому процесу.
У рамках чинного законодавства коорди&
наційні, контрольні та наглядові функції за рин&
ками фінансових послуг здійснює ряд уповнова&
жених органів. Таким органами, на сьогодні, є:
— Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України (Держ&
фінпослуг) і в її рамках функціонує департа&
мент (з повноваженнями Комітету) з страхо&
вого нагляду;
— Державна комісія з цінних паперів і
фондового ринку (ДКЦПФР) — щодо ринків
цінних паперів і похідних цінних паперів;
— Національний банк України (НБУ) —
щодо ринку банківських послуг;
— Державний комітет фінансового
моніторингу України (Держфінмоніторинг)
— щодо протидії запровадженню в легаль&
ний обіг фінансових ресурсів, одержавних
злочинним шляхом;
— Антимонопольний комітет України —
у межах повноважень, визначених законом.
У наведеному вище переліку державних
регуляторів сфери фінансових послуг
Держфінпослуг є базовою інституцією —
спеціальним уповноваженим органом, який
безпосередньо відповідає за процес станов&
лення, функціонування і розвиток сфери
фінансових послуг в країні. Наш аналіз пока&
зує, що спеціальний уповноважений орган
нерідко користується наданими законом мож&
ливостями досить вибірково і суб’єктивно.
Необхідно визнати, що органічна взаємодія
між даними державними інституціями до цьо&
го часу не налагоджена. Скоріше навпаки —
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спостерігається явна тенденція до прямого
ігнорування будь яких спроб до координації
зусиль, які зі свого боку ініціював
Держфінпослуг. Тому цілком закономірно, що
останнім часом усе більш активно пропа&
гується ідея створення свого роду «мегарегу&
лятора» фінансового ринку, який би був упов&
новаженим координувати дії взаємопов’яза&
них сфер, і в першу чергу — Держфінпослуг,
Держфінмоніторину та ДКРЦПФР. На нашу
думку, створення універсального координую&
чого органу з широкими повноваженнями та
функціями регулювання найбільш важливих
сфер фінансового ринку, які нині знаходяться
в стадії становлення і тому гострої (фактично
— недобросовісної) конкуренції, сьогодні є
невідкладним. Адже складні інтегративні сис&
теми, якою нині є сфера фінансових послуг,
потребують не роздільного регулювання, а
навпаки — поєднання інформації, фінансово&
правових зусиль, можливостей і організа&
ційних форм задля адекватного реагування на
потреби споживачів фінансових послуг.
Необґрунтовану конкуренцію між упов&
новаженими органами, які розділені функ&
ціонально і кожен всіляко відвойовує сферу
свого особливого впливу, провокує недоско&
налість законодавчої бази, на якій базується
кожен з державних регуляторів. Фінансові по&
слуги — це різновид підприємницької, бізне&
сової сфери. І тут важливий не потоковий
спосіб надання тих чи інших послуг, а фінан&
сово&правовий ексклюзив, тобто копітка,
скрупульозна робота в кожному конкретному
випадку представлення споживачеві (а ос&
таннім, як правило, є підприємець чи бізнес&
мен як публічна юридична особа) відповідної
фінансової послуги або відповідного їх пакету.
До фундаментальних причин утворення
єдиного регулятора щодо сфери фінансових
послуг у багатьох країнах світу належать:
— зростання числа і ролі фінансових груп,
у яких єдиний власник володіє декількома

фінансовими інститутами, що надають фінан&
сові інструменти (продукти), які відносяться
до різних секторів фінансового ринку;
— перехресні пропозиції (або прагнення
фінансових інститутів до перехресної пропо&
зиції) фінансових продуктів: наприклад,
страховиками «пенсійних» послуг, банками
— послуг по колективному інвестуванню і
роботи на ринку цінних паперів; брокерсь&
ко&дилерськими компаніями — прийом «де&
позитів» від населення;
— потреба скорочення витрат держави
на нагляд і регулювання фінансового ринку
при підвищенні його якості, у тому числі на
міжсегментних «кордонах».
Відмова від практики, коли обов’язковою
умовою (принципом) регулювання окремих
сегментів фінансового ринку є створення
спеціального, окремого органу по регулюван&
ню фінансових ринків, на наше переконання,
сприятиме розвитку прозорих відносин у цих
останніх. Наш аналіз показує, що формуван&
ня єдиного уповноваженого органу для всієї
сфери фінансових послуг у різних країнах
здійснювалося по&своєму, що, в свою чергу,
приводило до створення різних комбінацій
державного впливу на фінансово&послугову
сферу. Але за різних підходів до побудови ор&
ганізаційно&регулюючої моделі у кінцевому
підсумку перемагав принцип, коли уповнова&
жені органи мали виконувати не стільки кон&
трольно&наглядові, скільки комбінаторні, ко&
ординуючі, узгоджувальні функції. При цьо&
му звичайно єдиний «нормативно регулюю&
чий» орган створюється у формі нечисленно&
го колегіального органу, що об’єднує в собі
представників ряду зацікавлених державних
органів, і спеціальна юридична служба з
функціями вироблення погоджених норма&
тивних актів чи надання необхідних фінансо&
во&правових консультацій. Саме такий підхід
сприятиме детінізації сфери фінансових
послуг в Україні.
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кандидат юридичних наук, доцент
(Київський славістичний університет)
осподарським кодексом України
(далі — ГК) в законодавство і практику
правового регулювання господарської
діяльності офіційно запроваджена така клю&
чова, основоположна категорія, як госпо&
дарські відносини. Опосередкування зазна&
чених відносин правом відображає категорія
господарських правовідносин. Дослідження
теоретичних і практичних аспектів цих пра&
вовідносин, науковий аналіз підстав їх ви&
никнення, зміни і припинення, розроблення
і впровадження відповідних практичних ре&
комендацій постає як одне із важливих на&
укових і практичних завдань господарсько&
правової науки, спрямоване на сприяння
становленню і зміцненню правового госпо&
дарського порядку, що є особливо актуаль&
ним у сучасних умовах розвитку ринкової
економіки.
У вітчизняній науці господарського пра&
ва відсутні системні дослідження госпо&
дарських правовідносин в аспекті новоприй&
нятого ГК. Окремі риси таких правовідно&
син характеризуються у навчальній літера&
турі [1; 2; 3], монографічних дослідженнях
[4] і наукових статтях [5; 6]. Теоретичні й
практичні питання юридичних фактів як
підстав виникнення, зміни і припинення
господарських правовідносин за рідкими ви&
нятками [7, 72; 8] поки що знаходяться поза
увагою дослідників.
Юридичні факти традиційно вивчаються
в загальній теорії права та у галузевих право&
вих дослідженнях — цивільних, сімейних,
трудових тощо [9, 115]. У господарському
праві подібні дослідження тільки започатко&

Г

вуються і набувають актуальності. Як відзна&
чається у літературі, у цій галузі має місце
своя особлива система юридичних фактів,
які слугують підставами виникнення, зміни і
припинення господарських правовідносин
[7, 72].
Метою даної статті є дослідження юри&
дичних фактів як підстав виникнення, зміни
і припинення господарських правовідносин
на основі положень ГК України, іншого гос&
подарського законодавства, висновків за&
гальної теорії права і галузевих юридичних
наук.
Господарські правовідносини, як і пра&
вовідносини будь&якої іншої галузевої на&
лежності, є явищами динамічними — вони
існують у часі, тобто виникають, змінюють&
ся, припиняються. Динаміка правовідносин
пов’язана з рядом передумов, серед яких у
теорії права, звичайно, називають норми
права, правосуб’єктність і юридичні факти
[10, 376]. Аналогічні передумови правовідно&
син відзначаються і в галузевих правових
дослідженнях [11, 37; 12, 16]. Поширюючи
це положення на господарські правовідно&
сини в якості передумов їх виникнення,
зміни і припинення слід назвати норми гос&
подарського права, реалізації яких слугують
відповідні правовідносини, господарську
правосуб’єктність учасників останніх як вла&
стивість їх бути суб’єктами господарських
відносин, мати відповідні права і обов’язки у
сфері господарювання, а також юридичні
факти.
Норми господарського права слугують
формально&юридичною підставою госпо&
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дарських правовідносин, а також визнача&
ють правовий статус кожного з видів учас&
ників цих відносин, чим обумовлюють їх
господарську правосуб’єктність. Отже, ди&
наміка господарських правовідносин най&
більше пов’язана саме з юридичними факта&
ми, оскільки норми права і господарська
правосуб’єктність мають значно більш
сталий характер. Юридичні факти саме й ви&
ступають підставами виникнення, зміни і
припинення господарських правовідносин.
Слід відзначити, що окремі дослідники
включають юридичні факти до складу пра&
вовідносин [13, 349; 14, 17]. Більшість же до&
тримується протилежної точки зору [15, 201;
16, 100], що, як уявляється, є більш обґрун&
тованим.
В основі визнання у правових нормах за
тими чи іншими обставинами значення
юридичних фактів лежить їх необхідний
зв’язок з поведінкою суб’єктів. Регулювати
правом поведінку учасників господарської
діяльності можна лише в тому разі, якщо
норми прив’язані до суспільної економічної
практики цих учасників, якщо вони вибірко&
во підходять до відповідних економічних
явищ, об’єктивно мають регулятивну роль,
оскільки зазначені учасники в практиці з ме&
тою задоволення своїх інтересів визначають
у типових ситуаціях відповідний спосіб своєї
поведінки [10, 385].
У правознавстві класифікація юридич&
них фактів як складних явищ, що породжу&
ють правовідносини, здійснюється за різни&
ми критеріями. В аспекті даного досліджен&
ня теоретичне і практичне значення мають
насамперед класифікації юридичних фактів
за гносеологічною природою (вольовим
моментом) на події та дії, за юридичною
природою дій (на правомірні і непра&
вомірні), за тривалістю в часі, а також за
структурою (прості і складні).
Стосовно першої з названих класифі&
кацій характерною рисою системи юридич&
них фактів у господарському праві виступає
те, що в ній переважають дії учасників
господарської діяльності як такі, що вста&
новлюють правовідносини. Але це не
виключає, що в ряді випадків законодавство
важливу роль відводить подіям як юридич&
ним фактам, що змінюють чи припиняють
господарські правовідносини [7, 72].
Підставами виникнення, зміни і припи&
нення господарських правовідносин можуть
слугувати як правомірні, так і неправомірні
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юридичні факти. Причому, в числі перших
можуть бути як юридичні акти, що здійсню&
ються з метою реалізації конкретних право&
вих результатів (укладення господарського
договору, проведення приватизаційного
конкурсу, концесійного конкурсу тощо), так
і юридичні вчинки, які безпосередньо не пе&
реслідують правові цілі, але об’єктивно, не&
залежно від волі й намірів суб’єкта, породжу&
ють правові наслідки (створення об’єктів
інтелектуальної власності). Неправомірні
юридичні факти — господарські правопору&
шення, породжують, як правило, відносини
юридичної відповідальності.
За тривалістю в часі юридичні факти мо&
жуть бути одноактні та тривалі. У зв’язку з
цим серед останніх у теорії виділяють право&
вий (юридичний) стан як самостійний особ&
ливий вид юридичного факту, що триває у
часі безперервно або періодично виникає, і
може бути результатом як подій, так і дій, як
правомірних, так і неправомірних. Правовий
(юридичний) стан займає особливе місце се&
ред юридичних фактів у господарському
праві. Так, факт створення та існування
підприємства або іншого суб’єкта господа&
рювання викликає до життя безліч госпо&
дарських правовідносин.
Разом з простими (елементарними)
юридичними фактами підставами виник&
нення, зміни і припинення господарських
правовідносин часто виступають і складні,
тобто так звані фактичні склади, коли для
виникнення юридичних наслідків потрібен
не один юридичний факт, а сукупність двох
або декількох таких фактів. Так, відповідні
положення нормативно&правового акта —
постанови Кабінету Міністрів України від
4 квітня 2000 р. № 599 «Про запровадження
аукціонів з продажу нафти, газового конден&
сату, скрапленого газу та вугілля» разом з ак&
том органу виконавчої влади — рішенням
Мінекономіки України щодо визначення на
конкурсних засадах базової біржі є підставою
для виникнення правовідношення з ор&
ганізації і проведення аукціону з продажу
вказаних енергоресурсів між визначеним на&
званою постановою видобувним чи перероб&
ним підприємством і цією біржею.
У теорії розрізняють два види фактичних
складів: а) за принципом незалежного нагро&
мадження елементів складу — як проста їх
сукупність, значення має лише наявність та&
кої сукупності фактів; б) за принципом
послідовного нагромадження елементів —
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2008 • № 7 • ISSN 0132 1331 •

ЮРИДИЧНІ ФАКТИ ЯК ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

юридичні наслідки настають лише у разі на&
громадження елементів складу у визначено&
му порядку. Обидва ці варіанти мають місце
стосовно правовідносин, що досліджуються.
Зокрема, для виникнення договірного
приватизаційного господарського пра&
вовідношення необхідна така послідовність
юридично значущих дій: прийняття рішення
про приватизацію об’єкта державної або ко&
мунальної власності, проведення привати&
заційного конкурсу, укладення договору
купівлі&продажу об’єкта приватизації. Або
заснування суб’єкта господарювання —
юридичної особи опосередковується фак&
тичним (юридичним) складом, елементами
якого є такі юридичні факти: волевиявлення
засновника (засновників) про намір ство&
рення такого суб’єкта (відповідне рішення
або засновницький договір), формування
статутного фонду створюваного суб’єкта,
державна реєстрація фактично створеного
суб’єкта господарювання [8, 47–51].
При дослідженні проблеми юридичних
фактів як підстав виникнення господарських
правовідносин варто враховувати і наявність
правових презумцій і фікцій. У господарсь&
кому праві частіше застосовуються пре&
зумпції, що можуть бути спростовані (ст. 218
ГК закріплює презумпцію винуватості учас&
ника господарських відносин). Щодо
фікцій — це, наприклад, визнання фізичної
особи безвісно відсутньою згідно зі ст. 43 ЦК
України. Якщо така фізична особа є
суб’єктом підприємницької діяльності, то
визнання її безвісно відсутньою виступає
підставою припинення абсолютного госпо&
дарського правовідношення з ведення влас&
ної господарської діяльності цим суб’єктом
та підставою виникнення організаційно&гос&
подарського правовідношення з державної
реєстрації припинення підприємницької
діяльності даної особи (ст. 46 Закону України
від 15 травня 2003 р. «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців», лист Держкомітету Ук&
раїни з питань регуляторної політики та
підприємництва від 27 липня 2007 р № 5497
«Щодо припинення підприємницької діяль&
ності фізичної особи — підприємця у разі її
смерті, оголошення її померлою або визнан&
ня фізичної особи — підприємця безвісно
відсутньою»).
ГК України, інші нормативно&правові
акти господарського законодавства не
містять легального переліку підстав виник&
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нення, зміни і припинення господарських
правовідносин. Разом з тим аналіз змісту ок&
ремих норм Кодексу може допомогти у
з’ясуванні того, з яких підстав виникають
господарські правовідносини. Так, ст. 144 ГК
передбачає підстави виникнення майнових
прав та обов’язків суб’єкта господарювання.
Оскільки юридичний зміст господарських
правовідносин складають саме права та
обов’язки суб’єктів, у тому числі й майнові,
підстави виникнення цих прав та обов’язків
можна розглядати і як підстави виникнення
відповідних правовідносин. Адже останні
існують не інакше, як у правах та обов’язках
їх учасників (суб’єктів). Стаття 174 ГК
закріплює підстави виникнення господарсь&
ких зобов’язань. Останні є одним із видів
господарських правовідносин, і тому підста&
ви їх виникнення в повному обсязі входять
до більш широкої категорії підстав виник&
нення господарських правовідносин.
Аналіз і узагальнення змісту вказаних
норм ГК дає можливість назвати підстави, з
яких можуть виникати, змінюватися і припи&
нятися господарські правовідносини: безпо&
середньо із закону або іншого нормативно&
правового акта, що регулює господарську
діяльність; з акта управління господарською
діяльністю (акта органу державної влади, ор&
гану місцевого самоврядування, їх посадової
особи, іншого суб’єкта управління госпо&
дарською діяльністю); з господарського дого&
вору та інших угод, передбачених законом, а
також з угод, не встановлених законом, але
таких, які йому не суперечать; внаслідок по&
рушення вимог закону при здійсненні госпо&
дарської діяльності; у результаті створення
об’єктів інтелектуальної власності; внаслідок
інших дій суб’єктів, а також подій, з якими за&
кон пов’язує настання правових наслідків у
сфері господарювання. Перелік цих підстав
ґрунтується на легальній законодавчій основі.
Щодо таких наведених у ст. 144 та ст. 174
ГК підстав виникнення господарських зо&
бов’язань і відповідно майнових прав та
обов’язків суб’єкта господарювання, як за&
подіяння шкоди, придбання або збереження
майна за рахунок іншої особи без достатніх
на те підстав, створення та придбання майна
з підстав, не заборонених законом, то вони,
як уявляється, не мають вирішального зна&
чення у господарській діяльності й повністю
охоплені наведеною вище формулою
«внаслідок інших дій суб’єктів, а також
подій...».
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Разом з тим, щодо саме цих інших дій та
подій, то в числі таких, як підстави виник&
нення
господарських
правовідносин,
можуть бути названі заяви і звернення учас&
ників господарської діяльності, зокрема
звернення суб’єктів господарювання із за&
явами про отримання ліцензій або патентів
на здійснення окремих видів господарської
діяльності відповідно до встановленого
порядку, звернення із заявами операторів те&
лекомунікацій щодо виділення номерного
ресурсу, звернення із заявами про надання
дозволу на будівництво об’єкта містобуду&
вання та багато інших. Зважаючи на значну
поширеність таких заяв і звернень як підстав
виникнення одного з основних видів госпо&
дарських правовідносин — організаційно&
господарських, вони заслуговують бути
визначеними окремим рядком у переліку
цих підстав.
Сформульований таким чином перелік
підстав виникнення, зміни і припинення гос&
подарських правовідносин не є вичерпним,
як і перелік підстав виникнення майнових
прав та обов’язків суб’єкта господарювання
(ст. 144 ГК) та перелік підстав виникнення
господарських зобов’язань (ст. 174 ГК).
Вважається доречним розглянути окремі
із зазначених підстав виникнення госпо&
дарських правовідносин.
Закон або інший нормативно&правовий
акт, що регулює господарську діяльність, мо&
жуть бути підставами виникнення окремих
видів господарських правовідносин. До них,
зокрема, належать правовідносини, що ви&
никають із законів так званого адресного ха&
рактеру (Закон України від 5 березня 1997 р.
«Про реструктуризацію заборгованості Кри&
ворізького державного гірничо&металургій&
ного комбінату «Криворіжсталь»» тощо), а
також деяких інших законів (нормативно&
правових актів). Так, Державна програма
приватизації, що затверджується Законом
України, і прийняті на її розвиток акти
відповідних органів виконавчої влади про
приватизацію конкретних об’єктів держав&
ної власності виступають підставами виник&
нення господарських правовідносин з при&
ватизації цих об’єктів. Закон України від
16 жовтня 1997 р. «Про електроенергетику» є
підставою виникнення складного госпо&
дарського правовідношення з утворення і
функціонування оптового ринку електрич&
ної енергії України. Підставами виникнення
організаційно&господарських правовідносин
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між контролюючими і дочірніми під&
приємствами (статті 126, 176 ГК) є, зокрема,
нормативно&правові акти про створення
державницьких асоційованих підприємств,
холдингових компаній (постанови Кабінету
Міністрів України від 22 серпня 1996 р.
№ 1000 «Про утворення Державної акціо&
нерної компанії «Хліб України»», від 25 трав&
ня 1998 р. № 747 «Про утворення Національ&
ної акціонерної компанії «Нафтогаз Ук&
раїни»» та ін.). Господарські правовідносини
можуть виникати й із нормативно&правових
актів локального характеру.
Акти управління господарською діяль&
ністю та господарські договори є найбільш
поширеними видами підстав виникнення
господарських правовідносин. До названих
актів управління належать індивідуальні
владні акти органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, видані в межах їх
компетенції (державні замовлення, рішення
відповідних органів з господарських питань
тощо). Враховуючи багатоукладність сучас&
ної економіки до таких актів можуть бути та&
кож віднесені акти громадян, громадських та
інших організацій, які виступають засновни&
ками суб’єктів господарювання чи здійсню&
ють щодо них організаційно&господарські
повноваження на основі відносин власності
(ст. 2 ГК). Можна навести безліч випадків
виникнення господарських правовідносин з
актів управління господарською діяльністю,
які приймаються різними органами (рішен&
ня про державну реєстрацію суб’єктів гос&
подарювання, про видачу ліцензій, патентів
тощо).
Господарські правовідносини можуть
виникати з господарського договору та
інших угод (правочинів), передбачених нор&
мами господарського, цивільного чи іншого
закону, а також з угод (правочинів), прямо не
встановлених законом, але таких, які йому
не суперечать. Так, засновницькі договори
щодо певних видів господарських товариств
слугують підставою виникнення організа&
ційно&господарських правовідносин із
державної реєстрації цих товариств, кон&
цесійний договір виступає однією з підстав
виникнення господарського договірного
концесійного правовідношення тощо.
Правовідносини із застосування госпо&
дарських санкцій виникають внаслідок
порушення вимог закону при здійсненні гос&
подарської діяльності. Створення об’єктів
інтелектуальної власності є підставою
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виникнення немайнових абсолютних госпо&
дарських правовідносин, пов’язаних з
охороною і використанням таких об’єктів у
господарській діяльності.
Підводячи підсумок, доречно ще раз
підкреслити, що підставами виникнення,
зміни і припинення господарських пра&
вовідносин можуть виступати: безпосеред&
ньо закон або інший нормативно&правовий
акт, що регулює господарську діяльність; акт
управління господарською діяльністю;
господарський договір чи інша угода; пору&
шення вимог закону при здійсненні госпо&

дарської діяльності; створення об’єктів інте&
лектуальної власності; заява чи звернення
суб’єкта господарювання у передбачених за&
коном випадках; інші дії суб’єктів, а також
події, з якими закон пов’язує настання
правових наслідків у сфері господарювання.
Перспективи подальших розвідок у даному
напрямі, як уявляється, пов’язані із всебічним
аналізом окремих юридичних фактів як підстав
виникнення, зміни і припинення господарсь&
ких правовідносин з метою правильного і
ефективного застосування відповідних норм
господарського законодавства.
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навчальних закладів України під час практичних занять.
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ПЕРЕДАЧА ПРАВА НА ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ
БЮДЖЕТУ
В. ЧЕРНАДЧУК
кандидат юридичних наук, доцент, професор
кафедри цивільноправових дисциплін та банківського права
(Українська академія банківської справи НБУ)
Бюджетному кодексі України [1] чітко
не розмежовані повноваження між
суб’єктами міжбюджетних правовід&
носин і насамперед між органами державної
влади та місцевого самоврядування, хоча ст.
82 БК України визначені види видатків на
здійснення повноважень. Тим самим за кри&
терієм функціонального призначення
видатків та можливості їх передачі на вико&
нання
адміністративно&територіальним
одиницям в особі органів Автономної Рес&
публіки Крим та місцевого самоврядування
встановлено три групи видатків на здійснен&
ня повноважень. Такий розподіл видатків,
як зазначає О.Дмитрик, забезпечує реалі&
зацію принципів збалансованості, само&
стійності бюджетів та субсидіарності, що в
цілому сприятиме доцільному, економному
та ефективному використанню бюджетних
коштів, а також дозволить визначити
сегменти відповідальності суб’єктів, які без&
посередньо здійснюють бюджетні видатки
[2, 315].
Видатки на забезпечення конституційно&
го ладу держави, державної цілісності та суве&
ренітету, незалежного судочинства, а також
інші видатки, передбачені ст. 87 БК України,
які не можуть бути передані на виконання
Автономній Республіці Крим та місцевому
самоврядуванню, здійснюються за рахунок
коштів Державного бюджету України, а від&
повідальність за їх здійснення покладається
на відповідні органи державної влади.
За рахунок коштів місцевих бюджетів, у
тому числі трансфертів з Державного бюдже&
ту України, здійснюються два види видатків:
— ті, що визначаються функціями дер&
жави та можуть бути передані до виконання
Автономній Республіці Крим та місцевому
самоврядуванню з метою забезпечення
найбільш ефективного їх виконання на
основі принципу субсидіарності;

У

— видатки на реалізацію прав та
обов’язків Автономної Республіки Крим та
місцевого самоврядування, які мають місце&
вий характер та визначені законами України.
За загальним правилом для виконання
кожної функції держави або адміністратив&
но&територіальної одиниці має бути
відповідне фінансове забезпечення у вигляді
видатків бюджету. Чіткий розподіл повнова&
жень між усіма видами органів влади
відповідних суспільно&територіальних утво&
рень потребує чітко визначених джерел
фінансування виконання повноважень цими
органами. Реалізація функцій суспільно&те&
риторіальних утворень і, відповідно, повно&
важень управнених органів цих утворень
фінансується безпосередньо із відповідних
бюджетів. Однак фінансування видатків,
визначених функціями утворень та повнова&
женнями одного рівня влади, може бути пе&
редано до виконання іншому рівню влади.
Тому цілком логічним є їх фінансування за
рахунок бюджету того суспільно&тери&
торіального утворення, органи влади якого
передають свої повноваження.
Передача права на здійснення видатків є
актуальною як в теоретичному, так і в прак&
тичному значенні. В теоретичному аспекті
вирішення проблеми надасть можливість
з’ясувати правову природу як самого права
на здійснення видатків, так і процесуальних
аспектів передачі такого права іншим
суб’єктам бюджетних правовідносин. Засто&
сування результатів наукових досліджень
дозволить вдосконалити механізм правового
регулювання міжбюджетних відносин та
бюджетне законодавство.
Питанням передачі права на здійснення
видатків не приділялося належної уваги, хо&
ча окремі аспекти розглядали в працях із
суміжною тематикою Л. Воронова, О. Дмит&
рик, О. Музика, А. Нечай та ін.
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Метою цієї статті є аналіз бюджетного за&
конодавства та наукових праць з визначеної
проблематики, з’ясування найбільш суттєвих
аспектів передачі права на здійснення ви&
датків, а також уточнення та надання визна&
чень правових понять й категорій.
Бюджетним кодексом України встанов&
лено три види передачі права на здійснення
видатків разом із передачею коштів у вигляді
міжбюджетних трансфертів.
Першим видом є передача державою
права на здійснення видатків адміністратив&
но&територіальній одиниці. Держава має
право передати відповідним органам місце&
вого самоврядування виконання окремих
функцій держави задля максимального на&
ближення надання суспільних послуг до їх
безпосереднього споживача за умови відпо&
відної передачі бюджетних ресурсів у вигляді
закріплених за відповідними бюджетами за&
гальнодержавних податків і зборів (обов’яз&
кових платежів) або їх частки, а також транс&
фертів з державного бюджету України. Отже,
праву держави на передачу адміністративно&
територіальним одиницям виконання окре&
мих функцій (права на здійснення видатків)
кореспондується право адміністративно&те&
риторіальних одиниць на отримання
бюджетних ресурсів, зокрема міжбюджетних
трансфертів, забезпечене обов’язком держа&
ви надати ці кошти.
Таким чином, передача державою права
на здійснення видатків є передбаченою зако&
нодавством можливістю держави передати
виконання її окремих функцій адміністра&
тивно&територіальним одиницям за умови
відповідної передачі бюджетних ресурсів та
(або) трансфертів з Державного бюджету
України. Державу та адміністративно&тери&
торіальні одиниці у цих відносинах пред&
ставляють визначені бюджетним законодав&
ством відповідні органи державної влади та
місцевого самоврядування.
За спрямованістю така передача права на
здійснення видатків зверху донизу може бути
визначена як низхідна передача права на
здійснення видатків, за підставами виник&
нення — власна передача права на здійснен&
ня видатків, за видом повноважень — пере&
дача власних повноважень, а міжбюджетні
трансферти можуть бути визначеними
низхідними.
Другим видом є передача видатків на ви&
конання власних повноважень між місцеви&
ми бюджетами. Такі власні повноваження
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визначені статтями 140, 142–144 Конституції
України та статтями 25–38, 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Ук&
раїні». Вичерпний перелік видатків місцевих
бюджетів, що спрямовуються на здійснення
власних повноважень, закріплений ст. 91 БК
України.
Передача права на здійснення видатків
може відбуватися не лише зверху донизу, а й
навпаки, але в межах місцевих бюджетів.
У випадках неможливості самостійно та
ефективно надавати соціальні послуги на
відповідній території, місцева рада може
передати видатки на виконання всіх або час&
тини власних повноважень місцевій раді
вищого рівня з передачею коштів до
відповідного бюджету у вигляді міжбюджет&
них трансфертів. На відміну від передачі дер&
жавою права на здійснення видатків, переда&
ча таких видатків місцевою радою
здійснюється, як передбачено ч. 4 ст. 92 БК
України, за спільними рішеннями відповід&
них рад на договірних засадах. Передача
бюджетних коштів здійснюється у вигляді
міжбюджетних трансфертів, які спільно із
переданими повноваженнями повинні знай&
ти відображення при плануванні бюджетів,
що пов’язуються трансфертами, а також в
укладеній угоді.
Питання укладення таких угод (дого&
ворів), як і їх умови, а також інші питання,
Бюджетним кодексом не врегульовані. Од&
ночасно, складається враження, що у цьому
випадку нібито виникають договірні бюд&
жетні відносини. Але уявляється недоцільно
вести мову про наявність договірних засад у
цих відносинах, оскільки угода має визначи&
ти повноваження, які передаються, а також
види та обсяг міжбюджетних трансфертів,
що є основою бюджетного планування. Пра&
вового значення передача повноважень та
видатків набуває лише в результаті їх
закріплення у спільних рішеннях відповід&
них рад та рішеннях про бюджети,
відсутність яких унеможливлює виникнення
міжбюджетних правовідносин.
Таким чином, передача права здійснення
видатків на виконання власних повноважень
є передбаченою законодавством можливістю
адміністративно&територіальної одиниці
(базової) в особі сільської, селищної чи
міської ради передавати виконання власних
повноважень іншій адміністративно&тери&
торіальній одиниці (регіональній), до складу
якої вона входить, в особі районної чи облас&
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ної ради з погодженням шляхом укладення
угоди та прийняттям спільного рішення за
умови відповідної передачі бюджетних
коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів.
Така передача права на здійснення ви&
датків знизу доверху може бути визначена як
висхідна передача права на видатки, за
підставами виникнення — погоджена пере&
дача права на здійснення видатків, за видом
повноважень — передача власних повнова&
жень, а трансферти можуть бути визначені
як висхідні.
Третім видом є передача видатків на
виконання делегованих державних повнова&
жень. Делегованими державними повнова&
женнями є повноваження, що визначаються
функціями держави, які можуть бути пере&
дані на виконання органам Автономної Рес&
публіки Крим та органам місцевого самовря&
дування, і були передані їм у відповідності із
ст. 82 та ст. 85 БК України, а також згідно зі
статтями 25–38, 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» [2, 339].
Передача делегованих повноважень здійс&
нюється разом із обов’язковою передачею
прав на здійснення відповідних видатків, а
також передачею необхідних бюджетних
коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів.
Така передача права може бути як:
— передача права на здійснення видатків
на виконання делегованих державних пов&
новажень до бюджетів місцевого самовряду&
вання у випадку передачі прав на виконання
делегованих державних повноважень селам,
селищам, містам районного значення та їх
об’єднанням з передачею коштів у вигляді
міжбюджетних трансфертів з районного
бюджету;
— передача права на здійснення частини
видатків на виконання делегованих держав&
них повноважень від районного бюджету до
міського бюджету у випадку передачі прав на
виконання делегованих державних повнова&
жень містам республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення з

передачею коштів у вигляді міжбюджетних
трансфертів з районного бюджету;
— передача права на здійснення частини
видатків на виконання делегованих держав&
них повноважень від міського (міст рес&
публіканського Автономної Республіки
Крим або обласного значення) до районного
бюджету у випадку передачі прав на вико&
нання делегованих державних повноважень
районам з передачею коштів у вигляді
міжбюджетних трансфертів.
Перші два види передачі права є
низхідною, а останній — висхідною переда&
чею права на здійснення видатків.
Таким чином, передача права здійснення
видатків на виконання делегованих держа&
вою повноважень є передбаченою законо&
давством можливістю однієї адміністратив&
но&територіальної одиниці передавати вико&
нання делегованих повноважень іншій
адміністративно&територіальній одиниці в
особі відповідних місцевих рад з погоджен&
ням шляхом укладення угоди та прийняття
спільного рішення за умови відповідної
передачі бюджетних коштів у вигляді міжбю&
джетних трансфертів.
За спрямованістю така передача права на
здійснення видатків може бути низхідною
або висхідною, за підставами виникнення —
погоджена передача права на здійснення ви&
датків, за видом повноважень — передача де&
легованих державою повноважень, а міжбю&
джетні трансферти можуть бути низхідними
або висхідними.
Підсумовуючи можна зробити висновок,
що міжбюджетні правовідносини існують
внаслідок передачі права на здійснення ви&
датків. Така передача права може бути: за
спрямованістю — низхідною або висхідною;
за підставами виникнення — власною або
погодженою; а за видом повноважень —
передачею права на здійснення власних або
делегованих повноважень. В результаті пере&
дачі права на здійснення видатків виникають
вертикальні міжбюджетні правовідносини.
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Проблеми екологічного права
СПІВВІДНОШЕННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ,
ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
ТА ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ЯК ПОКАЗНИК ЯКІСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Я. ЛАЗАРЕНКО
кандидат юридичних наук
(Херсонський юридичний інститут ХНУВС)
постанові Верховної Ради України від
5 березня 1998 р. «Про основні напря&
ми державної політики України у га&
лузі охорони довкілля, використання при&
родних ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки» йдеться, що нинішню екологічну
ситуацію в Україні можна охарактеризувати
як кризову.
Ряд чинників, зокрема низький рівень
екологічної свідомості суспільства, призвели
до значної деградації довкілля України,
надмірного забруднення поверхневих і
підземних вод, повітря і земель, нагромад&
ження у дуже великій кількості шкідливих, у
тому числі високотоксичних, відходів вироб&
ництва. Такі процеси тривали десятиріччями
і призвели до різкого погіршення стану здо&
ров’я людей, зниження народжуваності та
збільшення смертності, а це загрожує вими&
ранням і біолого&генетичною деградацією
народу України (зазначається у постанові).
ХХ ст. вирізняється від попередніх
століть створенням низки небезпечних за&
гроз розвитку й існуванню людства, з яких
найжахливішим і небезпечним є проблема
забруднення навколишнього природного се&
редовища. Безумовно, поруч із зазначеною

У

проблемою стоять інші надзвичайно важливі
(наприклад, забезпечення миру в світі, по&
ступового розвитку глобального господарст&
ва, забезпечення продуктами харчування,
проблема питної води, що впливає на зміну
формування світогляду). Але названі про&
блеми людства в певній мірі залежні і
взаємопов’язані з екологічним станом при&
родного середовища. Слід погодитись з дум&
кою А. Яцика, який стверджує, що людство
створило цивілізацію, яка стала матеріаль&
ним (а для певної частини людей і духовним)
бар’єром між собою і природою. Цей бар’єр
настільки складний і громіздкий, що вже пе&
решкоджає подальшому розвитку. Можливо,
що катастрофічний екологічний стан біос&
фери буде потужним фактором згоди і миру в
усьому світі.
Стан екологічної безпеки в країні зали&
шається складним і здебільшого зумовлений
надмірним техногенним навантаженням на
природне середовище, нерівномірною тери&
торіальною концентрацією виробництва,
його високою енергоємністю. Істотну загро&
зу становлять промислові об’єкти з небез&
печними видами діяльності. Її наслідком у
низці випадків стали стійкі негативні зміни
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стану довкілля, соціально&психологічна
напруга у суспільстві, значні матеріальні
збитки. Райони розташування таких об’єктів
характеризуються як зони підвищеного еко&
логічного ризику. В Україні існують території
з різними рівнями екологічної безпеки, а
саме: звичайним (фоновим), кризовим,
критичним, катастрофічним і післякатаст&
рофічним (реабілітаційним).
Вирішення накопичених протягом бага&
тьох років екологічних проблем має
здійснюватися шляхом реалізації в рамках
національної стратегії пріоритетних за еко&
лого&економічними критеріями.
Критичний екологічний стан природних
об’єктів є наслідком антропогенного впливу.
Найбільш вразливими є водні ресурси. Вода
є одним з найважливіших компонентів біос&
фери, основою життя на Землі, від її нестачі
чи надлишку гинуть люди і, навіть, цілі на&
роди та цивілізації. Споживання води зрос&
тає такими темпами, що перед людиною де&
далі частіше виникає проблема питної води.
Прісна вода складає 2 % всіх водних ресурсів
Землі. Нинішні її запаси на одну душу насе&
лення у два рази менше, ніж було 50 років то&
му. Крім того, за прогнозами світові запаси
води будуть зменшуватися і в майбутньому
Україна буде вододефіцитною країною. Для
потреб населення і галузей економіки з вод&
них джерел забираються великі об’єми води.
За даними Мінприроди, на сьогодні в
Україні 133 з 197 великих водозаборів знахо&
дяться у зонах розташування наявних чи по&
тенційних джерел нафтохімічного забруд&
нення. Найхарактернішими прикладами та&
ких територій є міста Запоріжжя, Херсон,
Біла Церква, Узин, Кременчук, Луцьк, Рівне.
Нафтохімічного забруднення зазнали водо&
носні горизонти та комплекси, які є джере&
лом водопостачання 150 сільських населених
пунктів. Загальна кількість осередків забруд&
нення підземних вод нафтопродуктами
перевищує 100, а забруднені площі переви&
щують 30 тис. га.
За даними МНС, у 2000 р. зареєстровано
413 надзвичайних ситуацій техногенного та
115 природного характеру. Зафіксовано
138 випадків аварійних забруднень природ&
ного середовища. Близько половини з них
складають забруднення водних об’єктів.
Значну кількість аварійних забруднень вод&
них ресурсів у 2000 р. було пов’язано зі ски&
дами у водні об’єкти неочищених стічних
вод унаслідок пошкодження каналізаційних
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очисних споруд. Національна доповідь про
стан навколишнього природного середови&
ща в Україні за 2000 р. свідчить, що найбільш
вразливим природним об’єктом в Україні
внаслідок людської діяльності стали водні
ресурси.
Державі заподіяна екологічна шкода на
сотні мільйонів гривень. А якими критеріями
визначити погіршення стану здоров’я насе&
лення України внаслідок зазначених пору&
шень природоохоронного законодавства? Та
головне — немає ніякої гарантії, що подібні
випадки не стануться в майбутньому.
Найсуттєвішу роль в життєдіяльності
людини відіграють поверхневі води. Погір&
шення стану води на окремих ділянках вод&
ної екосистеми призвело до втрати нею са&
моочисної і самовідновлювальної здатності.
Сьогодні стан водної артерії України —
річки Дніпро досяг небезпечної межі і про&
довжує погіршуватися. На Дніпрі виросли
великі
українські
адміністративні,
індустріальні та культурні центри. Госпо&
дарський комплекс у басейні Дніпра протя&
гом тривалого часу формувався без урахуван&
ня екологічних наслідків. Воду Дніпра
споживають 30 млн. чоловік, близько 10 тис.
промислових підприємств, понад 50 великих
міст і промислових центрів, 2,2 тис.
сільських та 1 тис. комунальних господарств.
Щорічно з різними стоками (з поверхневим
зливом із сільськогосподарських угідь, ферм
та тваринницьких комплексів, із забрудне&
ними підземними водами, з територій насе&
лених пунктів та ін.). у Дніпро і водосховища
потрапляє близько 40 тис. т органічних
забруднень, 745 тис. т. нафтопродуктів,
близько 400 тис. т. сульфатів тощо.
Враховуючи той факт, що вода є одним з
основних продуктів харчування, а дніпров&
ську воду використовують більш ніж 30 млн.
чол., можна уявити, яка шкода заподіюється
населенням тільки водним ресурсам.
Узагальнюючим показником стану на&
вколишнього природного середовища у світі
і, зокрема в Україні, є стан атмосферного
повітря. Існує два головних джерела забруд&
нення атмосфери: природне і антропогенне.
Природне джерело — це вулкани, пилові
бурі, лісові пожежі тощо. До основних антро&
погенних джерел забруднення належать
підприємства паливо&енергетичного ком&
плексу, транспорт, різні машинобудівельні
підприємства (теплові електростанції, комбі&
нати чорної та кольорової металургії, маши&
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нобудування і металообробка, нафтопере&
робка та нафтохімічна промисловість тощо).
Серед
антропогенних
забруднень
повітря в Україні найбільш поширені аеро&
золі (пил), оксиди вуглецю, сірчистий
ангідрид, оксиди азоту, вуглеводні та інші ре&
човини. Суттєвий негативний вплив на ат&
мосферне повітря здійснюють смоги та кис&
лотні дощі. Збитки, завдані державі внаслі&
док забруднення атмосферного повітря, ста&
новили 86,0 тис. грн. Окремо взяті речовини,
що забруднюють повітря, менш небезпечні,
ніж їх суміші. Хімічні реакції, що відбува&
ються безпосередньо в повітрі, призводять
до виникнення димних туманів — смогів (від
англ. smoke — дим і fog — туман). Смоги ви&
никають за певних умов: по&перше, при ве&
ликій кількості пилу й газів, що викидаються
в повітря; по&друге, при тривалому існуванні
антициклональних умов погоди, при яких
забруднювачі накопичуються у приземному
шарі атмосфери.
Особливість їхньої шкідливості для жи&
вої природи, і зокрема для людей, полягає у
тому, що вони мають здатність довго трима&
тися. Небезпечні кислотні дощі, що виника&
ють внаслідок потрапляння в атмосферне
повітря азоту і сірки, які викидають ТЕЦ та
автомобільні двигуни. Вступаючи у реакцію
з водою, що знаходиться у атмосфері, вони
утворюють краплинки азотної і сірчаної кис&
лоти. У вигляді кислотного туману вони пе&
реносяться вітрами і випадають на землю як
кислотні дощі, котрі завдають значних
збитків сільському господарству.
Найголовнішим природним об’єктом на
планеті є земля. Враховуючи географічне
розташування України, її землі є найбільш
дефіцитними в світі. Екологічний стан зе&
мель України — це обличчя держави.
Сільськогосподарське освоєння земель в
Україні перевищує екологічно обґрунтовані
межі. Станом на 1 січня 2004 р. в Україні бу&
ло 12,9 млн. га еродованих сільськогоспо&
дарських угідь або 30,89 % їх загальної площі,
у тому числі еродовано 10,6 млн. га ріллі
(31,6 %). На початок 1997 р., за даними
Держкомзему, водній і вітровій ерозії підда&
валося понад 14,9 млн. га сільськогоспо&
дарських угідь, або 35,2 % їх загальної площі.
У сільськогосподарському виробництві
застосовуються різноманітні за своєю
класифікацією пестициди, які містять у собі
токсичні речовини і такі важкі метали, як
ртуть, мідь, залізо тощо.
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За словами відомого еколога М. Реймер&
са: «Використання пестицидів неминуче не&
гативно впливає на екосистеми будь&якого
рівня і на здоров’я людини. Пестициди слід
використовувати строго за призначенням, у
мінімально необхідній кількості і лише там,
де хімічні засоби захисту не можна поки
замінити біологічними». Високий вміст пес&
тицидів у продукції рослинництва Чернігів&
ської області, а критичний — в ґрунтах
Сумської, Луганської, Донецької, Хмель&
ницької та Херсонської областей. Зали&
шається невирішеною проблема утилізації
заборонених та непридатних для викорис&
тання 15 тис. т пестицидів.
У Національній доповіді про стан навко&
лишнього природного середовища в Україні
за 2000 р. йдеться, що небезпечним факто&
ром є наявність у землі стійких забрудню&
вачів, зменшення загрози від яких для здо&
ров’я людей і довкілля визнано пріоритетом
світового рівня.
Загалом в Україні площа забруднених
угідь, які не використовуються в сільського&
сподарському виробництві, зокрема і техно&
генно забруднених (разом із радіаційно за&
брудненими), складає 0,2 % загальної площі.
З викладеного вище випливає жахливий вис&
новок щодо екологічного стану продуктів
харчування, які вирощують і виробляють у
сільському господарстві, та вплив їх на стан
здоров’я населення України.
Серед найпривабливіших для забезпечен&
ня життєдіяльності людини природних
об’єктів є ліси. Ліс — глобальний акумулятор
живої речовини, який впливає на рівень кис&
невого і вуглецевого балансу. Лісисті райони
світу «виробляють» близько 50 % кисню, який
надходить в атмосферу. Ліси України вкрива&
ють лише 15,6 % її площі. В літописах зга&
дується, що у ІХ–ХІ ст. ліс України займав
майже всю її територію: від Дніпра до Карпат.
Навколо столиці Древньоруської держави,
наголошує літопис, «был лес и бор велик».
Площа лісів України за останні 450–500 років
зменшилась утричі та є найменшою у Європі
(після Молдови). Ступінь розораності в Ук&
раїні становить 56,9 % проти 25–30 %, як того
вимагає наукова екологічна теорія, у декілька
разів перевищує середній європейський по&
казник. Хижацьке знищення лісів на значній
площі має різні катастрофічні наслідки. Знач&
ної шкоди лісовим масивам завдають викиди
промислових підприємств. Найбільш враз&
ливі ліси внаслідок викидів підприємств ко&
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льорової металургії. Кожний такий комбінат
пригнічує лісову рослинність у радіусі до
150 км.
Найбільш імовірна причина загибелі ба&
гатьох лісів — кислотні дощі. Значних
збитків природі завдають лісові пожежі.
Повсякденне скорочення лісових ма&
сивів викликано пересиханням та забруд&
ненням водних джерел, зниження рівня
ґрунтових вод сприяло послабленню водо&
очисного ефекту тощо.
Встановлена обернена кореляційна за&
лежність між захворюваністю населення і
градієнтом лісистості, а також пряма коре&
ляційна залежність між показником захво&
рюваності та ступенем розораності земель.
З лісистістю пов’язані як географія загальної
захворюваності, так і локальність окремих
злоякісних новоутворень. На забрудненій
радіонуклідами території України зосеред&
жено близько 60 % ресурсного потенціалу
чорниці, 40 % брусниці, 70 % крушини, 90 %
журавлини та іншої природної сировини
харчування населення. У Національній
доповіді повідомляється, що у лісовому гос&
подарстві України ще не створено повномас&
штабну систему моніторингу довкілля, тому
сьогодні немає повної інформації про антро&
погенний, зокрема техногенний вплив, на
ліси в масштабах усієї держави.
Найближчим і найпривабливішим для
людини є тваринний світ, який — важлива
складова природних багатств України. Тва&
ринний світ є джерелом духовного та есте&
тичного збагачення і виховання людей,
об’єктом наукових досліджень, промислової
та лікарської сировини, харчових продуктів
й інших матеріальних цінностей. За період
після першого видання «Червоної книги Ук&
раїни» у 1980 р. число «червонокнижних»
видів зросло у 4,5 рази.
Особливо відчутні зміни відбуваються у
фауні риб, яка зазнає в Україні максималь&
ного антропогенного пресингу. Достатньо
зазначити, що із 196 видів, котрі мешкають у
водоймах України, 74 належать до категорії
зникаючих і потребують негайної охорони.
На екологічний стан водної фауни негативно
впливає погіршення середовища існування
та браконьєрство. У такій же мірі це сто&
сується птахів та звірів, які мешкають у лісах
й інших природних об’єктах.
Внаслідок вказаних причин чисельність
мисливських тварин України інтенсивно
зменшується. Тільки за останні 10 років чи&
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сельність копитних зменшилась на 78 тис.
голів або на 31 %. Таким чином, ресурси тва&
ринного світу України протягом останніх 50
років мають стійку тенденцію до виснажен&
ня. Особливу тривогу викликають такі захво&
рювання тварин, які поширюються і на лю&
дей, — пташиний грип, туберкульоз,
сибірка, сказ, лептоспіроз, лістеріоз, бруце&
льоз, сап, грип та ін. Протягом останніх
років залишається складною епізоотична си&
туація щодо сказу. Тільки за 2000 р. за&
реєстровано 8 неблагополучних пунктів, де
на лептоспіроз захворіло загалом 518 тварин.
У водоймах України в останні роки, у
зв’язку з тотальним забрудненням гідросфе&
ри, все частіше реєструються різні захворю&
вання у вільноживучих промислових риб
(щука, судак, окунь, лящ та ін.). Причому
спостерігається ураження практично усіх ор&
ганів і тканин (зокрема, поява доброякісних
і злоякісних пухлин). Риба має здатність на&
копичувати хімічні та радіаційні забрудню&
вачі. Досліди, які було проведено у Чорно&
бильській зоні, підтверджують це. І тому
вживати в їжу рибу з водойм, де у донних
відкладах чи воді присутні забруднювачі, зо&
крема радіонукліди, дуже небезпечно для
здоров’я людей. Однак, незважаючи на
радіоактивний мул Київського водоймища,
люди продовжують вживати в їжу раків та
рибу звідти. Вимагає ретельного досліджен&
ня вплив хворої риби на людей і тварин, що
їх споживають. За деякими даними,
надмірне споживання хворої риби призво&
дить до збільшення захворюваності населен&
ня, зокрема на рак (на що звертається увага в
Національній доповіді).
Сьогодні стан здоров’я людини можна
визначити як один з основних екологічних
критеріїв якості навколишнього середови&
ща. В основі усіх адаптованих зв’язків у сис&
темі «людина — навколишнє середовище»
знаходиться пристосування. Воно може
здійснюватися за рахунок біологічних
механізмів, які включають зміну морфо&
логічних, фізіологічних і поведінкових
реакцій людини і закінчується або станом
повної адаптованості до умов середовища
(станом норми), або хворобою.
Екологічні фактори середовища спе&
цифічно впливають на здоров’я людини, що
викликає зміну цього стану.
До характеристик здоров’я входять: ряд
демографічних показників — народжу&
ваність, мертвонароджуваність, смертність
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(загальна, дитяча, вікова), середня трива&
лість життя; захворюваність (загальна, окре&
мих вікових груп, інфекційні, неінфекційні,
тропічні захворювання, захворювання з тим&
часовою втратою працездатності); фізичний
розвиток; інвалідізація.
За даними наукових досліджень, вплив
факторів навколишнього середовища на здо&
ров’я людей може бути гострим та
хронічним. Більшість факторів в Україні
справляють хронічний вплив. Інформатив&
ними показниками, з точки зору впливу се&
редовища на здоров’я потомства, є показник
дитячої смертності — смертність дітей до од&
ного року. В розвинутих країнах він стано&
вить 6–11 випадків на 100 новонароджених.
Діти завжди страждають першими,
показник їх здоров’я — основний критерій
гуманності, цивілізованості суспільства і
вирішення екологічних проблем. На сьо&
годні наука ще неспроможна чітко розмежу&
вати негативні чинники, які впливають на
стан людини: радіація, забруднення повітря,
якість питної води, відходи, пестициди то&
що, але в своїй сутності вони інтенсивно
змінюють не тільки стан здоров’я окремої
людини, а змінюють генофонд нації. Усі за&
бруднювачі навколишнього середовища
можна поділити на дві групи — фізичні та
хімічні.
Зовнішня екологічна агресія впливає на
різні системи, функції, розвиток і формуван&
ня організму — серед яких є: мутантний
вплив —на ДНК, гени, хромосоми (напри&
клад, радіація); канцерогенний вплив — пе&
реродження, трансформація різних клітин
організму, злоякісний їх ріст (хімічні,
радіаційні та інші впливи); ембріотоксичний
ефект — порушення розвитку тощо.
У сучасних умовах в Україні продов&
жується погіршуватися медико&демографічна
ситуація, позначена природним скороченням
населення, спадом народжуваності, погір&
шенням здоров’я. Середня очікувана
тривалість життя населення України у 2000 р.
становила 67,8 р., на 0,5 р. менше, ніж у 1999 р.
(за даними Національної доповіді, с. 77).
У 1991 р. зменшення чисельності насе&
лення України за рахунок перевищення
кількості померлих над кількістю народжу&
ваних становило 39 тис., у 1992 р. — 100 тис.,
у 1995 — вже 299,7 тис., а у 1996–1998 рр. —
майже по 400 тис. чол. щороку. Соціально&
економічний стан в Україні зумовлює кризо&
ву ситуацію в сфері відтворення населення.
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Коефіцієнт народжуваності у 1998 р. (8,3 на
1000 чол. населення) був одним з найменших
у Європі та світі.
Сьогодні помітна тенденція суттєвого
погіршення патологічного стану новонарод&
жених. Це означає: коли не буде вжито за&
ходів до оздоровлення навколишнього сере&
довища, поліпшення економічного стану,
можлива тотальна депопуляція. Така пере&
сторога базується на даних про погіршення
стану здоров’я новонароджених. У 1995 р.
майже 212 дітей з кожної тисячі народжених
мали уроджені вади, а вже у 1998 р. їх
кількість зросла до 250, збільшилося число
недоношених дітей.
Аналіз поширення хвороб серед насе&
лення показав їх зв’язок з рівнем та характе&
ром забруднення і особливостями вікового
складу населення. Зауважимо, що під впли&
вом забрудненого повітря зросли (особливо у
великих містах) показники патології органів
дихання. Зокрема, рівень їх у Києві переви&
щує середні дані по Україні на 36,2 %, а пер&
винної захворюваності — на 43,5 %.
Відомий російський вчений&еколог
О. Яблоков стверджує, що розвиток індуст&
ріального суспільства (а воно таким залиша&
тиметься ще довго) призводить до загибелі
творця цього суспільства. Вказане свідчить
про те, що в багатьох сферах своєї діяльності
людина підійшла до межі допустимого і
прийнятного ризику.
Важливою складовою досліджуваного
питання є юридичне визначення екологічної
безпеки та її змістовних ознак. В узагальню&
ючому правовому полі це визначення
міститься у Законі від 25 червня 1991 р. «Про
охорону навколишнього природного середо&
вища», де екологічна безпека визначається
як стан навколишнього природного середо&
вища, за якого забезпечується запобігання
погіршенню екологічної обстановки та ви&
никненню небезпеки для здоров’я людей.
Воно гарантується громадянам України
здійсненням широкого комплексу взаємо&
пов’язаних політичних, економічних, ор&
ганізаційних, державно&правових та інших
заходів (ч. 2 ст. 50).
Зміст зазначеної норми ідентифікується
з екологічним правом громадян на безпечне
для життя і здоров’я навколишнє природне
середовище, закріплене ст. 50 Конституції
України та ст. 9 екологічного Закону.
Тлумачення суті екологічної безпеки має
різноманітні відтінки. Так, наприклад, на&
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укові визначення екологічної безпеки вихо&
дять з того, що вона є різновидом загального
поняття безпеки (англ. security), який означає
стан захищеності життєво важливих інтересів
особи, суспільства, держави від внутрішніх та
зовнішніх загроз. В другому випадку є тлума&
чення як забезпечення захищеності життєво
важливих інтересів людини, суспільства,
довкілля та держави від реальних або
потенційних загроз, що їх створюють антро&
погенні чи природні чинники на навко&
лишнє середовище, та інші визначення.
Важливою доктринальною тезою є поло&
ження про те, що стрижень концепції
екологічної безпеки — теорія екологічного
ризику і практична її частина — визначення
рівня прийнятного ризику. Виходячи з наве&
деного вище, випливає висновок про те, що
екологічний ризик наявний постійно.
Із зазначеного випливає питання: на
якому етапі, за яких умов, якими заходами
забезпечувати запобігання погіршенню еко&
логічної обстановки і наскільки це реально?
Зрозуміло, що екологічна безпека забез&
печується правовим інструментарієм. Тоді
знову запитання: а чи завжди взмозі право&
вий інструментарій упередити погіршення
екологічної обстановки, особливо в умовах
неординарної ситуації (наприклад, при рап&
товому виникненні екологічної небезпеки
внаслідок природного явища, а також техно&
генного характеру)?
Загальновідомо, що основним засобом
правового інструментарію із забезпечення
запобігання погіршенню екологічної обста&
новки та виникнення небезпеки є встанов&
лення екологічних нормативів — це ступінь,
рівень максимально допустимого втручання
людини в екосистему, який забезпечує збере&

