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Проблеми реалізації прав і свобод людини
та громадянина в Україні
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
У ГАЛУЗІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ
ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ*

Н. КАРПАЧОВА
Уповноважений
Верховної Ради України
з прав людини
Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недо
торканність і безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю.
Конституція України, ч. 1 ст. 3

Л

юдство пройшло довгий і тер
нистий шлях до усвідомлення
неспростовуваної істини, що
«визнання гідності, яка властива всім
членам людської сім’ї, і рівних та
невід’ємних їх прав є основою свобо
ди, справедливості та загального ми
ру». Цим визнанням розпочинається
один із найважливіших міжнародних
документів — Загальна декларація
прав людини [1], 60річчя прийняття
якої широко відзначалося у минулому
році. Саме у Декларації закладено ос
нови розбудови системи міжнародних
стандартів прав людини. І хоч її поло
ження мають рекомендаційний харак
тер, вони є універсальними для усіх
країн.

Наступним кроком світової спільно
ти у розробленні й прийнятті міжнарод
них стандартів прав людини стали
міжнародні документи, зокрема, Між
народний пакт про громадянські і
політичні права [2], Міжнародний пакт
про економічні, соціальні і культурні
права [3]. Пакти разом із двома додат
ковими протоколами та Загальною дек
ларацією прав людини становлять
Міжнародний білль про права людини.
Крім того, Генеральною Асамблеєю
ООН було ухвалено ряд універсальних
конвенцій у галузі прав людини [4].
Система стандартів міжнародно
правового регулювання праці містить
ся в конвенціях, прийнятих Міжна
родною організацією праці [5].

* В основу статті покладено виступ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Н. Карпачової
при представленні Спеціальної доповіді Уповноваженого «Стан дотримання Україною міжнародних стан
дартів у галузі прав і свобод людини» 10 грудня 2008 р.

© Н. Карпачова, 2009
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ У ГАЛУЗІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Система універсальних міжнарод
них договірних зобов’язань держав
суттєво доповнюється регіональними
угодами, зокрема: Конвенцією про за
хист прав людини і основних свобод
1950 р. та 14ма протоколами до неї,
Європейською конвенцією про запо
бігання катуванням чи нелюдському
або такому, що принижує гідність, по
водженню чи покаранню, Європейсь
кою соціальною хартією, Додатковим
протоколом до Європейської соціаль
ної хартії, Рамковою конвенцією про
захист прав національних меншин,
Європейською хартією про регіональ
ні мови і мови меншин, Європейською
хартією про місцеве самоврядування,
Європейською конвенцією про пере
дачу засуджених осіб 1983.
Вагомим кроком України в набли
женні до міжнародних стандартів у
галузі прав людини має стати ратифі
кація Європейської конвенції про
компенсацію збитків жертвам насиль
ницьких злочинів. Тому Уповноваже
ний з прав людини направила Прези
дентові України подання щодо необ
хідності ратифікації цієї Конвенції,
зважаючи на численні випадки пору
шень прав наших співвітчизників на
таке відшкодування.
Уповноважений з прав людини та
кож направила Президентові України
подання щодо необхідності розпочати
підготовку до процедури підписання
та ратифікації Україною Факульта
тивного протоколу до Міжнародного
пакту про економічні, соціальні і куль
турні права, який ООН відкриє для
приєднання з вересня 2009 р. Цей над
звичайно актуальний міжнародний
документ, ухвалений Генеральною
Асамблеєю ООН 10 грудня 2008 р., у
день 60річчя Загальної декларації
прав людини. Він має на меті гідно
відповісти на нові виклики та загрози
правам і свободам людини, породжені
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світовою фінансовоекономічною кри
зою. Завдяки Факультативному про
токолу, робота над яким тривала понад
20 років, уперше в історії будьяка осо
ба матиме можливість захистити свої
економічні, соціальні та культурні пра
ва на міжнародному рівні.
Пакти та Конвенції ООН запрова
дили конкретні механізми контролю
за захистом відповідних прав. Зокре
ма, було створено конвенційні коміте
ти ООН, на які було покладено
здійснення нагляду за дотриманням
зобов’язань, узятих державами —
учасницями цих договорів. Комітети
аналізують представлені державами
доповіді та дають оцінку ефективності
виконання взятих державних зобо
в’язань у царині прав і свобод людини,
а також розробляють рекомендації і
приймають заключні зауваження.
У 2006 р. ГА ООН створила Раду з
прав людини ООН замість одноймен
ної Комісії, репутація якої була підірва
на політизацією та вибірковістю. До її
складу обрано представників 47 дер
жав — членів ООН. Усі вони (держави)
мають дотримуватися високих стан
дартів захисту прав людини. Як зазна
чав під час відкриття 1ї сесії Ради з
прав людини тодішній Генеральний се
кретар Кофі Аннан, створення Ради
знаменує собою нову еру в діяльності
ООН. Рада запровадила механізм
Універсального періодичного огляду
національних доповідей країн — членів
ООН з питань дотримання ними прав
людини.
Унікальним механізмом контролю
та захисту прав людини є інститут ом
будсмана, який було створено вперше в
історії людства 200 років тому у
Швеції. Сьогодні цей інститут функ
ціонує у понад 100 країнах світу.
10 років ефективно функціонує інсти
туція омбудсмана в Україні, з назвою —
Уповноважений Верховної Ради
5

Н. Карпачова

України з прав людини. Міжнародною
спільнотою вона визнана однією з
сильних моделей [6].
Україна є учасницею 220 угод у
рамках ООН, 64 угод у рамках Ради
Європи (ще 27 угод підписано, але не
ратифіковано), а також ратифікувала
55 конвенцій Міжнародної організації
праці. Це свідчить про те, що наша
держава прагне запроваджувати між
народні стандарти у галузі прав люди
ни і має певні здобутки на непростому
шляху до формування демократично
го, громадянського суспільства, додер
жання принципів верховенства права.
На жаль, ми не можемо бути задо
волені тим, як ці стандарти дотриму
ються в Україні [7]. Про це, зокрема,
свідчать зауваження і рекомендації
конвенційних органів ООН, які роз
глядають періодичні доповіді, подані
до них Україною. Висококваліфіко
вані експерти за результатами розгля
ду доповідей готують свої заключні за
уваження, які, зазвичай, крім відобра
ження позитивних досягнень держави
за звітний період, факторів і труд
нощів, що перешкоджають реалізації
взятих зобов’язань, формулюють свої
висновки та рекомендації щодо стану
дотримання прав і свобод людини.
Абсолютна більшість зауважень та ре
комендацій конвенційних органів
ООН щодо України є об’єктивними та
справедливими.
Однак тривалий час у нашій країні
ці зауваження та рекомендації не оп
рилюднювалися. Влада фактично
приховувала не тільки самі доповіді
про ситуацію з правами людини, які
відправлялись Україною в ООН, а й
зауваження і рекомендації конвен
ційних органів за підсумками розгля
ду цих доповідей. Це позбавляло
інформації депутатський корпус,
урядовців, науковців, громадські орга
нізації, пересічних громадян про пози
6

цію та оцінку ООН щодо ситуації з
дотриманням прав і свобод людини в
суверенній Україні. Тому за ініціати
вою Уповноваженого з прав людини у
2004 р. було здійснено видання збір
ника документів «Заключні зауважен
ня та рекомендації конвенційних
органів ООН щодо доповідей України
в сфері дотримання прав людини» ук
раїнською, російською та англійською
мовами [8, 448].
На той час заступник голови Комі
тету ООН з прав людини Р. Вєру
жевський наголосив: «Публікація
заключних зауважень конвенційних
органів ООН, які були прийняті після
розгляду доповідей України, є вельми
бажаною ініціативою. З одного боку,
таке оприлюднення допоможе відпо
відальним урядовим установам у їхніх
намаганнях поліпшити ситуацію у
сфері прав людини в країні, а з іншо
го — це надасть організаціям грома
дянського суспільства інструмент
контролю» [8, 7].
60річчя Загальної декларації прав
людини стало найкращою нагодою
звірити стан дотримання прав і
свобод людини із міжнародними
стандартами. Цій меті й відповідає
представлена у грудні 2008 р. Верхов
ній Раді України Спеціальна доповідь
Уповноваженого з прав людини
«Стан дотримання Україною міжна
родних стандартів у галузі прав і
свобод людини» [9]. У цій Доповіді
зроблено моніторинг стану дотриман
ня Україною міжнародних стандартів.
Він базується передусім на зауважен
нях і рекомендаціях конвенційних
органів ООН за 17 років незалежності
України за підсумками розгляду її
доповідей. Це дає можливість оцінити
рівень відповідності виконання цих
високих стандартів у нашій державі та
зрозуміти основні проблеми на цьому
шляху.
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Спеціальна доповідь підсумовує
рік 60річчя Загальної декларації прав
людини та 10річчя створення в Украї
ні інституту Уповноваженого Верхов
ної Ради України з прав людини, який
і було засновано на розвиток ідей
Загальної декларації прав людини.
До Спеціальної доповіді додано ма
теріали зауважень і рекомендацій кон
венційних органів ООН за весь період
від часу проголошення незалежності
України. Також уперше оприлюдню
ються матеріали Ради ООН з прав лю
дини за результатами розгляду в
2008 р. Універсального періодичного
огляду щодо стану дотримання прав і
свобод людини в Україні. Наша дер
жава стала одним із перших членів
новоствореної Ради ООН і тому та
кож однією із перших представила
Національну доповідь про стан дотри
мання прав і свобод людини.
Насамперед важливо привернути
увагу до проблемних моментів стану
дотримання Україною міжнародних
стандартів у галузі прав і свобод люди
ни відповідно до ратифікованих
міжнародних договорів, починаючи з
розгляду Міжнародного пакту про
економічні, соціальні і культурні пра
ва. Дотриманням міжнародних стан
дартів саме за цим Пактом в Україні
існують найгостріші проблеми. Зокре
ма, Комітет ООН з економічних,
соціальних та культурних прав зазна
чив, що перехід державиучасниці до
ринкової економіки негативно впли
нув на реалізацію та здійснення прав,
передбачених у Міжнародному пакті,
призвів до високого рівня бідності
переважної більшості населення.
На моє переконання, саме бідність є
брутальним порушенням прав люди
ни, і через неї унеможливлюється ре
алізація всіх інших прав. Проблема
бідності була офіційно визнана на дер
жавному рівні лише після привернен
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ня уваги до цієї проблеми Представ
ництва ООН в Україні та Омбудсмана.
Проте, попри вжиті заходи, за офі
ційними даними, близько 30 % насе
лення України досі перебуває у стані
бідності. А якщо ж застосовувати кри
терій бідності, встановлений Світовим
банком, який дорівнює денному спо
живанню на три долари США, то до
категорії бідних в Україні треба відне
сти майже 70 % її населення. В основі
проблеми бідності в Україні, де існу
ють розвинуті промисловість і сіль
ське господарство, є високим рівень
освіченості населення, лежить насам
перед брутальне порушення прав біль
шості членів українського суспільства
на доступ до ресурсів, до національно
го багатства.
До найбільш уразливих верств
населення з високим рівнем бідності
належать інваліди, пенсіонери, меш
канці села. Особливо потерпають сім’ї
з дітьми, де бідність зростає прямо
пропорційно кількості дітей.
Саме низький рівень доходів є од
ним із чинників сучасної демографіч
ної кризи, внаслідок якої Україна
втратила за останні 15 років понад
6 млн населення.
Органами влади не забезпечено ре
ального виконання вимог Міжнародно
го пакту про економічні, соціальні і
культурні права, що стосуються трудо
вих прав громадян, зокрема, щодо без
перешкодного здійснення громадянами
права на працю (ст. 6), гарантування
рівних можливостей у виборі професії
та роду трудової діяльності (ст. 7).
Рівень заробітної плати більшості пра
цюючих у країні не може забезпечити
навіть мінімальних потреб їхніх сімей, а
близько 1,5 млн найманих працівників
отримують заробіток, нижче прожитко
вого мінімуму, який становить 669 грн.