ження бажаної структури і динамічних її вла&
стивостей.
Вчений&еколог В. Андрейцев особливу
увагу приділив дослідженню правового
змісту (правової природи) екологічної безпе&
ки. Зокрема, ним проведена систематизація
визначень екологічної безпеки, які містяться
у законодавчих актах. На мій погляд, особ&
ливої уваги заслуговують характеристики
правової системи забезпечення екологічної
безпеки, наведеної В. Андрейцевим.
Важко поки що констатувати про завер&
шеність на сьогодні стану захищеності еко&
логічних інтересів особи, суспільства, держа&
ви від існуючих загроз, а, відтак, і вести мову
про збалансовану систему національної еко&
логічної безпеки та завершеність запропоно&
ваного визначення.
Узагальнюючи підсумок вивчення зазна&
ченої проблеми, необхідно констатувати, що
на сучасному етапі чинне екологічне законо&
давство стосовно забезпечення запобігання
погіршенню екологічної обстановки та
виникнення екологічної небезпеки для
здоров’я людей і всього довкілля малоефек&
тивне. Враховуючи позитивні результати
пошуку оптимального і найдоцільнішого
юридичного визначення екологічної безпе&
ки, а також наукові суперечки навколо цього
питання, спостерігається тавтологічне «ход&
ження по ньому» в пошуках нових теоретич&
них визначень. Суть повинна полягати не
стільки у його «насиченні» науковою
термінологією, а, насамперед, у доцільності
його вдосконалення, яке було б зрозуміле
для практичного застосування ефективних
запобіжних заходів щодо виникнення еко&
логічної небезпеки.
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Питання криміналістики
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В. ПЕНЬКІВСЬКИЙ
викладач кафедри психології
(Національна академія Служби безпеки України)
кспертна діяльність має інформаційну ос&
нову, що являє собою сукупність інфор&
мації, яка забезпечує її існування.
Існують різні визначення інформації в
спеціальній літературі: «інформація знижує
невизначеність явища, це те, що змінює нас,
зміст повідомлення, а також відомості, які
містяться в повідомленні, сигналі або пам’яті»
[1, 41]; «повідомлення, відомості про що&не&
будь, які передаються людьми» [2, 217]; «зазна&
чення змісту, який отримано з зовнішнього
світу в процесі нашого пристосування до ньо&
го, пристосування наших почуттів» [3, 31];
«дані, що характеризують об’єкт пізнання і мо&
жуть бути виділені пізнаючим суб’єктом у
відображенні об’єкта», що пізнається [4,37],
«відомості про навколишній світ і процеси, які
в ньому протікають й сприймаються людиною
або спеціальними пристроями з метою забез&
печення цілеспрямованої діяльності» [5, 12].
Різниця в поглядах стосовно поняття «інфор&
мація» пояснюється різницею методологічних
підходів до поняття змісту інформації. Вірно
вказують Б.Бірюкова, В. Тростнікова і А. Ур&
сул, що зі словом «інформація» пов’язані дві
різні галузі дослідження. Одна з них — це на&
ука — розділ техніки або математики, а інша —
мета наука — розділ семіотики, метаматемати&
ки, психології [6, 213].
Проте зрозуміло, що у всіх наведених виз&
наченнях основна складова — це термін
«зміст». Якісні особливості інформації вико&
ристовуються під час вирішення завдань екс&
пертизи. Це можуть бути дані, які характери&

Е

зують об’єкт пізнання, або відомості (знання),
для його дослідження.
Н. Полевой з метою з’ясування природи
інформації і сутності інформаційних про&
цесів, які лежать в основі пізнання події зло&
чину, пропонує виходити з тісного зв’язку з
відображенням як якістю всієї матерії [4, 61].
Розглядаючи поняття «відображення» і
«матерія», він робить висновок, що інфор&
мація — це те, що може сприйматись суб’єк&
том пізнання або технічним приладом, тим са&
мим вона як би відділена від її першоджерела
— об’єкта пізнання, вона може бути перенесе&
на в простір, збережена в часі, передана іншо&
му пізнаваючому суб’єкту або технічному
пристрою (наприклад, ЕОМ), піддана іншим
операціям, сукупність яких іменується інфор&
маційними процесами [4, 64].
Різні інформаційні процеси відіграють
значну роль у становленні загальної теорії су&
дової експертизи. Експертне дослідження
об’єкта пізнання розглядається нині як отри&
мання, виробництво, передача і використання
інформації, яка в ньому міститься.
В останній час в спеціальній літературі
стало поширеним поняття «інформаційне за&
безпечення» (інформаційне забезпечення
оперативно&розшукової роботи, дізнання,
розслідування злочинів, а також експертної
діяльності тощо). Є. Лук’янчиков зазначає,
що інформаційне забезпечення … доцільно
розуміти в двох функціональних значеннях, а са&
ме, з одного боку, як правове регулювання… і
його сутність, з точки зору інформаційного
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підходу з позиції повноти і досконалості,
чіткості регулювання діяльності …, а, з іншо&
го — це вдосконалення діяльності в плані науко
вого, методичного забезпечення, використання
криміналістики та інших прикладних і
спеціальних дисциплін (судової медицини,
судової психології) з метою підвищення якості
діяльності» [7, 10–11].
Автор зауважує, що в сучасній науці зміст
поняття «інформації» не є однозначним, а зале&
жить від галузі застосування і її отримувача.
Він доходить висновку, якщо за критерій
поділу інформації обирається порядок (фор&
ма) та засоби її встановлення, то припустимо
виділяти інформацію, яка встановлюється
процесуальними засобами і факультативно&
допоміжними засобами [7,16].
Правове регулювання з точки зору інфор&
маційного підходу з метою повноти і доскона&
лості регулювання експертної діяльності
здійснюється кодексами: КПК, ЦПК, ГПК,
Митним кодексом, Кодексом адміністратив&
ного судочинства, Законом України «Про су&
дову експертизу», відомчими інструкціями і
настановами МВС України, де передбачені
основні спеціальні й технічні заходи такого
забезпечення, тощо.
Складовою інформаційного забезпечення
судово&експертної діяльності є масив норма&
тивних актів з питань судової експертизи.
Значення цієї інформації для експертів зрос&
тає у зв’язку з розвитком інституту судової
експертизи в цивільному, господарському
процесі, адміністративному судочинстві. Тому
необхідне законодавче закріплення поняття і
змісту
інформаційного
забезпечення
діяльності державних експертних закладів і
розроблення програми з інформації і ком&
п’ютеризації судово&експертної діяльності
(можливість її функціонування в рамках
комп’ютерного робочого місця експерта, ек&
сплуатація в рамках єдиної мережі судових&
експертних закладів, вдосконалення комп’ю&
терної техніки і мови програмування системи
управління базами даних). Закон «Про судову
експертизу» регулює лише відносини,
пов’язані з діяльністю державних експертних
закладів. Діяльність недержавних експертів і
недержавних експертних закладів, а також ба&
гато загальних питань, пов’язаних з судовими
експертами, залишається за рамками даного
Закону.
У плані наукового і методичного забезпе&
чення — це насамперед експертна техніка, яка
запозичена із різних галузей науки і техніки та
68

скомпонована в стаціонарні й лабораторні
комплекси. Профіль лабораторій НД інсти&
тутів і їх відділень, ЕКП УВС і УВДТ, а також
інших відомчих лабораторій (СБУ, МО тощо)
визначається специфікою технічного устатку&
вання і методами дослідження. Разом з тим за&
гальні методи дослідження і технічні засоби їх
реалізації залишаються однаковими для бага&
тьох різних профільних лабораторій. Тому ек&
спертну техніку можна поділити на: а) лабора&
торну, б) вимірювальну, в) освітлювальну, г)
відтворення зображення, д) мікроскопічну, е)
акустичну, є) дослідження мікрооб’єктів і за&
пахів, ж) автоматизації і комп’ютеризації. Во&
на дозволяє експерту зробити очевидною
інформацію, яка відображена в матеріальному
джерелі, та виявити її ознаки.
Експерт, як правило, використовує засоби і
методи з будь&яких галузей науки і техніки, то&
му неможливо дати вичерпну класифікацію ек&
спертної техніки та і немає такої необхідності.
Зазначені технічні засоби є загальними для
більшості експертних досліджень.
Засоби автоматизації і комп’ютеризації
з’явилися в практиці експертних лабораторій
наприкінці минулого століття і перетворили
працю експерта, звільнили його від рутинної
роботи. Автоматизація методів експертних
досліджень здійснюється двома шляхами. Пер&
ший — це автоматизоване вирішення завдань
на підставі закладеної в ЕОМ програми, коли
програмний комплекс не тільки реалізує розра&
хунки за готовими формулами, а й видає текст
висновку експерта (наприклад, система «Авто&
екс» для вирішення завдань автотехнічної
експертизи у справах про наїзди транспортних
засобів на пішоходів). Пізніше ця програма
почала використовуватися з використанням
телетайпного зв’язку «Телеавто&екс», що
дозволило розширити коло її користувачів.
Другий шлях — розроблення програмно&
технічних комплексів, які використовуються
експертами безпосередньо, без оператора в
діалоговому режимі. Це такі комплекси, як
«Контраст» для вирішення завдань іден&
тифікації об’єктів за ознаками складу і струк&
тури, «Фазан» — встановлення фазового скла&
ду об’єкта за результатами його дослідження
методами рентгенофазового аналізу, «Кор&
тик» — для вирішення завдань встановлення
холодної зброї, «Балекс» — для вирішення за&
вдань дослідження вогнепальної зброї тощо.
Розвиток програмно&апаратних засобів ство&
рив складні автоматизовані системи для робо&
ти з великими базами даних і обробки великих
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потоків криміналістично значимої інфор&
мації. Вони отримали назву програмно&
технічні комплекси (ПТК) криміналістичного
призначення. З іншого боку, створюються
банки даних АІПС конкретних об’єктів екс&
пертизи. В сучасний період створені і
функціонують такі АІПС, як «Метал» — для
дослідження об’єктів і їх сплавів, «Так Лаб» —
дослідження наркотичних лікарських речовин
і їх метаболітів (прекурсорів), «Волокно» —
встановлення ознак текстильних волокон то&
що. Такі ПТК стали основними для створен&
ня і організації автоматизованих криміна&
лістичних обліків.
Криміналістичний облік — це система
реєстрації, систематизації та зосередження
об’єктів або відомостей про них за їх іден&
тифікаційними ознаками з метою використан&
ня облікових даних для розкриття і запобіган&
ня злочинам, що грунтується на наукових
даних, узагальненнях практики боротьби зі
злочинністю (11). Криміналістичні обліки
здійснюються органами МВС України
відповідно до настанови «Про діяльність
експертно&криміналістичної служби МВС Ук&
раїни», затвердженої наказом МВС України
від 30 серпня 1999 р., та Положення про екс&
пертну службу Міністерства внутрішніх справ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20 червня 2000 р.
Безпосереднім призначенням криміналь&
ної реєстрації є утворення попередніх умов
для ідентифікації об’єктів, що реєструються,
відповідних довідок про них. За допомогою
реєстраційних даних здійснюється розшук та
ідентифікація об’єктів шляхом порівняння
матеріалів реєстрації з ознаками об’єкта, що
перевіряється.
Кожен вид криміналістичного обліку —
це фактично інформаційно&пошукова систе&
ма. Використання криміналістичних обліків
передбачає застосування інформаційних тех&
нологій та можливостей ЕОМ.
У вузькому розумінні реєстрація є проце&
сом фіксації в установленому порядку ознак
об’єктів в облікових документах за наявності
необхідних підстав. Криміналістичний облік
використовує різні способи реєстрації та
фіксації об’єкта: описово&письмовий, дакти&
лоскопічний, фотографічний, графічний, ко&
лекційний, картотеки мікрооб’єктів в фізико&
хімічних лабораторіях для встановлення
фактів однорідності походження мікро&
об’єктів, знайдених на місці пригоди, і вилу&
чення їх в якості зразків у осіб підозрюваних в
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скоєнні злочинів; облік (колекції) підробле&
них медичних рецептів на отримання нарко&
тичних і сильнодіючих лікарських засобів та
зразків почерку осіб, які здійснювали їх
підробку [11].
Автоматизовані балістичні ідентифікаційні
системи (АБІС), автоматизовані дактило&
скопічні ідентифікаційні системи (АДІС), ав&
томатизовані обліки, споживачами інформації
яких є в основному оперативно&слідчі підроз&
діли органів внутрішніх справ і експертні за&
клади (обліки підробних грошей), цінних па&
перів, документів, акцизних і спеціальних ма&
рок на алкогольну і тютюнову продукцію, фо&
нотеки голосу і мови осіб), слідотеки знарядь
злому, взуття і протекторів шин автотранспорт&
них засобів (АПС).
Вони мають текстову, графічну і фор&
малізовану інформацію обсягом від 20 до
300 000 об’єктів.
Функціонують і такі види обліків, як облік
саморобних вибухових пристроїв, суб’єктивних
портретів осіб, які розшукуються, черепів
невпізнаних трупів, облік ДНК біологічних
об’єктів тощо. Поширені в експертній практиці
й такі програмно&технічні комплекси АДІС
«Папілон», «м. Міас», «Дакто 2000» (НПО тоді
м. Мінськ), «Сонда» (ТО «Следопыт» м. Міоке),
АБІС «ТАІС» (ЗАО «Русприлад» м. Санкт&Пе&
тербург), «Арсенал» (ТО «Папиілон» м. Міоке),
ПТК створення суб’єктивних портретів
«ФРС&2» (МДТУ ім. Баумана), «Портрет» (ТОВ
«Элекард» м. Томськ), «Барс» (ТОВ «Барс»
Інтернешил, м. Дмітров).
Стан розробників погіршується через
відсутність загальної стратегії комп’ютеризації
судової експертизи, принципів перекладу на
нову мову програмування. Проте, не зважаючи
на недоліки, що мають місце в процесах авто&
матизації судової експертизи, тенденція роз&
витку експертних методів безумовно має пер&
спективний характер і в майбутньому буде
відбуватися все більш помітно і повно.
Що стосується колекцій довідкового і на
турного характеру, то вони використовуються
з метою інформаційного забезпечення пізна&
вальної діяльності експерта. В судовій експер&
тизі вони мають два види: натурні колекції і
оптові форми[8, 161]. До об’єктів натурних
колекцій належать колекції зразків підошв
взуття, залишків пломб, ножів, фарного скла,
зразків тканин, волосся тварин, луски риб
тощо. Натурні колекції можуть бути представ&
лені у вигляді безпосередніх об’єктів або у
вигляді їх зображень. Експертно&криміна&
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лістичні підрозділи МВС мають такі описові
колекції, як довідковий фонд публікацій з
різних напрямів судово&експертної діяльності
(включаючи і управлінську), АІПС норматив&
них документів МВС тощо.
Джерелом інформаційного забезпечення
є і музеї криміналістики, які створюються при
кафедрах кримінального права, кримінології і
криміналістики вищих юридичних закладів
освіти загального типу або спеціального
(системи МВС, СБУ і МО), а також у різних
експертних установах з метою експозиції ре&
чових доказів, які були предметом злочинів
або експертних досліджень знарядь злочину та
ін., предметів, що становлять науковий, істо&
ричний та фактичний інтерес.
Перший у світі музей створено в універси&
теті
м.Граца
(Австрія)
австрійським
криміналістом Г. Гроссом у 1902 р. На початку
ХХ ст. музеї з’явились у Санкт&Петербурзі
(при Кабінеті науково&судової експертизи),
Москві (при Управлінні кримінально&розшу&
кової міліції), Києві, Одесі, Харкові (при
Кабінетах судової експертизи). Сучасні музеї
криміналістики, як правило, мають наступні
розділи: криміналістичної реєстрації та іден&
тифікації особи, сліди і речові докази, доку&
менти, ознаки окремих видів об’єктів, які не
часто вилучаються з місця події, проведення
огляду місця події і окремих слідчих дій, мето&
дика розслідування окремих видів злочинів
(бандитизм, пограбування, розбійні напади,
вбивства, крадіжки різних видів, шахрайство,
підроблення документів, підпали тощо).
Криміналістичні музеї також сприяють про&
фесійній підготовці кадрів.
В законодавстві відсутнє визначення по&
няття і змісту інформаційного забезпечення
діяльності державних судово&експертних
установ (в кодексах та Законі України «Про
судову експертизу»). Деякі вчені вузько ро&
зуміють це поняття, визначаючи його тільки

як можливість на запити керівників цих за&
кладів отримувати зразки, каталоги продукції,
технічну і технологічну документацію та інші
матеріали, отримувати після закінчення екс&
пертизи предмети — речові докази у справі
для використання їх в експертній, науковій та
навчально&методичній діяльності. Вважаю,
що елементами інформаційного забезпечення
експертної діяльності є і відомості про об’єкти
судових експертиз, інформація про методи і
методики вирішення експертних завдань. Ці
відомості мають місце в загальнонауковій і
спеціальній літературі, а також в наукових
звітах і архівах експертних висновків. Такі
фонди слід створювати з кожного виду (роду)
судових експертиз у вигляді переліку методів і
методик із зазначенням галузі їх описання [9,
1053].
Деякі аспекти методологічного забезпе&
чення
судово&експертної
діяльності
закріплені в нормативно&правовому аспекті
(Закон «Про судову експертизу» 2004 р.).
Відповідно до ст. 8 цього Закону створено Ко&
ординаційну раду з проблем судової експерти&
зи. Координація організаційної й наукової ро&
боти потребує створення реєстру сертифіко&
ваних експертних методик з міжвідомчою ко&
ординацією.
Починаючи з 1996 р. в РФ створені пе&
реліки й паспорти близько 300 судово&екс&
пертних методик, їх реквізити (сукупність да&
них, які її засвідчують) і структура (сукупність
основних етапів і реалізації).
В Україні робота щодо формування
реєстру атестованих (сертифікованих) судово&
експертних методик тільки розпочалася й
провадиться секцією з теоретичних, загально&
методичних та організаційних питань судової
експертизи Науково&консультативної і мето&
дичної ради з проблем судової експертизи (на&
каз МЮ України № 305/7 від 11 квітня 2003 р.)
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Луганського державного університету
внутрішніх справ)
еоретико&методологічною основою
дослідження мови судової експертизи
слугують фундаментальні основи та ідеї
розуміння мови як основного засобу накопи&
чення, зберігання і передачі знань людини
про навколишній світ, предмети, властивості
й зв’язки як предметів між собою, так і люди&
ни з цими предметами, а також співвідношен&
ня пізнання, мислення і мови.
Мова — явище соціально&історичне, во&
на розвивається разом із суспільством і слу&
гує цілям суспільства, їй властиві внутрішні
й зовнішні закони розвитку (А. Швейцер,
Б. Серебряніков, Г. Щедровицький, Р. Якоб&
сон). Мова — найважливіший засіб людсько&
го спілкування, нерозривно пов’язаний із
мисленням, це — соціальний засіб зберіган&
ня і передачі інформації, засіб управління
людською поведінкою.
Поняттю мови з найдавніших часів
приділялося багато уваги. В біблейські часи
під мовою розуміли складову людської души
«від надлишку серця говорять вуста» [1, 70],
маючи на увазі стан переходу від внутрішньої
мови в зовнішню. Мова є зовнішнім про&
явом народності, його душа, а її душа — її
мова, тобто вона виступає в значенні скарбу
світового знання, соціокультурного надбан&
ня. Тому, уникнути питання мови як засобу
накопичення, зберігання і передачі як юри&
дичних знань, так і знань судової експерти&
зи, неможливо.
З мовою в широкому розумінні в даний
час працюють представники різних галузей і
напрямів наукової та практичної діяльності.
Свідомий відбір мовних засобів, які здатні
найповніше і точно виразити наукову думку,

Т

зробити максимально зрозумілим для адре&
сата зміст тексту, є одним з найважливіших
напрямів оптимізації експертної діяльності.
Тому одним з першорядних завдань, що роз&
робляються в рамках судової експертизи, є
дослідження проблем мови, особливостей
термінології, вдосконалення мовної форми.
Під мовою розуміють «систему знаків,
яка служить засобом людського спілкування,
розумової діяльності, засобом вираження са&
мосвідомості особистості, передавання від
покоління до покоління і збереження інфор&
мації» [2, 130]. Значення кожної одиниці
визначається її місцем і функцією в системі
мови, оскільки вона системна (В. Солнцев,
Ф. Сосюр, Ю. Караулів, В. Карпов).
Поняття мови багатогранне [3, 64]. Розг&
лянемо лише три її категорії: природна мова,
наукова мова і формалізована мова.
Природною мовою розмовляють і за допо&
могою неї висловлюють свої думки в повсяк&
денному житті. Природна мова має багатий
запас слів, проте її суттєвим недоліком є
багатозначність слів (полісемія), довгі та за&
великі речення, нечіткі синтаксичні й семан&
тичні правила. Це заважає користуватися
такою мовою в наукових цілях і приводить до
творення мови науки, в тому числі
формалізованої.
Наукову мову називають штучною,
підкреслюючи цим її відмінність від мови
природної. Кожна наука виробляє свою
специфічну штучну мову, яка створюється на
основі природної. Т. Авер’янова вважає, що
наукову мову доцільніше називати спеціалі&
зованою, бо втрачаючи якості природної мо&
ви, вона стає формалізованою [4, 105]. Мова
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цієї групи — це система понять, які визнача&
ються певними позначеннями. Враховуючи,
що вона використовується спеціалістами
різного профілю, наукова мова повинна ма&
ти загальнонаукові поняття з метою конкре&
тизації окремо наукових специфічних
понять. Мова науки нерозривно пов’язана із
природною мовою, від якої вона і веде своє
походження [5, 182].
У своєму розвитку мова науки проходить
дві основні стадії [5, 183]: першу —
В. Штофф образно назвав ступенем науково&
го жаргону; другу — Р. Белкін назвав фор&
малізацією.
Правнича професія багатогранна, вона
обумовлена предметними особливостями і
завданнями спілкування в юриспруденції і
відповідно має свою специфічну мову. При
викладі науково&правової думки використо&
вуються вироблені спеціально для сфери
правотворчості мовні засоби, що вживають&
ся переважно і виключно у даній галузі. Розг&
лянемо питання про різни види мови,
відібрані за важливою якісною ознакою
прагматичного характеру, про мови, які
обслуговують певні сфери юридичної діяль&
ності.
Мова завжди обслуговує певну сферу
діяльності людини, будь&то експертна або
законодавча діяльність. Це дає підставу
виділяти мову законодавства, теорії права,
криміналістики, судової як самостійний вид
літературної мови (в проявах усіх стилів:
офіційно&діловому, науковому, публіцистич&
ному, розмовному). Ця мова обумовлена
особливими соціальними завданнями, що
стоять перед галуззю знань (теорією права,
судовою експертизою), предметними зав&
даннями та характеризується специфічними
засобами
віддзеркалення
предметів,
спеціальними композиційними і стилістич&
ними засобами, особливим словарним
(термінологічним, понятійним) складом для
виразу думки (законодавця або експерта).
Для юриста інтерес до мови законодавст
ва визначається функціональною специ&
фікою мови, де особливість різновиду (тобто
мови відповідної галузі) пов’язана з регуля&
тивною функцією самого права, необхід&
ністю вдосконалення мовної форми
нормативних актів з метою максимального
адекватного виразу законодавчої думки.
Основним комунікативним завданням
мови законодавства є єдиний засіб форму&
лювання правової форми. Ці точки зору
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відображені у дослідженнях вітчизняних і за&
рубіжних лінгвістів (Н. Арутюнова, О. Бара&
нова, Л. Бойка, Л. Буянова, В. Виноградова,
С. Мегентесова, Г. Німця, Ю. Нечая,
О. Піголкіна, О. Полікарпова, Л. Романа,
В.Савицького, Дж. Р. Серля, Б. Спасова,
Н. Фаняна, Л. Щерби, В. Яблонського,
Т. Пантелєєвої та ін.).
У зв’язку з даною проблемою особливий
інтерес являє міркування про поняття «юри&
дична мова». Удосконаленню юридичної мо&
ви та її проблемам приділяють значну увагу
вчені&юристи та вчені&філологи. Так, Н. Ар&
тикуца визначає «мову права» складною,
поліфункційною, багаторівневою підсисте&
мою літературної мови, зі своїми функціо&
нально&стильовими різновидами та жанра&
ми, з багатим арсеналом специфічних мов&
них засобів (лексичних, фразеологічних,
граматичних, стилістичних) [6, 8], С. Крав&
ченко виділяє спеціальну «мову закону»,
«мову законодавства» [7, 62], А. Токарська,
Б. Онишко — «мовлення правників», яке ви&
магає «усталених термінів, формул, зворотів
мови» [8, 182], О. Юрчук сучасну «мову зако&
нодавства» поєднує з «мовним нігілізмом»
[9, 279], Ю. Прадід — «мову і мовлення в
юрисдикційному процесі», роль та функції
якої вивчає «юридична лінгвістика» [10, 288;
10, 9], а також Ю. Зайцев, Г. Онуфрієнко та
інші.
Юридична мова будується на базі літера&
турної мови, але має певне семантичне
навантаження,
своєрідну
сукупність
специфічних мовних засобів (лексичних,
фразеологічних, граматичних, стилістичних)
і являє собою окрему форму соціального
спілкування.
Юридична мова як комплексне поняття
охоплює декілька видів мови права: мову за&
кону (або державна юридична мова), науко&
ву юридичну мову, судову мову, мову
публіциста—правознавця, адміністративно&
правову мову, мову кримінального права
(вивчає З. Тростюк), мову цивільного права
(Є. Харитонов, О. Підопригора), мову
криміналістики (В. Радецька). а також інші
мови окремих галузей юридичної науки.
Юридичну мову ще називають загально
юридичною мовою та виділяють наступні види
й різновиди: 1) спеціальна галузева юридич&
на мова: адміністративно&правова, мова
кримінального права, мова цивільного
права, мова криміналістики, мова судової
експертизи, інші мови окремих галузей юри&
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дичної науки; 2) стильова юридична: мова
публіциста—правознавця, мова оратора&ад&
воката, мова ділових паперів (діловодства);
3) юридична мова міжнародного спілкуван&
ня; за функціональним призначенням; 4) на&
укова юридична мова; 5) судова юридична
мова. Всі ці види мови істотно відрізняються
один від одного, але мають однакові недо&
ліки. Так, під мовою судочинства розуміють
державну мову, якою ведеться судочинство,
розгляд справ у судах України згідно з кон&
ституційним принципом [12, 47].
Сучасні вчені&юристи підкреслюють
важливість мовних питань в юриспруденції
та висувають вимоги щодо удосконалення
стану української юридичної мови, підтрим&
ки національних термінологічних здобутків.
Проблеми пізнання навколишнього
світу опосередковані мовою. Експерт є
суб’єктом, що пізнає, і є своєрідною систе&
мою переробки інформації (взаємодіючи з
середовищем за зоровим, слуховим канала&
ми тощо). Знання про світ формуються у
вигляді ментальних репрезентацій різного
типу. При сприйнятті експертом фрагмента
дійсності відбувається акт мислення, який
полягає у співвідношенні ситуації з понят&
тям в свідомості соціалізованого експерта —
індивіда, на рівні орієнтування у внутрішній
мові. Таким чином, судово&експертна мова
являє собою результат вербалізації експерт&
ного дослідження. Фрагменти дійсності, ок&
ремі факти і обставини, представлені у формі
термінів і орієнтовані на функції судової
експертизи.
Особливою межею мови судової експер&
тизи є її істотна відмінність від мови права,
законодавства. Підставою для виділення мо&
ви судової експертизи є неспівпадіння її спе&
цифічних функцій із загальноприйнятими
функціями, наявність особливих засобів для
вираження судово&експертних досліджень,
їх наукового розвитку і оцінки, терміно&
логічного і текстуального закріплення.
Експертна мова обслуговує вузько&
спеціальну сферу діяльності експертів особ&
ливою словарною базою, яка складається із
спеціальної термінології, з характерним
специфічним засобом відбору, вживання,
організації мовних засобів. Тобто експертна
мова володіє більшою мірою спеціалізації і
абстрактності термінології, ніж мова права
або літературна мова. Відмінною рисою є та&
кож наявність яскраво вираженого терміно&
логічного забарвлення, визначна стилістич&
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на своєрідність мови, складний спосіб
викладу думки, її логічна послідовність, ха&
рактерні смислові зв’язки між поняттями,
використання спеціальної лексики (терміно&
логії), яка на сучасному етапі розвитку недо&
статньо стандартизована та уніфікована.
Мова судової експертизи має бути достатньо
уніфікована, щоб нею могли користуватися
судові експерти різних спеціальностей,
слідчі, судді та інші правоохоронні і управ&
лінські органи.
Особливості прояву словарного складу
мови судової експертизи, тобто прояви сис&
темного характеру лексики, являють собою
складний і суперечливий об’єкт, що нелегко
піддається суворій систематизації, класифі&
кації, уніфікації і стандартизації.
Перевага системного підходу до
дослідження мови судової експертизи і його
лексичних ресурсів відображається і у здат&
ності моделювання термінологічної й по&
нятійної цілісності. Теоретична і практична
значущість дослідження експертної мови по&
яснюються тим, що мова є віддзеркаленням
й інструментом тих змін, які відбуваються в
самому процесі сприйняття експертами
навколишнього світу, будучи засобом фор&
мування цілісного експертного світогляду та
формулювання експертних понять. Про це
свідчить наявність в юридичних словниках
та в словниках з криміналістики понять
специфічної мови загальної теорії судових
експертиз та окремих теорій судової експер&
тизи. Органічний зв’язок цих теорій та їх мов
між собою, а також функціональну обізна&
ність мови судової експертизи підтверджу&
ють у своїх працях вчені РФ («Энциклопедия
судебной экспертизы». — М., 1999) та Рес&
публіки Азербайджан («Энциклопедия
судебной экспертизы». — Баку, 2000).
Необхідність системного підходу у вив&
ченні мови судової експертизи пов’язана з
тим, що мова в цілому володіє властивістю
системності, і її окремі утворення — підсис&
теми вимагають в пізнанні системного
підходу. Враховуючи те, що судово&експерт&
на мова історично обумовлено зазнала
зміни, вона потребує цілісного теоретичного
підходу та аналізу. Головні вимоги, які
пред’являються до сучасної мови судової
експертизи, — це ясність і простота, макси&
мальна точність виразу, що не допускає мож&
ливості відмінностей в тлумаченні, це —
формалізація, визнання необхідності єдності
експертної термінології. Вимога формалі&
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зації означає, що для виразу однієї і тієї ж
думки повинен використовуватися один і
той же ряд слів або прийомів, які вживані в
певній послідовності.
До вказаних груп мови з часом додається
категорія особливої формалізованої мови.
Сьогодні процес її створення вже відбу&
вається в окремих теоріях судових експертиз
у зв’язку з необхідністю вирішення експерт&
них завдань, алгоритмізацією цього процесу,
використанням для цих цілей комп’ютерної
техніки [13, 118].
Тенденціями формування і розвитку на&
укової мови судової експертизи та її терміно&
логічного апарату, як слушно зазначає
Т. Авер’янова [4, 109], можна вважати ті тен&
денції, які свого часу були сформовані
Р. Бєлкіним [5, 183—187] для мови її
спорідненої науки криміналістики:
— розширення кола вживаних термінів;
— зміна визначень (уточнення, заміна
одних іншими);
— диференціація окремих визначень;
— уніфікація термінології;
— розроблення знакових систем (ступінь
високої формалізації).
На особливу увагу заслуговує уніфікація
мови судово&експертної діяльності. Для її ха&
рактеристики слід відповісти на питання: чи
є вона природною, чи науковою, чи можлива
її формалізація, а якщо можлива, то чи мож&
на в експертному висновку використовувати
скорочення перетвореної інформації, тобто
кодовий опис. Експертне дослідження не є
науковим пошуком, проте воно спирається
на дані спеціальних наук і використовує на&
укові методи пізнання. Тому воно не може не
вживати описів методів і засобів наукової
мови, і це відбувається, в основному, в
дослідницькій частині висновку експерта.
Однак існує проблема оцінки висновку екс&
перта слідчим і суддею, які повинні його ро&
зуміти. Останнім часом спостерігається про&
цес інтенсивного ускладнення експертних
досліджень, використання все більш склад&
них технічних засобів дослідження. Особі,
яка не володіє спеціальними знаннями у
відповідній галузі науки, стає важче оціню&
вати хід і результати експертних досліджень.
З. Соколовський [14, 196] запропонував два
варіанти такої відповіді. Якщо висновок екс&
перта викликає сумнів у слідчого і суду, вони
можуть призначити повторну експертизу
(тут адресат оцінки висновку — експерт, яко&
му буде доручена повторна експертиза). Дру&
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гий варіант відповіді в тому, що дослідження
слід описувати з простим викладенням мето&
дики з роз’ясненням наукової термінології,
деталізацією виконаних експертом дій, їх
ілюстрацією. Вважаю, що другий варіант є
більш вдалим, проте, для цього потрібна ка&
талогізація експертних методик, яка прова&
диться Міністерством юстиції України, услід
за РФ, де стандартизовано біля 300 експерт&
них методик. Систематизацію понять і
визначень мови судової експертизи було
розпочато у 1980 р. «Словарь основних
терминов судебных экспертиз» (Москва,
ВНДІСЕ) та продовжено в словниках основ&
них термінів окремих родів судових експер&
тиз: судово&балістичної (1984), судово&
технічної експертизи документів (1985),
судово&медичної,
судово&психіатричної
(1986), судово&бухгалтерської і планово&еко&
номічної (1987), судово&почеркознавчої
(1987), судово&трасологічної (1986) та ін. [4,
107]. В Україні видані словни-ки: І. Поетика
«Русско&украинский терминологический
словарь криминалистики» (Одеса, 1993);
В. Шепітько «Криміналістика. Енциклопе&
дичний словник» (українсько&російський,
російсько&український) (Харків, 2001);
«Каталог выступающих частей машин»
(колектив авторів КНДІСЕ МЮ України)
(Київ, 1998); М. Скригонюк «Криміна&
лістична термінологія» (Київ, 2003). Окремі
словники з судової експертизи відсутні.
Умовою ефективного застосування на&
укової мови є й уніфікація наукової терміно&
логії. Під час викладення змісту дослідниць&
кої частини висновку можлива заміна
словесного опису знаками, символами,
індексами, фотознімками, спектрограмами,
хроматограмами (З. Соколовський, Д. Мир&
ський, Є. Лівшиц)[14; 15]. Отже, можлива
формалізація наукової мови експерта. Вплив
на мову висновку експерта має і використан&
ня електронно&обчислювальної техніки
(ЕОМ), засобів телекомунікації і систем
зв’язку. Нині успішно використовуються ма&
тематичні методи для «нечітко» описаних
об’єктів або описаних без формалізації їх оз&
нак. Це особливо характерно в таких видах і
родах судових експертиз, як КЄМРВ, судо&
во&лінгвістична, судово&генетична, комп’ю&
терна, мистецтвознавча, судова гірничо&
технічна, експертиза об’єктів інтелектуаль&
ної власності, які знаходяться на стадії
становлення і розвитку. На цьому етапі
уніфікації наукової мови виникають пробле&
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ми: відсутність єдиної наукової теорії судової
експертології, єдиного понятійного апарату,
необхідного для розуміння термінів, що ви&
користовуються вченими різних спеціально&
стей, слідчими, суддями, для розуміння
сутності понять і категорій, назв деяких
видів експертиз [16, 61–74].
Використання в експертному висновку в
межах необхідного елементів формалізації
наукової мови не знижує значення словесно&
го опису. У перспективі він збереже своє зна&
чення, оскільки шляхом словесного опису
використовуються всі інші знаки і створю&
ються нові знакові системи. Природна мова

— це «метамова всіх інших знакових систем»
[17, 118]. Проте словесний опис має бути ла&
конічним, тобто не містити в собі зайвої
інформації.
Адекватний опис об’єктивних явищ об&
становки події, матеріальних об’єктів і ство&
рення достовірної уяви про них може бути
здійснено за умов, якщо застосована з цією
метою мова буде точною, конкретною, одно&
значною, лаконічною, а мовні засоби і
форми викладення правильно обрані,
відповідно до внутрішньої «логіки» і змісту
описаного об’єкта [18, 13].
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ЕКСПЕРТНА ПРОФІЛАКТИКА:
ПОНЯТТЯ, РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ

Д. ГУРІНА
ад’юнкт
(Донецький юридичний інститут
ЛДУВС МВС України)
роблеми профілактики правопору&
шень досліджуються багатьма наука&
ми у межах предмета кожної з них.
Якщо в наш час існує дискусія стосовно ролі
криміналістики у профілактиці злочинів, то
думка щодо можливості використання
спеціальних знань з профілактичною метою
не викликає заперечень [1, 55].
Питання експертної профілактики
досліджувалися такими науковцями&кримі&
налістами України та країн СНД, як І. Алієв,
Р. Бєлкін, Ф. Давудов, В. Колмаков, Ю. Ко&
рухов, Ю. Орлов, Б. Пінхасов, І. Фрідман,
А. Шляхов та ін. Проте дотепер немає єдино&
го визначення поняття, завдань, значення та
місця експертної профілактики у системі
загальної теорії криміналістики та судових
експертиз.
Вказані питання доцільно вирішувати з
урахуванням історичного досвіду. Тому ме&
тою цієї статті є розгляд історії розвитку та
становлення експертної профілактики,
визначення її поняття.
За часів радянської влади багато уваги
приділялося профілактиці злочинів та інших
правопорушень. Головна роль у запобіганні
злочинам відводилася кримінології. Її предме&
том є заходи запобігання злочинам, що спря&
мовані на ліквідацію злочинності і грунтують&
ся на вивченні злочинів, причин та умов, що
сприяють їх скоєнню. Автори підручників з
кримінології визначають її як науку про стан,
динаміку, причини злочинності та про заходи
щодо запобігання їй [2, 11].
Так, І. Фрідман вважає, що криміно&
логія, як комплексна наука, концентрує
вивчення різноманітного комплексу питань