Для забезпечення конституційного
права працівників на заробітну плату,
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не нижчу від визначеної законом,
потрібно передбачити в проекті Зако
ну України «Про Державний бюджет
України на 2009 рік» встановлення з
1 січня 2009 р. мінімальної заробітної
плати на рівні, не нижчому від про
житкового мінімуму для працездат
них осіб, як це передбачено положен
нями Кодексу законів про працю
України та Законом України «Про оп
лату праці», що набирають чинності з
1 січня 2009 р.
Не подолано таке ганебне явище,
як заборгованість із виплати заробіт
ної плати, яка на 1 листопада 2008 р.
становила понад 1 млрд грн, і, до того
ж, зросла в понад півтора раза,
порівняно з початком року.
Не виконуються вимоги ст. 7 Пакту
щодо права кожного на умови роботи,
які відповідають вимогам безпеки та
гігієни. Надто високим залишається
рівень виробничого, у тому числі
смертельного, травматизму.
Ситуація, яка склалася в Україні із
забезпеченням права громадян на охо
рону здоров’я, не відповідає стандар
там, закріпленим, зокрема, у ст. 12
Міжнародного пакту про економічні,
соціальні і культурні права, якою
передбачено, що державаучасниця
визнає право кожної людини на най
вищий досяжний рівень фізичного та
психічного здоров’я, на створення
умов, які забезпечували б усім медич
ну допомогу і медичний догляд у разі
хвороби.
Про масове порушення права гро
мадян на охорону здоров’я та медичну
допомогу свідчить значне зростання
звернень до Уповноваженого з цих пи
тань — за останні п’ять років — майже
у 1,5 раза. Недостатній рівень бюджет
ного фінансування у сфері охорони
здоров’я — лише 50 % від потреби,
низька заробітна плата медичних
працівників — 1 140 грн на місяць, або
8

60 % середньої заробітної плати по Ук
раїні, зростання обсягу платних ме
дичних послуг та їх висока вартість
викликають справедливі нарікання
громадян.
За низького життєвого рівня біль
шості населення, скорочення мережі
санаторнолікувальних закладів заго
стрюється проблема боротьби з поши
ренням таких хвороб, як туберкульоз,
наркоманія, СНІД. Так, серйозною
проблемою, яка, без перебільшення,
загрожує національній безпеці Украї
ни, є туберкульоз, адже захворюва
ність на цю хворобу та смертність від
неї залишається на рівні, що визначає
його як епідемію, перевищуючи відпо
відні показники у більшості країн
Європейського Союзу. Тільки у
2007 р. кількість осіб, які захворіли на
туберкульоз, в Україні становила по
над 37 тис. Щороку від туберкульозу
помирає близько 10 тис. наших
співвітчизників.
Глобальна фінансовоекономічна
криза загострила існуючу ситуацію та
звела нанівець усі сподівання на
соціальну справедливість. Різко зрос
ла нерівність між бідними і багатими
як усередині країн, так і в міжнародно
му масштабі — світ чітко розділився
на так званий золотий мільярд багатих
країн та решту бідних країн, у яких
проживає понад 5 млрд людей.
Треба відмітити, що на пропозицію
Уряду 31 жовтня 2008 р. прийнято За
кон України «Про першочергові захо
ди щодо запобігання негативним
наслідкам фінансової кризи та про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України». Проте заходи влади
щодо подолання наслідків кризи фак
тично роблять багатих ще багатшими,
а бідних — ще біднішими.
В Уповноваженого викликає особ
ливу тривогу те, що внаслідок кризи
вже відбуваються масові звільнення
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до 7 000 працівників щодня. Загалом,
за прогнозами Кабінету Міністрів
України, безробіття в Україні зросте
майже на 4 млн через падіння вироб
ництва.
Невпинно знижується рівень заро
бітної плати та зростає заборгованість
із її виплати. Велику стурбованість
викликають наміри органів влади за
морозити рівень соціальних гарантій в
оплаті праці. Усе це призводить до
подальшого зубожіння населення та
масового порушення прав українських
громадян.
Дуже гостро стоїть питання збере
ження стабільності фінансового стану
Пенсійного фонду України. Адже за
гальний обсяг боргу зі сплати внесків
до Пенсійного фонду зріс з початку
року майже на 500 млн грн. Масові
звільнення працюючих та зменшення
рівня оплати праці на підприємствах
України неминуче призводять до ско
рочення надходжень до Пенсійного
фонду. Тому Уряд має вжити ком
плексних заходів для недопущення
невиплати пенсій.
Низький рівень доходів стає нездо
ланною перешкодою в реалізації жит
тєво важливих прав людини — на до
статнє харчування, медичну допомогу,
освіту, житло, правову допомогу тощо.
За даними соціологічних досліджень,
унаслідок світової кризи кожен дру
гий громадянин України уже почав за
ощаджувати, тобто економити, на про
дуктах харчування, а майже 20 % —
вже економлять і на медикаментах.
Водночас, як зазначають експерти,
певні комерційні банки використову
ють доступ до валютних коштів
Національного банку України для
спекулятивних операцій з валютою,
що призвело до непомірного зростан
ня вартості долара США та євро, що в
свою чергу різко прискорило інфля
цію та зростання цін і тарифів. Також
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слід відмітити, що кредит МВФ Украї
ні фактично йде на підтримку фінан
сової та банківської системи, переваж
но приватних банків, тобто на користь
найбільш багатої частини суспільства,
та на оплату послуг закордонних екс
пертів — 30 млн євро, а тягар від нього
ляже на плечі платників податків на
багато років.
В умовах загострення фінансової
кризи Уповноважений виступила на
захист прав громадян на власність по
вкладах у банках України. У поданні
до Голови Національного банку Украї
ни В. Стельмаха було висловлено про
хання забезпечити право на вільне во
лодіння, користування та розпоря
дження власністю громадян по
вкладах та скасувати заборону на до
строкове зняття депозитів фізичними
та юридичними особами, запровадже
ну постановою Правління Національ
ного банку України «Про додаткові за
ходи щодо діяльності банків» від
11 жовтня 2008 р. № 319. На жаль,
проблему так і не розв’язано.