П

з профілактики злочинів — концентрує, але
не вичерпує, тому що ні кримінологія, ні
інша наука не може всебічно вивчити всі за&
гальні та конкретні питання запобігання
злочинам [2, 11].
Розроблення засобів, прийомів і методів
профілактичного характеру завжди були за&
вданням криміналістики. Ще І. Якимов
підкреслював, що розроблення найбільш
раціональних способів запобігання і припи&
нення злочину, який вже вчинюється, є од&
ним із завдань криміналістики. Існує думка,
що саме він уперше увів до предмета
криміналістики завдання запобігання злочи&
нам. Якщо розглядати питання експертної
профілактики в історичному ракурсі, то
перші згадки про діяльність експертів у тако&
му напрямі можна зустріти ще у 19 ст. І. Кри&
лов у праці «Судебная экспертиза в уголов&
ном процессе», розповідаючи про експертну
діяльність великого вченого Д.Менделєєва,
звертає увагу на те значення, котре той нада&
вав профілактичній стороні роботи експерта.
У 30&х рр. 20 ст. на необхідність вирішення
питань профілактики у криміналістиці вка&
зували Е. Владимиров, Г. Зільберквіт, Ю. Ка&
цапельсон, В. Громов, а у 40&х рр. — П. Тара&
сов&Радіонов [3, 25–26].
У працях О. Васильєва, С. Митричева,
А. Вінберга вказується на завдання криміна&
лістики щодо запобігання злочинам [2, 10].
До запобіжних профілактичних заходів
А. Вінберг включає:
— технічні засоби запобігання злочинам;
— технічні і тактичні прийоми виявлен&
ня в ході розслідування та судового розгляду
умов, які сприяють вчиненню злочинів;
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— тактику запобігання намірам на вчи&
нення злочинів, припинення злочинів.
У 1961 р. В. Колмаков висунув ідею про
виділення криміналістичної профілактики у
самостійну теорію криміналістики. Однак ця
пропозиція не отримала одностайної
підтримки серед вчених&криміналістів. Так,
Г. Зуйков висловив негативне ставлення до
цієї ідеї. На його думку, криміналістична
профілактика повинна складатися із загаль&
них та окремих прийомів і методів. Сукуп&
ність криміналістичних прийомів і методів,
що мають загальний характер та застосову&
ються для запобігання всім видам злочинів,
визначається як загальна методика криміна&
лістичної профілактики, а прийоми та мето&
ди, що застосовуються для профілактики
конкретних видів злочинів — окремі методи
криміналістичної профілактики. В. Колма&
ков вважав, що під експертною профілакти&
кою слід розуміти сукупність обставин, які
сприяють скоєнню злочинів, котрі виявля&
ються та досліджуються експертом із засто&
суванням прийомів і методів науки кримі&
налістики у конкретній справі [4, 22].
Більшість криміналістів вважали, що
наукові дослідження в галузі запобігання
злочинам повинні проводитися методами
всіх трьох розділів криміналістики: криміна&
лістичної техніки, тактики та методики
розслідування у тісному взаємозв’язку.
У 1974 р. І. Фрідман присвятив докторсь&
ку дисертацію судовій експертизі та питан&
ням запобігання злочинам співробітниками
експертних установ. Він приділив увагу пи&
танню про місце запобігання злочинам у
криміналістиці та суміжних науках, розро&
бив вчення про криміналістичну профілак&
тику і показав його зв’язок з тактикою,
технікою та методикою розслідування зло&
чинів[5, 7–37]. На думку І. Фрідмана, слід
розглядати вчення про криміналістичну
профілактику як одну з окремих теорій
криміналістики. Термін «експертна профіла&
ктика» він вважав невдалим, вказував, що
більш правильно вести мову про профілак&
тичну діяльність співробітника експертної
установи, судового експерта. Саме така
термінологія дозволяє охопити всі сторони
профілактичної діяльності, незалежно від її
форм та обсягу [2, 31].
Багато уваги профілактиці злочинів
співробітниками
експертних
установ
приділяв А. Шляхов. Він включив у систему
завдань судової експертизи експертно&
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профілактичні завдання, тобто наукові пояс&
нення організаційно&технічних дій, заходів,
що мають профілактичне значення. Ці пояс&
нення ґрунтуються на аналізі конкретних об&
ставин, які сприяють вчиненню протиправ&
них дій. Серед таких обставин можуть бути
причини та умови, що сприяють вчиненню
правопорушень, причинно&наслідкові зв’яз&
ки, умови походження та існування об’єктів.
Більшість вчених, що розглядали питан&
ня профілактичної діяльності співробітників
експертних установ, приділяли увагу пере&
важно механізму її здійснення, правовим
підставам експертної профілактики, питан&
ням реалізації експертних пропозиції та кон&
тролю за їх виконанням. І. Алієв у 1991р.
довів необхідність існування та розвитку те&
орії експертної профілактики. Він звернув
увагу на те, що попередні дослідники розгля&
дали криміналістичну профілактику як час&
тину криміналістики, не дослідивши в ціло&
му експертну профілактику як соціальну си&
стему, що розвивається на ґрунті загальної
теорії судової експертизи. На думку
Р.Бєлкіна, така теорія має право на існуван&
ня, тому що відображає самостійний і досить
суттєвий напрям експертної практики.
І. Алієв не погодився з В. Колмаковим
щодо виокремлення в самостійну наукову
теорію «експертно&криміналістичну профі&
лактику», тому що криміналістичні експер&
тизи є лише одним з класів судових експер&
тиз. Він віддає перевагу використанню
терміна «експертна профілактика», а не «су&
дово&експертна профілактика», тому що
профілактична робота може стосуватися не
тільки судочинства, а й адміністративних
правопорушень та обставин щодо арбітраж&
ної чи нотаріальної практики [6, 74–75].
Експертна профілактика, на думку
І. Алієва, — це складне системне утворення,
фундамент якого становить діяльність екс&
пертів, котрі на базі своїх спеціальних знань
виявляють обставини, що сприяли чи мо&
жуть сприяти скоєнню злочинів. Він вказує,
що предмет експертної профілактики скла&
дають іманентно належні експертові можли&
вості встановлення на основі спеціальних
знань обставин, які виступають в якості умов
(а іноді й причин) скоєння злочинів;
взаємодія суб’єктів експертної профілактики
між собою та із суб’єктами більш загальних
систем щодо запобігання злочинності; ор&
ганізаційні, координаційні та методичні
умови, що забезпечують їх діяльність стосов&
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но запобігання злочинам; оцінка результа&
тивності експертної профілактичної діяль&
ності; способи пізнання, методи та методики
дослідження; термінологія, операційні по&
няття, прогнозування подальшого розвитку
експертної профілактики [6, 79].
Розроблена І. Алієвим теорія отримала
багато позитивних оцінок, однак окремі
вчені вказували на помилкові твердження
автора. Ф. Джавадов, визнаючи в цілому за&
слуги І.Алієва в галузі вирішення проблем
експертної профілактики, звертає увагу на
деякі спірні положення його концепції, а са&
ме надмірно широке трактування експертно&
профілактичної діяльності, суб’єктів та
об’єктів експертної профілактики.
Т. Авер’янова вважає, що запропонова&
ний розподіл термінів «експертна профілак&
тика» та «експертно&профілактична діяль&
ність» є досить штучним, тому що обидва ці
поняття — суть одне й те ж саме. Поділяю цю
думку вченого, а також погляд про те, що се&
ред суб’єктів експертної профілактики не
слід виділяти «неспеціалізованих суб’єктів»,
тобто посадових осіб різних органів та
організацій, які виконують профілактичні
рекомендації. Вони — лише адресати профі&
лактичних рекомендацій, тому що ні у роз&
робленні, ні в обґрунтуванні рекомендацій
участі не беруть.
У 1994 р. Ю. Сушко розглянув актуальні
питання профілактичної діяльності при про&
веденні судово&економічних експертиз. Він
проаналізував поняття, функції і місце
профілактичної
діяльності
судових
експертів&економістів у системі боротьби зі
злочинністю, а також виклав правові, орга&
нізаційні та методичні проблеми удоскона&
лення профілактичної діяльності при прове&
денні судових експертиз, висвітлив ряд
достатньо важливих питань у справі за&
побігання економічній злочинності, у тому
числі і при проведенні судово&економічних
експертиз [7, 11–23].
У 2006 р. А. Волобуєв, В. Журавель,
С. Великанов та інші українські вчені звер&
нули увагу на роль судової експертизи в
профілактиці економічних злочинів. На
їхню думку, не викликає жодних сумнівів той
факт, що використання спеціальних знань
для успішної роботи запобігання злочинам є
корисним. Наприклад, експерти, досліджу&
ючи фальсифіковані документи, що викори&
стовуються при митному оформленні та
проведенні митного контролю, виявляли
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способи підроблення й інформували про це
митні органи та поліграфічні підприємства,
які займалися їх виготовленням. Після цього
останні вживали необхідних заходів щодо
вдосконалення засобів захисту цих доку&
ментів [3, 162].
Проблемами експертної профілактики
займався О. Моїсєєв. Він запропонував ство&
рити державну систему експертної профі&
лактики злочинів, пов’язаних з обігом доку&
ментів. У основу цієї системи покладено
створення більш тісних безпосередніх
зв’язків між суб’єктами господарювання, які
виявляли сумнівні документи, та експертни&
ми установами, а також активнішого залу&
чення експертних установ до виявлення
підроблених документів і запобігання їх
використанню, розроблення методичних ре&
комендацій з виявлення ознак підроблення
документів [8, 232].
І. Попович теж акцентує увагу на вико&
ристанні можливостей судової експертизи
для виявлення й усунення обставин, що
сприяли або можуть сприяти в майбутньому
вчиненню економічних злочинів, тому що це
має важливе значення для профілактики ок&
ремих видів злочинів та запобігання злочин&
ності [9, 13–14].
У 2006 р. А. Гаджиєв (РФ, Дагестанський
державний університет) у кандидатській
дисертації, присвяченій бухгалтерській екс&
пертизі, запропонував удосконалені ним
ефективні форми та методи здійснення
експертної профілактики для запобігання
внесенню незаконних даних у звітність
підприємств [10, 13].
Нормативними підставами здійснення
експертної профілактики є ст. 200 КПК Ук&
раїни, ст. 53 ЦПК, ст. 13 Закону «Про судову
експертизу», де закріплене право експерта на
ініціативу, тобто, якщо експерт в процесі
дослідження виявить обставини справи, сто&
совно яких йому не були поставлені питання,
він має право вказати їх у своєму висновку.
Р. Бєлкін визначав експертну ініціативу
як встановлення експертом на власний роз&
суд фактів та обставин, що не передбачені
експертним завданням, проте мають значен&
ня у справі.
Перші кримінально&процесуальні ко&
декси союзних республік колишнього СРСР
не згадували про право експерта на ініціати&
ву. Однак в монографіях, підручниках,
статтях вказану проблему продовжували
обговорювати. Це призвело до того, що
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кримінально&процесуальний кодекс, підго&
товлений у повоєнні роки, вже мав статтю,
яка регламентувала експертну ініціативу.
Питання про право експерта на ініціати&
ву неодноразово обговорювалося в кримі&
налістичній та процесуальній літературі.
Деякі вчені та практики визнавали це право
безапеляційним. В. Нікіфоров вважав, що
експерт може і повинен проявити ініціативу
в розширенні меж свого дослідження, звер&
нути увагу суду та слідчого на окремі обста&
вини, але тільки в тій галузі, на яку поширю&
ються його спеціальні знання. Інші автори
вважали, що ця можливість повинна бути
узгоджена із слідчим.
На думку Л. Ароцкера, норма КПК про
право експерта на ініціативу належить не до
профілактичної роботи експерта, а до за&
гальних умов його діяльності. Тому вона не
може вважатися достатнім правовим під&
ґрунтям для профілактичної роботи експерта
[11, 43].
Іншої точки зору дотримується Ю. Кору&
хов. Він вважає, що у законі є достатньо пра&
вових підстав як для провадження експерти&
зи, котра має профілактичний характер, так і
для самостійного визначення експертом
причин та умов скоєння злочину, які вимага&
ють для свого вирішення спеціальних знань,
навіть якщо йому не були поставлені
відповідні питання [12, 13].
Поділяю думку більшості вчених і
вважаю, що законодавча регламентація

профілактичної діяльності експертів у наш
час недостатня. У ст. 64 КПК України до об&
ставин, що підлягають доказуванню в
кримінальній справі, навіть не відносять
причини злочину та обставини, які сприяли
його скоєнню. Стаття 23 КПК України
зобов’язує органи дізнання, слідчого, проку&
рора виявляти ці причини та умови. Тому в
поданнях, що виносяться згідно зі ст. 23
КПК, та інших документах доволі часто фор&
мально зазначаються ці обставини без фор&
мулювання профілактичних заходів [13, 41].
До нормативних підстав, що регламентують
експертно&профілактичну діяльність, нале&
жать також відомчі підзаконні акти. Напри&
клад, наказ МВС України № 682 від 30 серп&
ня 1999 р., що затверджує Настанову про
діяльність
експертно&криміналістичної
служби МВС України (Розділ 7).
Отже, експертна профілактика — це вид
експертної діяльності, коли експерти на базі
своїх спеціальних знань виявляють причини
і обставини, що сприяли або можуть сприяти
скоєнню злочинів. Питання експертної
профілактики потребують більш чіткої пра&
вової регламентації. Вона не передбачена
навіть у Законі «Про судову експертизу»
1994 р. зі змінами та доповненнями. Тому
вважаю, що потрібно прийняти закон про
профілактику злочинності, де знайшла б
своє місце й експертна профілактика.
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Правова освіта
ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ПРАВОВОЇ
ОСВІТИ В СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

А. КУТИРКІН
голова студентської ради
(Донецький університет економіки та права)
равове виховання є частиною всього
виховання населення нашої країни.
Метою правового виховання є пра&
вова адаптація жителів (громадян України,
іноземних громадян та осіб без громадянст&
ва) до повноцінного життя в сучасному світі.
Для досягнення вказаної мети виховання всі
його частини повинні бути добре спланова&
ними й послідовними, тісно пов’язаними
між собою і разом вести до єдиного позитив&
ного результату.
Одним із проміжних результатів
досліджень автора цієї статті є класифікація
етапів правового виховання залежно від
вікової категорії об’єктів виховання: «1) пра&
вове виховання дітей дошкільного віку;
2) правове виховання дітей шкільного віку;
3) правове виховання молоді; 4) правове ви&
ховання дорослих осіб; 5) правове виховання
працюючої частини населення (на цьому
етапі робота ведеться з представниками
різних вікових категорій)» [1, 144]. Очевид&
но, доцільним є доповнення названої
класифікації етапом «правове виховання
осіб пенсійного віку». Даний етап має
посісти номер п’ять у класифікації. Відпо&
відно, етап «правове виховання працюючої
частини населення» посяде номер шість.
Кожна вікова категорія потребує окремого
підходу й титанічних зусиль з реалізації всіх
необхідних для якісного правового вихован&
ня заходів. Наважимося також припустити,
що виховання може мати класифікацію

П

етапів, подібну тій, яку запропоновано для
його частини правового виховання.
Кожен з шести етапів потребує деталь&
ного дослідження, а також покращення
якості планування й застосування виховних
заходів уже в найближчі роки. При цьому
треба враховувати, що найбільш ефективною
діяльність з виховання і правового вихован&
ня є на перших трьох етапах, оскільки робо&
та з людьми, чия особистість лише
формується, найпродуктивніша.
В сучасній Україні існує необхідність
внесення змін до навчальних програм се&
редніх навчальних закладів (шкіл, гімназій,
ліцеїв, училищ). Це пояснюється тими
завданнями, які поставлено перед вихован&
ням населення України (цілим) і правовим
вихованням її населення (частиною), а та&
кож обумовлено тим фактом, що освіта є
головною формою виховання (правова
освіта — головною формою правового ви&
ховання).
Актуальність теми статті в тому, що для
кращої адаптації людини до повноцінного
життя в сучасному світі потрібно надати їй у
період формування її особистості теоретичні
та практичні знання, які будуть необхідні
впродовж всього її життя та до яких вона не
раз ще звернеться в майбутньому.
Мета даної статті — формулювання про&
позицій стосовно покращення якості освіти
та правової освіти в середніх навчальних
закладах.
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Д. Хіббен зазначає, що освіта є вмінням
правильно діяти в усіх життєвих ситуаціях [2,
25]. В нашій країні велика кількість хлопців і
дівчат, які раніше проводили 10, а тепер про&
водять 12 років, навчаючись у середньому
навчальному закладі, не вміють діяти навіть
у значній кількості елементарних життєвих
ситуацій. Відповідно, вони є неадаптовани&
ми до життя в сучасному світі. Зазначу, що
такими вони є і після п’яти років навчання у
вищому навчальному закладі. Але, по&пер&
ше, фундамент для якісної вищої освіти має
створити якісна середня освіта, і, по&друге,
відмінність середньої освіти від вищої поля&
гає в тому, що середня освіта обов’язкова для
всіх жителів України. Законодавчо ця
відмінність закріплена в ч. 2 ст. 53 Консти&
туції України [3]. Середня освіта в ідеалі має
охоплювати 100 % населення нашої країни, і
цей фактор не може бути невикористаний.
Автор поділяє думку Б. Андрусишина й
А. Гуза, які відзначають: «В сучасній Україні
закладено фундамент для створення системи
шкільної правової освіти, починаючи з
дошкільного віку... Це дає підстави говорити
в перспективі, закріпивши на концептуаль&
ному та науковому рівнях, про складення си&
стеми безперервної шкільної правової освіти
в Україні» [4, 94]. Правова освіта має тривати
безперервно від дошкільного закладу до
закінчення школи і далі аж до післядиплом&
ної освіти, поєднуючи окремі ланки в один
міцний ланцюг. Перехід від однієї ланки да&
ного ланцюга до іншої повинен бути не&
помітним для суб’єктів правового вихован&
ня. Правова освіта, як і всі інші види освіти,
має чітко виконувати визначену їй роль і
сприяти комплексній адаптації населення
України до повноцінного життя в сучасному
світі.
Розуміючи важливість освіти дітей
шкільного віку, висловлю пропозиції стосов&
но покращення якості освіти та правової
освіти в середніх навчальних закладах.
1. «Вивчення права має тривати весь
період навчання у середньому навчальному
закладі. Має поступово підвищуватися
складність правових дисциплін і тем; пара&
лельно повинен підвищуватися рівень пра&
вової культури учнів» [1, 145]. Загальні пра&
вові знання необхідно надавати не у старших
класах, а в дошкільних закладах, молодшій
та базовій школах. Перед учнями старших
класів потрібно ставити вже більш серйозні
завдання. Зокрема, учні мають:
82

а) розглянути практику застосування
певних нормативно&правових актів консти&
туційного, кримінального, адміністративно&
го, цивільного, трудового, господарського
права та інших галузей права; розглянути по&
милки у практиці та можливі шляхи їх ви&
правлення й уникнення;
б) розглянути типові схеми «обходу» за&
конів та інших нормативно&правових актів,
типові недоліки законодавства України, що
призводять до можливості існування таких
схем, а також способи усунення цих не&
доліків і, відповідно, певних схем «обходу»
актів права.
Для забезпечення виконання учнями
старших класів зазначених завдань не&
обхідним є викладання наступних юридичних
дисциплін, які за потреби можуть бути скоро&
чені до великих тем: «Україна як член світово&
го співтовариства» (сучасність і перспективи,
проблеми та шляхи їх вирішення), «Реалізація
норм права» (конкретні механізми реалізації,
проблеми та шляхи їх вирішення), «Юридич&
на відповідальність» (теорія та практика при&
тягнення до різних видів юридичної відпо&
відальності), «Трудова діяльність підлітків і
молоді» (теорія та практика).
2. Важливим є вивчення філософських
дисциплін, на заняттях з яких учні навчили&
ся б глобально й аналітично мислити, буду&
вати стратегію поведінки, оцінювати явища
в цілому, швидко адаптуватися і приймати
рішення в несподіваних або небезпечних си&
туаціях. Зокрема:
а) у процесі вивчення логіки учні мають
навчитися з різних позицій оцінювати речі та
події, застосовувати різні (стандартні й не&
стандартні) варіанти вирішення завдань;
б) у процесі вивчення психології та
соціології учні мають навчитися розуміти
інших людей, аналізувати їх психологічний
стан; навчитися методам захисту від прово&
кацій, впливу на свідомість і морального ти&
ску з боку окремих осіб, політичних,
релігійних та інших угруповань, а також спо&
собам мирного вирішення спорів;
в) у процесі вивчення політології учні
мають навчитися розуміти політичний стан і
стан суспільних відносин, розклад політич&
них сил та їх ідеологію; реалізовувати на
практиці теоретичні положення тем: «Полі&
тичні технології», «Політичний менедж&
мент» і «Політичний маркетинг»; створюва&
ти позитивну репутацію, будувати і реалізо&
вувати масштабні довгострокові проекти;
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розпізнавати і протидіяти різноманітним
політичним обманним технологіям, завдяки
яким можна виграти вибори та зіпсувати ре&
путацію політичних конкурентів.
3. Необхідними є зміна методики викла&
дання учителями та зміна сприйняття учня&
ми таких дисциплін, як математика, фізика,
хімія та креслення. Для учнів результатом
вивчення названих дисциплін, не менш важ&
ливим за знання, має бути вміння аналітич&
но мислити, швидко знаходити правильну
відповідь у несподіваних ситуаціях, робити
висновки.
Перед учителями цих дисциплін повинні
бути поставлені, крім інших, приблизно такі
ж завдання, що й перед учителями дис&
циплін, про які йдеться у пропозиції 2. Це ні
в якому разі не означає, що має бути гіршим
знання учнями того матеріалу, вивчення
якого передбачено навчальними програмами
з математики, фізики, хімії та креслення.
Навпаки, учні повинні знати цей матеріал
якомога краще і, більш того, розуміти теоре&
тичну та практичну цінність своїх знань,
вміти використовувати ці знання у повсяк&
денному житті.
4. У процесі вивчення економічних дис&
циплін учні мають навчитися діяти в повсяк&
денному житті за допомогою економічних
законів, принципів ефективності та прагма&
тизму (зокрема, навчитися раціонально роз&
поділяти час і сили; планувати свої дії таким
чином, щоб отримати якнайкращий резуль&
тат).
Час і здоров’я (фізичні та моральні си&
ли) — це найцінніше, що може бути в молоді.
Тому хлопці й дівчата повинні використати ці
два скарби якомога ефективніше, провести
молоді роки активно, з максимальною кори&
стю, маючи мету та невпинно йдучи до неї.
Слово «повинні», використане в попередньо&
му реченні, має означати для хлопців і дівчат
«повинні самі собі, а не комусь іншому».
5. Члени сімей учнів та учителі мають по&
будувати виховну діяльність таким чином,
щоб уже з молодшого шкільного віку діти
ставилися з повагою до України, української
мови і культури; шанували мову і культуру
свого народу, якщо вони не є етнічними ук&
раїнцями; поважали іншомовних людей,
представників інших рас, релігій тощо. По&
вага і, певним чином, навіть розуміння вже з
дитячих років людей, які значно відрізня&
ються за певними ознаками, створить міцне
підґрунтя для реалізації положень статей 23,
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24 Конституції України[3] та положень бага&
тьох інших нормативно&правових актів. Не
повинно існувати привілеїв чи утисків ні за
якими ознаками. Люди мають ставитися то&
лерантно одне до одного для того, щоб пред&
ставник будь&якої раси, національності,
релігії чи культури відчував себе комфортно
в Україні.
Повазі та розумінню сприятиме роз&
повідь дітям про життя і ставлення до життя
людей, які значно відрізняються від них за
зовнішніми, морально&етичними та іншими
ознаками. Якщо в класі є представники
різних рас, національностей, релігій чи куль&
тур корисними будуть розповіді учнів одне
одному про їхні традиції, вірування, спосіб
життя у формі ознайомлювальних виступів,
театральних постановок, стінних газет чи в
інших формах.
6. В українських середніх навчальних за&
кладах учні мають навчитися вільно володіти
як мінімум трьома мовами: українською,
російською, англійською. В сучасному світі
однією з найважливіших речей є вміння го&
ворити, писати і думати, принаймні, трьома
названими мовами, а також швидко пере&
ключатися з однієї мови на іншу.
7. На уроках біології та фізичного вихо&
вання (фізичної культури) учні мають отри&
мати знання, які потрібні їм вже зараз і котрі
знадобляться в майбутньому для забезпечен&
ня повноцінного здорового життя. Зокрема,
діти повинні навчитися правильному харчу&
ванню, систематичним заняттям спортом в
умовах постійної зайнятості, чергуванню ро&
боти і відпочинку. В сучасному світі важливо
вже з дитячих років піклуватися про своє
здоров’я, розуміти переваги здорового спо&
собу життя.
За умови створення якісних навчальних
програм і якісного переконливого викладан&
ня матеріалу значно ближчими до свого ви&
конання стануть завдання охорони здоров’я
населення, розвитку фізичної культури і
спорту, забезпечення пропаганди здорового
способу життя та інші завдання, поставлені
перед українською владою у ст. 49 Консти&
туції України[3] та низці спеціальних норма&
тивно&правових актів. Так, у пп. 1.1 ст. 3 За&
кону України «Про заходи щодо поперед&
ження та зменшення вживання тютюнових
виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я
населення» вказується, що одним із завдань
цього Закону є попередження куріння тютю&
нових виробів серед дітей і молоді та змен&
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шення вживання їх громадянами [5]. Деякі
труднощі, з якими Україна вже зіткнулася й
може зіткнутися в майбутньому на шляху ви&
конання зазначеного завдання Закону, вже
розглянуті на сторінках журналу «Право
України»; запропоновані шляхи подолання
цих труднощів [6].
8. Необхідною є зміна ставлення учи&
телів та учнів до такого виду самостійної ро&
боти, як підготовка учнями доповідей і рефе&
ратів. Сенс цієї роботи полягає в тому, що
учень має навчитися самостійно розбирати&
ся в різних темах, робити висновки та вноси&
ти пропозиції стосовно вирішення проблем,
про які йдеться у доповіді чи рефераті. На
жаль, в сучасній Україні подібна робота
учнів, втім, як і студентів, сприймається як
спосіб заробити оцінку і не більше того. На
думку автора, текст, скопійований учнем з
Інтернету, а потім прочитаний на уроці не
приносить йому ніякої користі.
Для того, щоб навчити молоде по&
коління грамотно мислити, розуміти сенс
подій і процесів, що відбуваються в Україні
та світі, потрібно з молодших класів давати
учням завдання з написання робіт, мета і
стиль яких наближені до наукових: порівня&
ти дві чи кілька різних думок з одного приво&
ду; запропонувати власне вирішення певної
проблеми; підготувати тези доповіді для
шкільної конференції, за результатами якої
буде видано збірник тощо.
9. Потрібними для сучасних учнів є уро&
ки менеджменту, на яких вивчалася б теорія
організації роботи й управління малою
групою осіб або великим підприємством;
отримані знання використовувалися б на
практиці шляхом організації певних заходів

(презентацій, виставок, змагань між класами
і т. п.) групою учнів, які самі, але під нагля&
дом учителя обирають свого керівника і роз&
поділяють між собою обов’язки. Такий підхід
допоможе хлопцям і дівчатам зрозуміти
принципи і складнощі роботи в колективі та
управління ним.
Очевидно, навчити учнів бути лідерами
мають також органи учнівського самовряду&
вання (далі — ОУС) в школах (гімназіях,
ліцеях, училищах), які повинні стати
настільки ж розвиненими, наскільки стали в
сучасній Україні органи студентського само&
врядування (далі — ОСС) у вищих навчаль&
них закладах. Зазначу, що такі органи й уро&
ки менеджменту є не поверненням до
суспільного навантаження, яке існувало в
СРСР, а увібранням всього найкращого, що
було в Радянському Союзі і є в країнах Захо&
ду. В сучасному світі ОСС, а мають бути і
ОУС, — справжня арена для реалізації актив&
ною молоддю своїх талантів, проектів та
амбіцій в культурі, науці, спорті тощо. Ці ор&
гани створюються і діють виключно на доб&
ровільних засадах.
Виходячи з викладеного, можна зробити
наступний висновок. Освіта (ціле) і правова
освіта (частина) повинні бути корисними та
цікавими. В усіх дисциплінах, що вивчають&
ся, мають надаватися як теоретичні, так і
практичні знання. Оскільки ці знання стосу&
ватимуться не лише позитивних, а й негатив&
них сторін суспільних відносин і досягнень
науки (схем «обходу» актів права, політичних
обманних технологій), освіта і стане справді
корисною та цікавою. Тільки тоді батьки
дітей і, звичайно, самі діти будуть найбільше
зацікавлені в отриманні освіти.
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ім. Ярослава Мудрого)
лектроенергетика — центральний еле&
мент усього народногосподарського
комплексу України, впливовий, а в
ряді випадків — вирішальний чинник
розвитку економіки. Тому весь комплекс пи&
тань, що стосуються розвитку електроенер&
гетики України, в тому числі раціоналізації
та ефективності правового регулювання у
цій сфері, є питанням, яке має першочергове
значення для держави та її органів.
Проблематика удосконалення правового
регулювання у сфері електроенергетики ще
не отримала достатньої уваги в наукових
публікаціях. Окремі статті присвячені до&
говірно&правовому забезпеченню діяльності
на електроенергетичному ринку, проблемам
визначеності організаційно&господарської
компетенції органів держави у цій сфері, од&
нак питання реалізації енергетичної політи&
ки держави через відповідний господарсько&
правовий механізм розглянуті не були, тому
даній проблемі й присвячена ця стаття.
Комплекс питань, що стосуються роз&
витку електроенергетики України, у тому
числі оптимізації механізму її державного ре&
гулювання в цій сфері, є проблемами, які ма&
ють першочергове значення для держави й
суспільства, оскільки від ефективності робо&
ти електроенергетики залежить функціону&
вання всіх галузей народного господарства й
вирішення багатьох питань соціальної сфе&

Е

ри. Енергетична ефективність економіки в
сучасних умовах — один з важливих показ&
ників рівня розвитку держави.
За даними Міжнародного енергетичного
агентства та Всесвітньої Енергетичної Ради,
до 2030 р. енергоспоживання у світі зросте
більше ніж на 55 % з подальшим збережен&
ням набутої тенденції, причому це прогнозу&
вання враховує певне зниження енер&
гоємності світової економіки. Україна воло&
діє досить потужним паливно&енергетичним
комплексом (ПЕК), який, на відміну від
ПЕК багатьох країн світу, має галузі з видо&
бування й виробництва всіх енергоресурсів,
а потреби в електроенергії задовольняються
виключно за рахунок власного виробництва.
На сьогодні наша держава є одним зі «світо&
вих лідерів» за обсягами споживання енерго&
ресурсів та енергоємністю виробленої про&
дукції, що зумовлено багатьма чинниками.
Вона належить до держав з високою енерге&
тичною залежністю, оскільки забезпечення
країни власними енергоносіями практично
неможливо: імпортується понад 41 % загаль&
ного обсягу споживання енергоресурсів, а
ефективність їх використання приблизно в
шість разів менше, ніж в інших країнах з
таким же рівнем економічного розвитку.
Головним в оптимізації роботи електрое&
нергетичної галузі й у виведенні її на належ&
ний рівень функціонування є удосконалення
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організаційно&правового механізму держав&
ного регулювання діяльності на ринку елект&
роенергетики, визначення цілей, змісту, за&
вдань та правових засобів такого регулюван&
ня, врахування важливих особливостей
об’єктів, а також системи суб’єктів органі&
заційно&господарських повноважень та
оптимальної моделі взаємодії між ними.
Сьогодні великого значення набувають
питання не тільки кількісного зростання ви&
робництва електроенергії в Україні, а й
якісного складу, особливо стану структури
виробництва електроенергії, забезпечення
генеруючих компаній енергоносіями, впли&
ву на стан навколишнього середовища тощо.
Особливе місце займають проблеми впрова&
дження інноваційних технологій вироблен&
ня та передачі електричної енергії, оскільки
електроенергетика стала в сучасних геопо&
літичних та геоекономічних умовах голо&
вною складовою забезпечення енергетичної
незалежності й економічної безпеки Ук&
раїни. В цьому контексті законодавчого вре&
гулювання вимагають відносини щодо забез&
печення ефективності функціонування рин&
ку електроенергії в умовах різкого зростання
цін на енергоносії. Передумовою формуван&
ня та вирішення завдань у сфері електрое&
нергетики має стати розроблена і затвердже&
на державою Програма розвитку національ&
ної енергетики, як форма закріплення змісту
енергетичної політики держави. Згідно зі
ст. 10 Господарського кодексу України
(далі — ГК) основними напрямами еко&
номічної політики, що визначаються держа&
вою, є: структурно&галузева (промислова, аг&
рарна, будівельна тощо); інвестиційна;
амортизаційна; інституційних перетворень;
цінова;
антимонопольно&конкурентна;
бюджетна; податкова; грошово&кредитна;
валютна; зовнішньоекономічна. На мій по&
гляд, наведені приписи ст. 10 ГК доцільно
доповнити положенням стосовно нового на&
пряму економічної політики — енергетич&
ної, яка за сучасних умов стає важливою
складовою правового господарського поряд&
ку в сфері суспільного виробництва про&
дукції, виконання робіт чи надання послуг.
Ця позиція, вважаю, має підтверджуватися
економічною стратегією держави, що поля&
гає у необхідності обрання нею курсу
економічної політики, розрахованої, як
зазначено у ч. 2 ст. 9 ГК, на тривалу перспек&
тиву
вирішення
крупномасштабних
економічних та соціальних завдань, забезпе&
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чення економічної безпеки держави, збере&
ження і примноження її економічного по&
тенціалу та національного багатства, тощо.
Економічна стратегія включає визначен&
ня пріоритетних цілей розвитку економіки
країни, засобів та способів їх реалізації, ви&
ходячи зі змісту об’єктивних процесів і тен&
денцій, що мають місце в національному та
світовому господарстві. Враховуючи законні
інтереси суб’єктів господарювання за умов
різкого підвищення ціни на енергоносії, газ,
нафту та інші сировинні й енергетичні ре&
сурси, економічна стратегія має також вклю&
чати, серед пріоритетних, й енергетичні інте&
реси суб’єктів господарювання, всіх грома&
дян України. Виходячи з різкого зростання
суспільно&політичного попиту на дієздатну
енергетичну політику держави, Кабінет
Міністрів України видав Розпорядження від
15 березня 2006 р. № 145Р «Про схвалення
Енергетичної стратегії України на період до
2030 року». Названа Стратегія має велике
значення для формування і розвитку законо&
давства України про електроенергетику, а то&
му вимагає хоча б конспективного розгляду
переліку питань — напрямів законотворчої
роботи органів держави, до змісту якої вхо&
дять такі: прогнозування балансів паливно&
енергетичних ресурсів; стратегія розвитку:
ядерної енергетики, вугільної та нафтогазо&
вої промисловості; пріоритетні напрями та
обсяги енергозбереження, потенціал розвит&
ку нетрадиційних і відновлювальних джерел
енергії; загальні екологічні проблеми та шля&
хи їх розв’язання; гарантування енергетич&
ної безпеки; фінансове забезпечення розвит&
ку паливно&енергетичного комплексу;
державне управління та регулювання палив&
но&енергетичним комплексом; структура
власності; інтеграція до Європейського Со&
юзу; науково&технічне та кадрове забезпе&
чення; законодавче забезпечення розвитку
паливно&енергетичного комплексу. Але слід
зазначити, що стратегія — не програма, яка
зобов’язує органи державної влади до певно&
го алгоритму здійснення організаційно&гос&
подарської діяльності, а, відтак, відсутні
суб’єкти, відповідальні за виконання чи не&
виконання поставлених у стратегії завдань.
Саме тому необхідно прийняти державну
Енергетичну програму розвитку країни, яка
передбачила б юридичні обов’язки для ор&
ганів держави та посадових осіб.
Промислова політика, як і економічна
політика взагалі, здійснюється шляхом визна&
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чення засад внутрішньої і зовнішньої політи&
ки, у прогнозах та програмах економічного та
соціального розвитку України й окремих її
регіонів, програмах діяльності Кабінету
Міністрів, цільових програмах економічного,
науково&технічного і соціального розвитку, а
також відповідних законодавчих актах (ч. 4 ст.
9 ГК). Разом з тим, законодавче забезпечення
промислової політики, а це безумовно сто&
сується й енергетичної політики, правових
форм і засобів їх впливу на економіку, ще не
стало предметом окремих досліджень [1, 97].
Як зазначає Д. Задихайло, жодна економічна
концепція, навіть за умови, що вона стає
панівною в середовищі політичної еліти, не
може бути інструментом реальних еко&
номічних перетворень без відповідного зако&
нодавчого механізму [2, 151].
Необхідно підкреслити ще один аспект
актуалізації проблеми господарсько&право&
вого механізму забезпечення формування та
реалізації енергетичної політики. Так, згідно
зі ст. 1 Закону «Про основи національної
безпеки України» загрози національній без&
пеці — це наявні та потенційно можливі яви&
ща і чинники, що створюють небезпеку
життєво важливим національним інтересам
України. Закон визначає основні загрози
національній безпеці України у зовнішньо&
політичній сфері, у сфері державної безпеки,
у воєнній сфері та сфері державного кордону
України, у внутрішньополітичній сфері, в
економічній сфері, в науково&технологічній
сфері, в екологічній сфері та в інформацій&
ній сфері [3].
Безумовно, загрози у зовнішньо&
політичній, внутрішньополітичній, інфор&
маційній та інших сферах є небезпечними
для національної безпеки України. Але еко&
номічні загрози, у тому числі енергетична,
може стати головною, що вплине на стан ви&
робництва, соціальну сферу, а відповідно —
рівень життя людей. Нестача енергоресурсів,
неефективність їх використання призведе до
ослаблення економіки, негативно позна&
читься на всіх сферах суспільного життя —
обороні, внутрішніх справах, вирішенні
соціальних питань тощо.
Не зважаючи на те, що названі загрози
національній економічній безпеці стосують&
ся усієї економіки України як такої,
більшість з них необхідно віднести безпосе&
редньо і до сфери енергетики та, зокрема,
електроенергетики. У зв’язку з цим Закон
«Про основи національної безпеки України»
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2008 • № 7 • ISSN 0132 1331 •

встановлює шляхи подолання вказаних за&
гроз. Так, згідно зі ст. 8 названого Закону од&
ним з основних напрямів державної політи&
ки з питань національної безпеки в еко&
номічній сфері є:
— забезпечення енергетичної безпеки на
основі сталого функціонування і розвитку
паливно&енергетичного комплексу, в тому
числі послідовного і активного проведення
політики енергозбереження та дивер&
сифікації джерел енергозабезпечення.
Зрозуміло, що деталізація проблематики
національної економічної безпеки в сфері
електроенергетики потребує аналізу існуючих
загроз і шляхів їх подолання на більш пред&
метному й детальному рівні. Безперечно, на&
звані аспекти мають стати важливим чинни&
ком формування правової політики в сфері
розвитку законодавства про електроенергети&
ку. Вимоги Закону «Про основи національної
безпеки України», таким чином, повинні ста&
ти стрижневим, принципово обов’язковим
компонентом усіх прогнозних та програмних
документів, що стосуються розвитку і пер&
спектив електроенергетичної галузі. Вони ма&
ють бути враховані в першочерговому поряд&
ку в законодавчій політиці держави, в норма&
тивно&правових новелах законодавства про
електроенергетику.
Надзвичайно важливим кроком у на&
прямі оптимізації усього механізму правово&
го регулювання електроенергетики, а також
посилення ролі стратегії держави в цій сфері
та її можливостей зі здійснення державного
регулювання є підвищення місця власне дер&
жавних програм розвитку електроенергети&
ки. В цьому сенсі викликає подив той факт,
що Законом «Про державне прогнозування
та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України» [4] не перед&
бачені як окремий вид програмної діяльності
— програми енергетичного розвитку еко&
номіки України, не зважаючи на постійні по&
силання державних керівників різних рівнів
на кризову ситуацію у цій сфері.
Такі програми мають утворювати цілісну
систему, що складається з їх ієрархії — про&
грам, які включають, зокрема, програми роз&
витку ядерної енергетики, гідроенергетики,
альтернативних видів виробництва електро&
енергії, програми енергозбереження, про&
грами розвитку мережі електропостачання
тощо. Деякі з них реально прийняті й
функціонують, але програмна діяльність
держави повинна бути спрямована не просто
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на упорядкування господарської діяльності,
а розрахована на перспективу отримання си&
стемних, синергетичних ефектів.
Доречно зауважити, що деякі заходи з
реформування управління електроенергети&
кою мали непослідовний характер, не місти&
ли чіткої стратегії і спрямовувалися на задо&
волення інтересів певних фінансових чи
промислових груп. Це призвело до появи
значного числа суб’єктів державного управ&
ління електроенергетикою, які здійснюють
його як безпосередньо, так і опосередкова&
но. Наприклад, Верховна Рада України виз&
начає загальні засади державної політики в
галузі електроенергетики, реалізація яких
покладається на Кабінет Міністрів. Цент&
ральними органами виконавчої влади, що
здійснюють реалізацію державної політики в
ПЕК загалом та електроенергетики, зокре&
ма, є Міністерство економіки України,
Міністерство палива та енергетики України,
Державний комітет ядерного регулювання,
Державна інспекція з експлуатації електрич&
них станцій та мереж, Державна інспекція з
енергетичного нагляду за режимом спожи&
вання електричної та теплової енергії. Крім
цього, господарську діяльність у галузі елек&
троенергетики здійснюють НАЕК «Енерго&
атом», Національна енергетична компанія
«Укренерго», Державне підприємство «Енер&
горинок», Національна акціонерна компанія
«Енергетична компанія України» та ін. На
регіональному і місцевому рівнях існують
свої органи управління електроенергетикою,
зокрема, обленерго. Наведене свідчить про
значну розгалуженість системи органів дер&
жавного управління електроенергетикою,
що, однак, не сприяє ефективності уп&
равління в галузі і призводить до дублювання
функцій і повноважень. Ось чому пошук
шляхів оптимізації управління електроенер&
гетикою і визначення чіткого кола суб’єктів,
які його здійснюють, полягає, з одного боку,
в уточненні функцій та повноважень
відповідних інституцій, а, з іншого — у ско&
роченні кількості управлінських структур.
З цією метою доцільно вирішити питання
стосовно центральних органів управління
даною галуззю і створення окремого неза&
лежного позавідомчого органу регулювання.
Електроенергетична галузь складає
цілісну соціально&економічну систему, в
якій ключовими елементами є не тільки ге&
неруючі компанії та споживачі електрое&
нергії, а й численні суб’єкти інфраструктури
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ринку. До останніх слід віднести обленерго,
мережі електропостачання, державне під&
приємство «Енергоринок», уповноважені
комерційні банки, що провадять спецрозра&
хунки за отриману і спожиту електричну
енергію, тощо. Центральним керівним
суб’єктом ринку електроенергетики є
Національна комісія регулювання електро&
енергетики. Кожен з цих елементів системи
в його суб’єктному та діяльному аспектах от&
римали відповідне нормативно&правове за&
безпечення. Зокрема, в першу чергу в таких
нормативно&правових актах, як: Закон «Про
електроенергетику», в якому визначені пра&
вові, економічні та організаційні засади
діяльності в електроенергетиці й врегульо&
вані відносини, пов’язані з виробництвом,
передачею, постачанням і використанням
енергії, забезпеченням енергетичної безпеки
України, конкуренцією та захистом прав
споживачів і працівників галузі [5]; Закон
«Про природні монополії», який визначає
правові, економічні та організаційні засади
державного регулювання діяльності суб’єк&
тів природних монополій та споживачів їх
товарів [6]; Закон «Про заходи, спрямовані
на забезпечення сталого функціонування
підприємств паливно&енергетичного ком&
плексу» [7]. Цей Закон визначає комплекс
організаційних та економічних заходів,
спрямованих на забезпечення сталого функ&
ціонування підприємств паливно&енерге&
тичного комплексу; укази Президента
України — «Про заходи щодо підвищення
ефективності управління електроенергетич&
ним комплексом», «Питання Національної
комісії регулювання електроенергетики
України»; «Положення про Міністерство па&
лива та енергетики України». Перелічені
нормативно&правові акти хоча і спрямовані
на ефективне функціонування електроенер&
гетики і відповідають завданням існуючої
моделі електроенергетичного ринку, однак
об’єктивно регулювання цих відносин вима&
гає більшої скоординованості, узгодженості.
Вважаю, що сьогодні на часі питання
розвитку, удосконалення, систематизації, а
особливо кодифікації законодавства про
електроенергетику. Так, доцільно підтримати
пропозиції щодо підготовки та прийняття на
базі існуючого Закону «Про електроенерге&
тику», з урахуванням визначених правових
засад господарювання, зафіксованих у Гос&
подарському кодексі України, а також на ос&
нові суспільно&політично узгодженої стра&
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тегії розвитку енергоринку та моделі функ&
ціонування електроенергетичного ринку
України, Електроенергетичного кодексу
України, в якому об’єднати, з відповідним
доопрацюванням, норми чинних законів Ук&
раїни та розробити нові, які врегулювали б
ще не вирішені проблеми.
Серед відносин, що мають бути врегу&
льовані законами, можна назвати:
— встановлення особливого порядку
приватизації та реприватизації енергосистем;
— узгодження дій різних суб’єктів управ&
ління в галузі електроенергетики;
— визначення місця державних інсти&
туцій в управлінні електроенергетикою;
— визначення форм, методів та засобів
державного регулювання і управління елект&
роенергетикою, функцій й принципів такої
діяльності та ін.
Україною може бути запозичений і
досвід зарубіжних країн щодо управління
електроенергетикою, особливо держав
Європейського Союзу, оскільки в них вини&
кають такі ж проблеми в галузі електроенер&
гетики, як і в Україні, а економіка є соціаль&
но орієнтованою. Разом з тим не існує єди&
ної універсальної моделі державного уп&
равління електроенергетикою, а викорис&
тання досвіду іноземних держав повинно бу&
ти диференційованим і виваженим, врахову&
вати національні, політичні та економічні
особливості України.
Реформи в електроенергетиці неможли&
во провадити у відриві від реформування
всієї вітчизняної економіки, галуззю якої во&
на є, а тому загальноекономічні кризові яви&
ща, як і заходи з поліпшення ситуації, прямо
впливають на стан справ у енергетиці. Варто
погодитися з висловленою багатьма науков&
цями думкою, що необхідною умовою як
удосконалення управління електроенерге&
тичною галуззю (зокрема, реформування
діяльності Національної комісії регулюван&
ня електроенергетики (НКРЕ)), так і онов&
лення законодавства є наявність політичної
волі у вищого керівництва держави, оскільки
без рішучості й послідовності у здійсненні
необхідних перетворень усі реформи прире&
чені на невдачу.
Виключне значення у процесі реформу&
вання управлінського механізму в електрое&
нергетичній галузі має діяльність незалежно&
го регулюючого органу. В Україні доцільно
створити незалежний державний галузевий
орган регулювання електроенергетики й га&
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рантувати його функціонування. Можливим
варіантом зі створення такої інституції є пе&
рехід від традиційної «міністерської» моделі
до моделі функціонального управління з на&
данням органу регулювання повної незалеж&
ності від суб’єктів публічної (державної) вла&
ди й широких повноважень з одночасним
урівноваженням механізмами відповідаль&
ності. В. Сміт — один з найавторитетніших
західних фахівців з питань організації регу&
ляторів у царині природних монополій —
вирізняє три складові незалежності органу
регулювання енергетики: дотримання дис&
танції у відносинах з фірмами, діяльність
яких підлягає регулюванню, споживачами та
іншими приватними інтересами; дотриман&
ня дистанції у відносинах з органами
політичної влади; наявність ознак органі&
заційної автономії, зокрема, незалежного
фінансування [8].
Як зазначає український економіст
В. Цаплін, така незалежність повинна до&
повнюватися відповідальністю регулятора,
що забезпечується прозорістю процесу
прийняття рішень та ефективною процеду&
рою їх оскарження, контролем над бюдже&
том органу регулювання; проведенням пере&
вірок його роботи й ефективності
зовнішніми аудиторами та іншими органами
спостереження та ін.[9]. Підтримуючи наве&
дену точку зору, С. Верстюк та І. Полтавець
звертають увагу на те, що в Україні в умовах
сьогодення необхідним й першочерговим є:
— неполітичний характер призначення
голови цього органу;
— незалежність кадрової політики;
— дотримання прозорих процедур діяль&
ності;
— відчутні санкції для порушників;
— незалежні гарантовані джерела фінан&
сування [10].
Вважаю, треба наголосити на тому, що на
даний час діяльність НКРЕ, її повноваження,
права й обов’язки частково відображені у За&
коні «Про електроенергетику» і в Положенні
про НКРЕ. Після прийняття цих норматив&
но&правових актів пройшов певний час, а то&
му їх норми нині в деякій мірі застаріли. Ко&
ло питань, що належать до компетенції
НКРЕ, суттєво розширилося, змінився елек&
троенергетичний ринок, удосконалюється
система регулювання діяльності суб’єктів
господарювання в ПЕК України.
Слід підтримати пропозиції про те, що до
сфери повноважень НКРЕ як незалежного
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органу регулювання необхідно віднести регу&
ляторні функції, зокрема, ліцензування, ре&
гулювання доступу до мереж (тарифи й умо&
ви), вирішення розбіжностей між сторонами,
моніторинг ринків, контроль над дотриман&
ням стандартів якості послуг, консультації
уряду з питань електроенергетики й газового
сектора, визначення довготривалих планів
розвитку галузі, накладення штрафів у ви&
падку невиконання регуляторних рішень.
Таким чином, у системі заходів, спрямо&
ваних на підвищення ефективності управ&
ління електроенергетикою, у першу чергу
слід назвати радикальне скорочення чисель&
ності різноманітних органів, існування яких
не завжди виправдано й лише поглиблює
кризу галузі, слугує джерелом корупції та
зловживань (чому сприяє також відсутність
належного контролю за діяльністю останніх
та прийняттям ними управлінських рішень).