Вважаю, що держава повинна
негайно вжити кардинальних анти
кризових заходів для пом’якшення
наслідків фінансової кризи, зокрема
збереження існуючих робочих місць.
Особливо це стосується підприємств
будівельної, металургійної та хімічної
промисловості.
Міжнародний пакт про громадян
ські і політичні права. Попри значні
зусилля держави, частина статей цьо
го документа належно не виконується.
До цього постійно привертає увагу
Комітет ООН з прав людини, насам
перед щодо нагальної потреби у
продовженні судової реформи.
Серед найважливіших проблем для
України залишається забезпечення
права громадян на справедливий суд і
виконання судових рішень. Віддзерка
ленням цього є статистика Європей
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ського суду, який ухвалив вже
450 рішень проти України, у понад
90 % з яких констатовано порушення
права на справедливий і своєчасний
судовий розгляд. За останні сім років
на виконання рішень Європейського
суду (включно з рішеннями націо
нальних судів) з Державного бюджету
сплачено понад 18 млн грн. А це все
кошти платників податків.
Важливою є безоплатна правова
допомога соціально незахищеним гро
мадянам, причому не лише у кримі
нальних, а й у цивільних та адмініст
ративних справах. Адже це доступ до
правосуддя абсолютної більшості
громадян України. Через відсутність
такої допомоги найбідніші прошарки
населення не можуть сьогодні захи
стити свої права — щороку позивачам
у зв’язку з неусуненням процедурних
недоліків
повертається
близько
10 тис. адміністративних та 70 тис.
цивільних позовів.
Для вирішення цього питання у
лютому 2006 р. Уповноваженим з прав
людини вносилося подання Прези
дентові України. Указом Президента
була затверджена Концепція форму
вання системи безоплатної правової
допомоги в Україні. Але, попри очіку
вання, наступних кроків не було зроб
лено. Парламенту, нарешті, потрібно
прийняти нові закони України — «Про
адвокатуру» та «Про безоплатну пра
вову допомогу». Це і буде допомогою
парламентаріїв у захисті прав найбід
ніших громадян.
Необхідно звернути увагу до
надзвичайно болючого питання —
оскарження рішення суду щодо адмін
арештів. Право на оскарження постій
но порушується, на чому наголошу
ють конвенційні органи ООН. Є необ
хідність внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопо
рушення із запровадженням у ньому
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апеляційного, касаційного порядку
перегляду судових рішень. Очевидно,
не випадково Європейський суд з прав
людини у справі «Гурепка проти
України» у рішенні від 6 вересня
2005 р. визнав порушення прав заяв
ника за ст. 2 Протоколу № 7 до Євро
пейської конвенції з прав людини. Суд
констатував відсутність в українсько
му законодавстві можливості оскар
ження рішення суду про притягнення
до адміністративної відповідальності.
Щороку близько 70 тис. адмінаре
штованих позбавлені конституційного
права на оскарження судових рішень
саме з цього питання. Тому у квітні
2008 р. Уповноваженим з прав людини
було внесене подання Президентові
України про захист права людини на
оскарження судових рішень у справах
про адмінправопорушення. За дору
ченням Президента такий законопро
ект був розроблений і поданий
Урядом до Верховної Ради України.
Важливо, що нещодавно Верховна
Рада України все ж таки спромоглася
через зміни до Кодексу України про
адміністративні правопорушення, що
стосуються безпеки дорожнього руху,
ввести й апеляційний порядок оскар
ження судових рішень у справах про
адміністративне правопорушення, в
тому числі й адмінарештів.
Щоб ефективно захищати права
людини, що є обов’язком суддів, треба,
щоб сам суддя був захищений. Та й
справедливість стосовно самих суддів
в Україні також поставлена під загро
зу. Саме про таку позицію нещодавно
Уповноваженим з прав людини було
заявлено на ІХ з’їзді суддів України.
Це цілком узгоджується з принципа
ми верховенства права, незалежності
суддів та з дотриманням поваги до
прав людини. Нині відбуваються
спроби проштовхнути у парламенті
закон, спрямований фактично на руй
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націю системи правосуддя, на вста
новлення контролю над судами з боку
інших гілок влади та політичних сил,
на послаблення інституту відпові
дальності суддів. Як Уповноважений з
прав людини категорично заперечую
проти такого реформування — систе
му правосуддя в Україні треба не руй
нувати, а зміцнювати!
Не можна не зауважити, що майже
тисяча суддів чекають свого призна
чення у Верховній Раді України, а зна
чить гальмується право на своєчасний
судовий розгляд. А чого вартий Указ
Президента України про ліквідацію
Окружного адміністративного суду
міста Києва! Ліквідація у такий спосіб
суду та звільнення суддів з посад по
рушує принцип незалежності суддів,
закріплений у міжнародних докумен
тах та Конституції України, і фактич
но унеможливлює захист багатьох
конституційних прав людини у столи
ці нашої держави. Тому Уповноваже
ний публічно звернулася до Прези
дента України як гаранта дотримання
конституційних прав і свобод людини
щодо зупинення дії указів про звіль
нення суддів та ліквідації суду заради
забезпечення принципу верховенства
права, встановлення миру і спокою в
державі та дотримання конституцій
них прав і свобод людини.
Генеральною Асамблеєю ООН у
1965 р. була прийнята Міжнародна
конвенція про ліквідацію всіх форм ра
сової дискримінації. Після її ратифі
кації у 1969 р. Україна представила
Комітету з ліквідації расової дискримі
нації вже 18 періодичних доповідей.
Країною постійно вживаються заходи
щодо боротьби з різними формами
дискримінації. Верховною Радою
України внесено ряд доповнень до за
конів України, які забороняють пропа
ганду расової й етнічної ненависті та
створення організацій і політичних
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партій, які засновуються на принципах
расової ненависті чи дискримінації.
У березні 2007 р. запрацював Держав
ний комітет у справах національностей
та релігій, до відання якого належать
питання боротьби з проявами расизму
і расової дискримінації.