Серед спеціалізованих органів галузевої
компетенції, які здійснюють управління у
сфері електроенергетики, доцільно залиши&
ти лише Мінпаливенерго як провідний орган
галузі, Держатомрегулювання, котрий зай&
мався б питаннями управління атомною
енергетикою як стратегічною підгалуззю, а
також НКРЕ, що має стати дійсно незалеж&
ним позавідомчим органом регулювання
енергетичної системи.
Зазначу, що наведені пропозиції пов&
ністю відповідають концептуальним поло&
женням адміністративної реформи. Виключ&
не значення для визначення стратегічних на&
прямів управління електроенергетикою,
тобто формування державної політики у
даній царині, мають спеціальні принципи
державного управління електроенергети&
кою, найбільш значущі з яких закріплені в
Енергетичній стратегії.
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ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ДОГОВОРІВ
НА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

П. ЛЮТІКОВА
асистент кафедри цивільного права
(Національна юридична академія України
ім. Ярослава Мудрого)
умовах сучасного розвитку суспільст&
ва, ускладнення його технічної та
соціальної інфраструктури інфор&
мація стала стратегічним ресурсом еко&
номіки поряд з традиційними її ресурсами.
Сучасні інформаційні технології, які дозво&
ляють створювати, зберігати, переробляти і
забезпечувати ефективні способи надання
споживачам інформації, стали найваж&
ливішим фактором життя суспільства і засо&
бом підвищення ефективності всіх сфер його
діяльності. В зв’язку з цим в Україні невпин&
но зростає суспільне значення інформацій&
ної діяльності, що призвело до необхідності
виділення інформації в спеціальний об’єкт
цивільних прав, що і відбулося з прийняттям
нового Цивільного кодексу України (далі —
ЦК України), в ст. 177 якого інформація
вперше введена в коло об’єктів цивільних
прав. Це зумовлено не тільки державною
значимістю та комерційною цінністю інфор&
мації, а й необхідністю її захисту як нема&
теріального блага, яке може вільно поширю&
ватися і бути легко доступним.
Проте ЦК України не приділив достатньої
уваги правилам оборотоздатності цього особ&
ливого об’єкта цивільних прав, що підтверд&
жується тим, що останній не містить жодної
статті, яка б регулювала договірні зобов’язан&
ня, предметом яких виступає інформація в то&
му значенні, в якому вона введена в цивільний
оборот. Таким чином, можна констатувати, що
на сьогодні відсутній правовий механізм регу&
лювання договірних зобов’язань, предметом
яких виступає інформація.
Отже, необхідність створення ефектив&
ного і раціонального механізму правового

В

регулювання суспільних відносин у сфері
обороту інформації — нагальна проблема,
складовою якої є проблема виокремлення
договорів у сфері надання інформаційних
послуг і визначення того місця, яке вони
повинні зайняти в системі договірних
зобов’язань України.
Вчення про інформацію як об’єкт
цивільних прав сьогодні поступово займає
відповідне місце в доктрині вітчизняної
цивілістики, але проблеми її оборотоздат&
ності ще не стали предметом відповідних
досліджень, хоча окремі правники України,
зокрема, О. Кохановська [1], Г. Андрощук
[2], Є.Петров [3], Т. Бєгова [4, 5], торкались
певних аспектів цієї проблеми. Але особ&
ливість договірних відносин, предметом
яких виступає інформація, потребує ком&
плексного дослідження. Нагальною є й по&
треба нормативного врегулювання питань,
пов’язаних з оборотоздатністю цього об’єкта
з погляду на те значення, яке законодавець
вкладає в поняття «інформації» як об’єкта
цивільного права.
Інформація за своєю сутністю відріз&
няється від речей, послуг, робіт як об’єктів
цивільного права. Її не можна ототожнювати
з традиційними товарами та послугами,
оскільки, по&перше, товари (речі) та послуги
(дії) самі мають інформаційну цінність для
споживачів; по&друге, інформація нема&
теріальна; по&третє, споживання інформації
потребує від споживача особистих зусиль,
частіше за все інтелектуальних; по&четверте,
інформація не відчужується у звичайному
сенсі цього слова, бо не зменшується у ви&
робника при передачі або обміні.
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Наведене вище свідчить про необхід&
ність наукового усвідомлення проблеми до&
говірних відносин, що виникають стосовно
цього специфічного об’єкта цивільного пра&
ва з метою вдосконалення правового регу&
лювання зазначених відносин. При цьому
ми виходимо з того, що механізм побудови і
взаємодії договірних інститутів повинен доз&
воляти застосовувати до конкретного зо&
бов’язання ті норми, які його адекватно і
ефективно регулюють.
В умовах ринку інформація вже набула
товарного характеру і, говорячи про ефек&
тивне врегулювання відносин між суб’єкта&
ми цивільного права з приводу обміну
інформацією, ми виділяємо як самостійний
тип цивільно&правових договорів — договір
на надання інформаційних послуг, який на
сьогодні є одним з непойменованих у
цивільному законодавстві договорів. Йдеть&
ся про договір, в якому передача інформації
є його предметом. Від такого договору слід
відрізняти договори, в яких як істотна умова
передбачається надання певної інформації в
процесі здійснення того чи іншого договору,
що дало можливість окремим правникам
розглядати інформацію як супроводжуючий
об’єкт правовідносин, наприклад, у договорі
купівлі&продажу [6, 21]. Дійсно, відповідно
до ч. 2 ст. 662 ЦК України продавець повинен
одночасно з товаром передати покупцеві йо&
го приналежності та документи (технічний
паспорт, сертифікат якості тощо), що стосу&
ються товару. Причому ст. 666 ЦК України
встановлює правові наслідки невиконання
продавцем цього обов’язку, а саме: якщо
продавець не передає покупцеві зазначені
документи, покупець має право відмовитися
від договору купівлі&продажу та повернути
товар продавцеві. На наш погляд, ця стаття
введена до ЦК України з тим, щоб запобігти
можливості виникнення ушкодження майна
або здоров’я покупця як споживача, в зв’яз&
ку з тим, що він позбавляється можливості
використовувати товар за його призначен&
ням з дотриманням певних вимог за браком
інформації. Таким чином, ця норма має
превентивний характер, а договір купівлі&
продажу не може розглядатися в зв’язку з
цим як різновид договору на надання інфор&
маційних послуг.

Для того, щоб дати поняття досліджува&
ного договору, слід визначитися з поняттям
інформаційної послуги. На сьогодні в еко&
номічній літературі вважається, що послу&
га — це конкретний результат економічно&
корисної діяльності, який проявляється або
у вигляді товару, або безпосередньо — діяль&
ності. Головна ознака послуги — її «невід&
чутність», тобто неможливість продемонст&
рувати послугу до її безпосереднього надан&
ня. Послуги поділяють на матеріальні та не&
матеріальні. Матеріальність послуги полягає
в тому, що діяльність спрямована на певну
матерію (неживу річ або живу, зокрема
людський організм). При наданні послуги
нематеріального характеру діяльність спря&
мована на нематеріальне благо, наприклад, в
інформаційній послузі — на передачу інфор&
мації [7, 54].
Вважаємо за необхідне на законодавчо&
му рівні встановити особливий правовий ре&
жим інформаційних послуг, включивши до
них: аудиторські, консультаційні послуги,
послуги з навчання. Безумовно, цей перелік
не є вичерпним, оскільки інформаційне
суспільство лише формується в Україні, але
можливість розроблення загального ме&
ханізму правового регулювання суспільних
відносин, об’єктом яких виступає інфор&
маційна послуга, визначається двома факто&
рами: більшість інформаційних послуг має
нематеріальний характер; діяльність з їх на&
дання включає збирання, обробку і передачу
інформації, що здійснюється різними спосо&
бами*.
На сьогодні чинне законодавство
містить декілька легальних визначень цього
поняття. Так, відповідно до закону України
«Про інформацію»[8] інформаційна послу&
га — це здійснення у визначеній законом
формі інформаційної діяльності з доведення
інформаційної продукції до споживачів з ме&
тою задоволення їх інформаційних потреб
(ст. 41). При цьому під інформаційною про&
дукцією законодавець розуміє матеріалізова&
ний результат інформаційної діяльності,
призначений для задоволення інфор&
маційних потреб громадян, державних
органів, підприємств, установ і організацій
(ст. 40). Закон України «Про Національну
програму інформатизації» [9] під інфор&

* Не можна погодитися із Л. В. Саніковою, що до інформаційних послуг слід віднести послуги організацій
зв’язку з відправлення листів, бандеролей, посилок, бо ці послуги не мають конститутивних ознак інфор=
маційної послуги.
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маційною послугою розуміє дії суб’єктів що&
до забезпечення споживачів інформаційни&
ми продуктами, тобто документованою
інформацією, яка підготовлена і призначена
для потреб користувачів (ст.1). Закон Ук&
раїни «Про соціальні послуги» [10] під
інформаційною послугою розуміє надання
інформації, необхідної для вирішення склад&
ної життєвої ситуації (довідкові послуги);
поширення просвітницьких та культурно&
освітніх знань (просвітницькі послуги); по&
ширення об’єктивної інформації про спо&
живчі властивості та види соціальних послуг,
формування певних уявлень і ставлення
суспільства до соціальних проблем (реклам&
но&пропагандистські послуги) (ст.1).
Крім цього, законодавство виділяє
інформаційні послуги загального призна&
чення. Так, відповідно до Порядку надання
інформаційних та інших послуг з викорис&
танням електронної інформаційної системи
«Електронний Уряд» [11] (п. 2) до інфор&
маційних послуг загального призначення
належать інформаційні послуги, надання
яких не потребує ідентифікації суб’єктів
правових відносин.
Інформаційні послуги можуть надавати&
ся на безоплатній основі. Так, відповідно до
Закону України «Про науково&технічну
інформацію» [12] державні органи та служби
науково&технічної інформації, які організу&
ють використання державних ресурсів на&
уково&технічної інформації, здійснюють її
пошук і передачу на безприбуткових засадах.
У наукових і науково&технічних бібліотеках,
які фінансуються з бюджету, науково&
технічна інформація, що не потребує спе&
ціального тематичного пошуку або копію&
вання, надається безоплатно. Проте бюджет&
ними установами, а саме підрозділами
Державної пожежної охорони Міністерства з
питань надзвичайних ситуацій [13], устано&
вами природно&заповідного фонду [14],
установами і організаціями телебачення і
радіомовлення, заснованими на державній
формі власності [15], ВАКом [16] інфор&
маційні послуги можуть надаватися на
оплатній основі.
Вважаємо, що, з правової точки зору,
інформаційна послуга — це корисний ефект
від здійснення виконавцем на замовлення за&
мовника певних дій, а саме — пошук інфор&
мації, обробка її таким чином, щоб зробити
останню доступною для розуміння замовни&
ка. Корисний ефект має немайновий харак&
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2008 • № 7 • ISSN 0132 1331 •

тер, що втілений у конкретних відомостях
певної галузі знань, які становлять інтерес
для замовника. Ці відомості мають бути
цінними, носити ексклюзивний характер і не
можуть бути загальнодоступними.
Однак предметом договору на надання
інформаційних послуг стає тільки та інфор&
мація, яка не охоплюється інститутом інте&
лектуальної власності і може використовува&
тися кожним із суб’єктів цивільних прав для
будь&яких цілей, які не заборонені законом.
Так, комерційна таємниця, ноу&хау, винахід
теж є своєрідною інформацією, але це —
об’єкти права інтелектуальної власності, ви&
користання яких є можливим у межах
спеціальних договірних форм, зокрема,
ліцензійних договорів, авторських договорів,
договорів на передачу «ноу&хау» тощо.
Вважаємо, що можна дати наступне
визначення договору на надання інфор&
маційних послуг: це договір, в силу якого
виконавець зобов’язується за завданням за&
мовника надати послугу у вигляді певного
обсягу інформації, отриманої шляхом збору,
вибірки, аналізу, синтезу тощо, а замовник
зобов’язується оплатити цю послугу.
За своєю правовою природою цей до&
говір можна охарактеризувати як консенсу&
альний, двосторонній, оплатний, а в деяких
випадках — і безоплатний. Окрім того, цей
договір є публічним.
Сторонами цього договору є виконавець
і замовник. Як правило, виконавцем догово&
ру є власник інформаційних ресурсів, за&
мовником — одержувач інформаційної по&
слуги. У ролі суб’єктів цього договірного зо&
бов’язання можуть виступати будь&які учас&
ники цивільних відносин. Вважаємо, що,
враховуючи особливість договору на надан&
ня інформаційних послуг, було б доцільно
передбачити, що виконавець має право за&
лучати інших осіб (субвиконавців) до вико&
нання договору на надання інформаційних
послуг, якщо інше не встановлено догово&
ром.
До істотних умов договору належать
відомості, які бажає одержати замовник;
послуги з їхнього добору й надання; ціна
послуги та інформації, що надається; а також
строк виконання послуги.
Зміст договору на надання інфор&
маційних послуг становлять суб’єктивні
права та обов’язки сторін, якими є:
— право виконавця вимагати оплати
здійсненої послуги й переданої інформації;
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— обов’язок виконавця здійснити по&
шук, добір, передачу інформації будь&якій
особі, що звернулася (замовникові)
відповідно до його запиту та інших умов,
передбачених договором;
— обов’язок виконавця забезпечувати
достовірність інформації, що надається;
— обов’язок виконавця дотримання
строків і умов надання інформації;
— право замовника вимагати здійснення
послуги та передачі інформації;
— право вимагати в разі надання інфор&
мації в усній формі письмового підтвердження;
— право замовника не обґрунтовувати
необхідність одержання запитуваної інфор&
мації, якщо таке обґрунтування непотрібне
для уточнення змісту запиту;
— обов’язок замовника оплатити послу&
ги й отриману інформацію.
Крім того, на виконавця покладається
вся відповідальність за ненадання інфор&

мації, за недостовірність створюваної інфор&
мації, недоброякісну й помилкову інфор&
мацію й дезінформацію, а також за якість
інформаційних послуг. Замовник насампе&
ред відповідає за невиконання обов’язку з
оплати послуги або ж несвоєчасну оплату.
Форма договору оплатного надання
інформаційних послуг — письмова.
Договори щодо інформації пропо&
нується поділити на дві великі групи:
— зі створення інформації (наприклад,
договір на надання консультаційних послуг);
— з передачі інформації (договори й зо&
бов’язання з відчуження інформації та пере&
дачі її в користування).
Врегулювання на рівні законодавства
договору на надання інформаційних послуг
сприятиме стабільності договірного процесу
в Україні.
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ПРАВОВА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТА
ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗА КОДЕКСОМ
АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

К. ПУДАНСШУШЛЕБІНА
консультант відділу зв’язків
з органами правосуддя
(Апарат Верховної Ради України)
онституція України у ст. 55 закріпила
норму, відповідно до якої кожному
гарантується право на оскарження в
суді рішень, дій чи бездіяльності органів дер&
жавної влади, органів місцевого самовряду&
вання, посадових і службових осіб. На&
явність зазначеної гарантії є однією з
обов’язкових ознак справді демократичної
правової держави, в якій кожен громадянин
має можливість скористатися універсальним
юридичним засобом за допомогою спеціаль&
ного судового механізму відстоювати свої
інтереси у будь&якій конкретній ситуації, зо&
крема, пов’язаній з незаконними діями чи
бездіяльністю органів державної влади чи
органів місцевого самоврядування, а також
їх посадових чи службових осіб.
Створення та функціонування системи
адміністративної юстиції, шляхом прийняття
у 2005 р. Кодексу адміністративного судочин&
ства України (далі — КАС України) [1] було
зумовлене об’єктивною необхідністю існу&
вання такого спеціального судового механіз&
му вирішення публічно&правових спорів.
Водночас становлення адміністративної
юстиції в Україні, а також КАС України,
який визначає порядок здійснення адмініст&
ративного судочинства, спричинили чималу
кількість гострих питань, що зумовлюють
складність їх реалізації як у теоретичному,
так і практичному аспектах.
Для юридичної науки та правозастосов&
чої практики сьогодні постало актуальне пи&
тання
розуміння
правової
природи
публічно&правового спору, а також обов’яз&
кового його учасника — суб’єкта владних по&
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вноважень, чиї рішення, дії та бездіяльність
можуть бути оскаржені в судовому порядку.
Спробуємо розкрити зміст правової категорії
суб’єкта владних повноважень та здійснених
ним владних управлінських функцій, що мо&
жуть бути оскаржені в порядку адміністра&
тивного судочинства.
У сучасному адміністративному праві
України проблема визначення правової сут&
ності суб’єкта владних повноважень зали&
шилася поза увагою науковців, незважаючи
на появу останнім часом значної кількості
досліджень, присвячених адміністративній
юстиції в Україні та особливостям функціо&
нування вітчизняної системи адміністратив&
них судів. Ці питання у своїх працях порушу&
вали В. Авер’янов, Н. Александрова, Ю. Би&
тяк, І. Коліушко, Р. Куйбіда, О. Пасенюк,
Ю. Педько, М. Савенко, А. Селіванов,
В. Шишкін та деякі інші автори.
З’ясуванню цілісної картини правового
розуміння суб’єкта владних повноважень
ускладнює та обставина, що визначення да&
ного поняття розкрито лише у ст. 3 КАС Ук&
раїни: це— орган державної влади, орган
місцевого самоврядування, їхня посадова чи
службова особа, інший суб’єкт при здійсненні
ними владних управлінських функцій на ос&
нові законодавства, в тому числі на виконан&
ня делегованих повноважень.
Таким чином, законодавець, визначаю&
чи суб’єкт владних повноважень, чиї рішен&
ня, дії чи бездіяльність можуть бути оскар&
жені в порядку адміністративного судочин&
ства, заклав таку обов’язкову його ознаку, як
здійснення ним владних «управлінських
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функцій», при цьому функції повинні здійс&
нюватись суб’єктом саме у тих правовідно&
синах, у яких виник спір. Та що таке «владні
повноваження» чи «управлінська функція»,
не визначено ані в законодавстві України,
ані в національній доктрині адміністратив&
ного права.
Можна припустити, що основний кри&
терій, який сприятиме наповненню цього
поняття конкретним юридичним змістом,
залежить від практики адміністративних
судів. Однак уже сьогодні можна спробувати
з’ясувати правову сутність суб’єкта владних
повноважень через дослідження юридичного
змісту тих складових, які розкривають це
поняття. Такими складовими означеного
законодавцем поняття є, зокрема, «владні
повноваження», «управлінські функції»,
«владні управлінські функції», «орган дер&
жавної влади» тощо.
Не вдаючись до всієї глибини означува&
ної проблематики, варто з’ясувати зміст так
званих «владних повноважень», якими
наділений суб’єкт, рішення, дії чи бездіяль&
ність якого можуть стати предметом оскар&
ження у суді. Варто погодитися з думкою
Ю.Тихомирова, який зазначає, що «поняття
«владні повноваження» слугують яскравою
відокремлюючою ознакою публічної діяль&
ності в суспільстві. В них чітко виражається
статус, особливості організації та функціону&
вання їх носіїв, відповідних суб’єктів, і на&
самперед — органів держави та посадових
осіб» [2, 144].
Крім того, деякі науковці визначають
способи здійснення владних повноважень,
гарантованих законом, а саме через: саморе&
алізацію, коли суб’єкт владних повноважень
вправі сам визначати момент їх застосуван&
ня; дії за дорученням, коли суб’єкт владних
повноважень одержує вказівки від інших ор&
ганів; виконання владних повноважень на
основі чи з урахуванням пропозицій інших
органів. Вибір підстав для застосування
владних повноважень визначається з
урахуванням змісту і методів їх застосування
[3, 215].
Правову суть поняття «владних повнова&
жень» можна спробувати визначити через
тлумачення слова «владний», що знаходимо
у Великому тлумачному словнику сучасної
української мови, тобто такий, що здатний,
схильний нав’язувати свою волю, підкоряти
собі; або який виражає владу, волю,
рішучість [4, 151].
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Разом з тим, досліджуючи особливості
владних повноважень, необхідно пам’ятати
про їх безпосередній правовий зв’язок з
владними управлінськими функціями.
Чимало вітчизняних та зарубіжних
адміністративістів звертали свою особливу
увагу на питання функцій управління. Однак
наразі проблема визначення природи уп&
равлінських функцій не дістала остаточного
вирішення у юридичній науці.
На думку В. Авер’янова, поняття функ&
цій, у його загальному змісті, покликане охо&
пити й відобразити внутрішню природу, най&
глибший зміст, тобто суть діяльності. Він
розрізняє функції управління від функцій
органу управління, зокрема в аспекті того,
що останні, маючи найважливіші загальні
ознаки функцій управління, відрізняються
разом з тим специфічними особливостями,
які випливають із державно&правової приро&
ди органу управління і розкриваються в юри&
дичній характеристиці його функцій
[5; 27, 66]. У свою чергу, Ю. Старилов визна&
чає функцію управління як конкретне спря&
мування керуючого впливу державного
управління на об’єкт управління. Функції уп&
равління, на його думку, мають конкретний
зміст і здійснюються за допомогою конкрет&
них способів та форм управління [6, 170].
А. Селіванов при дослідженні понять
«публічно&правовий спір», «суб’єкт владних
повноважень» дійшов висновку щодо таких
властивостей публічної влади, коли, здійс&
нюючи керівництво всім населенням країни
за допомогою притаманних їй методів впли&
ву на суспільні відносини, вона (публічна
влада) виступає реальною силою, яка здатна
в межах чинного права вирішувати всі
внутрішні питання. Органи публічної влади,
на його думку, наділені загальнорегулюючи&
ми і спеціальними повноваженнями, зокре&
ма здійснювати у правових і організаційних
формах примусові заходи як до підлеглих
суб’єктів, так і до всіх інших не підпорядко&
ваних інститутів [7, 25].
Досить детально розкрито зміст владних
управлінських функцій у посібнику «Основи
адміністративного судочинства в Україні»
[8, 149–152]. На думку авторів, владні управ&
лінські функції можна вважати самостійною
категорією функцій публічної адміністрації
поряд з такими державно&владними функціями
як законодавча діяльність та судочинство.
Умовно виділяють такі групи владних
управлінських функцій: формулювання
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політики; регулювання; надання адміністра&
тивних послуг; контроль; функції підтрим&
ки[9, 150] тощо.
Разом з тим публічна адміністрація є су&
купністю державних і недержавних суб’єктів
публічної влади, ключовими структурними
елементами котрої є, по&перше, органи ви&
конавчої влади і, по&друге, виконавчі органи
місцевого самоврядування[10, 54]. Однак
варто зазначити, що управлінські функції
здійснюються не лише органами виконавчої
влади чи виконавчими органами місцевого
самоврядування, вони також здійснюються в
тій чи іншій частині Верховною Радою Ук&
раїни, Президентом України тощо.
Саме тому законодавець, визначаючи
суб’єкт владних повноважень, у статті 3 КАС
України закріпив, що ним є орган державної
влади, орган місцевого самоврядування, їхня
посадова чи службова особа, інший суб’єкт
при здійсненні ними владних управлінських
функцій на основі законодавства, в тому числі
на виконання делегованих повноважень.
Термін «орган державної влади» є
вихідним за Конституцією України. Похідни&
ми від нього є терміни «орган законодавчої
влади», «орган виконавчої влади» і «орган су&
дової влади» («суд»). У конституційному
тексті вживаються й інші терміни, зокрема, в
частині другій ст. 59 згадано державні органи.
За змістом положення частини третьої ст. 5 у
непрямій формі використано термін «орган
держави». Комплексний аналіз положень Ос&
новного Закону дозволяє дійти висновку, що
на відповідному рівні терміни «орган держав&
ної влади» і «державний орган» («орган дер&
жави») вживаються як синоніми [11, 27].
Таким чином, розкриваючи зміст право&
вої категорії «суб’єкт владних повноважень»
через складові означеного законодавцем по&
няття, можна дійти висновку, що йому
притаманна низка характерних ознак:
— суб’єктом владних повноважень є
орган державної влади чи орган місцевого
самоврядування, їх посадова чи службова
особа, інший, наділений відповідними по&
вноваженнями суб’єкт, який покликаний че&
рез свої завдання та функції проводити в
життя державні інтереси;
— здійснення владних повноважень за&
значеним суб’єктом передбачає так званий
односторонній імперативний вплив, тобто
обов’язковим є виконання фізичними та
юридичними особами рішень і розпоряд&
жень владного суб’єкта;
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— владні повноваження органів держав&
ної влади, органів місцевого самоврядуван&
ня, їх посадових чи службових осіб
закріплені на законодавчому рівні, що пере&
шкоджає їх довільному трактуванню та за&
стосуванню.
Необхідно також зазначити, що з тексту
КАС України неможливо встановити чітке
коло суб’єктів владних повноважень, рішен&
ня, дії чи бездіяльність яких може оскаржу&
ватися за нормами КАС України.
Попри все, проблема розуміння зазначе&
них вище правових дефініцій є надзвичайно
актуальною, оскільки відсутність однозначно&
го правового регулювання питання «суб’єкта
владних повноважень» вже призвела до неод&
нозначного застосування судами різних юрис&
дикцій процесуального законодавства.
Мало місце навіть конституційне подан&
ня Вищого господарського суду України про
офіційне тлумачення положень пунктів 1, 14
частини першої ст. 3 КАС України, зокрема
щодо роз’яснення термінів «публічно&пра&
вовий спір» та «адміністративний договір».
Однак 15 лютого 2007 р. Конституційний
Суду України прийняв ухвалу, якою відмовив у
відкритті конституційного провадження у
справі за конституційним поданням Вищого
господарського суду України про офіційне
тлумачення зазначених вище положень КАС
України на підставі пункту 3 статті 45 Закону
України «Про Конституційний Суд України»
— непідвідомчість Конституційному Судові
України питань, порушених у конституційно&
му поданні, хоча за наявності рішення єдино&
го органу конституційної юрисдикції в Україні
на предмет важливих для адміністративного
судочинства питань могло б бути вирішено
чимало складних та суперечливих проблем у
системі судочинства України взагалі.
КАС України, який є основним джере&
лом права, що регулює порядок здійснення
адміністративного судочинства, рясніє чи&
малою кількістю нововведень, практичне
впровадження яких уже зумовило деякі
складності та суперечності. Нині є цілком
очевидним, що потрібен комплексний
аналіз та ґрунтовний підхід до вивчення усіх
правових категорій, визначених у КАС Ук&
раїни, оскільки виключно однозначне їх ро&
зуміння науковцями та юристами&практика&
ми сприятиме утвердженню справді дієвої
системи адміністративної юстиції як
спеціального судового механізму розв’язан&
ня публічно&правових спорів.
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Пропозиції до законодавства
УКРАЇНСЬКА МОДЕЛЬ КАСАЦІЙНОГО
ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ
(СПРОЩЕННЯ)
Д. ЛУСПЕНИК
кандидат юридичних наук,
доцент, суддя
(Апеляційний суд
Харківської області)

Н. САКАРА
кандидат юридичних наук
(Національна юридична
академія України
ім. Ярослава Мудрого)
таття 129 Конституції України серед
основних засад здійснення правосуд&
дя визначає забезпечення апеляцій&
ного та касаційного оскарження рішення су&
ду, крім випадків, встановлених законом.
Наведене положення продубльоване й на
рівні законодавства про судоустрій та галузе&
вого законодавства. Так, відповідно до ст. 12
Закону «Про судоустрій України», ст. 13
Цивільного процесуального кодексу України
(далі — ЦПК) особи, які беруть участь у
справі, а також особи, які не беруть участь у
справі, якщо суд вирішив питання про їхні
права та обов’язки, мають право на апе&
ляційне та касаційне оскарження судових
рішень у випадках та порядку, встановлених
ЦПК. З наведеного випливає, що в Україні
діє двоступенева система оскарження судо&
вих рішень, відповідно до якої судові рішен&
ня, що не набрали законної сили, можуть бу&
ти переглянуті в апеляційному порядку, а су&
дові рішення, що набрали законної сили, — в
касаційному.

С

Згідно з п. 1 ст. 6 Конвенції про захист
прав людини та основоположних свобод, ра&
тифікованої Україною 17 липня 1997 р., ко&
жен має право на справедливий і публічний
розгляд його справи упродовж розумного
строку незалежним і безстороннім судом,
встановленим законом, який вирішить спір
щодо його прав та обов’язків цивільного ха&
рактеру [1]. Європейський суд з прав люди&
ни, що є єдиним повноважним органом з
питань тлумачення й застосування цієї Кон&
венції, вважає, що вказане право має тлума&
читися у світлі преамбули Конвенції, яка
проголошує, серед іншого, принцип верхо&
венства права як спільну спадщину До&
говірних держав. Одним із основоположних
аспектів верховенства права є принцип пра&
вової визначеності, який вимагає, зокрема,
щоб остаточне вирішення судом спору не
ставилося під сумнів.
У зв’язку з наведеним постає питання
щодо відповідності існуючої у вітчизняному
судочинстві системи касаційного оскарження
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судових рішень, що набрали законної сили,
європейським стандартам доступного право&
суддя, в тому числі принципу правової визна&
ченості. Вважаємо, вирішення цього питання
безпосередньо пов’язане із визначенням сут&
ності принципу правової визначеності.
Зміст наведеного принципу можна роз&
крити за допомогою декількох рішень Євро&
пейського суду з прав людини. Так, у
Рішенні в справі «Брумареску проти Румунії»
несумісним з цим принципом Суд визнав
надане генеральному прокурору ст. 330
Цивільного процесуального кодексу Румунії
право, не обмежене будь&яким строком,
звертатися до Верховного Суду Правосуддя з
вимогою про скасування судового рішення,
що є остаточним і набрало законної сили, у
справі, в якій він не є стороною. Європейсь&
кий суд констатував, що у цій справі на
підставі звернення Генерального прокурора
Верховний Суд Правосуддя звів нанівець ре&
зультати всього судового процесу, що
закінчився винесенням остаточного судово&
го рішення, яке в силу принципу геs judісаtа
не підлягало перегляду і, до того ж, було ви&
конано, що призвело до порушення права на
справедливий судовий розгляд [2].
У рішенні в справі «Науменко проти Ук
раїни» Європейський суд з прав людини
зазначив, що правова визначеність передба&
чає дотримання принципу rеs judісаtа ...,
тобто принципу остаточності рішення, недо&
пустимості повторного розгляду вже раз
вирішеної справи. Цей принцип полягає в
тому, що жодна сторона не має права домага&
тися перегляду кінцевого і обов’язкового
рішення тільки з метою нового слухання і
вирішення справи. Повноваження судів ви&
щої ланки переглядати рішення повинні ви&
користовуватися для виправлення судових
помилок, помилок у здійсненні правосуддя,
а не заміни рішень. Перегляд у порядку на&
гляду не може розглядатися як прихована
апеляція, і сама можливість двох поглядів на
один предмет спору не є підставою для
повторного розгляду. Відхилення від цього
принципу можливе тільки тоді, коли воно
спричинено незалежними і непереборними
обставинами [3].
У Рішенні в справі «Тімотієвич проти
України» Судом було зазначено, що не&
сумісним з принципами верховенства права і
правової визначеності є те, що в результаті
протесту, внесеного Генеральним прокуро&
ром, Верховний Суд України скасував
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рішення, яке вже набуло статусу остаточного
і підлягало виконанню, повернувши справу
на новий розгляд по суті до суду першої
інстанції [4].
Крім того, Комітет міністрів ради Євро&
пи в попередній резолюції Res DH (2006) 1
«Про порушення принципу правової визна&
ченості процедурою перегляду справ в по&
рядку нагляду в цивільному судочинстві в
Російській Федерації — прийняті загальні
засади та питання, що залишаються, в світлі
Постанов Європейського суду з прав людини
у справі Рябих (24 липня 2003 р.) та у справі
Волкова (5 квітня 2005 р.)», прийнятій 8 лю&
того 2006 р. на 955&й зустрічі Заступників
Міністрів, висловив свої турбування в кон&
тексті принципу правової визначеності тією
обставиною, що на регіональному рівні час&
то один і той же суд діє послідовно як дві
інстанції в одній справі.
З наведеного вище випливає, як пра&
вильно зазначалося в юридичній літературі,
що якщо виходити з практики Європейсько&
го суду з прав людини, то ним не розгля&
дається як відступлення від принципу право&
вої визначеності передбачена законом
можливість виправлення судових помилок,
допущених при розгляді справи попередніми
судовими інстанціями, в якій судова поста&
нова набула законної сили [5].
Однак процедура перегляду судових
рішень, що набрали законної сили, має
відповідати певним вимогам. По&перше,
перегляд рішень, що набули законної сили,
може здійснюватися лише вищестоящими су&
дами, які виступають як наступна інстанція
щодо судів, рішення яких переглядаються.
По&друге, право на ініціювання такого пере&
гляду не може належати посадовим особам
держави, які не брали участі у розгляді справи
в суді першої та апеляційної інстанцій.
По&третє, право порушити провадження що&
до перевірки судового рішення, що набрало
законної сили, повинно бути обмежене пев&
ним часом. По&четверте, під час провадження
стосовно перевірки рішень, що набрали за&
конної сили, не може відбуватися повторний
розгляд справи по суті. Суди повинні мати
повноваження лише щодо усунення судових
помилок, допущених судами, які попередньо
розглядали справу. По&п’яте, усунення судо&
вих помилок має здійснюватися по можли&
вості судом, що розглядає скаргу на рішення,
без передачі справи на новий розгляд до суду
першої інстанції. По&шосте, Європейський
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суд з прав людини виходить з того, що Кон&
венція та Протоколи до неї не створюють
обов’язок держави засновувати апеляційні та
касаційні суди, але там, де вони є, до їх діяль&
ності має застосовуватися ст. 6 Конвенції,
тобто перегляд рішень, що набрали законної
сили, має здійснюватися з додержанням
права на справедливий судовий розгляд.
Аналіз існуючої в Україні системи пере&
гляду судових рішень, що набрали законної
сили, дає підстави зробити висновок, що,
незважаючи на істотні зміни, що відбулися у
зв’язку з ліквідацією наглядової інстанції (з
21 червня 2001 р.), вона не в повній мірі
відповідає європейським стандартам та не
забезпечує доступність правосуддя. Так,
поперше, зміни до Закону «Про судоустрій
України» від 22 лютого 2007 р. щодо забезпе&
чення касаційного розгляду цивільних справ
передбачають, що функції суду касаційної
інстанції передані до апеляційних судів (хоча
і тимчасово). Наведене порушує функціо&
нальну юрисдикцію судів та суперечить ч. 2
ст. 125 Конституції України. По&друге, не&
зважаючи на те, що ч. 1 ст. 325 ЦПК передба&
чає, що касаційна скарга може бути подана
протягом двох місяців з дня набрання закон&
ної сили рішенням (ухвалою) апеляційного
суду, ч. 2 зазначеної статті (зміни, внесені За&
коном від 16 березня 2006 р.) дає можливість
поновлювати вказаний строк, не встановлю&
ючи якогось припиняючого строку. Отже,
можна вважати, що остаточно строк на ка&
саційне оскарження в чинному законо&
давстві не встановлений і на цей недолік у
юридичній літературі вже зверталась ува&
га [6]. По&третє, ч. 2 ст. 338 ЦПК закріплює,
що підставою для скасування судового
рішення та направлення справи на новий
розгляд є інші випадки порушення або не&
правильного застосування норм процесуаль&
ного права за умови, що це порушення при&
звело до неправильного вирішення справи.
На наш погляд, категорія «інші випадки по&
рушення або неправильного застосування
норм процесуального права, що призвело до
неправильного вирішення справи» є дуже
абстрактною й, крім того, у більшості ви&
падків пов’язана з порушенням порядку на&
дання та дослідження доказів. Наведене
впливає на обґрунтованість судового рішен&
ня, тобто, «шукаючи» такі порушення, суд
розпочинає розглядати та оцінювати фак&
тичний матеріал, тобто починає вирішувати
справу по суті, що не входить до його повно&
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важень. Порушення або неправильне засто&
сування норм процесуального права, що не
пов’язані з порядком надання та досліджен&
ня доказів, за винятком тих, що передбачені
ч. 1 ст. 338 ЦПК, можуть бути усунуті шляхом
ухвалення нового рішення або його зміни.
По&четверте, станом на кінець 2006 р. до Су&
дової палати у цивільних справах Верховного
Суду України (незначної за численністю)
надійшло понад 40 тис. справ за касаційни&
ми скаргами, на розгляд яких потрібні роки.
Наведене спричиняє порушення права на
розгляд справи протягом розумного строку,
створює правову невизначеність стосовно
прав особи, оскільки рішення, що набрало
законної сили, може бути скасовано Верхов&
ним Судом України.
Головною причиною цього є встановлен&
ня у цивільному судочинстві всеосяжного
касаційного оскарження судових рішень у
цивільних справах, а не в межах виваженої
необхідності для здійснення судом ка&
саційної інстанції завдання щодо забезпе&
чення правильного і однакового застосуван&
ня судами норм матеріального і процесуаль&
ного права.
При цьому чинний порядок (процедура)
касаційного провадження не відповідає при&
значенню вищого судового органу держави,
як органу, покликаного забезпечити пра&
вильне і однакове застосування судами норм
матеріального й процесуального права,
оскільки він фактично зрівняв Верховний
Суд України в своїх повноваженнях з місце&
вим та апеляційним судом, бо практично
змушений вирішувати не лише будь&яку
справу по суті, а й ті процесуальні питання, в
яких спір по суті не вирішується.
Наведене, на наш погляд, вимагає оп&
тимізації процедур касаційного оскарження
судових рішень, що набрали законної сили,
за рахунок введення системи «фільтрів» та
процедури допуску касаційної скарги до роз&
гляду судом касаційної інстанції, а також
удосконалення повноважень суду цієї
інстанції. Вирішуючи зазначене питання,
слід виходити з того, що касаційний пере&
гляд є екстраординарним і може бути вико&
ристаний: 1) за умов додержання принципу
інстанційності розгляду цивільної справи з
ухваленням остаточного рішення; 2) стосов&
но наявності обставин для перегляду, безпо&
середньо пов’язаних з функцією касаційного
суду щодо забезпечення захисту публічних
чи приватних інтересів.
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Слід відмітити, що в юридичній літера&
турі склалося дві точки зору щодо можли&
вості введення обмежень права на оскаржен&
ня судових рішень, що набрали законної
сили. Так, ряд вчених вважають, що мож&
ливість вільного оскарження судових рішень
є невід’ємною складовою доступності право&
суддя у цивільних справах [7], тобто право на
оскарження судового рішення, в тому числі
й такого, що набрало законної сили, є абсо&
лютним й не допускає жодних обмежень. Ця
точка зору має своїм підґрунтям позицію
Конституційного Суду Російської Федерації,
який розглядає право на перегляд судових
рішень як складову права на судовий захист.
Він зазначає, що судове рішення не може бу&
ти визнано справедливим та правосудним, а
судовий захист — повним та ефективним,
якщо допущена судова помилка. Відсутність
можливості переглянути помилковий судо&
вий акт зменшує та обмежує право кожного
на судовий захист, що є неприпустимим [8].
Представники другого напряму вважають,
що право на оскарження судових рішень мо&
же бути обмежене. Так, В. Жуйков зазначає,
що жодних конституційних чи міжнародно&
правових перепон для обмеження в деяких
випадках права на оскарження рішень не&
має. Навпаки, практика свідчить, що не&
обхідно обмежити право на оскарження до
суду рішень з деяких категорій справ [9].
Л. Терехова вказує, що законодавець надає
невиправдано багато можливостей для пере&
гляду судових актів, пов’язаних з переборен&
ням законної сили судового рішення. Разом
з тим втручання у справу, рішення в якій
набуло законної сили, повинно бути виклю&
ченням, а не використанням широко нада&
них різних можливостей [10].
Європейський суд з прав людини у свою
чергу виходить з того, що Конвенція та прото&
коли до неї не створюють обов’язок держави
засновувати апеляційні та касаційні суди. На
відміну від кримінального судочинства, Кон&
венція не встановлює абсолютне право на
розгляд справи у другій та третій інстанціях в
цивільному процесі. Тому апеляція та касація
можуть бути обмежені чи виключені [11]. Такі
обмеження можливі тому, що це право за
своєю природою об’єктивно потребує регу&
лювання держави, що володіє у цьому відно&
шенні певною мірою розсуду [12].
Враховуючи позицію Європейського су&
ду з прав людини, можна стверджувати, що
введення «фільтрів» та процедури допуску
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ніяким чином не буде порушувати право на
доступ до суду, оскільки останнє вже буде ре&
алізовано при зверненні до суду першої та
апеляційної інстанцій. Крім того, вжиття
вказаних заходів забезпечуватиме справед&
ливий баланс між приватними та публічни&
ми інтересами, гарантуватиме своєчасність
усунення судових помилок.
Практика національних європейських
законодавств щодо існування «фільтрів» до&
пуску до касації демонструє різні підходи до
вирішення цього питання. Як правило, таки&
ми «фільтрами» можуть бути: обмеження
ціни позову (Німеччина, Нідерланди,
Франція, Бельгія, Австрія, Швеція) або виду
судового рішення, що може бути оскаржене
(Німеччина, Нідерланди, Франція); не&
обхідність отримання дозволу на оскаржен&
ня з боку суду, що виніс судове рішення чи
вищестоящого суду (Англія, Австрія, Німеч&
чина, Норвегія); обмеження підстав, за яки&
ми судове рішення може бути оскаржене
(Німеччина, Австрія); необхідність поперед&
нього оскарження судового рішення в апе&
ляційному порядку (Литва); встановлення
обов’язку внести до депозиту суду суми на
відшкодування можливих судових витрат
(Індія); встановлення для сторони, що ос&
каржує судове рішення, обов’язку поперед&
нього виконання рішення (Франція); попе&
редній розгляд касаційної скарги колегією
суддів (Австрія, Франція) та інше [13].
Як приклад, допуск ревізійної скарги до
розгляду в Німеччині здійснюється відпо&
відно до § 543 ЦПК, лише якщо ревізія доз&
волена апеляційним судом за його рішенням
або ревізійним судом при оскарженні відмо&
ви у вирішенні ревізії апеляційного суду. При
цьому, за загальним правилом, в ревізійному
порядку оскаржуються рішення, що попе&
редньо були переглянуті в апеляційному по&
рядку. Крім того, з метою розвантаження
Верховного суду, до 31 грудня 2006 р. діяло
правило, відповідно до якого скарга на
відмову апеляційного суду в допуску ревізії
могла бути подана, якщо ціна скарги переви&
щувала 20 000 євро. Підставами, за наявності
яких ревізія допускається до розгляду, є: спір
має принципове значення або постанова
ревізійного суду необхідна для удосконален&
ня права чи забезпечення однаковості право&
суддя.
Згідно з § 545 ЦПК Німеччини ревізійна
скарга може ґрунтуватися тільки на тому, що
рішення є результатом порушення федераль&
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ного права чи положення, дія якого розпов&
сюджується за межі округу вищого суду
землі. Ревізійна скарга не може обґрунтову&
ватися тим, що суд першої інстанції зробив
неправильний висновок про наявність чи
відсутність у нього компетенції. При цьому,
під порушенням права розуміється випадок,
коли правило закону не застосовано або за&
стосовано неправильно. Судова постанова у
будь&якому випадку розглядається як ре&
зультат порушення права, якщо: склад суду,
який розглядав справу, був незаконним; у
прийнятті постанови брав участь суддя, який
в силу закону не міг виконувати суддівські
функції, оскільки заявлений за відповідною
підставою відвід не відхилений; у прийнятті
постанови брав участь суддя, якому заявлено
відвід на підставі побоювань в упередже&
ності, й клопотання про відвід визнано
обґрунтованим; представництво сторін у
процесі не відповідало положенням закону,
оскільки ця сторона прямо або мовчки не
виразила згоду на ведення процесу; постано&
ва винесена на підставі усного розгляду, в
якому були порушені положення щодо
публічності процесу; постанова в порушення
цього Уложення не мотивована (§ 548 ЦПК).
Ревізійний суд за власною ініціативою пови&
нен перевірити, чи допустима ревізія, чи по&
дана ревізійна скарга у встановлені законом
строки й у передбаченій формі та чи обґрун&
тована вона. У випадку невідповідності
одній з цих вимог ревізія має бути відхилена
як недопустима (абз. 1 § 552 ЦПК). Якщо
ревізія не відхилена як недопустима, або в
ній не відмовлено відповідно до § 552а ЦПК,
то призначається дата усного розгляду та про
це повідомляється сторонам (абз. 1 § 553
ЦПК) [14].
В Австрії для звернення до ревізійного
суду також необхідний допуск. Так,
відповідно до § 502 ЦПК ревізія допустима
лише в тому випадку, якщо рішення суду за&
лежить від вирішення юридичного питання
стосовно матеріального чи процесуального
права, що має важливе значення для збере&
ження правової єдності, правової безпеки та
правового розвитку. Крім того, ціна позову
повинна перевищувати 52 000 $. Відповідно
до судової практики Верховного суду юри&
дичне питання має «важливе значення» і
тоді, коли йдеться про конкретизацію невиз&
наченого правового поняття або коли пред&
метом спору є основні положення процесу&
ального права. При цьому, перш ніж скарга
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2008 • № 7 • ISSN 0132 1331 •

зацікавленої особи надійде на розгляд суду
третьої інстанції, вона повинна пройти через
так званий «фільтр», яким є судовий склад
цього суду, що здійснює перше вивчення
скарги з метою вирішення питання про її
значимість, необхідність розгляду в суді тре&
тьої інстанції.
ЦПК Франції також передбачає проце&
дуру допуску справи до розгляду в касаційній
інстанції, що здійснюється спеціальним
складом в кількості трьох суддів відповідної
судової палати, до підсудності якої належить
касаційна скарга. Підстави, за яких скарга
допускається до розгляду в касаційному суді
в ЦПК чітко не визначені. Однак, як випли&
ває зі ст. 604 ЦПК, судові рішення, винесені
судом останньої інстанції, можуть оскаржу&
ватися з приводу їх невідповідності поло&
женням закону. Скарги та інші документи,
що подаються до касаційного суду, мають бу&
ти підписані виключено адвокатами при
Державній раді та Касаційному суді. При
цьому, особливим «фільтром» у допуску
справи до розгляду є виконання судової по&
станови, винесеної судом останньої інстан&
ції. Так, відповідно до ч. 1 ст. 1009&1 ЦПК за
винятком тих справ, за якими скарга пере&
шкоджає виконанню судової постанови, що
оскаржується, перший заступник суду або
призначений ним суддя, за клопотанням
відповідної сторони, отримавши висновок
генерального прокурора й зауваження
сторін, постановляє ухвалу про виключення
справи з судового реєстру, якщо заявник не
надасть доказів виконання судової постано&
ви, що оскаржується, якщо тільки суддя не
буде вважати, що таке виконання може
спричинити явно надмірні наслідки [16].
На нашу думку, з метою побудови ефек&
тивної моделі касаційного перегляду судових
рішень, що набрали законної сили, в Україні
необхідно впровадити цілу систему процесу&
альних «фільтрів» (деякі з них вже функ&
ціонують), що має складати: обов’язкове по&
переднє апеляційне оскарження судового
рішення, обмеження ціни позову та виду су&
дових рішень, що можуть бути переглянуті,
додержання умов допуску касаційної скарги
до розгляду. Вказані процесуальні «фільтри»
будуть доцільними з точки зору ефектив&
ності законодавства, тим більше, що Комітет
міністрів Ради Європи у своїй Рекомендації
стосовно введення в дію та покращення
функціонування систем та процедур оскар&
ження у цивільних та торгових справах
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№ R (95) 5 від 7 лютого 1995 р. рекомендував
державам&членам вживати заходів щодо
визначення кола питань, які виключаються з
права на апеляцію та касацію, стосовно
попередження будь&яких зловживань систе&
мою оскарження.
Про необхідність зміни процедури каса&
ційного перегляду цивільних справ, а вірні&
ше спрощення цього перегляду, останнім ча&
сом говорилось дуже багато як суддями, вче&
ними, так і народними депутатами. Це є ви&
правданим, оскільки безспірно вбачається,
що касаційний перегляд цивільних справ за
правилами чинного ЦПК є не екстраорди&
нарною судовою інстанцією, а звичайною
судовою інстанцію, бо практично всі ті спра&
ви, що переглядались в апеляційному поряд&
ку, автоматично перейшли для перегляду до
суду касаційної інстанції, чого не повинно
бути.
Так, колишній Голова Верховного Суду
України В. Онопенко зазначав, що така ситу&
ація є формальністю і профанацією касації і
вона сталася не з вини суддів Судової палати
у цивільних справах. Проблема породжена
непродуманим законодавчим регулюванням
касаційного розгляду цивільних справ [17].
Повністю погоджується з Головою Вер&
ховного Суду України про те, що цей суд не
повинен розглядати «дрібні» цивільні питан&
ня (користування туалетом, межею, справи
про стягнення на суму 40, 50, 100 грн.) і
народний депутат Д. Притика — заступник
голови Комітету Верховної Ради України
(5 скликання) з питань правосуддя [18].
Голова Комітету Верховної Ради України
(5 скликання) з питань правосуддя, доктор
юридичних наук, професор, академік АН Ук&
раїни С. Ківалов справедливо зазначає, що
чинне процесуальне законодавство не
містить жодних серйозних обмежень для ос&
карження в касаційному порядку рішень, які
набрали законної сили. Таке становище, як
відзначили експерти РЄ, не відповідає євро&
пейській і світовій практиці. Основна маса
незаконних рішень має переглядатись в апе&
ляційному порядку, а касаційний перегляд
повинен стати швидше винятком, ніж прави&
лом. Тут, зокрема, можна запозичити досвід
інших європейських країн, у яких законодав&
чо встановлюються критерії важливості
підстав для касаційного оскарження [19].
М. Оніщук, народний депутат, перший
заступник голови Комітету Верховної Ради
України (5 скликання) з питань правосуддя,
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зазначав, що окремим завданням судової ре&
форми є забезпечення зміни процедури роз&
гляду справ у касаційних судах, запровад&
ження процедури допуску до судового роз&
гляду з тим, щоб касаційному перегляду
підлягала лише та справа, рішення в якій має
принципове значення для закону і має забез&
печувати його однакове тлумачення й засто&
сування. Іншими словами йдеться про за&
провадження дієвих процесуальних фільтрів
з тим, щоб суд касаційної інстанції був здат&
ний забезпечити належне і якісне виконання
своїх функцій [20].
Зазначаючи про необхідність зміни про&
цедури касаційного перегляду цивільних
справ, разом з тим якихось механізмів ре&
алізації зазначеного не наводилось.
Уявляється доцільним модель касаційно&
го оскарження судових рішень, що набули за&
конної сили, побудувати наступним чином.
Судом касаційної інстанції має виступа&
ти лише Верховний Суд України. Делегуван&
ня його повноважень іншим судовим устано&
вам не допускається.
Сторони та інші особи, які беруть участь
у справі, а також особи, які не брали участь у
справі, якщо суд вирішив питання про їх
права, свободи чи обов’язки, повинні мати
право оскаржити у касаційному порядку:
рішення суду першої інстанції після їх пере&
гляду в апеляційному порядку, рішення і ух&
вали апеляційного суду, прийняті за резуль&
татами апеляційного розгляду, крім рішень у
справах майнового характеру, ціна позову
яких складає, наприклад, менше 50&ти
мінімальних заробітних плат; ухвали суду
першої інстанції у випадках, передбачених
пунктами 4, 14 і 15 ст. 293 ЦПК після їх пере&
гляду в апеляційному порядку, тобто ухвал,
що перешкоджають подальшому проваджен&
ню у справі. Разом з тим, виходячи зі статусу
Верховного Суду України, в деяких випадках
вирішення питання про можливість ка&
саційного оскарження має відноситися до
дискреційних повноважень Верховного Суду
України, враховуючи значущість справи для
забезпечення єдності судової практики через
призму судової процедури. Тому, у винятко&
вих випадках у касаційному порядку можуть
бути оскаржені рішення суду першої
інстанції після їх перегляду в апеляційному
порядку, рішення та ухвали апеляційного су&
ду, прийняті за результатами апеляційного
розгляду, у справах, за якими ціна позову
становить менше 50&ти мінімальних за&
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робітних плат. Також має бути забезпечена
можливість за такою же процедурою ка&
саційного перегляду деяких інших ухвал суду
першої інстанції, після їх перегляду в апе&
ляційному порядку, які мають визначальний
характер, не пов’язані із затягуванням судо&
вого розгляду для забезпечення єдності судо&
вої практики, наприклад, щодо відстрочки,
розстрочки, зміни способу і порядку вико&
нання рішення, примусового проникнення
до житла, визначення частки майна боржни&
ка у майні, яким він володіє спільно з інши&
ми особам, при оскарженні рішень, дії дер&
жавної виконавчої служби, повороту вико&
нання рішення суду.
Рішення та ухвали, зазначені вище, мо&
жуть бути оскаржені лише у зв’язку з
суттєвим порушенням або неправильним за&
стосуванням норм матеріального чи проце&
суального права.
Використання такої оціночної характе&
ристики, як «суттєві порушення» в частині
підстави для зміни чи скасування судових
рішень, що набрали чинності, обумовлено
тим, що розмаїтість обставин, котрі підтвер&
джують наявність відповідної підстави для
перегляду судових рішень, робить неможли&
вим встановлення їх чітко виписаного пе&
реліку в законі і саме по собі не може
розцінюватися як недопустиме. Надання су&
ду касаційної інстанції певної свободи розсу&
ду при вирішенні питання про наявність чи
відсутність підстав для скасування чи зміни
судових рішень в касаційному порядку — за
умови однакового тлумачення цього поняття
в процесі правозастосування — не супере&
чить засадам доступності правосуддя і
відповідає ролі, місцю і повноваженням суду
як незалежного органу правосуддя.
З урахуванням судової практики, що
склалася, суттєвість порушення норм проце&
суального права суд встановлює за положен&
нями ст. 338 ЦПК, а суттєвість порушення
норм матеріального права — за положення&
ми ст. 341 ЦПК.
При цьому суттєвість цих порушень
оцінюється і визначається з урахуванням
конкретних обставин справи і значимості
наслідків порушення для особи, щодо якої
воно допущено.
Виходячи зі змісту поняття «суттєві по&
рушення» та у взаємозв’язку з положеннями
Конвенції про захист прав людини та осно&
воположних свобод, суттєвими порушення&
ми, що є підставою для зміни чи скасування
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судових рішень, що набрали чинності, в ка&
саційному порядку може бути визнано не
будь&яке з передбачених статями 338, 341
ЦПК порушення норм матеріального чи
процесуального права. Його суттєвість як
підстава для зміни чи скасування судового
рішення в касаційному порядку має оціню&
ватись з урахуванням природи, призначення
і цілей саме касаційного провадження.
Крім того, касаційна скарга на такі
рішення або ухвали повинна допускатися до
розгляду лише за умови, що прийняття
рішення суду касаційної інстанції необхідне
для забезпечення єдності судової практики.
При цьому, в касаційній скарзі особа, яка її
подає, зобов’язана не лише зазначити, в чо&
му полягає суттєве порушення або непра&
вильне застосування судом норм матеріаль&
ного права чи процесуального права, а й
обґрунтувати з наведенням відповідних ма&
теріалів (статистична інформація, рішення
судів, з яких вбачається неоднакове застосу&
вання відповідного закону, та інше), що ка&
саційна скарга повинна бути допущена до
розгляду судом касаційної інстанції, тобто,
прийняття рішення суду касаційної інстанції
необхідне для забезпечення єдності судової
практики. Для цього слід внести відповідні
зміни до ст. 326 ЦПК щодо змісту касаційної
скарги.
Питання стосовно допуску касаційної
скарги до розгляду має вирішуватися суд&
дею&доповідачем під час вирішення питання
про відкриття касаційного провадження
відповідно до ч. 1 ст. 328 ЦПК. Якщо підста&
ви для допуску касаційної скарги до розгляду
відсутні, то суддя&доповідач зобов’язаний
відмовити у відкритті провадження у справі.
На цьому попередньому етапі, що стано&
вить процедуру фільтрації касаційних скарг,
вирішується питання про передачу справи
для касаційного перегляду по суті.
Такі попередні процедури, на які не
поширюються деякі обов’язкові для інших
судових процедур процесуальні правила —
повідомлення та виклик сторін, проведення
судового засідання тощо — обумовлено ме&
тою забезпечити баланс публічного і приват&
ного інтересів, не допустити перетворення
суду касаційної інстанції в звичайну (орди&
нарну) судову інстанцію і виключити явно
необґрунтовані звернення, що кореспондує
прецедентній практиці Європейського Суду
з прав людини, яка визначає можливість об&
меження права на доступ до суду, зокрема, у
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зв’язку з визнанням неприйнятності скарги,
за умови, що це право не буде обмежено та&
ким чином і до такого рівня, що зачіпалася б
сама його суть і допустимі обмеження даного
права повинні мати законну ціль, а між про&
цесуальними засобами, що використовують&
ся, і поставленою ціллю повинна бути ро&
зумна співмірність (Рішення Суду у справі
«Жоффр де ля Праделль проти Франції» від
16 грудня 1992 р.) [21].
Само по собі введення попередньої про&
цедури розгляду касаційної скарги, в рамках
якої визначаються правові підстави для по&
дальшого руху справи (відкриття касаційно&
го провадження, витребування справи, пере&
дача її на розгляд по суті тощо), виходячи із
доводів, викладених у скарзі, і змісту оскар&
жених рішень, відповідає правовій природі й
призначенню касаційного провадження і не
може розцінюватися як не сумісне з правом
кожного на судовий захист і на справедли&
вий судовий розгляд, при тому, що при роз&
гляді справи по суті судом касаційної
інстанції стосовно осіб, які беруть участь у
справі, забезпечується дотримання основних
принципів і гарантій. Крім того, при відмові
у відкритті касаційного провадження, так і
при відкритті касаційного провадження вка&
зане вище забезпечується постановленням
мотивованої ухвали.
Якщо передбачити вирішення таких пи&
тань по&іншому, то це призведе до суттєвого
збільшення строків проходження скарги в
касаційному суді на етапі їх перевірки,
метою якого є лише виключення явно
необґрунтованих скарг із сфери розгляду
касаційного суду.
Одноособовий фактичний розгляд
суддею касаційної скарги (ст. 328 ЦПК) не
суперечить конституційним принципам пра&
восуддя, не обмежує і не порушує консти&
туційне право на судовий захист, оскільки на
цій стадії розгляду суддею скарги будь&яке
нове рішення, яке б по&іншому визначало
права і обов’язки сторін, не ухвалюється.

Більше того, якщо для цього є підстави,
то таке право надано колегіальному складу
суду при попередньому розгляді справи —
ст. 332 ЦПК.
Якщо недопустимість касаційної скарги
до розгляду буде виявлена вже під час роз&
гляду справи судом касаційної інстанції, то
останній зобов’язаний відхилити касаційну
скаргу в зв’язку з відсутністю умов для її до&
пуску до розгляду в суді касаційної інстанції.
Касаційна скарга може бути подана про&
тягом двох місяців з дня проголошення
рішення (ухвали) апеляційного суду. У разі
пропущення строку на подання касаційної
скарги з причин, визнаних поважними, суд&
дя касаційної інстанції за заявою особи, яка
подала скаргу, може поновити цей строк, але
не більше, ніж в межах одного року з дня ви&
никнення права на касаційне оскарження.
Що стосується повноважень суду ка&
саційної інстанції, то вони, на нашу думку,
істотних змін не потребують, за винятком
повноваження щодо скасування судового
рішення з направленням справи на новий
розгляд. Уявляється, що воно має застосову&
ватися лише у випадках порушення судом
першої чи апеляційної інстанцій основних
засад здійснення правосуддя (справу розгля&
нуто неповноважним суддею чи складом су&
ду; рішення ухвалено чи підписано не тим
суддею або суддями, які розглядали справу;
справу розглянуто за відсутності будь&кого з
осіб, які беруть участь у ній, належним чи&
ном не повідомлених про час і місце судово&
го засідання; суд вирішив питання про права
та обов’язки осіб, які не брали участі у
справі).
Запропонована модель касаційного ос&
карження судових рішень, що набрали за&
конної сили, на наш погляд, найбільш на&
ближена до європейських стандартів право&
суддя та забезпечуватиме доступність право&
суддя.
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ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗАСАД
РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
В СФЕРІ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Г. ЛИСУНЬ
аспірант
(Київський національний
економічний університет
ім. Вадима Гетьмана)
ержавна політика в сфері страхової
діяльності з кожним роком набирає
дедалі більшої ваги, особливо врахо&
вуючи її значення у проведенні соціально&
економічних реформ. Ставлення держави до
проблем страхового ринку та розуміння не&
обхідності їх вирішення повною мірою вияв&
ляється у специфіці реформ, які проводять&
ся, і відповідно — їх ефективності. Те, що ми
маємо на сьогодні, є результатом реалізації
державної політики в страховому секторі
економіки вже протягом понад десяти років.
На кожному з етапів функціонування
вітчизняного страхового ринку державна
політика відрізнялася акцентами та пріори&
тетами, на яких зосереджувалась основна
увага. Тому досить важливим є визначення
шляхів подальшого розвитку страхової
діяльності та, зокрема, ролі держави у дано&
му процесі.
Доречним було б зазначити, що об’єк&
тивні передумови державної політики у
сфері страхування — страхової політики виз&
начаються рівнем розвитку ринку страхових
послуг. Страхову політику в широкому ро&
зумінні можна визначити як систему інстру&
ментів, спрямованих на усунення втрат,
пов’язаних з існуванням ризику, на створен&
ня та задоволення страхових потреб, надан&
ня і зміну страхових послуг. Значне узагаль&
нення і відкритість даного визначення
підкреслюють, що відповідна реалізація
страхової політики вимагає як знання фак&
тичного стану справ при наданні страхової
послуги, так і вміння уявити картину, якої ми

Д

хочемо досягнути, і засоби, необхідні для її
реалізації.
Заходами страхової політики держава
повинна підтримати інститут страхування,
що має принципово важливу соціально&еко&
номічну значимість для України на даному
етапі розвитку. Державна страхова політика
повинна бути насамперед активною та зва&
женою, систематично проаналізованою з по&
зиції захисту суспільства від можливих про&
явів екстерналій. Активна страхова політика
характеризується як прийняттям законодав&
чих актів у галузі страхування (законів,
підзаконних актів, постанов, указів), так і за&
провадженням державних програм страху&
вання, зацікавленістю науковими розроб&
леннями, ратифікацією та приєднанням до
міжурядових і міжнародних угод щодо ство&
рення спільних регулюючих організацій, а
також щодо взаємодії і підтримки з деяких
видів страхування.
Необхідно зазначити, що державна
політика щодо розвитку вітчизняного стра&
хового ринку протягом останніх років супро&
воджувалась вдосконаленням нормативно&
правового забезпечення цієї галузі. Зокрема,
з метою встановлення стратегічних підходів,
які повинні бути покладені в основу держав&
ної політики у сфері страхування, створення
законодавчих та економічних умов для сти&
мулювання розвитку страхового ринку було
прийнято Концепцію розвитку страхового
ринку України до 2010 р., затверджену роз&
порядженням Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2005 р. № 369&р. Дана Кон&
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цепція визначає основну мету, завдання і на&
прями його розвитку на період до 2010 р.
відповідно до головних стратегічних цілей
розвитку країни, визначених у Програмі
діяльності Кабінету Міністрів України
«Назустріч людям»[1].
Досить вагомим кроком вперед є те, що
на сьогодні розроблений проект Закону Ук&
раїни про внесення змін до Закону України
«Про страхування». Метою прийняття Зако&
ну України «Про страхування»[2] у новій ре&
дакції є сприяння ефективній участі вітчиз&
няних страховиків у міжнародних страхових
відносинах, про необхідність яких свідчить
збільшення обсягів операцій із нерезидента&
ми, відкриття та подальша лібералізація ук&
раїнського фінансового ринку в умовах всту&
пу до Світової організації торгівлі (СОТ),
уніфікація стандартів державного страхового
нагляду та регулювання в Україні, і приве&
дення їх у відповідність до положень, роз&
роблених Міжнародною організацією у
сфері нагляду за страховою діяльністю
(IAIS), та директив Європейського Союзу.
Проте попри всі позитивні зміни в сфері
страхової діяльності, на сьогодні з повною
очевидністю постала необхідність вдоскона&
лення державної політики в галузі страху&
вання. Зокрема, в зверненні Президента Ук&
раїни до Верховної Ради України «Євро&
пейський вибір. Концептуальні основи стра&
тегії економічного та соціального розвитку
України на період 2002—2011 років»[3] за&
значається необхідність проведення невідк&
ладних заходів, які повинні сприяти розвит&
ку ринку страхових послуг. Це, зокрема,
формування необхідної законодавчої бази та
ефективного механізму регулювання і нагля&
ду за страховим ринком як необхідних ком&
понентів у системі адаптації українського
страхового законодавства до європейських
та світових стандартів.
Таким чином, можна зробити висновок,
що проблема недосконалості правового за&
безпечення, яка має місце в сфері страхуван&
ня, в свою чергу ускладнюється відсутністю
єдиного збірника всіх нормативно&правових
актів, що безпосередньо стосуються того чи
іншого аспекту страхової діяльності.
На думку фахівців, на сьогодні вкрай
важливим є ухвалення Страхового кодексу, в
якому було б систематизовано весь комплекс
законодавчих актів у сфері страхування, що в
свою чергу сприятиме упорядкуванню
взаємовідносин між усіма суб’єктами страхо&
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вої діяльності та разом з цим значно спрос&
тить законодавчу базу й усуне непоро&
зуміння, що з’являються через протиріччя
різних норм у різних законодавчих актах.
Отже, ухвалення Страхового кодексу бу&
де одним із заходів удосконалення норма&
тивно&правової діяльності, що створить
надійну правову базу для регулювання стра&
хових відносин в Україні (наприклад, у
Франції Страховий кодекс діє ще з 1976 р.).
Але існують і протилежні думки з приводу
прийняття Страхового кодексу. Так, на думку
В.Фурман[4], ідея запровадження Страхово&
го кодексу України на сьогодні є передчас&
ною, оскільки ще не створена та норматив&
но&правова база, яку потрібно було б ко&
дифікувати. Тому доцільно просуватися в цій
сфері шляхом внесення змін і доповнень до
чинних і прийняття нових законодавчих
актів, що регламентують страхову діяльність
в Україні.
Проте як зазначав ще Г. Гегель у своїй
відомій праці «Філософія права», кодекс,
який є лише зібранням законів, характеризу&
ватиметься невизначеністю та неповнотою
[5, 248].
Також не можливо не зауважити, що
однією з основних проблем вбачається без&
системність прийняття нормативних актів у
сфері страхової діяльності. Н. Пацурія
[6, 33–34] вважає за необхідне, з метою усу&
нення хао-тичності у розробленні й прий&
нятті законів та підзаконних нормативних
актів, що регулюють страхову справу, випра&
цювати концепцію системи законодавства
Ук-раїни, що регулює страхування.
Загалом, державна політика щодо роз&
витку страхового ринку грунтується на
зміцненні ринкових засад діяльності його
учасників та використанні переважно непря&
мих методів впливу на процеси, що відбува&
ються у сфері страхування, зокрема шляхом
удосконалення нормативно&правової бази і
запровадження міжнародних принципів та
стандартів державного регулювання й нагля&
ду. Таким чином, досить важливими є зміни
стосовно удосконалення нормативно&право&
вої бази в цілому. Отже, досить важливим є
визначення чітких орієнтирів необхідного та
водночас можливого реформування ринку
страхових послуг в Україні, зокрема внесок у
цю справу держави.
Стає зрозумілим, що нормативно&пра&
вові акти, які регламентують страхування,
потребують подальшого доопрацювання та,
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відповідно, доповнення. Отже, слід внести
зміни у Закони України «Про страхування»,
«Про захист економічної конкуренції» та
«Про захист прав споживачів» стосовно за&
провадження норм, що встановлюють відпо&
відальність за порушення вільної конку&
ренції на страховому ринку. Необхідно також
зазначити, що у Законі України «Про віднов&
лення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом» недостатньо виз&
начені особливості банкрутства страховиків.
Положення ст. 45 «Особливості банкрутства
страховиків» не повною мірою враховує спе&
цифіку як страхової діяльності в цілому, так і
окремих її видів. Отже, необхідним є більш
детальне розроблення механізму банкрутст&
ва страхових компаній. По&перше, право на
звернення до господарського суду із заявою
про визнання страхової компанії банкрутом
повинні мати сам боржник, конкурсні кре&
дитори та уповноважені органи. По&друге,
справу про банкрутство слід порушувати,
враховуючи специфіку діяльності страхових
компаній (їх обов’язкове ліцензування), і
після відкликання у страховика&боржника
ліцензії. По&третє, господарський суд ухва&
лює рішення про прийняття заяви, в якій за&
значається і дата розгляду обгрунтованості
вимог заявника до боржника. По&четверте,
слід докладніше зупинитися на тих вимогах,
яким мають відповідати тимчасові й кон&
курсні керуючі, що займаються банкрутст&
вом страхових компаній.
Також враховуючи ситуацію, яка скла&
лася на сьогодні, досить необхідним є роз&
роблення Закону України «Про захист кон&
куренції на ринку фінансових послуг», який
би, зокрема, визначав: 1) основні положення
про цілі та форми державного антимоно&
польного регулювання у галузі страхування,
інструменти по підтриманню конкуренції на
ринку страхових послуг; 2) ознаки доміную&
чого положення страхової компанії у відпо&
відному секторі страхових послуг; 3) порядок
державного контролю за придбанням ак&
тивів чи акцій страхових організацій; 4) види
угод між страховиками, що підлягають забо&
роні і, відповідно, ті види, які не підлягають
забороні; 5) вибір страховика для здійснення
страхування за рахунок бюджетних коштів
виключно на конкурсній основі.
Зважаючи на те, що держава неспромож&
на у повному обсязі, лише за рахунок держав&
ного бюджету, без залучення програм страху&
вання вирішувати такі важливі соціальні
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питання, як медичне обслуговування, випла&
та пенсій, надання допомоги по безробіттю
тощо. Отже, потрібно залучати кошти під&
приємств, роботодавців, працівників.
Можна дійти висновку, що доцільним є
прийняття Закону України «Про обов’язкове
медичне страхування», який повинен перед&
бачити створення багаторівневої структури
фінансування медичної сфери, та включати
кошти бюджетної сфери, кошти страхових
компаній і кошти територіальних громад.
Головне завдання даного законопроекту —
забезпечити створення багаторівневої зба&
лансованої системи фінансування медицини
із залученням недержавних коштів і ринко&
вих механізмів. Цікавим є той факт, що всьо&
го за період 2003–2005 роки було розроблено
п’ять законопроектів щодо обов’язкового
медичного страхування, проте всі були
відхилені парламентарями. Було розроблено
також проект Закону України «Про фінансу&
вання охорони здоров’я та медичне страху&
вання». Як бачимо, увага законодавця
спрямовується на неухильне виконання
положень Рішення Конституційного Суду
України [7], яке передбачає, що питання ме&
дичного страхування повинно регулюватися
виключно законом. Тому на сьогодні постає
дуже складне і важливе завдання, що вплине
на реформування охорони здоров’я України
у цілому — створення належної правової ос&
нови для запровадження обов’язкового ме&
дичного страхування. Це має бути виважена
робота, що базується на медико&правовій до&
ктрині, врахуванні міжнародно&правових
стандартів у сфері охорони здоров’я, яка
спрямовується на прийняття такого законо&
давства, яке максимально забезпечить кон&
ституційне право людини на охорону здо&
ров’я [8, 249–251].
Не можна залишити без уваги також і
стан пенсійного забезпечення в нашій країні,
оскільки у будь&якій державі воно є найваж&
ливішою складовою державної соціальної
політики. Особливо враховуючи сучасну де&
мографічну ситуацію, яка склалася у світі, та
й в Україні, даний вид страхування стає дедалі
актуальнішим. У багатьох країнах пенсійні
системи вже давно стали багаторівневими.
В Україні лише розпочато пенсійну реформу,
відповідно до якої передбачається створення
багаторівневої системи пенсійного забезпе&
чення, що має три складові: солідарну,
обов’язкову накопичувальну та додаткову або
добровільну накопичувальну.
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Отже, широке запровадження добро&
вільного пенсійного страхування матиме
шанси на успіх за умов обов’язкової
синхронізації з проведенням широкомас&
штабної пенсійної реформи в Україні. Проте
недоліком є те, що чинна пенсійна система
регулюється більш як 20 законодавчими
актами та величезною кількістю норматив&
но&правових документів. Під час доопрацю&
вання та прийняття нових нормативно&
правових документів у цій сфері необхідно
враховувати рекомендації Міжнародної
організації праці стосовно засад функціону&
вання майбутньої пенсійної системи та за&
безпечити гармонізацію норм національного
законодавства із законодавством ЄС. Зокре&
ма, слід враховувати Директиви Європейсь&
кого Парламенту та Ради Європи стосовно
координації законодавчих і нормативних
актів з регулювання діяльності професійних
пенсійних фондів.
Не менш важливою проблемою на стра&
ховому ринку, яка потребує державного
вирішення, є низький рівень відповідної
діяльності зі страхування життя. А отже, од&
ним з найважливіших напрямів діяльності
держави у цій сфері страхування має стати
створення механізму надання громадянам га&
рантії повернення своїх коштів в разі бан&
крутств страхових компаній при здійсненні
страхування життя. Таким механізмом може
бути створення Фонду страхових гарантій,
однак не в добровільному порядку, як це пе&
редбачено у ст. 32 Закону України «Про стра&
хування», а в обов’язковому. Отже, створення
гарантійного фонду має стати одним з най&
прийнятніших перспективних заходів держа&
ви на страховому ринку України з метою
підвищення його надійності і забезпечення
довіри населення до страховиків. Тож, як ба&
чимо, при виваженій політиці держави на
ринку страхування життя цей вид страхуван&
ня стане дієвим інструментом забезпечення
стабільності у суспільстві.
Не слід залишити без уваги також стан
розвитку обов’язкового страхування. Зокре&
ма на думку фахівців, діючі на даний час ви&
ди обов’язкового страхування потребують
вдосконалення через чіткіше встановлення
обов’язків страховика та страхувальника,
визначення форм типових договорів тощо, а
контроль повинен виявлятися у встанов&
ленні штрафних санкцій, які будуть га&
рантією та запорукою того, що страхуваль&
ники усілякими способами не ухилятимуть&
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ся від страхування, що в свою чергу реально,
а не декларативно (як це є на сьогоднішній
день) підтвердить обов’язковість тих видів
страхування, які є обов’язковими відповідно
до Закону України «Про страхування».
Стає очевидним, що досить принципо&
вим питанням є — оптимізація обов’язково&
го страхування в Україні, приведення його у
відповідність до норм ЄС, що є необхідною
передумовою для подальшого розвитку стра&
хового ринку в цілому.
Проте коли йдеться про вдосконалення
законодавчої бази в сфері страхування, не
можна не згадати і про перестрахування, не&
обхідність якого зумовлена насамперед
низькою капіталізацією вітчизняного стра&
ховика. Стає зрозумілим, що важливим на&
прямом регулювання страхової діяльності з
боку держави є також контроль за опе&
раціями з перестрахування.
Вітчизняна страхова система на сьогодні
не передбачає ліцензування перестрахової
діяльності як особливого виду здійснення
операцій, а нагляд та контроль за функціону&
ванням перестраховиків проводиться в рам&
ках нагляду за страховою діяльністю, тобто
фактично в Україні діє частковий нагляд (як,
наприклад, у Франції та Нідерландах).
До того ж чинне законодавство регла&
ментує порядок використання операцій з пе&
рестрахування, проте не визначає порядок
розрахунку тантьєми. А відтак страховики
встановлюють відсоток тантьєми, не обу&
мовлюючи абсолютну суму, що братиметься
в обрахунок[9, 53–60].
Враховуючи ситуацію, яка склалася сьо&
годні на вітчизняному перестраховому ринку
щодо нелегального вивозу капіталу за кор&
дон, та зважаючи на інтернаціональний ха&
рактер операцій з перестрахування, в Україні
вкрай необхідно створити ефективну систе&
му нагляду за перестраховою діяльністю. Тим
більше, що в багатьох державах Європейсь&
кого Співтовариства (зокрема, у Великобри&
танії, Данії, Фінляндії, Португалії) перестра&
хові компанії підлягають безпосередньому
регулюванню і нагляду через ліцензування та
перевірки. Отже, подальшого вдосконален&
ня потребує контроль з боку державних на&
глядових органів за здійсненням перестрахо&
вувальної діяльності.
Більше того, прийняттям на загальних
зборах Міжнародної асоціації органів стра&
хового нагляду (IAIS) у січні 2002 р. прин&
ципів впровадження мінімальних вимог
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здійснення нагляду за перестраховиками,
сформульовано загальний (єдиний) підхід до
питання регулювання перестрахової діяль&
ності на світовому страховому ринку. Тому в
подальшому потребує розроблення і прий&
няття Закон України «Про перестрахуван&
ня», в якому необхідно визначити механізм
проведення відповідних операцій, а також
закласти основи створення перестрахуваль&
ної біржі в Україні як єдиного центру, де
укладатимуть перестрахувальні угоди.
Хотілось би також зазначити, що попри
всі проблеми, які має вирішити процес удос&
коналення законодавчих основ страхування,
досить важливим є посилення захисту по&
тенційних споживачів страхових послуг,
особливо враховуючи зростання кількості
споживачів даного виду послуг та подальший
стрімкий розвиток страхування загалом.
Отже, слід системно перевірити правові
положення щодо сфери захисту споживачів,
які містяться у Цивільному кодексі України,
законах України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових
послуг» і «Про страхування» на їх сумісність
та внести відповідні зміни.
Використовуючи досвід розвинених
країн світу, можна зазначити, що саме вве&
дення інституту «страхового омбудсмена»
сприятиме частковому вирішенню даної
проблеми, оскільки забезпечить створення в
державі ефективного, оперативного та неза&
лежного органу для розгляду скарг страху&
вальників чи застрахованих осіб з приводу
страхових виплат без дорогої судової проце&
дури, а також, у свою чергу, зменшить наван&
таження на судову систему і Держфінпослуг,
сприятиме відновленню довіри до страхово&
го сектора економіки, а також зниженню
тривалості та вартості врегулювання супере&
чок, які виникають у страхуванні.
Для прикладу — в країнах Євросоюзу
існує також практика роботи Бюро страхово&
го омбудсмена (посередницьке бюро з роз&
гляду скарг громадян на державні установи з
питань страхування). Однак на сьогодні в ЄС
в плані тотальної боротьби за права людини і
споживача на тлі процесу глобалізації вво&
дяться банківські та страхові омбудсмени.
Практика введення подібного органу в «но&
вих» країнах Євросоюзу показує, що замість
роз’яснення клієнтам специфіки правовід&
носин при страхуванні, вдумливого підходу
до кожної проблеми та пошуку розумних
компромісів, робота омбудсмена наповнена
112

демагогічними висловлюваннями і не&
життєздатними рекомендаціями. Взагалі, на
сучасному етапі функціонування вітчизня&
ного ринку страхування державна страхова
політика повинна бути також спрямована на
надання всебічної допомоги страховикам
України.
Неможливо не відмітити, що особливе
місце у розвитку страхової діяльності нале&
жатиме ступеню розвитку інтеграційних
процесів [10, 63–71]. Інтеграція страхового
ринку України в міжнародні ринки фінансо&
вих послуг потребує підвищення конкурен&
тоспроможності національних страховиків,
поетапного впровадження міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку та фінан&
сової звітності. З метою захисту національ&
ного страхового ринку держава здійснювати&
ме заходи поетапного і зваженого допуску на
ринок філій іноземних страховиків відпо&
відно до міжнародних договорів України,
створюватиме умови для забезпечення
взаємообміну інформацією між Державною
комісією з регулювання ринків фінансових
послуг та органами страхового нагляду
інших країн про діяльність страховиків, їх
філій, страхових посередників і страхових
груп (страхових холдингів) та інших учас&
ників страхового ринку.
Отже, першочерговим завданням стає
адаптація вітчизняних стандартів до засад
світового страхового ринку, створення відпо&
відних механізмів і інститутів. На думку екс&
пертів, широкомасштабне та активне вклю&
чення страхового ринку України в процес
глобалізації страхових відносин проходити&
ме поступово і вибірково. Великі зусилля
знадобляться для доведення національних
страхових продуктів до рівня вимог світового
ринку. Саме підвищення міжнародної кон&
курентоспроможності вітчизняних страхо&
вих продуктів є однією з головних передумов
інтеграції національного страхового ринку
до світового економічного простору.
Вектор інтеграції визначатиме і май&
бутнє страхового ринку в Україні, оскільки
підходи до страхування ЄС і СНД суттєво
різняться. Також, розглядаючи проблему
інтеграції до європейського страхового рин&
ку, слід ураховувати досвід створення єдино&
го страхового простору в Європі.
Не можна залишити без уваги і той факт,
що європейський вектор розвитку України
безпосередньо пов’язаний зі вступом нашої
країни до СОТ. Відповідно для забезпечення
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необхідних умов для гармонійного розвитку
ринку страхових послуг в Україні у контексті
вступу до СОТ необхідно: 1) продовжити пе&
рехідний період для українських страхових
компаній щодо формування статутного фон&
ду у розмірі 10 млн. євро доти, доки показни&
ки українського ринку страхування життя не
досягнуть європейських; 2) створення дер&
жавних програм підтримки для застосування
нових технологій; 3) розроблення та вдоско&
налення нормативно&правових актів щодо
розвитку медичного і недержавного пенсій&
ного страхування; 4) створення національ&
ного рейтингу страхових компаній, який би
здійснював контроль за страховими ком&
паніями.

Отже, як бачимо, державна страхова
політика повинна бути спрямована на по&
дальший розвиток і вдосконалення системи
державного регулювання страхового ринку
та нагляду за його функціонуванням, а також
приведенням законодавства України у відпо&
відність до правових документів ЄС щодо ре&
гулювання й нагляду за ринком страхових
послуг, оскільки тільки із вдосконаленням
державної страхової політики можна очіку&
вати на поступове підвищення ефективності
страхової діяльності та створення сприятли&
вих умов щодо використання значного по&
тенціалу страхування для розвитку України.
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ПЕРЕШКОДЖАННЯ УЧАСТІ
У РЕФЕРЕНДУМІ ШЛЯХОМ НАСИЛЬСТВА

О. СЕМЕНЮК
ад’юнкт
(Київський національний університет
внутрішніх справ)
дним із способів перешкоджання
участі у референдумі (ч. 2 ст. 157 КК
України) визначено насильство та по&
грозу застосування насильства. Зміст понять
«насильство» та «погроза» в ст. 157 КК не
розкрито. Більше того, в диспозиціях інших
статей КК ці поняття вжиті в різних інтер&
претаціях. У теорії кримінального права, в
судовій практиці вони також розуміються
неоднаково. Саме тому з’ясування змісту по&
нять «насильство» та «погроза застосування
насильства» є актуальним.
Насамперед зазначу, що етимологічно
поняття «насильство» тлумачиться як «за&
стосування фізичної сили до кого&небудь;
силування, ґвалт, примус; застосування сили
для досягнення чого&небудь, примусовий
вплив на когось, щось» [1]. Примус означає
натиск з чийогось боку; примушування.
У свою чергу під примушуванням розуміють
як вимагання в кого&небудь виконання чо&
гось незалежно від його волі [2].
Тобто, під терміном «насильство» слід
розуміти як фізичний вплив, через застосу&
вання фізичної сили, так і психічний вплив,
шляхом примусу.
Авторське розуміння повною мірою уз&
годжується зі змістом поняття «насильство»
в енциклопедичних словниках. У них, зок&
рема, зазначається, що насильство — це
умисний фізичний або психічний вплив
однієї особи на іншу, проти її волі, що спри&
чиняє цій особі фізичну, моральну, майнову
шкоду, або містить у собі погрозу заподіяння
зазначеної шкоди. Причому підкреслюється,
що фізичне насильство проявляється в без&
посередньому впливі на організм людини:
нанесення побоїв, тілесних ушкоджень то&

О

що. Суть психічного насильства полягає у
впливі на психіку людини [3].
В КК «насильство» вжито наступним
чином. Наприклад, в ст. 174 КК йдеться про
примушування до участі у страйку або пере&
шкоджання участі у страйку шляхом насиль
ства або погрози застосування насильства.
З диспозиції зазначеної норми під терміном
«насильство» можна розуміти лише фізич&
ний вплив на потерпілого, оскільки психіч&
ний вплив охоплюється терміном «погроза
застосування насильства».
Статтею 144 КК встановлено відпові&
дальність за насильницьке донорство, тобто
«насильницьке або шляхом обману вилучення
крові у людини з метою використання її як
донора». У цьому випадку під терміном «на&
сильство» можна розуміти як фізичний, так і
психічний вплив на потерпілого, оскільки
характер насильства в ній не конкретизо&
вано.
У ст. 195 КК передбачено відпові&
дальність за погрозу знищення майна. З дис&
позиції наведеної норми випливає, що в ній
йдеться лише про психічний вплив на по&
терпілого у вигляді погрози знищення чужо&
го майна шляхом підпалу, вибуху або іншим
загальнонебезпечним способом.
Позиція судової практики щодо вживан&
ня та визначення змісту понять «насильство»
та «погроза» також є не завжди однозначною.
Досліджувані терміни вжиті у низці постанов
Пленуму Верховного Суду України (далі —
ПВС України). Так, у постановах: «Про прак&
тику застосування судами України законодав&
ства у справах про деякі злочини проти безпе&
ки дорожнього руху та експлуатації транспор&
ту, а також про адміністративні порушення на
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транспорті» №14 від 23 грудня 2005 р.; «Про
практику застосування судами законодавства,
яким передбачені права потерпілих від зло&
чинів» №13 від 2 липня 2004 р.; «Про судову
практику в справах про викрадення та інше
незаконне поводження зі зброєю, бойовими
припасами, вибуховими речовинами, вибухо&
вими пристроями чи радіоактивними ма&
теріалами» № 3 від 26 квітня 2002 р.; «Про су&
дову практику в справах про злочини у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних ре&
човин, їх аналогів або прекурсорів» № 4 від
26 квітня 2002 р.; «Про судову практику в
справах про злочини, пов’язані з порушенням
режиму відбування покарання в місцях поз&
бавлення волі» № 2 від 26 березня 1993 р.;
«Про внесення змін і доповнень у деякі поста&
нови Пленуму Верховного Суду Української
РСР в кримінальних справах» № 3 від 4 черв&
ня 1993 р. — використовуються терміни
«погроза», «насильство», «насильницьке про&
никнення», «насильницькі дії», але їх зміст не
розкрито.
У пункті 4 постанови ПВС СРСР «Про
судову практику про застосування законодав&
ства про відповідальність за посягання на
життя, здоров’я та гідність працівників міліції
і народних дружин» №7 від 3 липня 1963р. та
постановах ПВС України «Про судову прак&
тику у справах про корисливі злочини проти
приватної власності» №12 від 25 грудня
1992 р., «Про застосування судами законодав&
ства, що передбачає відповідальність за пося&
гання на життя, здоров’я, гідність та власність
суддів і працівників правоохоронних органів»
№8 від 26 червня 1992 р. під насильством
розуміють активні дії, які виражаються в
умисному нанесенні удару, побоїв, тілесних уш
коджень. Під «погрозою застосування насиль
ства» потрібно розуміти дії або висловлювання
винного, які виражають реальний намір засто
сувати насильство.
У пункті 8 постанови ПВС України «Про
судову практику про зґвалтування та інші
статеві злочини» № 4 від 27 березня 1992 р.
під погрозою слід розуміти залякування
висловлюваннями, жестами або іншими діями
про застосування фізичного насильства до
потерпілої чи до її родичів, а так само про зни
щення або пошкодження майна потерпілої чи її
близьких родичів, погроза розголошення відомо
стей, що ганьблять честь та гідність
потерпілої.
У постановах ПВС України «Про застосу&
вання судами деяких норм Кодексу про шлюб
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та сім’ю України» № 16 від 12 червня 1998 р.;
«Про судову практику в справах про злочини
проти життя та здоров’я особи» № 2 від 7 лю&
того 2003 р. та «Про судову практику у справах
про перевищення влади або службових по&
вноважень» № 15 від 26 грудня 2003 р. зазна&
чено, що насильство може бути фізичним та
психічним. При цьому фізичне насильство
полягає у завданні побоїв, удару, заподіянні
легких або середньої тяжкості тілесних ушко&
джень, незаконному позбавленні волі.
Психічне — у реальній погрозі заподіяння
фізичної, моральної чи майнової шкоди.
У пункті 5 постанови ПВС України «Про
застосування судами законодавства про
відповідальність за втягнення неповнолітніх у
злочинну діяльність чи іншу антигромадську
діяльність» № 2 від 27 лютого 2004 р. спосо&
бами втягнення неповнолітнього у злочинну
діяльність чи іншу антигромадську діяльність
є фізичне насильство та психічний вплив.
Фізичне насильство полягає в заподіянні
тілесних ушкоджень, мордуванні, катуванні
тощо. Психічний вплив — у погрозі застосу&
вати насильство, завданні матеріальних
збитків, зганьбити в очах однолітків і това&
ришів, позбавити повсякденного спілкуван&
ня, переконання залякування, обман, шан&
таж, підкуп, розпалювання почуття помсти,
заздрості або інших низьких почуттів; даван&
ня порад про місце й способи вчинення зло&
чину або приховування його слідів; обіцянка
приховати сліди злочину, забезпечити гроши&
ма, подарунками, розвагами тощо.
Як вбачається, в одному випадку судова
практика використовує терміни «насильст&
во» ( «насильницькі дії», «насильницьке про&
никнення» ) та «погроза», але їх зміст не роз&
криває. У другому — під «насильством» ро&
зуміють фізичний вплив на потерпілого, а
під «погрозою» — дії, висловлювання які ви&
ражають реальний намір застосувати фізич&
не насильство. В третьому — під терміном
«насильство» розуміють як фізичне, так і
психічне насильство. Останнє, у свою чергу,
охоплює погрози.
І у теорії кримінального права зміст понят&
тя «насильство» тлумачиться по&різному.
Досліджуючи зміст насильства, як спосіб вчи&
нення злочину, Л. Гаухман дав таке визначен&
ня насильству: суспільно небезпечний проти&
правний вплив на організм людини, вчинений
проти її волі [4]. У наведеному визначенні ав&
тор не конкретизував форму та спосіб впливу
на особу, вказавши лише на його проти&
правність та вчинення проти волі особи.
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Л. Сердюк визначає насильство як
зовнішній з боку інших осіб умисний і про&
тизаконний вплив на людину (чи групу осіб),
що здійснюється попри чи всупереч її волі та
здатне заподіяти їй органічну, фізіологічну,
психологічну травму або обмежити свободу її
волевиявлення чи дій [5].
На відміну від визначення поняття «на&
сильство», яке дав Л. Гаухман, визначення
Л. Сердюка не обмежується лише характе&
ром впливу на особу (протиправний та проти
волі). Крім того, у його визначенні дано
вказівку на шкоду, яка може бути заподіяна
внаслідок насильства.
В. Осадчий під насильством розуміє
«фізичний чи психічний вплив, який спря&
мовується лише проти людини — її здоров’я,
тілесної недоторканності, безпеки, волі,
гідності» [6].
Особливою рисою визначення є те, що в
ньому, на відміну від попередніх, розкрито
характер протиправного впливу на особу.
В цьому визначенні йдеться: «…шляхом
фізичного та психічного насильства».
У колі науковців, які досліджують про&
блему змісту «насильства», немає єдності і в
розумінні змісту поняття «фізичне насильст&
во». Одні автори вважають, що фізичне
насильство — це вплив лише на тканини
людини [7], інші — без впливу на тіло по&
терпілого також [8]. Деякі з них розглядають
фізичне насильство більш узагальнено: як за&
стосування фізичної сили до потерпілого [9].
Очевидно, що для всіх наведених визна&
чень загальними є два моменти: 1) фізичне
насильство — це вплив на відповідний пред&
мет; 2) предмет впливу — інша особа.
Слід зауважити, що фізичне насильст&
во — це не лише вплив на тіло людини, а й на
її волю. Так, у випадку, коли під час прове&
дення голосування зловмисник замикає
двері у приміщенні, де знаходиться громадя&
нин, з метою його недопущення до участі у
голосуванні, позбавляючи того можливості
реалізувати своє право на участь у референ&
думі. Як бачимо, фактично щодо потерпіло&
го застосовується фізичне насильство,
оскільки особу фізично позбавляють можли&
вості вільно пересуватися, обирати місце
свого перебування на власний розсуд.
Сутність фізичного насильства у кон&
тексті ч. 2 ст. 157 КК принципово не від&
різняється від змісту та його ознак в інших
насильницьких злочинах. Особливістю тако&
го насильства є наявність мети — примушу&
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вання громадянина, члена ініціативної групи
референдуму, комісії з референдуму вчинити
дії або утриматися від їх вчинення, що у
кінцевому рахунку вплинуло або мало б
вплинути на результати референдуму. Воно
може бути виражене у заподіянні фізичної
шкоди — у вигляді побоїв, удару, легких або
середньої тяжкості тілесних ушкоджень,
зв’язуванні, позбавленні чи обмеженні волі
(можливості вільного пересування).
Потрібно наголосити, що заподіяння
тяжких тілесних ушкоджень внаслідок пере&
шкоджання участі у референдумі потребує
кваліфікації за сукупністю зі ст. 121 КК. Та&
кий висновок є наслідком порівняння
санкції ч. 2 ст. 157 КК та санкції, що вста&
новлена за заподіяння тяжкого тілесного уш&
кодження. Санкція ч. 2 ст. 157 КК передба&
чає покарання у виді позбавлення волі стро&
ком до 3 років. У ч. 1 ст. 121 КК — від 5 до 8
років позбавлення волі. Тому заподіяння
тяжких тілесних ушкоджень внаслідок на&
сильства в ч. 2 ст. 157 потребує кваліфікації
за сукупністю із ст.121 КК.
Якщо співставити санкції ч. 2 ст. 157 та
ч. 1 ст. 122 КК, вбачається: вони ідентичні.
В такому випадку заподіяння середньої тяж&
кості тілесних ушкоджень допускає
кваліфікацію за ч. 2 ст. 157 КК. При цьому,
погрозу заподіяння середньої тяжкості тілес&
них ушкоджень потрібно кваліфікувати за
сукупністю з ч. 2 ст. 157 та ч. 2 ст. 122,
оскільки санкція останньої є суворішою —
позбавлення волі від 3 до 5 років
Психічне насильство відрізняється від
фізичного не тільки засобами чи способами,
а і його предметом та об’єктом. Фізичне на&
сильство призводить до тілесних травм або
обмеження волі особи. Психічне насильство
впливає на психіку особи.
На думку Л. Сердюка: «Відмежування
фізичного та психічного насильства можли&
ве як за об’єктивними, так суб’єктивними
ознаками. Об’єктивна — чому саме запо&
діяно шкоду: психіці або тілесній цілісності
організму, суб’єктивна — на що був спрямо&
ваний умисел насильника» [5, 37]. Зазначена
суб’єктивна ознака, на думку автора, є
основною за загальним принципом криміна&
льного права.
З’ясовуючи зміст насильства, як спосіб
перешкоджання здійсненню виборчого пра&
ва, М. Мягков дійшов висновку, що під по&
няттям «насильство» у диспозиції ч. 2 ст. 157
КК слід розуміти як фізичне, так і психічне
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насильство. І пропонує конкретизувати
психічне насильство, сформулювавши його
так: «погрози та інше психічне насильство».
На думку М. Мягкова, погроза є конкрет&
ним і реальним впливом на психічну сферу
людини, що проявляється у залякуванні за&
стосуванням або незастосуванням певних дій,
які можуть спричинити для неї негативні
наслідки. Погрози можуть виражатися залеж&
но від характеру можливих негативних
наслідків, таких, як: тілесні ушкодження, по&
шкодження або знищення майна, поширення
неправдивих відомостей, звільнення з роботи.
«Інше психічне насильство» може проявляти&
ся, зокрема, у гіпнозі, застосуванні на телеба&
ченні «двадцять п’ятого кадру», який впливає
на підсвідомість, фізичному насильстві сто&
совно близьких родичів тощо. Однак об’єдну&
ючою ознакою всіх видів психічного насиль&
ства є те, що при його здійсненні завжди має
місце сила, яка спрямовується на психіку по&
терпілого проти його волі. Внаслідок таких дій
людина позбавляється вільного волевиявлен&
ня. Воно або істотно ускладнюється, або
взагалі унеможливлюється.
При цьому в тексті досліджуваної кримі&
нально&правової норми поняття «психічне
насильство» повинно не замінювати поняття
«погроза», а доповнювати його. Виділення
«погроз» поряд з більш загальним поняттям
«психічне насильство» зумовлюється не&
обхідністю максимального забезпечення
зрозумілості диспозиції для пересічної лю&
дини [10].
Такий підхід до розуміння змісту понят&
тя «насильство» у ч. 2 ст. 157 КК викликає
деякі зауваження. Пропоноване поняття
«інше психічне насильство» розуміється до&
сить узагальнено. Під ним може розумітися
будь&який психічний вплив на особу проти її
волі ( наприклад, зганьбити в очах однолітків
та товаришів, позбавити повсякденного

спілкування, переконання залякування, роз&
палювання почуття помсти, обіцянка прихо&
вати сліди злочину, забезпечити грошима,
подарунками, розвагами тощо ). При цьому
зауважу: якщо погроза — це примусовий
вплив на психіку особи шляхом залякуван&
ня, то примусовий (всупереч або поза волею)
вплив на психіку особи у кримінально&пра&
вовому значенні — головний зміст, сутність
психічного насильства, яке включає погрозу
застосування фізичного насильства, за&
подіяння моральної або майнової шкоди.
Звідси випливає, що поняття «погроза» та
«психічне насильство» співвідносяться як
окрема частина до цілого.
Тому пропозиція М. Мягкова конкрети&
зувати психічне насильство у вигляді форму&
лювання «погроза та інше психічне
насильство», на мій погляд, призведе до
неоднозначної кваліфікації та надмірної
криміналізації психічного насильства.
Враховуючи викладене, терміни «на&
сильство» та «погроза застосування насиль&
ства» в ч. 2 ст. 157 КК потрібно розуміти так:
насильство — умисний, протиправний
фізичний вплив на громадянина — члена
ініціативної групи референдуму, комісії з ре&
ферендуму (заподіяння побоїв, удару, легких
або середньої тяжкості тілесних ушкоджень,
зв’язування, позбавлення чи обмеження
волі), який спрямований на порушення прав,
фізичну недоторканність або обмеження волі
з метою впливу на волевиявлення чи прий&
няття бажаного для винного рішення, у про&
цесі виконання потерпілим своїх обов’язків;
погроза застосування насильства —
психічний вплив на потерпілого шляхом до&
ведення до його свідомості наміру винного
реально заподіяти йому фізичну, моральну
або майнову шкоду з метою перешкодити
реалізації права останнього на участь у рефе&
рендумі.
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Дискусії та обговорення
ОРГАНІЗАЦІЙНО+ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ
СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Ю. НІКІТІН
кандидат юридичних наук, доцент,
декан юридичного факультету
(Національна академія управління)
равовий статус системи внутрішньої
безпеки суспільства є засновниць&
ким моментом, який визначає прак&
тичну побудову належних елементів та ре&
алізацію функцій як всередині, так і ззовні
цієї системи.
І якщо загрози внутрішній безпеці про&
являються в більшості випадків у соціальних
формах (діях і намірах громадян та інших
суб’єктів ), що можуть мати об’єктивно&
суб’єктивну природу, то система безпеки
повинна формуватися на підставі загально&
визначених норм права, які мають систем&
ний характер і спрямовані на застосування
превентивних заходів по локалізації чи ней&
тралізації можливих чи реальних загроз.
Питання організаційно&правового за&
безпечення національної безпеки України
досліджували такі автори, як: О. Бандурка,
В. Білоус, Д. Ведрін, В. Картавцев, В. Ко&
сенцов, В. Ліпкан, Н. Нижник, М. Панов,
Г. Ситник та ін. Однак слід відмітити, що на&
уково&теоретичне розроблення окресленої
проблематики зазначеними авторами вико&
нується переважно з виокреслення націо&
нальної безпеки, що і зумовлює необхідність
розгляду цього важливого питання із враху&
ванням побудови саме внутрішньої безпеки
суспільства як складової національної
безпеки. З огляду на це потрібно відзначити
наступне.