Та попри суттєве вдосконалення за
конодавства, у країні гостро стоять
проблеми виконання Україною зобо
в’язань, передбачених цією Конвен
цією. Незалежний моніторинг Упов
новаженого свідчить, що в суспільстві
наростають негативні тенденції щодо
проявів ксенофобії, релігійної, націо
нальної та расової нетерпимості. Про
тягом останніх років залишається
значною кількість випадків насильст
ва та вандалізму на релігійному, етніч
ному та расовому ґрунті. Так, у 2007 р.
жертвами нападів на расовому ґрунті
стали 94 іноземці, передусім афри
канці, араби, вихідці із АзіатськоТи
хоокеанського регіону, з яких дев’яте
ро були вбиті. 2008 р. скоєно вже
76 таких нападів, загинуло п’ятеро.
У 2006–2007 рр. зафіксовано 92 акти
наруги над могилами, в тому числі сім
випадків, що стосуються пошкоджен
ня святинь та надгробків у місцях по
ховань. Невипадково 2007 р. у складі
СБУ та МВС створені відповідні під
розділи щодо правопорушень на расо
вому, етнічному та релігійному ґрунті.
Водночас треба відмітити, що
Комітет ООН з ліквідації расової дис
кримінації висловив стурбованість
відсутністю випадків порушення кри
мінальних справ за ст. 191 Криміналь
ного кодексу щодо злочинів, вчинених
стосовно іноземців. Тільки останнім
часом ситуація почала виправлятися —
вже порушено кілька кримінальних
справ проти злочинців за цією статтею.
На моє глибоке переконання, фак
ти таких правопорушень свідчать про
серйозні прогалини в державній полі
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тиці щодо протидії дискримінаційним
явищам у суспільстві, а також щодо
забезпечення прав національних мен
шин. Зважаючи на актуальність цих
питань, планую найближчим часом
представити Верховній Раді України
Спеціальну доповідь щодо стану
забезпечення прав національних мен
шин в Україні, підготовлену на основі
власного моніторингу Омбудсмана.
Україна приєдналася до ряду між
народних конвенцій, якими закріп
люється рівноправність жінок і чоло
віків, у тому числі й до Конвенції
ООН про ліквідацію всіх форм дис
кримінації щодо жінок, яку Україна
ратифікувала у 1981 р. Це дуже
важливо, адже забезпечення рівних
можливостей для представників обох
статей розглядається як один із визна
чальних факторів сучасного прогресу.
Це має ключове значення для побудо
ви справедливих і демократичних
суспільних відносин у XXI ст.
Україна представила Комітету
ООН з ліквідації дискримінації щодо
жінок шість періодичних доповідей з
цих питань. На виконання зобов’язань
відповідно до Конвенції ООН про
ліквідацію всіх форм дискримінації
щодо жінок та рекомендацій і заува
жень Комітету ООН були здійснені
конкретні кроки щодо забезпечення
гендерної рівності у країні. Зокрема,
парламентом ухвалено: Декларацію
про загальні принципи державної
політики щодо сім’ї та жінок, де було
передбачено підвищення ролі жінок у
економічному, політичному, соціаль
ному, культурному та духовному
житті країни; Сімейний кодекс Украї
ни, який закріпив рівні права та
обов’язки жінок і чоловіків у вирішен
ні сімейних питань; Закон України
«Про попередження насильства в
сім’ї», відповідно до якого створені
кризові центри та притулки для со
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ціальної реабілітації жінок і дітей —
жертв насильства; Закон України
«Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків»
(2005 р.), метою якого стало створен
ня державного механізму забезпечен
ня рівних прав і можливостей жінок і
чоловіків та заборонено дискримі
націю за ознакою статі. Відповідно до
ст. 9 цього Закону Уповноважений у
рамках здійснення контролю за додер
жанням прав та свобод людини і гро
мадянина здійснює контроль за дотри
манням рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків.
Поряд із цим під час розгляду
періодичних доповідей України Ко
мітетом ООН наголошено, що, попри
закріплення в національному законо
давстві положень Конвенції, у суспіль
стві зберігаються прояви прямої та не
прямої дискримінації жінок. Це сто
сується рівня оплати праці у галузях,
де домінує праця жінок, високого
рівня безробіття, особливо серед жінок
старшого віку, проявів побутового на
сильства, випадків торгівлі жінками,
істотної диспропорції участі жінок в
органах державної влади та місцевого
самоврядування на керівних посадах, а
також у парламенті країни.
Уповноважений повністю підтри
мує позицію Комітету ООН, який у
своїх рекомендаціях наполягає на не
обхідності застосування п. 1 ст. 4 Кон
венції стосовно вжиття тимчасових
спеціальних заходів, спрямованих на
прискорення встановлення фактичної
рівності між чоловіками та жінками.
Так, змінити ситуацію на краще можна
шляхом застосування позитивної дис
кримінації, яка дала б змогу значно
збільшити участь жінок у роботі
парламенту й уряду та в органах
місцевого самоврядування, що могло б
гармонізувати сучасні суспільні відно
сини в державі.
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У 1991 р. Україна ратифікувала
Конвенцію про права дитини, як і
більшість країн світу — 193, окрім
США і Сомалі. На виконання реко
мендацій Комітету ООН з прав дити
ни в українське законодавство імпле
ментовані положення Конвенції ООН
про права дитини, зокрема в Закон Ук
раїни «Про охорону дитинства»,
Сімейний кодекс України та інші
законодавчі акти. Україною також ра
тифіковані Факультативні протоколи
до Конвенції про права дитини щодо
торгівлі дітьми, дитячої проституції і
дитячої порнографії та щодо участі
дітей у збройних конфліктах; Кон
венція про цивільноправові аспекти
міжнародного викрадання дітей, а та
кож Європейська конвенція про
визнання та виконання рішень стосов
но опіки над дітьми та про поновлення
опіки над дітьми.