П

В основі розробки комплексної системи
забезпечення внутрішньої безпеки суспільст&
ва повинна лежати визначена концепція
бачення її структури, механізмів, методів
забезпечення, що створюються і реалізують&
ся спільними зусиллями державних і
громадських об’єднань.
Під правовим статусом системи внут&
рішньої безпеки потрібно розуміти закріп&
лені в правових нормах структуру, функції,
порядок діяльності та перспективи розвитку
цих систем, а також права, обов’язки і
відповідальність посадових осіб державних
органів, що створюють цю систему.
В свою чергу під терміном «система» в
політичній науці розуміють сукупність взає&
мозалежних і розміщених у визначеному
порядку елементів якого&небудь цілісного ут&
ворення [1]. Тому побудова системи внутріш&
ньої безпеки здійснюється у визначених дер&
жавно&правових межах. Але будь&яка система
передбачає необхідність взаємообміну наяв&
ною інформацією, скоординовано&узгодже&
ними діями, диференціацією рівнем управ&
ління, структурних і ієрархічних побудов.
Тому системний підхід і зорієнтований на
розкриття комплексно&цілісного об’єкта та
забезпечуючих механізмів його існування.
При цьому з’ясовується вся сукупно&взаємо&
залежна типологія як внутрішніх, так і зовніш&
ніх зв’язків та динаміка їх функціонування.
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Також треба зазначити, що системний
підхід, в своїй основі, вимагає використання
і розуміння певних методичних положень.
По&перше, влада у філософському ідеалі
може належати тільки об’єднаній волі наро&
ду [2]. Звідси система внутрішньої безпеки не
повинна застосовувати заходи впливу, які не
виражають об’єднану волю всього суспільст&
ва. Отже, з висоти категоричного імперативу,
ідеал системи безпеки і полягає в тому, щоб
кожний суб’єкт безпеки приймав рішення
про всіх так само, як про себе самого. А це
зобов’язує приймати такі правові норми, які
унеможливили б наявність прогалин, через
котрі зможуть реалізуватися (проявитися)
різні види загроз внутрішній безпеці.
По&друге, система внутрішньої безпеки не
може бути абсолютно самостійним елемен&
том. Намагання забезпечити абсолютність
безпеки, керуючись тільки засобами націо&
нального державно&правового регулювання,
може призвести до марних сподівань. Слід та&
кож наголосити і на тому, що й інституційно&
правове регулювання здійснюється державни&
ми органами, як правило, на підставі повнова&
жень, наданих законами чи підзаконними
актами, або внаслідок делегованих повнова&
жень відповідним державним органам.
Забезпечення внутрішньої безпеки
суспільства в значній мірі залежить від
національної системи забезпечення безпеки
української держави, де на всеоб’ємному
(внутрішньому і зовнішньому) рівні і по&
винні гарантуватися життєво важливі інтере&
си людини, суспільства і держави [3].
А такий рівень безпеки передбачає
структурну залежність трьох типів правового
регулювання: міжнародного; національного;
інституційно&правового, які, в свою чергу, не
повинні суперечити один одному, тобто
національне й інстутиційно&правове регулю&
вання не повинно суперечити міжнародно&
правовому і навпаки.
На підставі цього можна відмітити, що
хоча внутрішня безпека суспільства і є
відносно самостійною системою, але, все ж
таки, є елементом системи більш високого,
суспільно значущого рівня.
По&третє, система внутрішньої безпеки
передбачає рівноправну сукупність компо&
нентів безпеки, які становлять структурно&
об’єктну складову безпеки.
Так, об’єктами внутрішньої безпеки є:
особистісна безпека людини і громадянина,
суспільство і державна безпека.
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Всі компоненти, на наш погляд, є
рівноцінними і вимагають прискіпливої ува&
ги суб’єктів забезпечення безпеки. Але разом
з тим закріплення в Конституції України
пріоритету людини, її життя і здоров’я, честі
і гідності, недоторканності і особистої безпе&
ки, що є найвищою соціальною цінністю
[4, ст. 3], спрямовує суб’єктно&об’єктну на&
правленість на здійснення безпеки в першу
чергу людини (громадянина) як вищої мети,
що забезпечується системно&комплексними
засобами суспільством, а суспільство реалі&
зує свою безпеку завдяки державі. Держава ж
своїми механізмами впливає на людину (гро&
мадянина), забезпечуючи внутрішню безпе&
ку суспільства.
Мета створення взаємообумовлюючої
системи забезпечення внутрішньої безпеки
саме і полягає в тому, щоб забезпечити існу&
вання механізму, здатного виробляти стра&
тегію держави в галузі внутрішньої безпеки
та реалізовувати її в конкретній скоордино&
ваній діяльності зацікавлених суб’єктів. Ця
система організаційно і функціонально ба&
зується на скоординованих і інтеграційних
зусиллях суспільства і держави, що якраз і
дозволяє виробляти соціально&правові ме&
ханізми забезпечення внутрішньої безпеки.
В основі громадянського суспільства як
структури взаємодії громадян з державою ле&
жить ряд найбільш загальних ідей та прин&
ципів, які незалежні від специфіки тієї або
іншої країни. Вони відіграють значну роль в
координації дій, що спрямовані на досягнен&
ня певної мети. Це, зокрема: А) Економічна
свобода, різноманітність форм власності,
ринкові відносини. Б) Безумовне визначення
і захист природних прав і свобод людини і
громадянина. В) Легітимність і демократич&
ний характер влади. Г) Рівність всіх перед за&
коном і правосуддям, надійна юридична за&
хищеність особистості. Д) Правова держава,
заснована на принципі розподілу і взаємодії
гілок влади. Е) Політичний й ідеологічний
плюралізм, наявність легальної опозиції.
Є) Свобода слова і друку, незалежність за&
собів мосової інформації. Ж) Невтручання
держави в приватне життя громадян, їх
взаємні обов’язки і відповідальність. З) Кла&
совий мир, партнерство і національна злаго&
да. И) Ефективна соціальна політика, що
забезпечує гідний рівень життя людей.
Таким чином, узгоджується сама система
розмежувань діяльності між суспільством і
державою стосовно заходів у забезпеченні
119

Ю. Нікітін

внутрішньої безпеки (держава — публічна
влада, сфера спільних інтересів; суспільст&
во — сфера індивідуальних свобод, приват&
них інтересів). Держава повинна служити
суспільству, бо створена ним (суспільством),
як керована єдиним центром вертикальна
система, з ієрархією державних органів і по&
садових осіб, пов’язаних відносинами
підлеглості й державної дисципліни.
Формування такої системи передбачає
також і здатність адаптації до можливих змін
умов її функціонування і розвитку. В на&
уковій літературі стан неочевидності подаль&
шого існування системи, у зв’язку з впливом
різноманітних чинників, і здатність спрогно&
зувати альтернативні шляхи функціонування
цієї системи (сприятливий стан розвитку
(безпеки) отримав назву біфуркації) [5].
Інакше кажучи, система забезпечення
внутрішньої безпеки, виходячи із принципу
перервно&безперервного впливу на неї,
повинна мати здатність до самозбагачення та
самоаналізу, саморозвитку і самоудоскона&
лення в умовах розвитку і змінності
суспільно&політичних, економічних, соціаль&
них, правових і інших відносин.
Це в свою чергу передбачає, що ця систе&
ма повинна також мати системоутворюючий
фактор як ядро діяльності її суб’єктів, що ре&
алізують загальновизначену мету. Це можна
здійснити завдяки наданим їм повноважен&
ням із застосуванням відповідних засобів і
методів (економічних, політичних, ор&
ганізаційних, правових, ідеологічних, вихов&
них тощо).
Також потенціал такої системи повинен
мати єдину нормативно&правову базу, спрямо&
вану на системний характер національної без&
пеки з чітким визначенням загальної мети,
принципів, функцій і методів її реалізації. Але
проблема полягає і в тому, що певна частина
суб’єктного забезпечення внутрішньої безпе&
ки (Президент України, Кабінет Міністрів Ук&
раїни, Рада національної безпеки і оборони
України , міністерства та інші центральні ор&
гани виконавчої влади, суддівські установи,
прокуратура України тощо) користується
різними принципами, методами, параметра&
ми визначення загроз, на що також вказували
у своїх дослідженнях й інші науковці, зокрема,
М. І. Панов, В. П. Горбулін, М. Б. Левицька,
О. В. Негодченко, Н. Р. Нижник, Г. П. Ситник,
В. Т. Білоус, В. А. Ліпкан та інші [6; 7]. Це
суттєво впливає на злагодженість всієї систе&
ми, яка необхідна для досягнення мети — за&
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безпечення національної безпеки, зокрема
внутрішньої безпеки. В зв’язку з чим вся сис&
тема повинна спиратися на чітке правове по&
ле, врегульовану ієрархічну систему, що дозво&
лить державі в межах розумної достатності
формувати і утримувати систему безпеки.
Головним призначенням системи забез&
печення внутрішньої безпеки є реалізація
життєво важливих інтересів людини і грома&
дянина, суспільства і держави, що полягають
у взаємоузгодженості в соціальній, гумані&
тарній, економічній, науково&технічній,
екологічній, інформаційній, духовно&психо&
логічній й інших сферах та їх конструктивної
взаємодії у досягненні мети, яка і стоїть пе&
ред даною системою. Досягненню цієї мети
повинно сприяти і застосовування взаємоо&
бумовлюючих засобів.
Але вибір цих засобів для реалізації
внутрішньої безпеки залежить від класу
загрози і має характер профілактики або
прямої протидії, в зв’язку з чим потрібно ко&
регувати сили, засоби і методи.
Таким чином, в самому загальному виг&
ляді можна сказати, що формування в
державі системи забезпечення внутрішньої
безпеки спрямоване на протидію загрозам
безпеки або для реалізації інтересів. Такий
складний соціальний об’єкт обов’язково
передбачає системний підхід, в який вклю&
чається сукупність підсистемних компо&
нентів, а також системоутворюючих зв’язків
та відносин між ними. Ця система не є не&
змінною, вона трансформується і змінюєть&
ся адекватно із змінами в суспільстві.
Аналізуючи наведене вище, можна наго&
лосити, що під системою забезпечення
внутрішньої безпеки українського суспільст&
ва слід розуміти скоординовану діяльність
державних і суспільних інститутів, об’єднань
громадян, що діють з метою виявлення не&
безпечних явищ і процесів у різних сферах
життєдіяльності країни для їх упередження
або ліквідації і досягнення необхідного рівня
захищеності від внутрішніх і зовнішніх за&
гроз.
Всі суб’єкти, які забезпечують та форму&
ють систему національної безпеки в Україні,
в тому числі й у внутрішній сфері, можна
поділити на три основних компоненти. Це:
— по&перше, Президент України; Вер&
ховна Рада України; Кабінет Міністрів і
підлеглі йому міністерства; Рада національ&
ної безпеки і оборони України; Національ&
ний банк України;
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— по&друге, органи судової влади, орга&
ни прокуратури, Збройні Сили України,
Служба безпеки України, Державна прикор&
донна служба України та інші військові
формування, утворені відповідно до законів
України;
— по&третє, органи місцевого самовря&
дування, громадяни, громадські об’єднання.
Як бачимо, система дуже складна, але всі
органи й інститути, в залежності від їхніх
функціональних обов’язків, беруть участь в
забезпеченні внутрішньої безпеки суспільст&
ва. Разом з тим загальновідомо, що в будь&
якій системі і, зокрема, в такій складній, як
ця, суттєву роль відіграють зв’язки між її
елементами. Наявність великої кількості
елементів зумовлює і велику кількість
взаємозалежних зв’язків між ними, що
суттєво може вплинути на управління такою
системою. Додаткову складність в узгоджене
управління вносить закріплений в Консти&
туції України принцип розподілу влади на
законодавчу, виконавчу і судову, їх са&
мостійність. Все це зумовлює необхідність
прискіпливої розробки законодавства, чіткої
регламентації відносин всіх суб’єктів, що
беруть участь у забезпеченні безпеки. Без
цього система забезпечення внутрішньої
безпеки, так само як і національної безпеки,
функціонувати не зможе.
Цілком зрозуміло, що кожна загрозлива
(критична) ситуація вимагає скоординованої
і узгодженої дії всіх суб’єктів (державних
інститутів і об’єднань громадян), злагодже&
ної взаємодії посадових осіб, які відповіда&
ють за конкретні аспекти забезпечення без&
пеки. В цьому якраз і полягає основополож&
ний принцип узгодженості правового струк&
турування систем забезпечення безпеки.
Суспільна безпека, маючи високу
соціальну значущість, істотно впливає на
зміст і форму права. Інтегруючи в собі за&
гальноправові принципи, вона є індикато&
ром формування правових норм в суспільст&
ві. І тут можна погодитись з О. Г. Данілья&
ном, О. П. Дзьобань і М. І. Пановим, які
відмічають, що «у цьому розумінні кожна га&
лузь права, їх інститути і категорії повинні
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відповідати ідеї безпеки як особливої і
постійної творчої (константи) людського
існування. Найважливішим елементом у
структурі поняття суспільної безпеки в
аспекті правової інтеграції повинна бути
система гарантій самого права, а також на&
явність правової захищеності особистості та
суспільства» [8].
Кожна держава встановлює в суспільних
відносинах певний порядок, котрий за допо&
могою виданих нею ж нормативно&правових
актів забезпечується, охороняється і захи&
щається [9]. І тому при нормотворчому
процесі сутність правотворчості повинна по&
лягати в тому, щоб: а) забезпечувалась
єдність влади як невід’ємної основи юридич&
ного порядку; б) встановлювались і забезпе&
чувались загальноправові принципи і загаль&
нолюдські цінності у всепоглинаючій волі
держави. Беручи це за основу, можна наголо&
сити, що в умовах зіставлення і протиборства
цих двох тенденцій основу основ структури
забезпечення внутрішньої безпеки якраз і
визначено Конституцією України у вигляді
розмежування повноважень органів держав&
ної влади.
Таким чином, виокремивши загальну ха&
рактеристику правового статусу системи
внутрішньої безпеки суспільства, можна зро&
бити наступні висновки.
1) Забезпечення внутрішньої безпеки як
складової соціальної системи вимагає сис&
темного підходу. В свою чергу системність
передбачає зорієнтованість на розкриття
комплексно&цілісного об’єкта та забезпечу&
ючих механізмів його існування.
2) Функціональне забезпечення внут&
рішньої безпеки в Україні здійснюють як
державні, так і громадські інститути.
3) Категорія правової безпеки є найго&
ловнішим і фундаментальним принципом
побудови правової системи в суспільстві, що
обумовлюється необхідністю забезпечення
безпечного функціонування і розвитку
суспільних відносин.
4) Система внутрішньої безпеки україн&
ського суспільства повинна відповідати
загальнонаціональній системі безпеки.
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ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ:
СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ

Є. НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ
кандидат політичних наук, доцент
(Національна академія прокуратури України)
орупція в будь&якому її прояві небез&
печна, але особливу загрозу націо&
нальній безпеці будь&якого суспільст&
ва становить політична корупція. Її основ&
ний зміст — це корумповані форми політич&
ної боротьби кланів, політичних еліт, партій,
груп і окремих осіб за владу. Форми і прояви
такої корупції різні: це кримінальний лобізм,
протекціонізм, торгівля державними посада&
ми, використання свого посадового стано&
вища для надання родичам, друзям, прибіч&
никам пільг і переваг у підприємницькій та
комерційній діяльності, делегування кримі&
налітету в органи влади, управління, купівля
голосів виборців і політичного впливу,
фінансові зловживання у виборчих кам&
паніях, купівля прохідних місць у виборчих
списках, прийняття незаконних економіч&
них і політичних рішень на користь окремих
кланів, груп, «кришування» келійному
проведенню приватизації тощо.
В останній час проводяться поглиблені
дослідження феномену політичної корупції.
Серед відомих дослідників, які присвятили
свої праці цій проблемі, слід назвати амери&
канців М. Дженксона і Дж. Ная, німецького
кримінолога Г.Шнайдера, російських на&
уковців В. Лунєєва, П. Кабанова, Г. Сатаро&
ва, В. Шабаліна. В їх дослідженнях особлива
увага приділяється ознакам політичної ко&
рупції, її відмінності від проявів у інших сфе&
рах життєдіяльності суспільства та їх
взаємозв’язок з бізнесом, владою. Як зазна&
чає Р.Чапка, влада корумпує, а абсолютна
влада корумпує абсолютно [1], їх взаємо&
зв’язок не тільки матеріально&корисливий.
Політичний компонент забезпечує корупції

К

прикриття і дозволяє її учасникам уникнути
кримінальної відповідальності [2].
У свою чергу П. Кабанов розглядає
політичну корупцію як окреме соціальне яви&
ще, як особливий вид зловживання владою.
Під зловживанням владою для досягнення
політичних цілей він розуміє сукупність
кримінально&караних діянь, вчинених поса&
довими особами органів державної влади та
управління з використанням службових чи
посадових повноважень або авторитета, спря&
мованих проти політичних конкурентів з ме&
тою припинення чи зміни їх політичної діяль&
ності або збереження за собою чи за групою
своїх однодумців державних посад, які вони
обіймають, а так само надання фінансової,
матеріальної чи іншої допомоги з викорис&
танням свого посадового або службового ста&
новища всупереч інтересам суспільства [3].
Висловлються й інші точки зору.
К. Джибсон і Д. Роуворт вважають, що не всі
типи політичної корупції слід розглядати як
злочинні діяння. Відповідно до визначеної
ними типології, вони поділяють політичну
корупцію на два види:
1) як відхилену поведінку: а) політичний
патронаж і клієнталізм — опіка політиками
визначених ними службових осіб підпоряд&
кованих структур, створення для них
найбільш сприятливих умов в обмін на осо&
бисту відданість і політичну підтримку;
б) «купівля голосів» — здійснюється у ході
виборчих кампаній, застосовується до
фіксованих груп виборців (подарунки, вино,
інші матеріальні цінності);
2) як злочин: а)хабар як разовий акт;
б) підкуп, «купівля політика на тривалий
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термін» — буквально «прищеплення» [4].
Отже, ці дослідники розглядають політичну
корупцію значно ширше, ніж просто злочин.
Чому корупція як інструмент «політично&
го мистецтва» проявилася у вищих урядових
колах у ХХ ст. саме на рубежі 80&х — 90&х
років? Відповідь на це запитання якоюсь
мірою міститься в доповіді ради Римського
клубу «Перша глобальна революція» (1991 р.).
Автори доповіді вважають, що політична вла&
да у сучасному світі більше не контролюється
силоміць і складністю озброєнь — вона
визначається фінансовою міццю. Все це не
могло не позначитися на втраті цінностей, які
раніше забезпечували високу правосвідомість
і культуру товариства та його членів.
У зв’язку з цим важливе значення має
співвідношення політики і моралі. Якщо
узагальнити науково&теоретичні надбання з
цього питання, то можна зробити кілька
важливих висновків:
Перший — мораль та політика — це вічні
союзники і супротивники. Політика, з одно&
го боку, сприяє формуванню ланцюга
соціальних зв’язків людини, групи, співтова&
риства з державою, а мораль покликана
забезпечувати та здійснювати духовну
єдність суспільства.
Другий — політика і мораль, що виникли
як об’єктивно необхідні та споріднені регу&
лятори суспільного життя, в процесі своєї
еволюції стали самостійними суспільними
інститутами. Мораль значно древніша за
політику. Літопис моральних угод багатший
за історію політичних договорів;
Третій — політика та мораль, які викону&
ють у суспільстві регулятивну функцію, все ж
відрізняються за своїм суб’єктом. Суб’єкти
політики — великі соціальні товариства та
утворення (клас, партія, держава). Суб’єкти
моралі — вселюдське товариство, окреме
суспільство та окремий індивід. Політика
спрямована на практичні проблеми, а
мораль — у сферу духовних цінностей.
Якщо говорити про політичну корупцію,
то це антипод моралі, вона здійснюється
правлячою елітою для захоплення і утриман&
ня влади, а також проти політичних конку&
рентів, при цьому мало рахуючися з нормами
моралі і совісті. Вона здійснюється, на
перший погляд, легітимно, а фактично —
шляхом підкупу, незаконного задоволення
грошовими і товарними потоками, нецільо&
вим використанням бюджетних коштів на
виборчі кампанії та інші політичні цілі під
124

майбутні дивіденди: державні посади,
фінансові пільги, одержання держзамовлень
і необхідних квот, акцизів, кредитів та інших
привілеїв.
Тут не можна не погодитися з висловле&
ною О. Зінов’євим у його новій праці «На
шляху до надсуспільства» думкою про те, що
«у системі влади і керування в сучасному
західному товаристві існує феномен, що ви&
ходить за рамки державності і фактично керує
нею. Цей феномен, названий «кухнею влади»,
включає до процесів прийняття рішення,
крім офіційних структур влади, також і бізне&
сменів, банкірів, хазяїв мас&медіа, лідерів
мафіозних груп тощо. Якщо продовжити дум&
ку О.Зінов’єва, то можна дійти висновку, що
«кухня влади» перетворила саму владу на то&
вар. Внаслідок цього, крім фінансових, сиро&
винних, технологічних ринків, з’явилися
ринки влади, а корупція стала механізмом
продажу влади на ринку владних послуг.
Саме політична корупція призвела до
падіння багатьох урядів, обумовила насиль&
ницькі перевороти в Гані в 1981 р., в Нігерії в
1983 р., вона була головною темою прези&
дентської кампанії в Мексиці 1982 р., обви&
нувачення в корупції політиків: С. Барлус&
коні — в Італії, Б.Єльцина — в Росії, двох
президентів у Південній Кореї та в інших
країнах. У різний час до кримінальної
відповідальності за корупційні діяння були
притягнуті прем’єр&міністр Японії — Танка,
Франції — Ален Жюпен. В Україні достатньо
навести приклад колишнього прем’єр&
міністра П. Лазаренка. Сотні мільйонів
американських доларів, привласнених
П. Лазаренком, стали предметом розсліду&
вання кримінальних справ одразу у трьох
країнах — Україні, Швейцарії та США [5].
Про поширеність корупції у сфері полі&
тики заявив екс&президент України Л. Крав&
чук: «Влада зараз живе за законами
торгівлі — це найстрашніше! Виторгували
посаду голови Верховної Ради…голосування
не було, був продаж бюлетенів… Представ&
ники влади почали жити за законами мер&
кантилізму, торгівлі: «Ти — мені, я — тобі. Ти
віддаси мені голоси і бюлетені, я віддам
тобі…За гроші продається все: перехід із
фракції до фракції, посади…» [6].
Таким чином, корупція стала однією з
основних політичних проблем кінця ХХ —
початку ХХІ століття. Корупційні скандали
на найвищому рівні все частіше стають гуч&
ними навіть у демократичній Європі. Ще
12 років тому у результаті кампанії «Чисті ру&
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ки», започаткованої Міланською прокурату&
рою в Італії, була розкрита величезна
корупційна система, яка одержала назву
«Взяткоград». Було порушено 12 тис.
кримінальних справ, у тому числі проти двох
колишніх прем‘єрів, 500 членів парламенту
різних скликань. Виявлені збитки державі
склали понад 150 млрд. доларів [7]. Фігуран&
тами у цій справі стали прем’єр&міністри
Італії Б. Краксі, Джуліо Андріотті, С. Берлус&
коні та інші [8].
Не минула ці процеси і Україна. Всі ос&
танні виборчі кампанії в Україні (до 2007 р.)
Радою Європи та ОБСЄ оцінені як такі, що
не відповідали європейським стандартам. У
представницькі органи влади все частіше по&
трапляють особи, безпосередньо пов’язані зі
злочинними угрупуваннями. За інфор&
мацією ГУ МВС України в Криму, депутата&
ми Керченської міської ради свого часу ста&
ли дев’ять активних членів організованих
злочинних угрупувань [9]. Сформована
таким чином влада, безумовно, є злочин&
ною. Як зазначав Г. Гегель «…Та частка дер&
жавної влади, яку придбав для себе окремий
індивідум, втрачена для влади» [10]. На дум&
ку екс&президента України Л. Кравчука,
«теперішня більшість у парламенті створила&
ся із людей, які не мають чіткої позиції і
філософії: частина з них голосує в обмін на
певні, скажімо так, преференції. Один хоче
острів на Дніпрі, другий — щоб йому завод
дозволили приватизувати, а островів на всіх
не вистачає» [10].
Форми впливу корупції на формування
державної влади різноманітні:
1) владу одержують особи, яким вона на&
справді не делегована виборцями або які за
своїми діловими якостями не повинні
обіймати державні посади;
2) до влади приходять представники
криміналітету;
3) сформована таким чином влада є зло&
чинною і буде використовуватися зі злочин&
ною метою [11].
Як обмежити політичну корупцію? У роз&
винутих демократичних країнах реальним ан&
тикорупційним важелем є класичний роз&
поділ влади на законодавчу, виконавчу та су&
дову. Кожна із гілок влади урівноважує іншу і
контролює її діяльність, протистоїть зловжи&
ванням. Особливо важлива у цьому контексті
незалежна судова влада і прокуратура. Неза&
лежні судові та прокурорсько&слідчі органи
найбільш надійні у боротьбі з корупцією, але
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за однієї умови, що вони повністю непідкупні
і не пов’язані з системою роздачі посад за
політичним розрахунком. Проте формальний
принцип розподілу влади, як це поки що має
місце, не може дати сам по собі ефективного
результату. Перевага повноважень влади хоча
б в одній гілці влади призводить до владного
дисбалансу і у кінцевому результаті — до зло&
вживання владою. Конституційна реформа в
Україні саме і спрямована на усунення такого
дисбалансу та на реалізацію принципу стри&
мань і противаг. Ретельне його дотримання
взаємообмежує кожну гілку влади, ставить їх
під контроль, щоб жоден інститут не володів
монопольною владою.
У вищому законодавчому органі — пар&
ламенті системою противаги повинна бути
опозиція або верхня палата, яка побудована
на інших принципах представництва. У
найбільш закріпленому вигляді цей принцип
втілений у структурі конгресу США. У сенаті
США п’ята частина членів верхньої палати
плюс один голос може заблокувати будь&
який законопроект, у тому числі підтрима&
ний президентом і більшістю обох палат [12].
Отже, розподіл влади між багатьма влад&
ними
суб’єктами
створює
систему,
відповідно до якої жодна впливова група, яка
має навіть відносну більшість у парламенті,
не має монопольної влади.
Аналізуючи корупцію як політичну про&
блему, слід особливу увагу звернути на загро&
зу корумпованості виборчого процесу.
Фахівці зазначають, що абсолютна більшість
коштів, які використовувалися в Україні у
президентській кампанії 2004 р., знаходи&
лась у «тіньовій» сфері і не була врахована в
офіційному виборчому рахунку. На думку
керівника коаліції громадських організацій
«Свобода вибору» І. Маркова, реальні витра&
ти на виборчу кампанію можуть перевищу&
вати виборчий рахунок у 40–50 разів [13]. На
виборах депутатів Верховної Ради в 2002 р.
окремі кандидати для залучення голосів ви&
борців впорядковували запущені дороги, ре&
монтували під’їзди будинків, роздавали
пенсіонерам невеличкі презенти, обладнува&
ли комп’ютерною технікою навчальні закла&
ди та ін. Саме цей фактор змусив найбільш
зрілу політичну еліту відмовитися від мажо&
ритарної системи виборів і перейти на про&
порційну систему. Це мало звузити можли&
вості корупції під час виборчих кампаній в
Україні. Але при цій системі виборів
корупція все ж, на жаль, не виключена.
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Є. Невмержицький

Ця проблема особливо загострилась в
останніх виборчих кампаніях. О. Валевський
у зв’язку з цим зазначає, що незабаром
суспільство зіткнеться з появою прейскуран&
та цін на посади в основних ланках держав&
ного управління [14]. Більше того, як повідо&
мила прес&служба МВС України («Комер&
сант», 23 лютого 2006 р.), в результаті прове&
деної перевірки списків кандидатів у народні
депутати на парламентських виборах 2006 р.
виявилось, що 11 включених у списки кан&
дидатів знаходяться в розшуку, проти 37 по&
рушено кримінальні справи, відносно
41 кандидата справи вже направлені до суду.
Лише 12 із 45 партій і блоків у ході агітації на
виборах можуть заявити про повну «чистоту»
своїх кандидатів.
Ще одна група зловживань пов’язана з
махінаціями щодо наповнення виборчих
фондів політичних партій і виборчих блоків.
Добровільні внески в партійні фонди у тій же
парламентській кампанії 2006 р., нарахову&
валися за анонімними платіжними доручен&
нями, в яких спонсори не вказували ні свого
імені, ні місця проживання, ні будь&яких
інших реквізитів.
Особливо значні порушення закону ма&
ють місце у рекламі партій та їх кандидатів у
депутати. Спостереження за ходом останніх
виборчих кампаній мимоволі викликає за&
питання: хто і за чиї гроші організував такий
шалений інформаційний натиск на україн&
ських виборців?! Але якщо цифри витрат на
зовнішню рекламу ще можна якось уявити,
то витрати на телевізійну політичну рекламу
взагалі позбавлені здорового глузду. Напри&
клад, в опублікованих («Голос України»
№ 230 від 3 грудня 2005 р.) розцінках вар&
тості ефірного часу для розміщення передви&
борчої агітації на центральних телеканалах
вказано, що вартість 1 секунди ефірного часу
на каналі «1+1» в робочі дні з 18&ї до 23&ї го&
дини становить 1079–1139 грн. Тобто за одну
мить політична сила має заплатити понад ти&
сячу гривень. А скільки повинні заплатити ті
політичні сили, реклама яких цілодобово
присутня практично на всіх телевізійних ка&
налах? [15].
Щоб парламент був не корумпованим,
такими повинні бути й політичні партії, які
його утворюють. Проте реальність така, що
найбільш корумпованими у світі вважають&
ся саме політичні партії. Такі висновки на&
штовхують на певні роздуми. Адже політич&
на реформа, як неодноразово стверджували
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її адепти, передбачає посилення ролі
партій. Саме політичні партії стали напов&
ненням парламентського складу в 2006 р.,
саме на їх основі вибудовується коаліція,
що іменується «більшістю», яка в свою чер&
гу сформувала уряд. З одного боку, партії
«засвідчують» свою відповідальність за ті
коаліції та уряди, в яких вони беруть участь,
з іншого, — грунт для партійної корупції
більш ніж благодатний. Адже після набуття
чинності політреформи партії стали голо&
вними «постачальниками» і «замовниками»
політики.
Як уникнути перетворення українського
парламенту на корупційний «партійний
клуб?». Потрібно дуже багато змінювати,
щоб виправити цю ситуацію. По&перше, де&
монтувати самі засади корупції — тобто зро&
щення бізнесу і влади. Повинен залишитися
реальний бізнес, готовий підпорядковувати&
ся законові. Слід дебюрократизувати всю
державну систему. Рано чи пізно ми прийде&
мо до того, що скільки б партій не було за&
реєстровано, буде досить обмежена кількість
тих, хто реально матиме опору в суспільстві і
матиме шанси на виборах. Очевидно, що
знижуватиметься роль технологічних показ&
ників можливостей партій — таких, як
фінанси, засоби масової інформації.
Потрібна буде передусім наявність власного,
невипадкового електорату, що не «нака&
чується» технологічно, а виникає внаслідок
логіки суспільних процесів. Це само по собі
звузить можливості корупції[16].
Для нас дуже важливо визначити
підгрунтя політичної корупції у демокра&
тичній правовій державі, розбудова якої
відбувається у сучасній Україні. З досвіду по&
будови громадянського суспільства у розви&
нутих європейських країнах бачимо, що
навіть у таких країнах корупція, хоч і макси&
мально обмежена, але є і впливає на багато
сторін суспільного життя.
У чому причина, чому демократія і ко&
рупція можуть співіснувати навіть у
постіндустріальних країнах? Європейські
дослідники феномена політичної корупції
стверджують, що повністю викорінити це
явище навряд чи можливо, а ось максималь&
но її обмежити — так. Для цього необхідно,
щоб у державі був реалізований комплекс ре&
альних заходів протидії корупції, головним з
яких є політична воля вищого керівництва
держави. Саме таку волю продемонстрував у
період Великої депресії уряд Президента
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США Рузвельта, а сьогодні — керівники
країн так званої «Старої» Європи.
В основі їх дій стало чітке розуміння то&
го, що авторитет країни повинен засновува&
тися не на вседозволеності та розбещеності,
а на здатності приймати справедливі закони і
рішуче добиватися їх виконання.
З урахуванням викладеного, протидію
політичній корупції доцільно здійснювати у
таких напрямах:
1. Подальше удосконалення виборчого
законодавства. Досвід свідчить, що саме на
стадії формування представницьких органів
влади можливе утворення корупційних
зв’язків. Це може відбуватися як шляхом
«делегування» до влади представників
криміналітету, так і підкупу окремих канди&
датів і навіть керівників партій, що балоту&
ються на виборах. Тому дуже важливо
закріпити нові підходи до фінансування
діяльності політичних партій. Вони повинні
передбачати поєднання одержання політич&
ними партіями коштів з державного бюдже&
ту і фінансування за рахунок членів партій та
інших громадян [17].
При вирішенні цього питання слід врахо&
вувати досвід демократичних країн. У Фран&
ції, наприклад, діє система державного фінан&
сування політичних партій. Однак з 1995 р. за&
боронені протежування юридичних осіб, а
розміри пожертвувань фізичних осіб обме&
жені. В Італії система державного фінансуван&
ня партій залежить від підсумків виборів, але
дозволено пожертвування від профспілок,
корпорацій та іноземних організацій.
У Сполучених Штатах Америки, напри&
клад, всі витрати на передвиборчі баталії
піддаються підрахунку і перевірці. Кандидат
може використовувати особисті кошти, а мо&
же звернутися за допомогою до своїх при&
хильників. У другому випадку, всі внески і
подарунки оголошуються і знаходяться під
контролем держави, преси, громадськості і є
прозорими їх витрати. При цьому слід мати
на увазі, що американські закони ставлять
обмеження щодо суми внесків. Максимум
субсидії від однієї особи має не перевищува&
ти 2 тис. доларів, при цьому не допускати
жодних підпільних махінацій. З урахуванням
досвіду саме цих країн слід внести відповідні
зміни до закону України «Про політичні
партії в Україні».
2. Другий напрям — формування
політичних партій європейського зразка.
Сьогодні партій у класичному розумінні цьо&
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го поняття в Україні дуже мало. Абсолютна
більшість з них не побудована на ідео&
логічній основі або на політичних принци&
пах, а насправді є конгломератом людей з
певними бізнесовими та іншими особисти&
ми інтересами. У європейському розумінні
політична партія — це об’єднання громадян,
що має домагатись реалізації певних
політичних цілей відповідно до правового
порядку, встановленого в державі.
Саме на таких принципах функціонує,
наприклад, європейська соціал&демократія.
Як відомо, соціал&демократичні партії Євро&
пи тривалий період, який охоплює кінець 40&
х і початок 80&х років минулого століття, пе&
ребували при владі у провідних країнах Євро&
пи. Результати їх правління в історії конти&
ненту являють собою вражаючий приклад
могутнього соціально&економічного і полі&
тичного зростання, практичної реалізації ідеї
диктатури закону (а не пролетаріату), реаль&
ного забезпечення прав і свобод людини і
громадянина, тобто всього того, що сьогодні
становить зміст соціально&правової держави.
Саме з того часу європейці сприймають як
належне високі стандарти соціальної захище&
ності, рівності всіх перед законом, рівні стар&
тові можливості для кожної людини, яка по&
чинає свідоме життя.
3. Третій напрям — парламентські вибо&
ри, що проводяться на основі закритих
партійних списків, породжують два феноме&
на. Перший — виборець голосує всліпу,
оскільки, крім лідера партії та в кращому ви&
падку першої п’ятірки, нікого не знає. Таке
«сліпе» обрання депутатського корпусу не&
безпечне і тим, що в його склад все частіше
потрапляють люди з дуже сумнівним мину&
лим, у тому числі і судимі.
Другий феномен — закриті списки стали
головним джерелом корупції, оскільки вони
можуть формуватися за принципом — хто
більше заплатить за прохідне місце. На таких
же корупційних і кумівських відносинах до
вищого законодавчого органу потрапляють
діти, брати, батьки, свати, друзі лідерів, які
за інших обставин ніколи не можуть увійти
до парламенту.
Що суспільство може протиставити цій
практиці? Напевно, не слід з порога відкида&
ти досвід окремих країн щодо розроблення і
законодавчого
схвалення
модельного
партійного статуту, на принципах якого по&
винні формуватися сучасні політичні партії.
Дійсно, кожна партія приймає і затверджує
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на з’їзді свій статут. Але в Україні поки що не
склалася практика, яка відповідала б міжна&
родним стандартам. Зовсім не так давно на&
прикінці 2007 р. Президент Європейського
парламенту та Європейської ради підписали
статут, що встановлює основні принципи і
правила діяльності європейських політичних
партій. Це рішення, як зазначає віце&прези&
дент Європейського парламенту Марек
Сівець, грунтується на ст. 191 Договору
Європейської ради, яка визнає політичні
партії важливим фактором інтеграції,саме
вони роблять основний внесок у формуван&
ня європейської правосвідомості та сприя&
ють вираженню і реалізації волі усіх грома&
дян Союзу[18]. У такому статуті доцільно
закріпити найважливіші процедури і демо&
кратичні принципи партійного життя,
зокрема, механізми виборів та ротації
керівництва партій, висунення членів партій
на посади у владних структурах, висунення
кандидатів і складання партійного списку на
вибори до представницьких органів влади
тощо. Безумовно, не всі партійні лідери го&
тові добровільно обмежити свої права, але в
іншому випадку партії ніколи не стануть
важливим інститутом правової держави.
4. Четверте — практика функціонування
демократичних інститутів у багатьох країнах
засвідчує, що у діяльності представницьких
органів влади завжди присутнє таке явище,
як лобізм.
Він є об’єктивним явищем демократич&
ної політичної системи, невід’ємною складо&
вою політико&правового процесу суспільно
життя, формою впливу громадян та їх
об’єднань на рішення органів держави, кри&
терієм цивілізованості суспільства. В Україні
також поступово складається така практика.
Але лобізм має як позитивні, так і нега&
тивні риси. Введення його в рамки закону, як
свідчить досвід багатьох демократичних
країн, є позитивним явищем, оскільки усуває
можливість появи корупції, забезпечує вра&
хування законодавцем інтересів верств і про&
шарків суспільства при прийнятті рішень. До
негативних сторін лобізму слід віднести його
діяльність поза правовим полем, лобіювання
не суспільних інтересів, а окремих бізнесових
кланів. Результатом такого лобізму, напри&
клад, стало створення в Україні численних
вільних економічних зон, багато з яких ство&
рені в інтересах певних корпоративних груп.
Нарешті, багато залежить від того, як у
державі влаштована система стримувань і
128

противаг, тобто чи підконтрольна сукупна
державна влада суспільству, чи відповідальна
вона перед ним, чи є прозорим і обгрунтова&
ним процес прийняття основних державних
рішень, у тому числі кадрових.
Призначення (а не виборність) цент&
ральною владою навіть керівників районної
ланки — це не тільки рудимент дуже давньо&
го минулого, а й джерело корупції. Можна
лише уявити, скільки інстанцій повинен
пройти майбутній керівник району, перед
тим, як проект Указу ляже на стіл Президен&
та України?!
Тому абсолютно природним в антико&
рупційній політиці є перегляд чинної моделі
організації державної влади. Першим кро&
ком у цьому напрямі має бути завершення
конституційної реформи у державі, яка зба&
лансує функції, повноваження, підвищить
роль парламенту, обмежить необгрунтовано
широкі президентські повноваження, роз&
ширить повноваження органів місцевого са&
моврядування та ін.
Важливе антикорупційне значення має
також упорядкування системи і структури
функцій органів влади. Такий напрям анти&
корупційної політики повинен містити у
собі: обгрунтовані критерії для визначення
оптимальної структури і чисельності органів
виконавчої влади, оскільки за змінами їх
структури, статусу і функцій часто стоять
корпоративні, а не загальнодержавні інтере&
си; усунення інституціональних причин для
конфлікту інтересів (зокрема, створення та&
кої системи і структури органів виконавчої
влади, щоб у тому самому органі не поєдну&
валися, наприклад, функції визначення пра&
вил, контролю і надання публічних послуг);
декомерціалізація державної і муніципальної
діяльності, у тому числі шляхом делегування
певних публічних соціальних і правових по&
слуг недержавним структурам (так, напри&
клад, цей процес давно відбувається в сфері
нотаріальної діяльності); впровадження ме&
ханізмів суспільного впливу на діяльність
державних відомств (незалежна експертиза
суспільно важливих проектів рішень); чітке
визначення статуту, у тому числі обмежень
для осіб, що обираються та призначаються
на вищі державні посади; чітке визначення
регулювання статусу «політичних призна&
ченців» (помічників, радників президента,
прем’єра, міністрів та ін.) і визначення умов
прийняття їх на службу і звільнення з неї,
соціальних гарантій після відставки тощо.
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2008 • № 7 • ISSN 0132 1331 •

ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ

Серед ефективних антикорупційних ме&
ханізмів слід назвати і реформу державної
служби. У європейських країнах система
професійної державної служби передбачає
політично нейтральну посаду, яка добре оп&
лачується, гарантована від неправого
звільнення і побудована на принципах підбо&
ру дійсно достойних і кваліфікованих кадрів.
Ця модель передбачає принцип, згідно з
яким державних чиновників не можна прий&
мати і звільняти з посади за політичними мо&
тивами. Якщо у політичній культурі нашої
держави укоріниться плюралізм, то аполітич&
ний інститут державної служби може сприя&
ти «м’якій» зміні політичного керівництва
країни. У країнах зі стабільною політичною
системою навіть чиновники центральних ор&
ганів влади можуть з великим успіхом служи&
ти при різних адміністраціях. В Італії, напри&
клад, багато десятиріч поспіль майже
щорічно змінювався уряд, до влади приходи&
ли різні політичні сили, але дотримання цьо&
го принципу ніяк не вплинуло на політичну
та економічну стабільність держави.
Таким чином, політична корупція — це
сукупність різних за своїм змістом та ступе&
нем суспільної небезпеки протиправних
діянь, які здійснюються для досягнення
політичних цілей, суттєво впливають на
формування і функціонування органів влади
і управління та на прийняття і реалізацію ни&
ми відповідних рішень, спотворюючи в ціло&
му політичний та економічний курс країни.
Отже, проникненню корупції в політику
сприяють:
— несформованість політичної культури
суспільства, що проявляється на багатьох
процесах функціонування політичної влади,

зокрема, коли виборці віддають свої голоси
за державні подачки чи обіцянки;
— нерозвиненість партійної системи,
внаслідок чого партії неспроможні брати на
себе відповідальність за стан справ у державі;
— неудосконалене законодавство, яке не
забезпечує реальної залежності виборних
осіб від виборців, тобто корумпованість
представницьких органів закладається ще на
стадії виборів;
— відсутність реальної політичної кон&
куренції, яка сама по собі є важливим обме&
жувачем корупції у політичній сфері;
— традиції підлеглості українських чи&
новників не законові, а інструкції і началь&
нику, внаслідок чого склалася ситуація, коли
спроба правового регулювання в’язне в бю&
рократичній системі, яка працює за своїми
особистими правилами, встановленими ще в
умовах іншої політичної системи[19].
І нарешті, як зазначають відомі
дослідники В.Журавський, М.Михальченко,
О.Михальченко, держава, політичні партії,
громадські організації, окремі особи можуть
і повинні діяти в напрямку усунення нега&
тивних наслідків докорінних суспільних пе&
ретворень, які знаходять свій вплив в корум&
пованості, насамперед державного аспекту.
«Суб’єктивний чинник історії може досягти
позитивного результату, якщо він діє у двох
напрямах: по&перше, розв’язуючи політичні,
економічні і соціальні проблеми тобто зву&
жуючи об’єктивну основу корупції, і по&дру&
ге, розробляючи законодавчу базу боротьби з
корупцією і практично протидіючи корупції
з належною політичною волею» [20].
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ьогодні хорошого юриста неможливо
уявити без знання і розуміння особ&
ливостей спілкування та ефективних
механізмів впливу на інших людей.
Кожному працівнику прокуратури дово&
диться постійно спілкуватися з десятками
осіб, різними як за соціальним статусом,
інтересами і потребами, так і за рівнем осо&
бистої та правової культури. Протягом робо&
чого дня працівникам прокуратури дово&
диться спілкуватися з особами, які потрапи&
ли у сферу судочинства (підозрюваними, об&
винуваченими, свідками, потерпілими), з
особами, які здійснюють цей вид діяльності,
іншими працівниками прокуратури, суддя&
ми, дізнавачами, адвокатами і просто пе&
ресічними громадянами, які звертаються до
органів прокуратури, щоби захистити свої
законні права та інтереси.
Ораторське мистецтво має глибокі істо&
ричні корені в світовій культурі. Навіть у
міфології різних країн світу можна просте&
жити художньо&образне уявлення людей
того часу про величезну роль живого слова,
риторично&публіцистичного мовлення.
Сучасні дослідники у галузі теорії та
практики ораторського мистецтва визнають,
що для стародавнього світу однією із най&
важливіших і вирішальних була сила слова.
«Цар Траян звернувся одного разу до Діона
Хризостама з такими красномовними слова&
ми: «Я не знаю, що ти говориш, але я люблю
тебе не менше, ніж себе самого». Справді,
егоїстична царська натура була розчуленою
лише видатним ораторським даром Хризос&
тама, вустами якого, як говорили давні,
віщували боги» [1].