Завдяки впровадженню міжнарод
них стандартів у країні відбуваються
позитивні зміни: захист прав дітей стає
загальнодержавною політикою. Послі
довно формується цілісна система
захисту прав дітейсиріт і дітей, поз
бавлених батьківського піклування,
здійснюється програма реформування
системи закладів для цієї категорії
дітей. Згідно з Указом Президента
України 2008 р. оголошено Роком під
тримки національного усиновлення та
інших форм сімейного виховання
дітейсиріт і дітей, позбавлених бать
ківського піклування. Реалізуються
заходи щодо посилення соціального
захисту дітей та сімей з дітьми.
Проте, як свідчить моніторинг
Уповноваженого, болючими залиша
ються такі проблеми, як насильство
стосовно дітей та серед дітей, високий
рівень правопорушень неповнолітніх,
поширення наркоманії, бездогляд
ність, безпритульність, торгівля діть
ми. Тільки у 2007 р. від злочинних
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посягань потерпіли 12 тис. дітей. Що
річно майже 1 000 звернень щодо
порушення дитячих прав надходить
до Уповноваженого безпосередньо від
дітей чи в їхніх інтересах. Останнім
часом почастішали повідомлення про
дитячу жорстокість, зокрема, знущан
ня учнів над своїми однолітками, що
записуються на відеокамери мобіль
них телефонів і розповсюджуються в
мережі Інтернет. Такі випадки мали
місце в Чернівецькій, Запорізькій,
Одеській, Чернігівській, Полтавській
та інших областях. Попри поступове
зниження дитячої злочинності, зали
шаються високими показники вчи
нення неповнолітніми та за їх участю
тяжких злочинів. Так, у 2007 р. з май
же 20 тис. злочинів, вчинених особами
до 18 років, — 58 % є тяжкими та особ
ливо тяжкими. Причому злочинність
молодшає.
За десятиріччя, після запроваджен
ня кримінальної відповідальності за
торгівлю людьми, в Україну поверну
то 282 дитини, які стали жертвами
цього злочину. Але це лише «вершина
айсберга», оскільки ця злочинність
має латентний характер.
Більшість названих проблем не
тільки не вирішується, а й загост
рюється через соціальноекономічні
труднощі в державі, низький рівень
життя, зростання бідності та безро
біття. Тому дедалі частіше дітей втягу
ють у найгірші форми експлуатації —
зайняття проституцією, порнографією
тощо. Тільки за жебракування щороку
правоохоронці затримують від півто
ри до 2 тис. неповнолітніх.
Комітет ООН з прав дитини у своїх
зауваженнях особливо наголошував,
що в багатьох випадках українське за
конодавство є декларативним, а це не
сприяє досягненню державою високих
стандартів прав дітей, зміни відбува
ються повільно. Зокрема, національне
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законодавство все ще не приведене у
відповідність до вимог Конвенції
МОП № 138, якою встановлено міні
мальний вік працюючих дітей —
16 років. В Україні ж за деяких обста
вин дозволяється праця дітей навіть з
14 років. Як наслідок, маємо понад
400 тис. працюючих дітей, праця яких
нещадно експлуатується.
Створення ще у 1996 р. за ініціати
вою чинного Уповноваженого з прав
людини Центру з усиновлення дітей
сиріт мало на меті запровадження
пріоритету національного усиновлен
ня над іноземним. Проте Центр, який
діє при Мінсім’ямолодьспорту як де
партамент, фактично перетворився на
центр допомоги іноземним усиновлю
вачам. При цьому відсутня система
контролю за умовами виховання уси
новленої дитини в іноземних сім’ях,
що нерідко призводить до брутально
го порушення прав таких дітей.
Подібне трапилося з українськими
дітьми, усиновленими громадянами
США Крюгером і подружжям Хілт,
яких за вчинені злочини проти дітей
притягнуто до кримінальної відпові
дальності та позбавлено батьківства.
Майбутнє відібраних у них дітей, які
за американським законодавством
втратили українське громадянство,
вирішується органами опіки США,
причому без жодної участі у долях
дітей, які зберігають громадянство
України до 18 років, українських дип
ломатичних відомств.
Попри вимоги п. 6 ст. 283 Сімейно
го кодексу України, яким передбачене
право усиновлених дітей на вибір гро
мадянства після досягнення 18річно
го віку, при перетині кордону окремих
країн діти автоматично стають їх гро
мадянами, втрачаючи право вибору
громадянства в майбутньому. Щоб
запобігти такій ситуації, Уповноваже
ним було запропоновано Уряду Украї
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ни доповнити Порядок провадження
діяльності з усиновлення та здійснен
ня нагляду за дотриманням прав дітей
після усиновлення переліком зобо
в’язань іноземних усиновлювачів при
усиновленні українських дітей, згідно
з яким забезпечується право дитини
до досягнення нею 18 років зберігати
громадянство України, як того вима
гає законодавство України.
Треба відмітити, що, кінець кінцем,
з 1 січня 2009 р. запроваджено допо
могу громадянам України при усинов
ленні дитини у такому ж розмірі, як і
при народженні першої дитини, та
збільшення розміру державної допо
моги на дітей, які виховуються під
опікою. Президент України звернувся
до Уряду, щоб передбачити в Держав
ному бюджеті на 2009 р. ці кошти.
Викликають глибоке занепокоєння
факти загибелі дітей з початку ни
нішнього навчального року в загаль
ноосвітніх школах Запоріжжя, Жито
мира, Луцька, Чернівецької області та
інших регіонів. За результатами про
вадження Омбудсман запропонувала
доповнити проект Комплексного пла
ну розвитку освіти в Україні на період
до 2011 р. рядом заходів щодо захисту
прав дітей на безпеку та належне ви
ховання, а також з метою розв’язання
цих проблем внесено відповідне по
дання Прем’єрміністрові України, яке
було підтримане Урядом.
Зпоміж іншого, Комітетом ООН з
прав дитини було рекомендовано на
далі удосконалювати спеціалізовану
медичну допомогу дітям, які постраж
дали від наслідків Чорнобильської ка
тастрофи. У зв’язку з цим важливо
відмітити значення українськоку
бинської програми лікування чорно
бильських дітей, завдяки якій медич
ну допомогу вже отримали понад
22 тис. маленьких громадян України.