С

Можна також знайти багато цікавих роз&
повідей про силу і велич ораторів і у творах
відомих стародавніх мислителів.
Так, Платон у своїх творах зазначав:
«Я стверджую, що якби у будь&яке місто при&
були оратор і лікар, і якби в Народному
зібранні чи у будь&якому іншому зібранні
зайшла суперечка, кого з двох обрати ліка&
рем, то на лікаря ніхто й дивитися не схотів
би, а обрали б того, хто володіє словом, —
варто було б йому лише забажати…» [2]. На
перший погляд це суперечить здоровому
глузду, проте в той час одна вдала промова
змінювала хід політичних подій, впливала на
рішення суду, робила людей героями свого
часу і приносила світову славу.
Аристотель, учень Платона, вважав го&
ловним у риториці пошук доказів, способів
переконань. Необхідно навчитися складати
переконливі висновки — ентимеми, або ри&
торичні силогізми. Вирішальним в цьому
ланцюжку пошуку є діалектика і категорія
істинності. Аристотель звертав увагу риторів
на предмет риторики, позу оратора, очіку&
вання, емоції, стиль промови. Він орієнтував
ораторів на те, що слухач має отримати інте&
лектуальну насолоду.
Важливий у судових промовах прийом
переконань (показання свідків), Аристотель
поділяє на нові і давні свідчення. До нових
належать показання свідків, а під давніми
розуміються вислови, які давно існують у
мовленні та використовуються й сьогодні.
Завдяки Аристотелю риторика збагати&
лась: ампліфікація як накопичення розши&
рення сказаного, синонімічних повторів;
доповнення означень антитезами; перебіль&
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шення як особливість епідиктичних промов,
щоб надати діянням величі і краси; сентиме&
ми причини, доказу, наведення; топоси як
особливі посилання до кожного питання.
Суттєвим є те, що Аристотель звернув
увагу на початок промови. Він вважав, що
пролог прокладає шлях усій промові.
Майстерність ритора залежить від
вміння ним застосовувати логічні докази;
моральні докази; емоційні впливи.
Аристотель сприймав риторичні прикра&
си лише в єдності зі змістовим наповненням.
Спробуємо з’ясувати мовні, технічні,
психологічні, педагогічні і логічні чинники,
необхідні для удосконалення ораторського
мистецтва прокурора.
Вислів «Non refert quis, sed quit dicat»[3] в
перекладі означає «немає значення, хто го&
ворить, а що говорить».
Форма — це майстерність викладу змісту.
Для підвищення ефективності ораторського
мистецтва прокурору необхідно поліпшува&
ти передусім форму передачі змісту, ідеї та
аргументи на її доведення.
Аби вдосконалити майстерність вис&
тупів, прокурор має використовувати мовні,
технічні, психологічні, педагогічні та логічні
чинники.
«Мовні, технічні (інтонаційні) — спосо&
би передачі інформації. Вони посилюють або
послаблюють інформацію. Мовна й інто&
наційна культура — це ефективність впливу,
закономірність сприйняття, закономірність
процесу переконання. Психологічний чин&
ник також є дуже дієвим, адже, спрямовуючи
слово на людей, які слухають, оратор пови&
нен володіти широким спектром психо&
логічних знань про уявлення, увагу, сприй&
няття. Оратор має знати про дидактичні за&
соби уваги, організації контакту оратора й
аудиторії, що впливає на ефективність слу&
хання та навчання взагалі. Логічний фактор
забезпечує організацію інформації з точки
зору упорядкування процесу мислення, його
послідовності, незаперечності, тотожності,
доказовості» [4].
Як відомо, існують п’ять основ ораторсь&
кого мистецтва: лінгвістична (мовна),
техніко&інтонаційна, психологічна, педа&
гогічна (дидактична) та логічна. Перелічені
основи нерівнозначні. Лінгвістична, техніко&
інтонаційна, психологічна та педагогічна є
зовнішніми, бо впливають на слухачів опосе&
редковано, логічна ж — внутрішня, оскільки
справляє безпосередній вплив на слухачів.
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Іноді зрозуміти ідею прокурора&оратора
з перших хвилин його промови майже не&
можливо. Слухачі передусім знайомляться з
його мовою. І якщо вона не переконлива, то
в аудиторії виникають сумніви щодо компе&
тентності прокурора&оратора і щодо
правильності його позиції. А коли ще й інто&
нація поставлена неправильно, слухачі вза&
галі можуть сприйняти ідею спотворено і
зрозуміти зміст промови інакше.
Проголошуючи промову перед ауди&
торією, прокурор&оратор повинен орієнту&
ватися на тих людей, до яких він хоче донес&
ти певну інформацію. Він має потурбувати&
ся, аби слухач сприйняв його ідею, зрозумів
його.
Прокурору потрібно створити необхідну
атмосферу в аудиторії та налагодити контакт
зі слухачем. Тобто він як оратор повинен во&
лодіти необхідними комунікативними
уміннями, здатністю подолати певний
бар’єр і зуміти донести інформацію до кож&
ного слухача. Адже сприйняття — явище
нестійке, і увага також не буває постійною.
Крім того, існують ще й інші сторонні фак&
тори, які можуть відволікати слухача.
Аби подолати психологічні перешкоди,
необхідно звернутися до педагогіки. Тобто
навести потрібні аргументи, правильно по&
будувати промову, щоб вона відповідала
принципам органічної єдності, посилення,
економії та наочності. Необхідно уміти та&
кож правильно застосовувати і композиційні
прийоми.
Неможливо сприймати промову, в якій
відсутня логічна побудова. Не можливо зро&
зуміти про що йдеться, якщо в промові про&
курора&оратора не можна прослідкувати
логічності викладу та доказів на захист його
позиції. Всі міркування мають відповідати
основним принципам і законам логіки.
Необхідно зазначити, що зовнішні фак&
тори можливо змінювати, а от логіка або є,
або її немає.
Індивідуальність прокурора&оратора ви&
являється в особливих моментах і прийомах.
Один має сильний мовний вплив, другий
уміє налагоджувати тісний контакт, третій
володіє досконало педагогічними прийома&
ми, а четвертий віртуозно інтонує свою про&
мову. Проте будь&який виступ оцінюється з
точки зору логіки. Аудиторія може пробачи&
ти прокуророві, якщо в його промові відсут&
ня педагогічна майстерність, однак не виба&
чить відсутності логіки. Адже коли немає
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логіки, не врятує ні ідеальна вимова, ні
вміння психологічно утримувати аудиторію.
Отже, головною основою ораторського мис&
тецтва прокурора є логічність промови.
Усі фактори спрацьовують лишень тоді,
коли їх застосовують комплексно з метою
максимально вплинути та переконати ауди&
торію. Це має велике значення для прокуро&
ра&оратора, який у багатьох випадках
вирішує долю окремої людини чи всього
суспільства. На жаль, сьогодні не всі юристи,
зокрема й прокурори, вміють «яскраво» го&
ворити і висловлювати власні думки за допо&
могою відповідних образів. Мова прокурора
завжди повинна бути доступною і грамот&
ною, аргументованою і суттєво переконли&
вою, оскільки він формує науково&правові
переконання, впливає на правову свідомість
людей.
Прокурори досить часто виступають
публічно. Отож вони повинні вміти будувати
свою промову так, щоб привернути увагу ау&
диторії й утримати її впродовж усього висту&
пу, повно й об’єктивно проаналізувати про&
блему, побудувати систему доказів або спро&
стувань, зробити певні висновки і перекона&
ти в їх правильності аудиторію. Прокурору&
оратору необхідно володіти прийомами пси&
хологічного впливу на аудиторію, знати, за
допомогою яких слів можна виразити свої
думки.
Ораторське мистецтво як складова про&
фесійних якостей працівника прокуратури є
також ефективним засобом емоційного
впливу. За допомогою мовно&виразних та
інтонаційних засобів промови оратору
зручніше передати думку. В цьому випадку
він зможе акцентувати увагу на деталях про&
блематики. Промовець може схвилювати ау&
диторію, якщо добере влучні мовні засоби.
Н. Осипова вважає, що «юрист, в тому
числі і працівник прокуратури, повинен
а) знати: особливості та характеристики
етапів діяльності оратора — закони винаходу
думки, класифікацію родів і видів ораторсь&
кого виступу; методи розробки концепції ви&
ступу; критерії відбору проблем у темі, вик&
риття протиріч у проблемі; загальні принци&
пи побудови публічного виступу; способи
викладання матеріалу виступу; способи
активізації мислення аудиторії; культуру
публічної промови; соціально&психологічні
закони спілкування оратора і аудиторії; ха&
рактеристику
мови
щодо
акустико&
фізіологічних позицій; принципи і способи
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проведення полеміки; монологічну та
діалогічну форму судової промови, особли&
вості підготовки судової промови; б) уміти:
моделювати спілкування з різними людьми й
аудиторіями в професійній діяльності; буду&
вати тактику виступу й аргументації; знахо&
дити та ліквідовувати логічні помилки
публічного виступу; правильно підбирати і
застосовувати інтонаційно&виразні засоби
мовлення; урізноманітнювати механізм на&
очності слова; знімати напруження перед ви&
ступом; розробляти й вибирати згідно з об&
ставинами справи, характером судового про&
цесу й особливостями аудиторії стратегію і
тактику промови»[5].
Оратором може бути прокурор, який про&
фесійно висловлюється про предмет, тобто
має фундаментальні знання у галузі юрис&
пруденції, знає найбільш типові точки зору,
розуміє нагальні проблеми, що стосуються
предмета промови; висловлює громадську
думку; неухильного дотримується етичних
принципів спілкування з аудиторією; пропа&
гує істину; має ясне мислення й висловлю&
вання; емоційний, поважає аудиторію.
Мати фундаментальні знання означає
знати головні, фундаментальні поняття, за&
кони, які стосуються предмета виступу. Не
обов’язково використовувати всі знання під
час промови. Проте саме вони надають впев&
неності та логічності викладу, запобігатимуть
виникненню неприємних ситуацій, пов’яза&
них із запитаннями та репліками аудиторії.
Найбільш типові точки зору — ті, що
пов’язані з істотними інтересами, які так чи
інакше випливають із предмета промови.
Саме завдяки цим знанням можна обрати
найефективнішу лінію поведінки в аудиторії,
упевнено почуватися впродовж виступу.
Нагальні проблеми — це проблеми, які
найчастіше провокують суперечки у тій
сфері, про яку в промові оратора йдеться.
Розуміння оратором проблеми викликає ли&
ше повагу аудиторії і має важливе значення у
випадках виникнення спору.
Прокурор&оратор є виразником думки
громадськості, адже, виголошуючи свою
промову, він завжди в чомусь переконує,
закликає зробити певні висновки. Щоб пе&
реконати, закликати чи схилити на свій бік
аудиторію, потрібно самому бути перекона&
ним у власних думках і принципах.
Висловлюючи свої особисті думки, не&
обхідно робити практичні висновки, які
відповідають масштабності ідей та втілення в
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життя. Невідповідність масштабу ідеї мізер&
ним життєвим прикладам пусті і не заслуго&
вують на увагу слухача[6].
Прокурор&оратор має дотримуватися
певних етичних норм при виголошенні своїх
промов, змушуючи у такий спосіб аудиторію
рахуватись зі своїми вимогами, і справляти
на неї виховний вплив, повчаючи певним
нормам моральності.
Адже хороший прокурорський праців&
ник — виразник суспільної совісті, який,
використовуючи істинно гуманістичний і
законний підхід до розгляду тих або тих
питань, має високий інтелектуальний і
професійний рівні, загальну ерудицію, про&
фесійну юридичну підготовку, а також вміє
впевнено, переконливо, виразно та правиль&
но висловлювати свої думки.
«Досягнути своєї мети судовий оратор
може двома способами — раціональним чи
емоціональним. І той і той способи сприя&
ють переконливому виступу. Звідси два
крайні типи «образу оратора»: оратор може
постати в образі або палкого, емоційного
борця за істину, або спокійного, безприст&
расного дослідника фактів» [7].
«Перед тим як навчитись говорити,
необхідно навчитись мислити», — повчає
риторика.
Необхідно накопичувати знання, читати
літературу, вивчати принципи побудови мо&
ви, оволодіти логікою доказування, логічни&
ми та риторичними прийомами впливу.
Справжній прокурор&оратор повинен
досліджувати, прислуховуватись, перечиту&
вати, обговорювати, розбирати, випробову&
вати все, що зустрічається людині на жит&
тєвому шляху. «Бо красномовство є одним із
найвищих проявів моральної сили людини; і
хоча всі прояви моральної сили однорідні та
рівноцінні, одні види її мають перевагу над
іншими за красою і блиском. Таке і красно&
мовство: спираючись на знання предмета,
воно виражає словами наш розум і волю з та&
кою силою, що тиск його рухає слухачів у
будь&якому руслі» [8].
На думку Н.Осипової, основоположни&
ми якостями оратора є: ясність мислення й
розмірковування. Навіть якщо у вас дефекти
мовлення, то слухачі вас зрозуміють, а якщо
ви ще й цікаво розповідаєте, то дефекти бу&
дуть майже непомітними. Проте якщо не бу&
де ясності мислення, то все інше стане не&
потрібним. З цього приводу А. Коні писав:
«Треба говорити не так, щоб вас розуміли, а
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так, щоб вас не можна було не зрозуміти».
В самій природі людського мислення за&
кладена схильність до сумнівів. Та й з прак&
тичної точки зору не можна вірити оратору
тільки тому, що він про це говорить. Викри&
кувати заклинання — не означає доводити.
Люди рідко сприймають на віру — ідея має
бути обгрунтована точними, незаперечни&
ми доказами. Не зайвим буде сказати, що ця
якість особливо є цінною для юриста, і зок&
рема прокурора, діяльність якого має
оцінювальний для людей характер і чия ора&
торська якість переростає в першорядну
моральну якість.
Любов до істини штовхатиме людину до
її пошуку, не дозволить покривити душею і
піти на змову з сумлінням в ім’я тимчасово&
го або примарного успіху, не дозволить пере&
крутити реальні факти, спотворити істину.
Повага до аудиторії розуміється не як
зовнішні ритуальні правила стосунків з ауди&
торією, а як повага до її думок, інтересів,
життєвого досвіду, людських якостей. Така
повага й психологічно, й пізнавально важли&
ва для самого оратора. Вона є моральним
фундаментом і задоволеності, і сенсу ора&
торської діяльності прокурора. Виступи без
поваги до аудиторії призводять до деградації
самого прокурора&оратора.
Коли йдеться про ораторську майстер&
ність прокурора, необхідно починати не з
вивчення прийомів, а із зусиль, які потрібно
докласти, аби виробилися людські та профе&
сійні якості, аби він сформувався як гідна
особистість. Великі оратори були великими
людьми.
Ораторське мистецтво грунтується на
певних моральних і професійних якостях. Хо&
роший прокурор&оратор ніколи не зупинить&
ся у своєму професійному розвитку, він буде
прагнути до подальшого зростання і самовдо&
сконалення. Оратор — це людина, яка є не
тільки такою, якою її виховали, а й такою,
якою вона робить себе упродовж свого життя.
Важливу роль у спілкуванні прокурора&
оратора з аудиторією відіграє не тільки його
голос, а і зовнішній вигляд. Хороше загальне
враження від зовнішності оратора, його ма&
нер, пози і жестів украй необхідне для успіху
промови. Однак тут є і негативна сторона.
Зовнішні дані прокурора&оратора можуть
відвернути увагу слухачів від змісту промови.
«Аристотель говорить, що найсильніший
засіб переконання полягає в особистому бла&
городстві оратора. Приємна особистість не є,
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звичайно, ні доказом, ні переконанням; це,
по суті, улещання, підкуп слухачів; але думка
Аристотеля, безперечно, правильна в тому
значенні, що людина, яка не заслуговує на
повагу, не може розраховувати на довір’я»[9].
Найкраща риса в зовнішньому вигляді
прокурора&оратора — це коректність. Не&
від’ємні якості гарних ораторських манер —
невимушеність і дружній тон. У правильній
позі поєднуються невимушеність постави і
легкість рухів. Це будь&які рухи, що підсилю&
ють враження від висловлюваних ідей.
Жестикуляція руками, хоча її і можна
класифікувати відповідно до призначення
(виразна, описова, указуюча, наслідуваль&
на), насправді може виявитись нескінчен&
ною. При належному застосуванні жести,
завжди мимоволі виникаючі, але не контро&
льовані, являють собою прояв настрою і
думок оратора.
Слухачі завжди придивляються до про&
курора&оратора: як він стоїть, який у нього
вираз обличчя, яка хода, що він робить з
руками. Вони хочуть знати, що він являє со&
бою. Справді, сила зовнішніх даних і
прийомів прокурора&оратора полягає в його
глибокому переживанні, взаємному спілку&
ванні з аудиторією. Будь&які хитрощі в по&
ставі, манерах, жестах не створять правдиво&
го вигляду оратора, натхненного могутньою
ідеєю і бажанням поділитися нею з ауди&
торією.
Зовнішність прокурора&оратора справ&
ляє на аудиторію певне враження. Однак це
не означає, що хороший прокурор&оратор —
обличчя глянцевого журналу. Це має бути
особистість, вдягнена, відповідно, охайно, в
якої зачіска має належний вигляд, чисті руки
та нігті, начищене взуття, сукня чи костюм
ретельно відпрасовані й акуратно застебнуті.
Виступаючи перед певною аудиторією,

необхідно дотримуватись скромності в одязі,
не викликати подиву чи заздрості, щоб не
відволікати увагу слухача від вашої промови.
Ще більш суттєве значення мають мане&
ри виступаючого. Слухачі ставлять до проку&
рора&оратора особливі вимоги, адже вони
віддають йому головну роль і, звісно ж, ора&
тор повинен обов’язково враховувати це.
Ще одна особливість слухачів полягає в
тому, що для них необхідно створити теплу
обстановку приватної бесіди, їх не заціка&
вить натягнута, офіційна обстановка публіч&
ної доповіді. Слухачі бажають того, щоб про&
курор&оратор зруйнував бар’єр, який
розділяє слухача та промовця, і зблизився з
аудиторією. Потрібно завжди пам’ятати, що
прокурор&оратор — жива людина, а не ма&
шина, що розмовляє. Ніколи не потрібно
стояти в застиглій позі, спрямовуючи погляд
у стелю, монотонно читати свої нотатки.
Одна така картина викликає у слухача здри&
гання або апатію.
Потрібно вміти створити дружню і вод&
ночас ділову атмосферу. Прокурор&оратор
повинен бути одночасно скромним і водно&
час впевненим у своїх переконаннях, щоб
максимально зацікавити кожного слухача і
налагодити з ним контакт.
Одним із важливих моментів є вираз об&
личчя промовця, адже уважний слухач, увагу
якого зміг привернути оратор, буде пильно
стежити за виразом обличчя промовця, щоб
не пропустити жодної деталі і зрозуміти всю
глибину промови.
Отож, хороший прокурор&оратор — це
передусім охайно вбрана, ввічлива, толе&
рантна особистість, яка володіє різними
комунікативними прийомами, має високу
мовну культуру, мислить логічно, вміє нала&
годжувати контакт із аудиторією.
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ПОТРЕБА УДОСКОНАЛЕННЯ СТЯГНЕННЯ
ШТРАФНИХ САНКЦІЙ

О. ДЕНИСЕНКО
асистент кафедри господарського права
та процесу
(Інститут економікоправових досліджень
НАН України)
а сучасному етапі розвитку еко&
номіки та зростання масштабів ви&
робництва до правового регулюван&
ня господарської діяльності пред'являються
нові, більш високі вимоги. Саме тому виник&
ла необхідність реформування всієї законо&
давчої бази, а особливо — господарського
законодавства.
Активно йде процес розроблення та
впровадження в життя нових теоретичних
положень, правових категорій та інститутів.
Однією з найважливіших подій у сфері
правового регулювання економіки стало
прийняття і введення в дію з 1 січня 2004 р.
Господарського кодексу України (далі — ГК
України) [1]. Приведення господарського за&
конодавства відповідно до канонів і вимог
змішаної економіки за допомогою ГК Ук&
раїни означає, що він автоматично став най&
важливішим нормативно&правовим актом у
сфері правового регулювання економічних
відносин. Прийняття нормативного акта, що
охоплює такий величезний спектр еконо&
міко&правових відносин, привело до появи
численних нововведень, принципово нових
підходів і рішень у правовому регулюванні
господарських правовідносин.
Спробуємо провести порівняльний
аналіз стягнення штрафних санкцій у госпо&
дарському та цивільному законодавстві, виз&
начити проблеми у сфері штрафної відпо&
відальності, запропонувати заходи по усу&
ненню проблем, посиленню ролі та функцій
штрафної відповідальності в господарських
відносинах.
Господарське законодавство покликане
сприяти подальшому зростанню вироб&

Н

ництва і підвищенню його ефективності у
вирішенні багатьох завдань відповідно до ви&
мог об'єктивних економічних законів держа&
ви, що розвивається. Його головною функ&
цією є забезпечення чіткої дії всіх ланок гос&
подарського механізму, всебічний розвиток
ініціативи міністерств і відомств, а також
об’єднань, підприємств і інших господарсь&
ких організацій, раціональне співвідношен&
ня прав і відповідальності на всіх рівнях гос&
подарювання, розширення та зміцнення
господарських відносин, удосконалення
державного захисту підприємництва і підви&
щення статусу господарських договорів як
гаранта виконання зобов’язань, а завдяки
цьому — подальше становлення законності і
дисципліни в господарських правовідноси&
нах.
Велика частина нормативних актів сто&
сується питання забезпечення виконання
договірних зобов’язань та застосування
відповідальності за їх порушення. І це не
дивно, оскільки до недавнього часу можна
було стверджувати, що в цій сфері госпо&
дарських відносин законодавство перебуває
в незадовільному стані, і стрімкий темп роз&
витку економіки вимагає приведення його у
відповідність до реалій і перспектив еко&
номічного розвитку, підвищення рівня його
регулюючої дії. Це підтверджувала криза
платежів, що охопила країну, коли
підприємства&боржники
відмовлялися
платити не лише суми економічних санкцій,
але й вартість отриманої ними продукції, що
належать з них (робіт, послуг).
Тому, на мій погляд, саме вдосконален&
ню законодавства, що регулює цей спектр
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правовідносин суб’єктів господарювання,
треба приділити якнайбільше уваги.
Необхідно найближчим часом здійснити
поставлені цілі по подальшому реформуван&
ню та вдосконаленню господарського зако&
нодавства в сфері відповідальності за пору&
шення договірних зобов’язань, посиленню
його ролі в підвищенні ефективності госпо&
дарської діяльності, законності і дисцип&
ліни. При проведенні цієї роботи законодав&
цям належить виходити з того, що першо&
черговим завданням повинно бути усунення
множинності існування правових актів з од&
них і тих же питань, наявних у них протиріч,
непогоджень, необґрунтованих обмежень і
регламентації, що гальмують вільний розви&
ток господарських відносин підприємств і
організацій. Саме цьому питанню я б і хотіла
приділити увагу у данїй статті. Для того, щоб
ґрунтовніше розглянути це питання, треба
спочатку визначитися у базових поняттях.
Визначення терміна «санкція» не є одно&
значним, так само як і «відповідальність».
Обидва ці поняття як у законодавстві, так і в
юридичній літературі вживаються в різних
значеннях. В нормативних актах під санк&
цією інколи розуміється схвалення, затверд&
ження, дозвіл якої&небудь дії. У ряді ви&
падків цим терміном позначаються заходи
впливу та дії, вживані державними органами
до порушників правових норм. Але най&
частіше цей термін вживається в сенсі дії на
правопорушника, його покарання за скоєне
правопорушення.
Для юридичної літератури також харак&
терним є смислова різноманітність поняття
«санкція». До сьогодні не вироблено визна&
чення санкції, яке було б загальноприйня&
тим. Одні автори визначають санкцію як
форму відповідальності [2], інші — як міру
відповідальності [3], деякі — як обов’язко&
вий елемент (частину) логічної структури
правової норми [4], а також як атрибут пра&
вової норми [5] тощо.
В науці господарського права переважає
визначення санкції як заходу відповідаль&
ності, заходу примусової дії на інтереси пра&
вопорушника, як наслідок, передбачений за&
коном (договором) у разі невиконання його
розпоряджень. При такому розумінні
санкція не може розглядатися як один з
видів господарсько&правової відповідаль&
ності, тому як під цим поняттям слід ро&
зуміти те, що суб’єкт права зазнає несприят&
ливих економічних результатів, передбаче&
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них господарським законодавством. Є також
підстави розглядати господарсько&правові
санкції як різновид економічних стимулів, за
допомогою яких впливають на інтереси
суб’єктів господарювання для досягнення
мети управління при різних відхиленнях си&
стеми від заданого стану. У свою чергу це
дозволяє охарактеризувати господарсько&
правові санкції з погляду їх економічної сут&
ності як економічні санкції. Звісно, це
зовсім не означає, що дані санкції не є пра&
вовими. Епітет «економічні» характеризує
лише зміст і характер дії санкцій, що розгля&
даються як юридичні заходи, як заходи дер&
жавного примусу, передбачені законодавст&
вом [6]. Отже, економічні санкції — це пра&
вове поняття, що визначає характер групи
юридичних санкцій, які застосовуються в
господарських відносинах. Ними охоплю&
ються не лише грошові санкції (неустойка,
штраф, пеня і відшкодування збитків), але і
всі санкції економічного характеру, вживані
як до суб’єктів господарювання, так і до
інших учасників господарських відносин [7].
Можливість
стягнення
штрафних
санкцій передбачена законодавцем у разі,
коли неможливо примусити порушника ви&
конати обов’язки шляхом видачі відпо&
відним органом розпоряджень. Завданням
такого виду санкцій є спонукання (стимулю&
вання) порушника до заданої поведінки
шляхом прямого ущемлення його майнової
бази. Ці санкції дістали в літературі назву
«грошових» [7].
Часто стягнення штрафних санкцій
тісно пов'язане з відшкодуванням збитків.
Проте штрафна господарсько&правова
відповідальність відрізняється від відпові&
дальності у формі відшкодування збитків не
лише тим, що вона виконує суто каральну
(стимулюючу) функцію, але й тим, що вона
застосовується лише там, де вона передбаче&
на законом або договором. Це означає на&
ступну особливість цієї форми відповідаль&
ності: якщо за порушення того або іншого
обов’язку, що входить у зміст зобов'язання,
або правил (умов) здійснення господарської
діяльності не передбачена сплата штрафу,
пені, неустойки ні законом, ні договором, то
вони не можуть бути стягнуті.
Іншою важливою особливістю відпові&
дальності у формі сплати штрафних санкцій є
і те, що вона застосовується не лише в тра&
диційних «горизонтальних» відносинах, тобто
за порушення договірних зобов’язань, а й у да&
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ний час вона широко використовується і в
«діагональних», і в «вертикальних» відносинах
за порушення правил ведення господарської
діяльності. Тобто штрафні санкції до суб'єкта
господарювання можуть бути застосовані
різними інспекціями, державними комітета&
ми і їх територіальними органами, державни&
ми податковими адміністраціями, антимоно&
польними органами і іншими органами
управління в передбачених законом випадках.
І, нарешті, відмітною особливістю відпо&
відальності у формі штрафних санкцій є те,
що вона застосовується і тоді, коли правопо&
рушення не призвело до виникнення збитків
у сторони, що потерпіла. Іншими словами,
вона застосовується за сам факт правопору&
шення, а тому виконує важливу стимулюючу,
виховну функцію, сприяє зміцненню право&
порядку в господарських відносинах.
Таким чином, узявши до уваги все зазна&
чене вище, можна зробити висновок:
штрафними санкціями визнаються госпо&
дарські санкції у вигляді грошової суми (не&
устойка, штраф, пеня), яку учасник госпо&
дарських відносин зобов’язаний сплатити у
разі порушення ним правил здійснення
господарської діяльності, невиконання або
неналежного виконання господарського зо&
бов’язання. Згідно зі ст. 230 ГК України,
суб’єктами права застосування штрафних
санкцій є учасники відносин у сфері госпо&
дарювання.
Стягнення штрафних санкцій поклика&
не забезпечити разом з приватним, колек&
тивним, державним захист і суспільного,
публічного інтересу. Реальне і належне вико&
нання суб’єктом господарювання своїх
зобов’язань і суворе дотримання ним умов
господарювання під впливом такої міри дії,
як відшкодування збитків, означає нормаль&
не функціонування економіки, задоволення
суспільних потреб у продукції, роботах,
послугах, а також нормальне наповнення
бюджету. Сказане, таким чином, підводить
до думки, що в умовах, які створилися, пере&
вага на майбутнє повинна бути віддана ком&
пенсаційній функції відповідальності. Саме
таким шляхом пішло правове регулювання
відповідальності в ГК України. А штрафні
санкції у вигляді неустойки, штрафу, пені
повинні бути уніфіковані. Нова економічна
система повинна мати нові економічні
санкції і не просто нові, а максимально
уніфіковані, які зможуть враховувати всі
зміни умов у сфері господарювання.
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Узагальнивши все сказане вище, можна
зробити висновок, що основна правова
функція, яку виконують штрафні санкції,
полягає у зміцненні зобов’язальних відносин
шляхом забезпечення інтересу кредитора по
обов’язках, тобто належного йому права ви&
моги. Цей інтерес кредитора, що забезпе&
чується штрафними санкціями, може прояв&
лятись або у виконанні боржником покладе&
них на нього обов’язків, або у покритті тих
збитків, які може зазнати кредитор
внаслідок невиконання чи неналежного ви&
конання боржником цих обов’язків. Забез&
печення цього інтересу досягається спону&
канням боржника до виконання своїх
обов’язків шляхом загрози платежу штраф&
них санкцій, а при їх невиконанні чи нена&
лежному виконанні штрафні санкції забез&
печать покриття збитків, що виникли цим
невиконанням чи неналежним виконанням.
Особливу увагу необхідно приділити пи&
танню забезпечення виконання зобов’язань
та шляхам подолання колізій у цій сфері.
Розгляд цього питання слід почати з того, що
ст. 546 Цивільного кодексу України (далі —
ЦК України) передбачає шість видів забезпе&
чення виконання зобов’язань: це — неустой&
ка, порука, гарантія, застава, утримання, за&
вдаток[8]. У частині 2 ст. 217 ГК України зга&
дуються господарські санкції трьох видів:
відшкодування збитків, штрафні санкції,
оперативно&господарські санкції. Разом з
тим класифікація штрафних санкцій згідно з
ч. 1 ст. 230 ГК України визначає їх у вигляді
неустойки, штрафу і пені. Але ст. 549 ЦК Ук&
раїни (як і теорія цивільного права) розуміє
штраф та пеню як види неустойки. Остання
може існувати лише у формі двох попе&
редніх. З наведеного видно, що навіть з фор&
мальної точки зору такий поділ не витримує
будь&якої критики.
Одним з найбільш цікавих питань є пи&
тання щодо розміру відповідальності за по&
рушення зобов’язання. Так, згідно зі ст. 551
ЦК України, встановлений законом розмір
неустойки може бути збільшений у договорі
за згодою сторін. Частина 2 вказаної статті
передбачає заборону лише на зменшення
встановленого законом розміру неустойки.
Водночас ст. 231 ГК України наголошує на
тому, що передбачений законом розмір
штрафних санкцій стосовно окремих видів
зобов’язань не може бути змінений.
Стає незрозумілим, чи можуть сторони
самостійно збільшити розмір штрафних
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санкцій (неустойки) у випадку, якщо це пе&
редбачено законом. Але п. 2 ч. 2 ст. 551 ЦК
України не передбачає будь&яких винятків із
загального правила про збільшення розміру
неустойки, до того ж цей пункт має не мен&
шу силу, ніж ч. 1 ст. 231 ГК України, тому це
питання залишається відкритим.
Певний інтерес становить також ч. 6
ст. 231 ГК України, згідно з якою штрафні
санкції за порушення грошових зобов’язань
встановлюються у відсотках, розмір яких
визначається обліковою ставкою НБУ.
Однак незрозуміло, розмір чого саме визна&
чається обліковою ставкою НБУ — пені чи
штрафу. Звичайно, відсотки, що нарахову&
ються за несвоєчасне виконання грошових
зобов’язань, і є пенею. Однак ч. 2 ст. 549 ЦК
України не виключає, виходячи з буквальної
її трактовки, стягнення за невиконання чи
неналежне виконання грошового зобов’я&
зання такого виду неустойки, як штраф. Так,
пеня застосовується за несвоєчасне вико&
нання грошового зобов’язання, але ж із
цього не випливає, що штраф за його неви&
конання застосовуватися не може. Дійсно,
адже штраф, згідно із зазначеною нормою, —
це «вид неустойки, що визначається в
процентах від суми зобов’язання», а останнє
може бути і грошовим (згідно зі ст. 509 ЦК
України). Отже, виникають серйозні підста&
ви для неоднозначного трактування ч. 6
ст. 231 ГК, що навряд чи позитивно вплива&
тиме на господарську діяльність, та ще й до&
дасть головного болю юристам.
На продовження теми звернемося до
колізії, яка виникає при вирішенні питання
про порядок стягнення неустойки та відшко&
дування збитків. Так, ст. 624 ЦК України пе&
редбачає, що неустойка підлягає стягненню
в повному розмірі незалежно від стягнення
збитків. Водночас ст. 232 ГК України перед&
бачає, що збитки стягуються в частині, яка
не покрита штрафними санкціями. Мож&
ливість же відшкодування збитків у повному
обсязі поряд зі стягненням неустойки, згідно
з ч. 2 ст. 232 ГК України, має бути передбаче&
на законом чи договором. У принципі можна
стверджувати, що ч. 1 ст. 624 ЦК України і є
тим самим передбаченим законом варіан&
том, але тоді абсолютно незрозуміло, яке
практичне значення має згадана норма ГК
України.
Та найбільш незрозумілим є питання, чи
можливо взагалі застосовувати визначення
штрафу та пені, наведені в ЦК України сто&
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совно господарських правовідносин. ГК Ук&
раїни оперує вказаними поняттями, однак
визначення їм не дає. Так, ч. 4 ст. 231 ГК Ук&
раїни передбачає, що розмір санкцій може
бути встановлений у процентному відно&
шенні до суми невиконаної частини зобо&
в’язання в певній визначеній сумі або в про&
центному відношенні до суми зобов’язання
незалежно від ступеня його виконання.
Разом із тим ст. 549 ЦК України при виз&
наченні терміна «штраф» використовує по&
няття невиконаного чи неналежним чином
виконаного зобов’язання, а при визначенні
«пені» — поняття несвоєчасно виконаного
грошового зобов’язання. Тобто штраф і пеня
(згідно з ЦК України) не передбачають мож&
ливості стягнення неустойки від усієї суми
зобов’язання, натомість визначають її лише
у відсотковому відношенні від невиконано&
го, виконаного неналежним чином чи
несвоєчасно
виконаного
грошового
зобов’язання.
Більше того, п. 1 ст. 230 ГК України виз&
начає штрафні санкції виключно як госпо&
дарські санкції у вигляді певної грошової су&
ми, тоді як згідно з ч. 1 ст. 549 ЦК України
неустойкою (штрафом, пенею) може бути й
інше майно, яке боржник має передати кре&
диторові у випадку порушення зобов’язання.
Майном же, в силу ст. 190 ЦК, можуть бути,
наприклад, майнові права.
Розглянемо також питання про строки
нарахування штрафних санкцій (неустойки).
Так, ЦК України не передбачає будь&яких
строків, що обмежували б її нарахування. ГК
України у ч. 6 ст. 232 однозначно вказує на
те, що нарахування штрафних санкцій в разі
прострочення виконання зобов’язання при&
пиняється, якщо інше не встановлено дого&
вором чи законом, через шість місяців з того
моменту, коли зобов’язання мало бути вико&
наним.
Звісно, можна припустити, що ця норма
просто конкретизує загальні положення ЦК
України. Однак справа полягає в тому, що
штрафні санкції існують, згідно з ГК Ук&
раїни, виключно у грошовій формі, а неу&
стойка (штраф і пеня) за ЦК України може
нараховуватись і як інше майно. Таким чи&
ном, якщо пеня існує в грошовій формі, то її
нарахування за загальним правилом має бути
припинене із закінченням шести місяців з
моменту, коли зобов’язання мало бути вико&
нано. А у випадку, коли пеню, відповідно до
з ч. 1 ст. 549 ЦК України, встановлять у ви&
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гляді певного майна (будь&якого товару, що
підлягає передачі), то строк її вже необмеже&
ний, адже це вже не штрафна санкція, перед&
бачена ГК України, з огляду на те, що майно
не є грошовою сумою. На жаль, список
подібних казусів дуже довгий. Враховуючи
викладене, можна зробити висновок щодо
неможливості застосування неустойки, виз&
наченої в ЦК України, до господарських
норм. І це при тому, що згідно з ч. 1 ст. 199 ГК
України, до відносин, які стосуються забез&
печення виконання зобов’язань, застосову&
ються відповідні норми ЦК України. Як слід
поводитися сторонам при визначенні
відповідальності в процесі укладання право&
чинів у подібній ситуації, — незрозуміло.
Коли взяти до уваги всі зазначені спірні
моменти в нормах обох галузей, то виникає
запитання: що саме мається на увазі під
штрафними санкціями в ГК України, що са&
ме є пенею, а що — штрафом? Питання над&
то важливе, з огляду на те, що не в цивільно&
му, не в господарському законодавстві немає
визначеності та чіткості по цій проблемі.
Наступна колізія полягає в тому, що
згідно з ч. 3 ст. 226 ГК України, сторона госпо&
дарського зобов’язання позбавляється права
на відшкодування збитків, якщо вона була
своєчасно попереджена контрагентом про
можливе невиконання ним зобов’язання, і
могла запобігти виникненню шкоди своїми
діями, але не зробила цього, якщо законом чи
договором не передбачене інше. Згідно ж із
ч. 2 ст. 616 ЦК України, суд має право змен&
шити розмір збитків та неустойки, який
підлягає стягненню з боржника, якщо креди&
тор умисно чи з необережності сприяв
збільшенню розміру шкоди або не вжив
заходів до її зменшення. Таким чином, зро&
зуміло, що йдеться лише про зменшення
розміру збитків, але аж ніяк не про позбав&

лення права на відшкодування збитків уза&
галі. Враховуючи рівну юридичну силу обох
кодексів, незрозуміло, яким чином має діяти
суд.
Також заслуговують на увагу розбіжності
трактувань обох кодексів відносно підстав
звільнення від відповідальності за порушен&
ня зобов’язань. Так, ст. 617 ЦК України і
ст. 218 ГК України передбачають як таку
підставу дію непереборної сили. ЦК України
до підстав звільнення від відповідальності за
порушення зобов’язань відносить також не&
виконання своїх обов’язків контрагентом
боржника, відсутність у боржника необ&
хідних грошових коштів. Цікавим є той факт,
що ГК України не відносить ці обставини і
до форс&мажорних. Проте в ч. 4 ст. 219 ГК
згадуються певні обставини, які внаслідок їх
надзвичайного характеру за згодою сторін
можуть бути визнані підставою звільнення їх
від господарської відповідальності. З огляду
на те, що вказані обставини не є форс&мажо&
ром у класичному розумінні (оскільки регу&
люються окремою нормою), постає питання
про можливість віднесення до форс&мажору
таких обставин, як відсутність товарів на
ринку чи невиконання обов’язків контра&
гентом боржника. Виходячи зі змісту ч. 4
ст. 219 ГК України, це можливо, адже зако&
нодавством не заборонено. Як бачимо, знову
постає питання про змістовне навантаження
норм ГК України, оскільки виходить, що
вказані обставини лише потрібно обумовити
окремо.
Навіть побіжний аналіз засобів забезпе&
чення виконання зобов’язань показав
наявність у цій сфері суттєвих проблем, які
треба негайно вирішувати, якщо ми хочемо,
щоб законодавство допомагало підприєм&
ництву, а не навпаки.
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аси, коли контрабанду можна було
виявити візуально під час огляду то&
варів і транспортних засобів, відійшли
у минуле. Нині найчастіше застосовуються
методи «інтелектуального» приховування, за
якого на перший погляд все виглядає закон&
но. Щоб виявляти і розкривати такі злочини,
необхідне використання випереджувальної
інформації, що передбачає проведення ком&
плексу оперативно&розшукових заходів, без
яких неможливо вести мову про ефективну
протидію контрабанді. Питання, пов’язані з
оперативно&розшуковою діяльністю (ОРД),
яку повинні здійснювати митні органи,
завжди знаходили своє місце на сторінках за&
собів масової інформації [1, 5–6] і в наукових
виданных [2, 67–69; 3, 91–93; 4, 23–24]. Це
питання також було темою багатьох конфе&
ренцій, брифінгів, «круглих столів», колегій
Держмитслужби[5], інтерв’ю з фахівцями
центральних апаратів і різних підрозділів
Держмитслужби, МВС, СБУ, ДПА та пред&
ставниками наукової юридичної еліти нашої
країни, неодноразово цю проблему виноси&
ли народні обранці (різних років скликання)
на розгляд пленарних засідань Верховної Ра&
ди України. Тому це питання, окрім практич&
ного значення, становить водночас і важливе
наукове завдання.
На проблемах удосконалення діяльності
державних органів у боротьбі з контрабан&
дою сьогодні сконцентрована увага багатьох
вчених&фахівців у галузі кримінального пра&
ва, кримінального процесу та криміналісти&

Ч

ки. Так, аналізу кримінально&правових про&
блем боротьби з контрабандою на дисер&
таційному рівні присвятили свої праці:
О. Омельчук, Н. Гуторова та ін.; криміналь&
но&процесуальних та криміналістичних —
Л. Дорофеєва, В. Лисенко, Є. Лук’янчиков,
В. Матвієнко, Л. Костін, М. Удовенко,
А. Хірсін, В. Шевчук та ін. Однак оператив&
но&розшукове забезпечення протидії кон&
трабанді митними органами, як окремий на&
прям наукових досліджень, на наш погляд,
репрезентований недостатньо.
У зв’язку цим автори статті поставили за
мету, на основі аналізу сучасних проблем
правоохоронної діяльності митних органів,
надати нові науково обгрунтовані пропозиції
щодо пріоритетних напрямів її перебудови в
контексті європейських стандартів.
Враховуючи досвід проведення ОРД
митних служб країн Західної Європи (Фран&
ції, Великобританії, Німеччини, Голландії,
Фінляндії), а також країн СНД (Російської
Федерації, Республіки Білорусь), Держмит&
служба послідовно відстоює позицію про
доцільність надання митним органам права
на здійснення ОРД, мотивуючи це тим, що
законодавче закріплення даної норми в ст. 5
Закону України «Про оперативно&розшуко&
ву діяльність» [6] та в Митному кодексі
України істотно підвищило б ефективність
боротьби з контрабандою. При цьому таке
право має бути надане не усім, а окремим
підрозділам митних органів (боротьби з кон&
трабандою та порушенням митних правил,
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митної варти і внутрішньої безпеки) і голо&
вне, що це право необхідне митним органам
не лише для протидії та запобігання проявам
контрабанди, а й для результативної
взаємодії з митними і правоохоронними ор&
ганами інших держав для спрощення митних
процедур, що сьогодні пов’язане зі значними
труднощами. Тому не випадково, що
керівництво країни не влаштовує стан справ
з окремих напрямів діяльності митних
органів. У зв’язку з чим це питання стало
предметом розгляду 19 листопада 2007 р. на
нараді в СБУ, де Президентом України була
дана принципова оцінка діям окремих
керівників митних органів і відзначено, що
боротьба з контрабандою та порушеннями
митних правил є одним із головних завдань
митних органів[7].
Започатковані Державною програмою
«Контрабанді&СТОП!» заходи сформували
стратегічну політику Держмитслужби Ук&
раїни, спрямовану на створення сприятли&
вих економічних умов для здійснення
підприємницької діяльності, спрощення
митних процедур та забезпечення їх прозо&
рості з одночасним посиленням контролю за
додержанням вимог митного законодавства
суб’єктами зовнішньоекономічної діяль&
ності та громадянами, виявленням й припи&
ненням митних правопорушень.
З метою вдосконалення організації
діяльності Держмитслужби в напрямі
боротьби з контрабандою та на виконання
доручення Глави Секретаріату Президента
України від 27 грудня 2007 р. № 02&02/2526
розроблено та внесено на розгляд колегії
Держмитслужби проект Комплексного пла&
ну дій з боротьби з контрабандою та пору&
шеннями митних правил, який передбачає
низку заходів, котрі мають створити правову
основу для боротьби з контрабандою і перед&
бачають розширення повноважень митних
органів у напрямі правоохоронної діяль&
ності; заходів, які спрямовані на аналіз при&
чин та умов, що сприяють контрабандній
діяльності, й створення організаційних
підстав для запобігання, виявлення та
припинення фактів контрабанди.
Сьогодні, маючи певні результати у на&
прямі протидії контрабанді й митним право&
порушенням, в умовах, коли злочинна
діяльність у сфері зовнішньоекономічної
діяльності є добре організованою, має
міжнародні
зв’язки,
Держмитслужба
стикається з низкою проблем, які значно
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знижують ефективність правоохоронної
діяльності та потребують вирішення на дер&
жавному рівні.
В сучасному законодавчому полі право&
охоронні функції митних органів України
базуються на таких заходах, як безпосе&
редній митний контроль, насамперед огляд
та переогляд, аналіз даних митної статисти&
ки та отримання орієнтувань від правоохо&
ронних органів. За таких умов покладання на
Держмитслужбу, яка не має при цьому
відповідного статусу та повноважень, повної
відповідальності як за стан боротьби з кон&
трабандою, так і сприяння розвитку
внутрішнього ринку, підвищення ефектив&
ності такої діяльності, є, на нашу думку, не&
достатньо обгрунтованим.
Аналіз результатів діяльності митних ор&
ганів у правоохоронній сфері дозволяє вио&
кремити наступні основні проблеми. Протя&
гом багатьох років Держмитслужба безре&
зультатно ініціює розширення правоохорон&
них повноважень митних органів шляхом
надання їм права здійснювати оперативно&
розшукову діяльність.
Досвід роботи митних органів інших
країн свідчить, що ефективність виявлення
митних правопорушень і збирання доказів
вини порушників прямо залежить від за&
ходів, які вживаються саме у межах цієї
діяльності.
Здійснення митними органами опера&
тивно&розшукової діяльності є загаль&
носвітовою практикою. Серед країн Євросо&
юзу та колишнього СНД сьогодні лише
Держмитслужба залишилась без права на
проведення оперативно&розшукової діяль&
ності. У цьому контексті ЄС відповідно до
міжнародних зобов’язань України та пріори&
тетів Програми інтеграції України до ЄС ви&
магає від України розширення правоохорон&
них повноважень митної служби та надання
їй права на здійснення розвідувальних за&
ходів щодо посилення боротьби з контрабан&
дою. Зокрема, у листі Директорату по бо&
ротьбі з порушеннями митного законодавст&
ва Всесвітньої Митної Організації від 14 трав&
ня 2003 р. «...рекомендується, щоб сучасні
митні адміністрації були наділені превентив&
ними та розслідувальними повноваженнями.
ВМО заохочує країни&члени до законодавчо&
го закріплення правоохоронних повнова&
жень митних органів у митних кодексах».
Листом Представництва України при
Європейських співтовариствах від 19 квітня
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2005 р. № 3111/10&110/1/14&857 привернуто
увагу Держмитслужби України до того, що
«...посилення фіскальної складової діяль&
ності митних органів України за рахунок по&
слаблення правоохоронної складової не
відповідає сучасним тенденціям розвитку
митної справи у Євросоюзі й потребує пере&
гляду».
В офіційному тексті Плану дій Україна —
ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки,
схваленому розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 13 червня 2007 р.
№ 406&р визначено: «Вжиття необхідних за&
ходів для забезпечення систематичного
співробітництва між поліцією, митною і
прикордонною службами, службами розвід&
ки та безпеки з метою запобігання і протидії
протиправній діяльності, що має міжнарод&
ний характер». Тобто, митні органи України
розглядаються структурами ЄС як правоохо&
ронні органи — повноправні учасники
міжнародних відносин у сфері боротьби з ор&
ганізованою злочинністю і забезпечення
безпеки.
У той же час обмеженість повноважень
митних органів України, відсутність права на
проведення ОРД ускладнює можливість по&
вною мірою бути задіяними в системі прове&
дення оперативних заходів, взаємодії та
обміну інформацією, у тому числі з митними
органами зарубіжних країн, що знижує ефек&
тивність протидії контрабанді та митним
правопорушенням, забезпечення безпеки
держави. Зокрема, інформаційна взаємодія з
митними органами інших країн на сьогодні є
чи не єдиною можливістю для Держмитслуж&
би формувати доказову базу у кримінальних
справах про контрабанду. Невирішеність
зазначених питань не тільки не сприяє підви&
щенню міжнародного іміджу України, а й не
відповідає сучасним тенденціям розвитку
митної справи у Євросоюзі.
Сьогодні правоохоронна діяльність мит&
них органів здійснюється в умовах правової
колізії: Кримінально&процесуальним кодек&
сом України митні органи визнано органами
дізнання в справах про контрабанду (п. 4
ст. 101), а ст. 103 КПК України дає право на
проведення необхідних оперативно&розшу&
кових заходів з метою виявлення ознак зло&
чину й осіб, що його вчинили. Але фактично
митні органи позбавлені права на здійснення
ОРД. Отже, здійснювати дізнання в повному
обсязі, як того вимагає закон, митні органи
не можуть через відсутність необхідних
повноважень на проведення ОРД.
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Різниця у компетенції митних і право&
охоронних органів негативно впливає на
кінцевий результат. На відміну від митних
органів України, до компетенції яких відне&
сені тільки злочини, передбачені статтями
201, 305 Кримінального кодексу України, та
правопорушення, передбачені Митним
кодексом України, правоохоронні органи
оперують більш широкою гамою правопору&
шень.
Відповідно до законодавства, роль опе&
ративно&розшукових підрозділів для митних
органів повинні виконувати спеціальні
підрозділи правоохоронних органів, надаю&
чи упереджувальну інформацію про підго&
товку до вчинення злочину. Однак орієнту&
вання правоохоронних органів суттєво не
впливають на загальні показники правоохо&
ронної діяльності митних органів.
Практика свідчить, що саме реалізація
випереджувальної інформації, отримання
якої можливе лише за умови проведення
ОРД, дозволить:
— підвищити ефективність боротьби з
контрабандою;
— відійти від практики застосування ме&
тодів поглибленого контролю, що дасть
можливість створити сприятливі умови для
зовнішньоекономічної діяльності законо&
слухняних суб'єктів;
— скоротити час на проведення митного
контролю та митного оформлення.
Важливою проблемою є існування знач&
ного часового розриву від моменту порушен&
ня кримінальної справи митними органами
до направлення її органами досудового
слідства до суду, що призводить до зниження
економічного ефекту боротьби з цим видом
злочину. Мається на увазі те, що митні орга&
ни відповідно до вимог чинного законодав&
ства є лише органами дізнання, а проведен&
ня досудового слідства в кримінальних спра&
вах про контрабанду покладено на слідчих
Служби безпеки України.
Міжвідомча розрізненість та втрата опе&
ративності у розслідуванні є основними при&
чинами незначної кількості кримінальних
справ, які направлені на розгляд суду.
Наявність права на проведення оперативно&
розшукової діяльності митними органами
водночас дозволить здійснювати оператив&
ний супровід судового розгляду цих
кримінальних справ, що може сприяти
належному їх розгляду у суді.
143

В. Ченцов, К. Антонов, В. Варава

Досвід роботи митних органів країн
Євросоюзу та СНД свідчить, що розсліду&
вання кримінальних справ про контрабанду
в повному обсязі проводиться тим органом,
яким виявлено злочин.
До того ж, Планом дій Україна — ЄС у
сфері юстиції, свободи та безпеки (розділ 5.
Митниця (правоохоронні аспекти)) передба&
чено: «Здійснення кроків у напрямі прий&
няття та імплементації правових засад, які
надаватимуть можливість митним органам
проводити розслідування кримінальних
справ у повному обсязі, за умови проведення
необхідної реформи законодавства».
Державними програмами протидії кон&
трабанді, які запроваджено протягом ос&
танніх років Урядом України, передбачено
створення системи протидії цьому негатив&
ному явищу, зокрема, вжиття кардинальних
заходів не тільки з підвищення ефективності
боротьби з контрабандою безпосередньо на
кордоні, а й створення умов, які робили б
неможливими перевезення, зберігання й ре&
алізацію незаконно ввезених товарів на
внутрішньому ринку України.
Але ст. 60 Митного кодексу України на&
дає митним органам лише право проводити
на підприємствах дії щодо встановлення
відповідності вимогам законодавства доку&
ментації про товари і транспортні засоби, що
переміщуються через митний кордон Ук&
раїни. Водночас здійснення повноцінного
контролю такого роду неможливе без пе&
ревірки бухгалтерської та іншої облікової до&
кументації підприємств, що здійснюють екс&
портно&імпортні операції, та їх контрагентів,
яка стає повноцінною лише за умови вико&
ристання оперативних даних.
Держмитслужбою протягом останніх
років неодноразово робилися спроби внести
відповідний законопроект до Кабінету
Міністрів України для подальшого подання
до Верховної Ради України, однак він щора&
зу відхилявся зацікавленими міністерствами
і відомствами.
У зв’язку з цим слід зазначити, що
Міжнародна конвенція про спрощення та
гармонізацію митних процедур, до якої не&
щодавно приєдналася Україна, містить таке
фундаментальне поняття, як «контроль на
основі методів аудиту». Ним позначається
сукупність заходів, за допомогою яких митна
служба переконується у правильності запов&
нення декларацій на товари та достовірності
зазначених у них даних, перевіряючи наявні
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у причетних до декларування осіб відповідні
книги обліку рахунків, документи, облікову
документацію та комерційну інформацію.
Застосування такого методу є одним із
шляхів спрощення і гармонізації митних
процедур.
На сьогодні розпорядження конфіскова&
ним майном законом покладено на Держав&
ну виконавчу службу України, яка входить до
системи органів Міністерства юстиції Ук&
раїни. Будучи підрозділом міністерства, а не
самостійним державним органом, Державна
виконавча служба не забезпечує в повній
мірі ефективного та своєчасного розпоряд&
ження конфіскованим майном. Крім того,
окремі функції з обліку, зберігання та розпо&
рядження майном, що переходить у
власність держави, до якого належить і без&
хазяйне майно, і майно, від котрого власник
відмовився на користь держави, і майно,
термін зберігання якого закінчився, і застав&
не майно тощо, виконують також й інші
відомства (Держмитслужба, ДПА, Фонд
держмайна, МВС) і єдиний підхід та єдина
законодавча база для зазначеного виду діяль&
ності державних органів у державі відсутня,
окрім цього, оперативний супровід операцій
щодо зберігання та розпорядження майном,
яке переходить у власність держави, має
сприяти належному поповненню бюджету.
На наш погляд, оперативно&розшукову
діяльність слід розглядати як невід’ємну
складову криміналістичного забезпечення
протидії контрабанді, тому надання митній
службі права на проведення цієї діяльності
лише сприятиме належному виконанню
завдань із захисту економічних інтересів дер&
жави.
Окрім цього, як додатковим аргументом
на користь надання митній службі права
суб'єкта ОРД слід вважати статистичні дані
про значну кількість кримінальних справ,
що порушені за фактом. Таких кримінальних
справ за результатами роботи ДМСУ за
10 місяців 2007 р. більше половини, а саме
149 із 258.
Виходячи з цього можна сформулювати
висновки, що для вдосконалення організації
діяльності Держмитслужби у напрямі бо&
ротьби з контрабандою та приведення її
структури у відповідність до європейських
стандартів необхідне наступне.
Поперше. У контексті реформування
правоохоронних органів законодавчо визна&
чити роль і місце підрозділів митних органів,
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на які покладено здійснення правоохорон&
них функцій, у загальнодержавній системі
правоохоронних органів та надати їм право
проводити ОРД й досудове слідство у повно&
му обсязі. Крім того, з питань класифікації
визначення митної вартості та інших питань
здійснення митної справи надати митним
лабораторіям статусу судово&експертних ус&
танов. При цьому, статусу правоохоронного
органу повинні набути лише окремі
підрозділи митних органів та навчальних за&
кладів, діяльність яких пов’язана з виконан&
ням правоохоронних функцій та підготов&
кою кадрів за цим напрямом діяльності.
Подруге. Враховуючи сучасні тенденції
щодо посилення економічних важелів впли&
ву на осіб, винних у незаконному пе&
реміщенні товарів та предметів через митний
кордон України, провести часткову декримі&
налізацію ст. 201 Кримінального кодексу
України, адже щорічне збільшення суми, з
якої настає кримінальна відповідальність за
контрабанду, не сприяє своєчасному притяг&
ненню порушників до кримінальної відпо&
відальності. До того ж, такі зміни дозволять
зменшити витрати на проведення досудово&
го слідства в кримінальних справах про
контрабанду, а також поповнити державний
бюджет за рахунок надходження додаткових
коштів від конфіскації предметів правопору&
шень.
Сучасна контрабанда носить комплекс&
ний характер, у ній задіяні найрізно&
манітніші суб’єкти, які виконують різні ролі,
наприклад, водії&перевізники, організатори,
посередники та ін. При цьому особи, які ор&
ганізували злочин, керували діями чи сприя&
ли вчиненню протиправного діяння,
найчастіше залишаються у тіні, мають мож&
ливість безкарно продовжувати злочинну
діяльність навіть у разі притягнення до
відповідальності безпосереднього виконав&
ця. Тому, опрацювання таких злочинів
оперативно&розшуковими засобами лише
сприятиме їх розкриттю та належному
розслідуванню.
Потретє. Необхідно зазначити, що
питання часткової декриміналізації контра&
банди повинно вирішуватись з одночасним
посиленням адміністративної відповідаль&
ності за переміщення товарів поза митним
контролем або з приховуванням від митного
контролю шляхом запровадження нових
штрафних санкцій.
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Для забезпечення превентивної функції
стягнення та з метою унеможливлення за&
стосування судами більш м’якого, порівняно
з конфіскацією, виду стягнення, межі штра&
фу в санкціях статтей 351, 352 Митного ко&
дексу України мають бути встановлені на
рівні 100–300 процентів вартості предметів
правопорушення. Слід зауважити, що ця
пропозиція Держмитслужби повністю
збігається з позицією Міністерства фінансів
України в частині необхідності збільшення
розмірів штрафів за вчинення правопору&
шень, передбачених статтями 351, 352 Мит&
ного кодексу України.
Вчетверте. Відійти від практики кон&
тролю за ввезенням товарів на митну тери&
торію України лише на кордоні, забезпечити
комплексний контроль за реалізацією то&
варів на внутрішньому ринку України. Для
цього необхідно створити ефективну систе&
му контролю за рухом товарів від кордону
(митні органи, органи Держприкордонслуж&
би) до споживача (органи ДПА, МВС) в ме&
жах повноважень, статусу, завдань та
функцій кожного правоохоронного органу, в
якій кожен з них відповідатиме за власні ре&
зультати; забезпечуватиметься рівноправний
обмін інформацією [8].
Отже, враховуючи ці пропозиції, Держ&
митслужба просто не зможе функціонувати
належним чином без надання їй статусу
суб’єкта ОРД. Результатами повсякденної
діяльності Держмитслужби сьогодні доведе&
но, що вона має всі можливості кваліфікова&
но здійснювати ОРД та готова взяти на себе
нові функції. Для реалізації повноважень
митних органів щодо здійснення ОРД не&
обхідне термінове внесення змін та допов&
нень до ст. 5 Закону «Про оперативно&роз&
шукову діяльність» і до Закону «Про бороть&
бу з корупцією» з включенням митних
органів до переліку правоохоронних органів,
що ведуть боротьбу з корупцією. Це сприя&
тиме надійному захисту працівників митних
органів від злочинних посягань, запобіган&
ню порушенням з їх боку, формуванню
кваліфікованого ядра спеціалістів підроз&
ділів внутрішньої безпеки і в галузі боротьби
з контрабандою, в тому числі з організова&
ною злочинністю, створенню належних
умов для оптимального функціонування
усієї митної системи.
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА НАРУГУ НАД МОГИЛОЮ ТА НИЩЕННЯ,
РУЙНУВАННЯ ЧИ ПСУВАННЯ ПАМ’ЯТОК —
ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ:
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

О. СОТУЛА
кандидат юридичних наук
(Херсонський державний університет)
акти вандалізму, що мають у своєму
підгрунті певні політичні мотиви,
стали для України чи не щоденною
реальністю. Сторінки ЗМІ наповнені повідо&
мленнями про знущання над державною
символікою, про фашистські свастики на
могилах євреїв, про знущальні написи на
пам’ятниках героям Великої Вітчизняної
війни, жертвам сталінських репресій тощо
[1–4].
В обстановці соціальної нестабільності,
що переживає країна, радикально настроєні
елементи використовують наявні соціальні,
національні та релігійні конфлікти, розбіж&
ності між політичними силами для досяг&
нення своїх політичних й інших цілей. Все це
створює загрозу забезпеченню законності й
правопорядку в державі, підриває авторитет
державної влади та вимагає запровадження
ефективних заходів з протидії хвилі політич&
но мотивованої злочинності.
Слово «вандалізм» похідне від назви дав&
ньогерманського племені вандалів, що розг&
рабували в 455 р. Рим і знищили багато
пам’яток античної та християнської культу&
ри. Вандали відрізнялися особливою жор&
стокістю, вони не тільки руйнували святині і
храми, але й намагалися зробити це особли&
во принизливим шляхом [5]. Винахід
терміна приписують члену конвенції Гене&
ральних Штатів абатові Грегуару [6]. В 1794 р.
він виступив з «Доповіддю про руйнування,

Ф

що творяться вандалізмом, і засоби його
запобігання», закликаючи найсуворішим
чином припиняти знищення пам’яток мис&
тецтва. В XIX в. слово «вандалізм» увійшло в
літературний обіг як позначення руйнування
або псування творів мистецтва й пам’яток
архітектури. Так, в 1846 р. з’явилася книга
графа де Монталамбера, у якій автор засуд&
жував руйнування католицьких церков [7].
Про політичний вандалізм можна гово&
рити, коли руйнівник переслідує соціальні
або політичні цілі. Об’єкт руйнування має
яскраво виражений символічний зміст. Він
може позначати тип влади, соціальні інсти&
тути, яку&небудь соціальну або національну
групу. Соціальні революції й катаклізми зви&
чайно супроводжуються посиленням цього
різновиду вандалізму.
Населення України, як і громадяни
інших республік колишнього Радянського
Союзу, в 30&х рр. одержало історичний урок
масово організованого ідеологічного ван&
далізму: по всій країні руйнували право&
славні храми, костьоли, кірхи, синагоги,
мечеті й інші культові споруди, у тому числі
й ті, які були відомі усьому світу як шедеври
архітектури — Храм Христа Спасителя в
Москві, Золотоверхий Собор Михайлівсько&
го монастиря в Києві й багато інших.
В 1952 р. за розпорядженням Комітету у
справах мистецтв УРСР і обкому партії через
ідеологічну несумісність з офіційною пропа&
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гандою було знищено 2155 експонатів
Львівського музею українського мистецтва:
портрети релігійних, політичних і військо&
вих діячів, живопис, скульптура, графіка,
фотографії тощо. У тому ж році й на тій же
підставі знищено 45 тисяч книг спеціального
фонду бібліотеки АН УРСР [8].
Але повернемося в наш час. Криміналь&
не законодавство ставиться до актів ван&
далізму досить поблажливо: санкції за
умисні знищення та пошкодження майна
набагато м’якші, ніж за їх викрадення.
Суспільна думка, навпаки, нетерпимо ста&
виться до безглуздої наруги: вона цинічно й
часто розрахована на те, щоб викликати
загальне обурення і тим порушити громадсь&
кий спокій [9, 20].
У КК України немає спеціальної норми
про вандалізм, як немає й самого поняття —
вандалізм, тим більше поняття його політич&
ного різновиду. Але, беру на себе сміливість
стверджувати, що політичні мотиви можуть
бути властиві таким складам, як наруга над
могилою (ст. 297 КК) та нищення, руйнуван&
ня або псування пам’яток — об’єктів куль&
турної спадщини й самовільне проведення
пошукових робіт на археологічній пам’ятці
(ст. 298 КК).
Стосовно їх кваліфікації варто відмітити,
що застосовуються вони незалежно від мо&
тивів вчинення описаних суспільно небез&
печних діянь. Але якщо дотримуватися
логіки роз’яснень постанови Пленуму Вер&
ховного Суду України від 28 червня 1991 р.
№ 3 «Про судову практику у справах про
хуліганство» [10], у якій судам роз’яснено,
що, зокрема, нищення й псування пам’яток
історії та культури, вчинене з хуліганських
мотивів, має кваліфікуватися за сукупністю
ст. 298 і ст. 296 КК, то виходить, що ст. 298 є
спеціальною нормою стосовно ст. 296 як за&
гальної, незважаючи на те, що в ній посяган&
ня на майно не згадується, на що неоднора&
зово вказували вчені&юристи [9, 31].
Таким чином, мотиви будь&якого ван&
далізму, у тому числі й політичного, завжди
можна тлумачити як хуліганські, тим біль&
ше, що ніхто не знає, що це таке. Хуліганст&
во не мотив, а оцінка деструктивного вчин&
ку з позицій пануючої моралі та права.
Фактично, в багатьох випадках ст. 296 КК
застосовується «за аналогією» і слугує своє&
рідним резервом для заповнення пробілів у
кримінальному законодавстві або застосо&
вується заради більш суворого покарання,
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оскільки хуліганство належить до числа
тяжких злочинів [9, 186].
Яким же чином можна визначити
політичну мотивацію діяння, передбаченого
ст. 297 і ст. 298 КК України?
Політичний вандалізм за своєю приро&
дою припускає ненависть до прихильників
певного світогляду, політики, релігії, нації
або народності. Крім дій, спрямованих на
нищення та руйнування пам’яток історії та
культури або могил, на них з’являються
написи, що прямо свідчать про мотиви ван&
далізму. Переважають мотиви не вузько
егоїстичні, а групові й корпоративні —
партійні, націоналістичні, конфесійні тощо.
Політичні амбіції, прагнення до влади, ба&
жання будь&яким чином привернути увагу
громадськості до своїх політичних, релі&
гійних чи інших поглядів є кінцевою метою
таких
політично
мотивованих
актів
вандалізму.
Треба також особливу увагу приділити
соціальним наслідкам вчинених актів полі&
тичного вандалізму. Руйнування пам’ятників
і могил впливають на емоційний стан оточу&
ючих. Вандалізм сприймається як симптом
соціальної деградації, ознака ослаблення
соціального контролю, що породжує занепо&
коєння, почуття страху й уразливості. Це, у
свою чергу, провокує подальші деструктивні
дії, збільшується ймовірність нових руйну&
вань. Деякі дослідники висловлюють припу&
щення, що деградація середовища змінює
ідентифікацію особистості, створюючи
асоціації з низьким соціальним статусом
[11]. У людей виникає також бажання
помститися та посилюється підозрілість і во&
рожість стосовно молоді в цілому. Деякі види
політичного вандалізму (наприклад, псуван&
ня культурних символів, написи, що містять
агресивні висловлення на адресу окремих
національних груп) можуть провокувати
соціальні конфлікти.
Найбільш важливим соціальним наслід&
ком вандалізму є те, що засвоєні моделі дес&
труктивного поводження надалі повторю&
ються в посиленій формі. Це означає, що
вандалізм, зокрема політичний, потенційно
містить небезпеку різноманітних, у тому
числі більш тяжких форм агресивного пово&
дження особистості в майбутньому [12].
Як підсумок, вважаю, що є сенс допов&
нити статті 297, 298 КК України частинами,
що передбачають відповідальність за наругу
над могилою або нищення, руйнування чи
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псування пам’яток — об’єктів культурної
спадщини з мотивів національної, расової чи
релігійної ненависті або ворожнечі, або з ме&
тою привернення уваги громадськості до

своїх певних політичних, релігійних чи
інших поглядів, одночасно підсиливши
санкцію за вчинення цих суспільно небез&
печних діянь.
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онституційне судочинство — необхід&
на передумова для функціонування де&
мократичної правової держави. На
цьому наголосив Голова Конституційного Су&
ду України Андрій Стрижак, відкриваючи
міжнародну конференцію «Конституційний
Суд в системі органів державної влади: акту&
альні проблеми, шляхи їх вирішення», яка
пройшла 16 травня в Києві. Андрій Стрижак
привітав учасників конференції — представ&
ників конституційних судів, державних та на&
укових установ з 14 країн Європи, СНД і Ук&
раїни. А також щиро подякував організаторам.
Окрім Конституційного Суду України — це
Європейська Комісія «За демократію через
право» (Венеціанська Комісія), Координатор
проектів ОБСЄ в Україні та Німецький Фонд
міжнародного правового співробітництва.

К

садовці досить часто розглядають рішення
Конституційного Суду не з позиції права, а в
аспекті того, на чию користь вони нібито
прийняті. Це свідчить насамперед про низь&
кий рівень правової культури та нерозуміння
принципу верховенства права. Андрій Стри&
жак вкотре наголосив, що «рішення Консти&
туційного Суду приймаються тільки на
користь Конституції, незалежно від того, хто
до нього звернувся — чи то Президент, чи то
народні депутати, уряд чи просто громадя&
нин. Суд ніколи не виконував й не виконува&
тиме політичних замовлень, незалежно від
того, надходять вони з владних структур чи
від опозиційних сил».
Голову КСУ підтримав Президент Ук&
раїни Віктор Ющенко, який у своєму віталь&
ному слові під час відкриття конференції

Голова КСУ зауважив, що, «реалізуючи
свої повноваження, Конституційний Суд
України в окремих випадках фактично удос&
коналює систему законодавства», оскільки
правові акти, визнані неконституційними,
автоматично припиняють діяти, бо їхнє по&
дальше застосування призводитиме до пору&
шення Конституції»
У своєму виступі Андрій Стрижак також
відзначив, що останнім часом між КСУ і орга&
нами державної влади (Верховною Радою,
Президентом, урядом та ін.) склалися
стабільні й збалансовані відносини. Втім,
підкреслив Голова КСУ, окремі політики і по&

констатував, що Конституційний Суд
України працює стабільно і всі, хто долуче&
ний до організації його роботи, і насамперед
Голова, доклали зусиль для того, щоб
Конституційний Суд був аполітичним. «Ми
пережили колосальну політизацію цього
інституту, чиєсь намагання мати ручне уп&
равління ним, привнести політичну ко&
рупцію у стіни Конституційного Суду. Я хотів
би сказати комплімент і висловити подяку
суддям КСУ, які пройшли ці і політичні, і мо&
ральні іспити», — наголосив Президент.
Учасники конференції заслухали і обго&
ворили надзвичайно важливі для консти&
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туційного судочинства питання. Представ&
ники різних країн Європи мали змогу
поділитися досвідом у вирішенні таких акту&
альних проблем, як захист прав і свобод лю&
дини і громадянина, роль конституційного
суду в системі органів державної влади і
взаємодія з ними, гарантії незалежності кон&

ституційного суду, конституційно&правові
основи організації та особливості діяльності
конституційних судів.
Закордонні гості побували також у
приміщенні Конституційного Суду України,
оглянули зал засідань і ознайомилися зі спе&
цифікою роботи КСУ.

Готується до друку:

Конституція України : офіц. вид. : Конституція України,
прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.
1996 р. : із змінами станом на 1 черв. 2008 р. — К. :
Вид. Дім «Ін Юре», 2008. — 112 с.
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ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ДОБОРУ
КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ
А. ПОЛЕШКО
иївським регіональним центром
Академії правових наук України за
участю Міжнародного фонду «Центр
суддівських студій» і за сприяння Швейцар&
ської агенції з розвитку та співробітництва
10 червня цього року було проведено «круг&
лий стіл» з питання «Удосконалення законо&
давчого регулювання порядку добору, підго&
товки та рекомендації до призначення
кандидатів на посаду судді». Надзвичайно
важлива і актуальна тема привернула увагу
як наукової громадськості, так і юристів&
практиків, які взяли активну участь у роботі
«круглого столу».
Відкрив засідання президент Академії
правових наук України академік НАН Ук&
раїни В. Тацій, який у своєму вступному
слові підкреслив, що пропонований учасни&
кам представницького зібрання результат
проведеного дослідження, здійсненого на&
уковцями академії правових наук, є підсум&
ком дворічної роботи, що було викликано
суспільною потребою поліпшення якісного
професійного складу суддівського корпусу.
В подальшому головував на зібранні віце&
президент АПрНУ, член&кореспондент НАН
України О. Копиленко.
В докладній доповіді керівника дослі&
дження доктора юридичних наук, професо&
ра, академіка АПрН України А. Закалюка
була показана глибока аналітична робота,
здійснена науковим відділом академії.
«У 2007 р., — зазначив А. Закалюк, — науко&
вим відділом по зв’язках з державними,
судовими та правоохоронними органами
Академії правових наук України згідно з пла&
ном роботи Київського регіонального цент&
ру Академії проведено дослідження стану за&
конодавчого регулювання порядку добору,
визначення кваліфікації кандидатів на поса&
ду судді місцевого загального суду, їх реко&
мендації та подання для призначення на цю
посаду. Дослідження обумовлювалося акту&
альною суспільною потребою поліпшення
якісного професійного складу суддів, за&
побігання недоброчесності та упередженості

К

при відправленні ними правосуддя, подо&
лання корупції у судовій діяльності. Вирі&
шення цих питань значною мірою залежить
від більш досконалого їх унормування чин&
ним законодавством.
На даний час ознаки, яким мають
відповідати особи, що рекомендуються на
посаду судді, передбачені Конституцією Ук&
раїни (ст. 127), а порядок відбору, визначен&
ня кваліфікації кандидатів на посаду судді
місцевого загального суду (далі — судді), ре&
комендації та внесення подання про призна&
чення останніх на цю посаду — регламенту&
ються законами України «Про судоустрій
України», «Про статус суддів», окремими
нормами Закону «Про Вищу раду юстиції».
Доктринальні положення щодо удоско&
налення законодавчого регулювання цих пи&
тань знайшли відображення у розроблених
Національною комісією зі зміцнення демо&
кратії й утвердження верховенства права
Концепції національної системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації
суддів, працівників апарату судів і державної
судової адміністрації та Концепції вдоскона&
лення судівництва для утвердження справед&
ливого суду в Україні відповідно до євро&
пейських стандартів. Згідно з цими концеп&
туальними документами були розроблені та
внесені Президентом України на розгляд
Верховної Ради України проекти Закону Ук&
раїни «Про внесення змін до Закону України
«Про судоустрій України» (№ 2834) та Зако&
ну України «Про внесення змін до Закону
України «Про статус суддів» (№ 283 5), які,
незважаючи на відкликання їх суб’єктом за&
конодавчої ініціативи — Президентом Ук&
раїни 2 квітня 2007 р., були 3 квітня 2007 р.
прийняті Верховною Радою України у пер&
шому читанні за основу. З початком роботи
Верховної Ради України нового скликання ці
проекти 23.11.2007 р. заново зареєстровані
відповідно за № 0916 і № 0917 і знаходяться у
Комітеті з питань правосуддя.
В процесі дослідження здійснено аналіз
чинних законодавчих актів, указів Президен&

© А. Полешко, 2008
152

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2008 • № 7 • ISSN 0132 1331 •

ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ДОБОРУ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІ

та України, законопроектів, численних про&
позицій до них, рекомендацій міжнародних
організацій та законодавства зарубіжних
країн з аналогічних питань. Аналіз дає підста&
ви відзначити наявність низки недоліків чин&
ного законодавства та проектів його зміни».
Доповідач докладно зупинився на цих
недоліках, виділивши ключові моменти, на
яких слід зосередити увагу. Це насамперед:
1) перевірка відповідності особи, що ви&
явила бажання зайняти посаду судді, вимо&
гам, які передбачені законом для кандидата
на цю посаду, та набуття такою особою стату&
су «кандидат на посаду судді»;
2) спеціальна підготовка кандидата на
посаду судді до зайняття суддівською діяль&
ністю;
3) офіційне визначення фахової квалі&
фікації і підготовленості кандидата до занят&
тя суддівською діяльністю, можливості отри&
мання у встановленому порядку посади
судді;
4) конкурсний відбір кандидатів для ре&
комендації і призначення на конкурсну по&
саду судді;
5) рекомендація кандидата на конкретну
посаду судді та внесення подання щодо його
призначення на цю посаду. В зв’язку з тим,
що постало питання, хто має рекомендувати
кандидатів на посаду судді, висловлено дум&
ку, що призначенням Вищої ради юстиції
України має бути віднесення її до системи
контрольно&наглядових органів, а це потре&
бує внесення відповідних змін до Закону Ук&
раїни «Про Вищу раду юстиції».
На завершення своєї доповіді академік
АПрН України А. Закалюк на підставі дослі&
дження стану законодавчого регулювання
порядку добору, визначення кваліфікації
кандидатів на посаду судді місцевого зональ&
ного суду, їх рекомендації та подання для
призначення на цю посаду познайомив учас&
ників «круглого столу» з Пропозиціями про
внесення змін і доповнень до проектів Зако&
ну України «Про внесення змін до Закону
України «Про статус суддів», Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про
судоустрій України», а також змін до Закону
України «Про Вищу раду юстиції», зокрема:
«1. До проекту Закону України «Про вне&
сення змін до Закону України «Про статус
суддів» (реєстраційний номер 0917):
1. Змінити назву Розділу ІІ та назву і
текст глави 1 цього розділу, виклавши їх у
такій редакції:
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Розділ ІІ. Добір, визначення професійної
кваліфікації кандидатів на посаду професійно
го судді суду загальної юрисдикції, їх рекомен
дації та подання для призначення (обрання) на
цю посаду.
Глава 1. Вимоги до кандидата на посаду
професійного судді та набуття статусу канди
дата на цю посаду особою, що претендує на неї».
Далі конкретно по статтях:
Стаття 23. Вимоги до кандидата на по&
саду професійного судді.
Стаття 24. Ознаки кандидатів на поса&
ду судді.
Стаття 25. Обов’язки особи, що претен&
дує набути статус кандидата на посаду судді.
Стаття 26. Порядок набуття статусу
кандидата на посаду професійного судді.
Глава 2. Спеціальна підготовка кандидата
на посаду судді та визначення рівня його про
фесійної кваліфікації.
Стаття 27. Обов’язок кандидата на по&
саду судді пройти спеціальну підготовку до
зайняття суддівською діяльністю та напрями
цієї підготовки.
Стаття 28. Нормативно&професійні ос&
нови спеціальної підготовки до зайняття
суддівською діяльністю.
Стаття 29. Спеціальна післядипломна
навчальна підготовка кандидата на посаду
судді.
Стаття 30. Спеціальна практична
підготовка кандидата на посаду судді.
Стаття 31. Визначення рівня професій&
ної кваліфікації і підготовленості до суддів&
ської діяльності кандидата на посаду судді.
Глава 3. Відбір кандидатів для призначен
ня на посаду судді.
Стаття 32. Конкурсний відбір канди&
датів для призначення на посаду судді.
Стаття 33. Оголошення про наявність
вакансій на посади суддів та призначення
конкурсу на їх зайняття.
Стаття 34. Порядок утворення кон&
курсної комісії та проведення конкурсу.
Стаття 35. Порядок заявлення про
участь у конкурсі та допуску до нього.
Стаття 36. Форма, засади і порядок
проведення конкурсу.
Стаття 37. Відбір кандидатів на посаду
судді на підставі та за результатами конкурсу.
Глава 4. Рекомендація кандидата на поса
ду судді та подання щодо призначення його на
цю посаду.
Стаття 38. Рекомендація кандидата для
призначення на посаду судді.
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Стаття 39. Подання щодо призначення
кандидата на посаду судді.
ІІ. До проекту Закону України «Про вне
сення змін до Закону України «Про судоустрій»
(реєстраційний номер 0916)
ІІІ. До Закону України «Про Вищу раду
юстиції» (від 15.01.1998 р. №22/98ВР), а
саме:
1. Змінити текст частини другої статті 1
«Статус Вищої ради юстиції», виклавши його
у наступній редакції:
«Вища рада юстиції є колегіальним неза&
лежним органом, обов’язками якого є: 1)вне&
сення подання Президенту України про при&
значення на посаду судді особи, що перемог&
ла на конкурсі та рекомендована на цю поса&
ду Вищою кваліфікаційною комісією суддів
України, нагляд при цьому за відповідністю
вимогам законодавства цієї особи та поданої
стосовно неї рекомендації; 2) прийняття
рішення стосовно порушень суддею чи про&
курором вимог щодо несумісності та у межах
своєї компетенції про їх дисциплінарну
відповідальність; 3) внесення подання про
звільнення суддів з посади».
Доповідь академіка А. Закалюка була до&
повнена співдоповіддю за результатами
дослідження старшого наукового співробіт&
ника Київського регіонального центру
АПрНУ, кандидата юридичних наук
О. Томкіної.
Обговорення матеріалів та пропозицій
дослідження було надзвичайно предметним,
активним, конкретним. Належить насампе&
ред виділити виступи Голови Верховного Су&
ду України В. Онопенка; заступника Голови

Ради суддів України В. Гуменюка; члена
Національної комісії зі зміцнення демократії
та утвердження верховенства права, ректора
Академії адвокатури України Т. Варфо
ломєєвої; завідувача відділом Секретаріату
Верховної Ради України по зв’язках з органа&
ми правосуддя А. Селіванова; члена Вищої
ради юстиції України О. Жуковської; про&
ректора з навчально&методичної роботи
Національної юридичної академії України
ім. Ярослава Мудрого В. Комарова; директо&
ра Інституту професійної підготовки суддів
Одеської національної юридичної академії
О. Тодощака; члена Національної комісії зі
зміцнення демократії та утвердження верхо&
венства права, ректора Академії суддів
України І. Войтюк.
Всі промовці підкреслювали надзвичай&
ну актуальність обговорення такого важли&
вого питання, як добір кандидатів на посаду
судді, своєчасність підготовки і винесення
на широке обговорення наукового дослі&
дження, здійсненого авторитетним колекти&
вом науковців Київського регіонального
центру АПрН України. З тих чи інших
питань виникали дискусії, часом гострі, адже
без належного добору кандидатів на посаду
судді годі й сподіватися на проведення в
Україні судової реформи.
В заключному слові керівник наукового
дослідження академік АПрНУ А. Закалюк
підкреслив, що дослідження триватиме,
воно потребує найширшого обговорення,
врахування всіх слушних зауважень та
пропозицій.

Вийшла друком:

Практика застосування окремих норм Цивільного кодексу
України : Практ. посіб. / Кол. авт. — К.: Видавничий Дім
«Ін Юре», 2008. — 272 с.
Авторами підготовлено практичний посібник для проведення
семінарів, що мають на меті поглиблене вивчення Цивільного
кодексу та однакового застосування окремих норм на практиці.
Для суддів, юристів=практиків та всіх, кого цікавить зазначена
практика.
Замовляйте видання за телефонами:
(044) 5375120, 5375121
або за електронною поштою
sales@inyure.kiev.ua
http://shop.inyure.kiev.ua
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ЧЕРГОВА НАУКОВО+ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЗАПОРІЗЬКІ ПРАВОВІ ЧИТАННЯ»
Т. КОЛОМОЄЦЬ
доктор юридичних наук, професор,
декан юридичного факультету
(Запорізький національний університет)
днією з обов’язкових складових
щорічного Фестивалю науки в Украї&
ні є проведення міжнародної науко&
во&практичної конференції юристів&вчених
та юристів&практиків «Запорізькі правові чи&
тання». 2008 рік не став винятком, і
15–16 травня до Запорізького національного
університету як базового закладу цього захо&
ду завітали представники 17 регіонів
України, а також відомі вчені&юристи Росій&
ської Федерації та Республіки Молдова.
Протягом двох днів у запеклих дискусіях
проблеми держави і права обговорювали
понад 150 вчених Національної юридичної
академії ім. Ярослава Мудрого, Інституту
держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України, Національного університету дер&
жавної податкової служби України, Київ&
ського національного університету внутріш&
ніх справ, Харківського національного
університету внутрішніх справ, Академії
митної служби України, Луганського дер&
жавного університету внутрішніх справ,
Львівського
державного
університету
внутрішніх справ, Сумського державного
університету, Дніпропетровського держав&
ного університету внутрішніх справ, За&
порізького юридичного інституту, Прикар&
патського національного університету ім.
В. Стефаника, Академії муніципального
управління,
Національного
гірничого
університету, Київського національного
університету
ім.
Тараса
Шевченка,
Національної прокуратури України, Інститу&
ту економіки і права «КРОК», Донецького
національного університету, Львівського
національного університету ім. Івана Фран&
ка, Волинського національного університету
ім. Лесі Українки, Одеської національної
юридичної академії та інших вищих навчаль&
них закладів України.

О

Практичними проблемами правозасто&
сування поділилися голова Запорізького
апеляційного суду В. Городовенко, голова
Запорізького апеляційного господарського
суду І. Федоров, голова Запорізького госпо&
дарського суду О. Немченко, голова Запо&
різького окружного адміністративного суду
О. Прудивус, а також співробітники Центру
підвищення кваліфікації державних служ&
бовців при Запорізькій обласній державній
адміністрації та відомих вітчизняних юри&
дичних фірм «Magisters», «Василь Кісіль та
Партнери».
До жвавої дискусії щодо вироблення
рекомендацій по вдосконаленню чинного
законодавства, запозичення позитивного
нормотворчого зарубіжного досвіду у кон&
тексті адаптації законодавства України до
законодавства країн ЄС приєдналися пред&
ставники
Центру
політико&правових
реформ, Центру комерційного права, подав&
ши узагальнений аналіз найновітніших
результатів законопроектної роботи.
Захід відрізнявся від минулорічного
багатоваріантністю форм спілкування —
пленарні засідання, майстер&класи метрів
вітчизняної правової науки, «круглі столи»,
диспут&клуби, презентації новітньої літера&
тури відомих вітчизняних юридичних видав&
ництв — «Істина», «Атіка», «Прецедент»,
«КНТ», «Центр навчальної літератури», а та&
кож юридичного журналу «Право України».
За підсумками конференції її учасника&
ми видано збірку тез та підготовлені чис&
ленні рекомендації щодо внесення змін до
чинного та підготовки перспективного
вітчизняного законодавства, які у система&
тизованому вигляді направлені до суб’єктів
законодавчої ініціативи.
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ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО+ЮРИСТА,
АКАДЕМІКА АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
М. Й. ШТЕФАНА
Пішов з життя визначний український правознавець, доктор юридичних наук, профе&
сор, академік АПрНУ, почесний академік Міжнародної кадрової академії, заслужений діяч
науки і техніки України Михайло Йосипович ШТЕФАН.
Народився М. Й. Штефан 3 вересня 1923 р. на Київщині.
Закінчив у 1956 р. юридичний факультет Київського державного
університету ім. Тараса Шевченка. Потому працював у ньому
юрисконсультом, аспірантом, викладачем, старшим викладачем,
доцентом, професором (з 1975 — кафедри процесуального права, з
1976 — кафедри цивільного права, з 1988 — кафедри правосуддя).
Він входив до спеціалізованих вчених рад юридичного факультету
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка,
Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого,
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.
М. Й. Штефан був науковим консультантом Комітету правової
політики і судово&правової реформи Верховної Ради України, чле&
ном науково&консультативної ради Верховного Суду України, науково&дорадчої ради при
Міністерстві юстиції України, головою координаційного бюро з цивільного процесу Відділен&
ня цивільно&правових наук АПрНУ. Брав участь у розробці Цивільного процесуального
кодексу України.
М. Й. Штефан досліджував проблеми цивільно&процесуальних засобів захисту прав, сво&
бод і законних інтересів громадян, прав та інтересів юридичних осіб і держави. Йому нале&
жить пріоритет у розробленні теорії цивільно&процесуальної правосуб’єктності; норм
цивільно&процесуального права; основ цивільно&процесуальної відповідальності.
М. Й. Штефан удосконалив теорію: принципів цивільно&процесуального права і цивільно&
процесуальних правовідносин; процесуально&правового становища прокурора, органів дер&
жави і місцевого самоврядування, профспілок, юридичних осіб і громадян як суб’єктів захи&
сту прав інших осіб; непозовних проваджень, судового рішення, його виконання, а також
порядку здійснення цивільного судочинства в України за участю іноземних елементів.
Основні праці М. Й. Штефана: «Особи, які беруть участь у справі» (1967), «Правосуб'єктність
соціальних торгових організацій в цивільному судочинстві» (1977), «Судове рішення» (1978),
«Конституційні основи правосуддя в СРСР» (1982), «Представництво громадян у суді»
(1990), «Підприємство і правосуддя» (1992), «Цивільний процес» (1997, 2001), «Виконання
судових рішень» (2001).
Редакційна колегія журналу «Право України» висловлює глибоке співчуття близьким і рідним
покійного в зв’язку з тяжкою втратою — смертю Михайла Йосиповича Штефана.
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Рецензії
ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ:
ПОГЛЯД В МИНУЛЕ
О. МУРАШИН
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
ещодавно побачило світ моно&
графічне наукове дослідження кан&
дидата історичних наук П. П. Захар&
ченка під назвою «Розвиток права власності
на землю в Україні (середина ХІХ — перша
чверть ХХ ст.)».* Розвідка адресо&
вана широкому загалу науковців,
аспірантів, студентів, зрештою,
усім поцінювачам історії України
та її національного права. У її ос&
нові лежить завжди актуальна для
країни зі значною часткою аграр&
ного виробництва проблема, від
успішного вирішення якої зале&
жать не лише перспективи
розвитку усього господарського
комплексу, а й рівень транспа&
рентності суспільства, міра політичної й еко&
номічної свободи особистості. Мову, безу&
мовно, ведемо про земельні суспільні відно&
сини, масштабність яких у вимірі історично&
правовому автор намагався відобразити.
Вибір тематики є далеко не випадковим.
Окрім безсумнівної наукової актуальності,
практична потреба полягає у вивченні пра&
ворегулятивних ресурсів минулого для на&
громадження досвіду і оптимального ураху&
вання його при реформуванні галузі земель&
ного права на сучасному етапі його розвитку.
Адже як нині, так і в межах середини ХІХ —
першої чверті ХХ ст. у цій сфері суспільних
відносин мали місце тотожні процеси.
Насамперед вони мали метою забезпечення
права власності на землю тих суб’єктів, які,
становлячи більшість населення, були
тривалий час позбавлені цього права.
З іншого боку, в українській сучасній
літературі — історичній та історично&пра&

Н

вовій триває інтенсивний процес об’єк&
тивізації і переосмислення багатьох явищ і
подій, спотворених обставинами суспільно&
політичного буття українського народу. Мож&
ливість широкого залучення архівних доку&
ментів, що раніше перебували у
сховищах спецфондів, відмова від
нав’язливих ідеологем, правових
конструкцій, недоторканних у
минулому, цензурних обме&
жень — все це сприяє пошуку на&
укової парадигми історично&пра&
вової науки загалом і досліджен&
ням земельних відносин зокрема.
На загальному тлі окресле&
них завдань монографія П. П. За&
харченка виглядає досить пере&
конливо. Автор вміло синтезував свій досвід
фахового історика і професіонала&юриста,
набутий ним на практичній ниві та за роки
викладання правових дисциплін у системі
вищої школи. Залучивши до роботи широ&
кий пласт літератури дореволюційних
дослідників поземельних відносин, юристів&
аналітиків різноманітних видів і форм права
власності на землю у Російській імперії, істо&
риків та істориків права радянської доби і су&
часників, а також великий масив опублікова&
них та вперше впроваджених до наукового
обігу архівних документів, у тому числі й нор&
мативний матеріал, що не увійшов до складу
Зібрання законів, Петро Захарченко розлого і
дохідливо показав процес еволюції права
власності на землю в українських губерніях у
період підготовки і проведення Селянської
реформи 1861 року та аграрної реформи П.
Столипіна у першій чверті ХХ ст. Показово,
що автором зібраний масштабний історіог&

* Захарченко П. Розвиток права власності на землю в Україні (середина ХІХ — перша чверть ХХ ст..): Моно=
графія. — К.: Атіка, 2008. — 296 с.
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рафічний матеріал, опрацьовані фонди не
лише українських архівів та книгосховищ, а
й міст Санкт&Петербурга та Москви.
Беззаперечним внеском автора у новизну
розроблюваної проблематики стало виявлен&
ня у Київському та Житомирському архівах
проектів
Київського,
Волинського,
Подільського дворянських губернських
комітетів, створених з ініціативи глави держа&
ви в усіх губерніях з часткою кріпосного насе&
лення щодо покращення побуту приватно&
власницьких селян. Зіставивши з іншими
раніше фрагментарно опублікованими ма&
теріалами, П. Захарченко дійшов цілком
обґрунтованого висновку — саме вони лягли
в основу більшості норм і приписів, ухвале&
них Положеннями 19 лютого 1861 року. Поза
тим, автор книги розкрив їхній сутнісний
зміст, продемонструвавши певний радикалізм
деяких дворянських губернських комітетів
щодо власного бачення постреформаторської
моделі поземельного устрою. За системне
оновлення регулювання земельних відносин
висловився
Харківський
губернський
комітет, запропонувавши передати селянам із
числа кріпосного населення надільну землю
на праві особистої чи сімейної власності. Да&
леко не антинародний чи антиринковий ха&
рактер, доводить автор, має багато інших по&
ложень дійсно Великої реформи 1861 року.
Об’єктом аналізу першого розділу мо&
нографії стала практично не відображена в
радянській і вітчизняній літературі пробле&
ма контрреформаційних урядових заходів
1880–90 років у галузі земельних відносин.
Витоки, причини та приводи появи означе&
ної проблеми автор бачить не у сфері полі&
тичній, як стверджувала радянська історіог&
рафія, а у економічно&правовій. Позаяк за&
конодавець
не
забороняв
продажу
надільних земель до моменту їхнього по&
вного викупу, певна частина селянства ско&
ристалася цією правовою прогалиною,
відчуживши її на користь іншої юридичної
чи фізичної особи. Саме на недопущення
відчуження наділів, по яких не відшкодова&
ний викупний борг, спрямований відомий
Указ імператора від 14 грудня 1893 р. Його
нормами запроваджувалися певні обмежен&
ня права продажу надільних ділянок, не
скасовуючи право селянської власності на
неї. Нам імпонує методика аналізу, дока&
зовість висновків та авторська інтерпре&
тація їх обґрунтування.

158

Непідробний інтерес, на нашу думку,
викликає здійснена порівняльна характерис&
тика основних положень земельного законо&
давства за реформою 19 лютого 1861 р. з
приписами норм столипінського аграрного
законодавства. У праці достатньо часто за&
стосовується один із загальних методів
дослідження — порівняльний. Він викорис&
товувався автором при зіставленні норма&
тивно&правових актів, прийнятих у різні
періоди і спрямованих на спільний правовий
сегмент — земельні суспільні відносини.
Проте вживаність названого методу жодним
чином не перешкоджає логіці та цілісності
викладу матеріалу. Навпаки, такий підхід дає
можливість читачеві самому простежити за
зміною змісту та обсягів нормативного регу&
лювання права власності на землю у певному
часовому вимірі.
До безумовних чеснот монографічної
праці з повним правом можна віднести та&
кий пласт, інколи позначених, але, почасти,
висвітлених наукових проблем, як: пошуки
оптимальної моделі правового забезпечення
регулювання сервітутних відносин у гу&
берніях Правобережної України; здійснення
поземельного устрою таких категорій насе&
лення, як малоросійські козаки, дніпровські
лоцмани, татари&поселенці тощо. Низка з
них у такому обсязі вперше висвітлюється і
аналізується як у радянській, так і у вітчиз&
няній історично&правовій літературі.
Поряд з тим вважаємо за необхідне реко&
мендувати авторові монографії у своїх
подальших наукових публікаціях включати
до розділу «Додатки» переважно не
опублікований (хай і важливий — Авт.), а
вперше виявлений, насамперед нормативно&
правовий та архівний матеріали.
Таким чином, монографічне досліджен&
ня П. Захарченка «Розвиток права власності
на землю в Україні (середина ХІХ — перша
чверть ХХ ст.) містить у собі значну наукову
новизну, актуалізує проблему земельних
відносин, зокрема еволюцію права власності
на землю в українських губерніях Російської
імперії, демонструє результативність пере&
творень у період проведення столипінської
аграрної реформи. Рецензована монографія
може вважатись такою, що здійснила істот&
ний науковий внесок у розроблення проблем
історії українського земельного права.
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КОНКУРС НА ПРИСУДЖЕННЯ
ПРЕМІЇ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Оголошується конкурс на присудження запровадженої спільним рішенням
Президії Академії правових наук України та Вченою радою Національної юридичної
академії України ім. Ярослава Мудрого Премії імені Ярослава Мудрого, яка має за мету
колективне визнання видатних заслуг науковців&правознавців та практиків&юристів
України в розбудові правової демократичної держави України.
Премія має 4 номінації: 1) за видатні досягнення в науково&дослідницькій
діяльності з правознавства; 2) за видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів;
3) за видатні заслуги в законотворчій, судовій та правозастосовчій діяльності; 4) за
підготовку й видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих
закладів освіти.
Висунення кандидатів на присудження Премії провадиться: рішеннями комітетів
Верховної Ради України, Верховним Судом України, Конституційним Судом України,
Вищим господарським судом України, Вищим адміністративним судом України,
колегіями Генеральної прокуратури України, колегіями центральних правозастосовчих
органів, вченими радами юридичних навчальних і наукових закладів.
Премія присуджується таємним голосуванням на засіданні Комітету з присудження
Премії імені Ярослава Мудрого, який створюється із представників юридичної
громадськості України спільним рішенням Президії Академії правових наук України і
Вченої ради Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.
Особам, яким присуджується Премія, видається Диплом лауреата, пам’ятний
нагрудний знак — медаль і грошова винагорода.
У конкурсі на присудження Премії імені Ярослава Мудрого можуть брати участь:
автори монографій, підручників, циклів наукових праць (кандидати та доктори
юридичних наук); особи, які мають видатні досягнення в підготовці докторів і
кандидатів юридичних наук або видатні досягнення у службовій чи громадській
діяльності, в галузі підготовки юридичних кадрів, у законотворчій та правозастосовчій
діяльності.
Конкурс може проводитися за участю як однієї особи, так і групи осіб (як правило,
не більше восьми). За результатами конкурсу присуджується по 3 (три) премії з кожної
номінації.
Подання на конкурс повинно мати конкретний характер і бути підтверджено
необхідними документами. До нього обов’язково додаються наукові праці, що
подаються на конкурс, а також такі документи: а) рішення колективного органу про
висунення кандидатур (кандидатів) на присудження Премії; б) перелік наукових
праць авторів (осіб); в) довідка про особу, яку висунуто на присудження Премії;
г) розгорнута інформація щодо видатних заслуг особи з тієї чи іншої номінації.
Документи мають бути оформлені відповідно до вимог діловодства і підписані
керівником установи.

Термін подання документів на присудження Премії імені Ярослава Мудрого —
до 30.09.2008 р.
на адресу: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.
Тел. для довідок: 7049320, факс. 7041135.
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