Куба — єдина у світі країна, яка без
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платно всі ці роки надає висококвалі
фіковану допомогу в лікуванні україн
ських дітей.
Поліпшенню забезпечення прав
дітей відповідно до міжнародних стан
дартів мають сприяти: якнайшвидше
прийняття загальнодержавної програ
ми «Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права
дитини на період до 2016 року»; поси
лення відповідальності центрального
органу виконавчої влади, на який по
кладено обов’язок забезпечення прав
дітей; створення системи ювенальної
юстиції, запровадити яку наша країна
зобов’язалася ще у 1991 р., передусім
йдеться про створення спеціалізова
них судів з справ дитини.
Конвенція проти катувань та інших
жорстоких, нелюдських або таких, що
принижують гідність, видів поводжен
ня і покарання була ратифікована
Україною у 1987 р. Згідно із зобов’я
заннями за цією Конвенцією Украї
ною активно здійснювалися заходи
щодо боротьби із застосуванням тор
тур та інших жорстоких або таких, що
принижують гідність, видів поводжен
ня і покарання.
Невипадково Комітет ООН проти
катувань відзначив позитивні зміни,
зокрема, скасування смертної кари,
створення інституту Уповноваженого
Верховної Ради України з прав люди
ни з повноваженнями відвідувати й
мати цілковитий доступ до всіх місць,
де перебувають особи, позбавлені волі,
а також ухвалення нових редакцій за
конів України «Про імміграцію», «Про
біженців», Кримінального кодексу
України, що кваліфікує тортури як
кримінальний злочин, Кримінально
виконавчого кодексу. Україною 5 ли
стопада 1998 р. визнано компетенцію
Комітету ООН отримувати і розгля
дати повідомлення від держав та окре
мих осіб, а також знято застереження
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до ст. 20 Конвенції щодо конфіден
ційного розслідування.
За поданням Уповноваженого з
прав людини 4 лютого 2004 р. ратифі
ковано Конвенцію ООН проти транс
національної організованої злочин
ності 2000 р. та Протоколу до неї про
попередження і перешкоджання тор
гівлі людьми, особливо жінками та
дітьми. За безпосередньої ініціативи
та участі Уповноваженого було також
ратифіковано Факультативний прото
кол до Конвенції ООН проти катувань
та інших жорстоких, нелюдських або
таких, що принижують гідність, видів
поводження і покарання. Ратифікація
цього документа, яка була схвально
сприйнята Комітетом ООН проти
катувань, відкрила для України мож
ливість
створення
незалежного
превентивного механізму щодо запо
бігання тортурам. Попри це, питання
тривалий час перебувало в стадії дис
кусії, а зволікання зі створенням за
значеного механізму вже становило
порушення державою норм міжнарод
ного права та національного законо
давства. Нарешті, Міністерством юс
тиції України підтримано позицію
Омбудсмана щодо створення націо
нального контрольного механізму із
запобігання тортурам як окремого
державного органу зі спеціальним
статусом. Після підтримки цієї пропо
зиції Урядом Україна зможе забезпе
чити виконання взятих на себе зобо
в’язань.
З часу утворення інституції Упов
новаженого з прав людини одним із
пріоритетних напрямів здійснюваного
ним парламентського контролю є си
стемний моніторинг стану забезпечен
ня прав осіб, позбавлених волі, зокре
ма шляхом їх відвідування з візитами
«без попередження». За наполяган
ням Уповноваженого з прав людини
Урядом України проведено комплекс
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робіт щодо створення у більшості
пенітенціарних закладів та спеціаль
них установ міліції таких умов
тримання, які загалом відповідають
європейським стандартам. Та, попри
певний прогрес, ці необхідні кроки по
ки що не зняли всіх існуючих гострих
проблем.
На підставі моніторингу Уповнова
жений дійшла висновку про необхід
ність кардинального перегляду прак
тики використання в установах вико
нання покарань та слідчих ізоляторах
підрозділів спеціального призначен
ня, форми діяльності яких викликали
занепокоєння також у Комітеті ООН
проти катувань. Зокрема, йдеться про
використання цими підрозділами
спеціальних масок, що розцінюється
як залякування і погане ставлення до
засуджених.
Не завжди сприяє реальному усу
ненню порушень закону та не впливає
на поліпшення ситуації з дотриман
ням прав і свобод людини послаблен
ня в деяких регіонах прокурорського
нагляду, відсутність комплексного
підходу до його організації на цій
ділянці, нарощування кількості внесе
них прокурорами документів замість
принципового реагування. Докорінно
змінити ситуацію покликане Міні
стерство юстиції, на яке Урядом
України покладена реалізація ком
плексу заходів щодо спрямування і
координації діяльності Державного
департаменту України з питань вико
нання покарань із здійснення ним
правозастосовних, правоохоронних та
інших спеціальних функцій.
Комітет ООН у своїх зауваженнях і
рекомендаціях постійно наголошує на
застосуванні в Україні тортур і жор
стокого поводження під час тримання
під вартою, затриманні осіб без санкції
суду та недоставлені до суду протягом
трьох діб, установлений законом
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72годинний термін, випадках відсут
ності реєстрації фактичного часу аре
шту, обмеження доступу до адвокатів і
незалежних лікарів, зловживання
адміністративним затриманням на
термін до 15 діб.
Подібні скарги є типовими і на ад
ресу Уповноваженого з прав людини.
Майже кожна п’ята з них — з місць
позбавлення волі. Якщо у 2007 р.
з приводу катувань, жорстокого та не
людського поводження чи покарання
надійшло 1 053 звернення, то в
2008 р. — 1 380, тобто на третину
більше.
На превеликий жаль, останнім ча
сом маємо кілька випадків, коли за
стосування правоохоронцями тортур
призвело до загибелі людей. Це зафік
совано на деяких фотографіях, зокре
ма, у нас є фотокартки з зображенням
26річного робітника з міста Городок
Львівської області Юрія Мозоли,
який був закатований у слідчому ізо
ляторі СБУ. Знівечене тіло людини,
яке лежить у труні. Це був 1996 р.
Його обвинувачували у скоєнні
вбивств, що, як з часом з’ясувалося,
вчинив серійний маніяк Онопрієнко.
На іншій фотографії — батько трьох
дітей Петро Худак, 1961 року народ
ження, закатований до смерті працівни
ками міліції у приміщенні Надвірнян
ської міліції ІваноФранківської об
ласті у 2007 р. Що треба ще зробити в
Україні, щоб припинити страшні злочи
ни проти самого життя, найголовнішо
го права людини—! Відстань між цими
подіями — дев’ять років, але тортури,
які забирають життя людини, трива
ють. Попри все це, деякі високі поса
довці й досі не визнають наявності тор
тур. На жаль, вони існують. І тому ми
всі маємо об’єднувати наші зусилля у
боротьбі проти цього зловісного явища.
Комітет ООН за наслідками роз
гляду останньої, п’ятої періодичної
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доповіді України також зауважив, що
визначення катувань у ст. 127 Кримі
нального кодексу України не повною
мірою відображає всі елементи, наве
дені у ст. Конвенції, зокрема щодо
дискримінації, а тому Україні було ре
комендовано привести їх визначення
у повну відповідність до зазначеної
норми Конвенції та забезпечити, щоб
на основі ст. 127 Кримінального ко
дексу можна було притягти до кримі
нальної відповідальності всіх винних
державних посадових осіб.
Проте Законом України «Про вне
сення змін до Кримінального та
Кримінальнопроцесуального кодек
сів України щодо гуманізації кримі
нальної відповідальності» від 15 квіт
ня 2008 р. фактично було спотворено
зміст та структуру цієї статті. Замість
того щоб поширити дію частин 3 і 4 не
тільки на правоохоронців, а й на всіх
посадових осіб, ці норми були виклю
чені зовсім. Хоча ч. 3 ст. 127 встанов
лювала кримінальну відповідальність
правоохоронців за застосування тор
тур у вигляді позбавлення волі на
строк від 10 до 15 років. А частиною 4
цієї статті передбачалося позбавлення
волі на строк від 12 до 15 років або
довічне ув’язнення. Тепер такі дії ка
раються позбавленням волі від 3 до
7 років, зокрема й для правоохоронців.
Водночас моніторинг Уповноваже
ного засвідчує, що навіть за умови
пом’якшення законодавства практика
застосування кримінальних покарань
до працівників правоохоронних орга
нів за вчинення катувань не змінилася
і продовжує кваліфікуватись за ст. 365
КК України, якою встановлюється
кримінальна відповідальність за пере
вищення влади або службових повно
важень.
Комітет ООН також зазначив, що
для України значною проблемою
залишаються через перетворення на
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додаткове покарання та страждання
погані умови тримання ув’язнених,
переповнення тюрем, поширення
захворюваності на туберкульоз та
ВІЛ/СНІД, непридатність слідчих
ізоляторів для тривалого тримання
хворих під вартою. Тому Комітет
ООН рекомендував Україні вжити
ефективних заходів для поліпшення
умов тримання під вартою, зменшення
переповненості тюрем, забезпечення
потреб усіх осіб, які перебувають під
вартою, медичним обслуговуванням
відповідно до міжнародних норм.
Уповноважений змушена констату
вати, що до цього часу, на жаль, всупе
реч міжнародним стандартам, незмін
ною залишається норма житлової
площі у слідчих ізоляторах — 2,5 кв. м,
яка потребує збільшення до 4 кв. м як
для заарештованої, так і для засудже
ної людини. Загалом питання створен
ня людських умов перебування ув’яз
нених у місцях позбавлення волі
потребує невідкладного вирішення.
На підставі моніторингу за участю
представників органів державної вла
ди, прокуратури, правозахисників,
журналістів, науковців та незалежних
експертів 8 листопада 2007 р. Уповно
важеним були проведені Перші
омбудсманівські публічні слухання
щодо обговорення актуальних питань
дотримання прав, свобод і законних
інтересів осіб, які перебувають у міс
цях попереднього ув’язнення, та ви
роблено нові конструктивні підходи
щодо вжиття кардинальних заходів
захисту і поновлення їхніх консти
туційних прав. Зокрема, потребує
зміни термін затримання людини з
72 годин до 48, як цього і вимагають
міжнародні стандарти.
Нещодавно Урядом України схва
лено Концепцію Державної цільової
програми реформування Державної
кримінальновиконавчої служби на
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період до 2017 р. Сподіваюсь, реалі
зація передбаченого Програмою ком
плексу заходів позитивно вплине на
діяльність цієї служби у сфері вико
нання кримінальних покарань та
сприятиме дотриманню конституцій
них прав і свобод осіб, які перебува
ють в умовах ізоляції від суспільства.
Україна, яка традиційно бере акти
вну участь у органах ООН з прав
людини і переобрана до складу Ради
ООН на черговий трирічний термін —
до 2011 р., однією з перших представи
ла 13 травня 2008 р. у Женеві свою
Національну доповідь про стан дотри
мання прав людини. На розгляд
членів Робочої групи також було
представлено Резюме, підготовлене
Управлінням Верховного комісара
ООН з прав людини, в якому викла
дені, зокрема, позиції Уповноваженого
Верховної Ради України з прав люди
ни з широкого кола проблем дотри
мання прав людини в Україні, у тому
числі: подолання бідності, яка є
джерелом порушення основних прав
людини; надання безоплатної право
вої допомоги; посилення боротьби з
торгівлею людьми, одним із каналів
якої є існуюча система міжнародного
усиновлення; необхідність створення
системи ювенального правосуддя;
боротьба із застосуванням тортур у
правоохоронних органах; посилення
захисту прав трудових мігрантів.
У цьому документі містяться також
відповідні коментарі неурядових орга
нізацій щодо Національної доповіді
України.
Висновки і рекомендації Робочої
групи Ради ООН з прав людини фак
тично повністю підтверджують наве
дений у цій Спеціальній доповіді
аналіз стану дотримання Україною
міжнародних стандартів.
Окрім зазначених універсальних
конвенцій ООН, існує ще ряд міжна
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родних договорів, які також потребу
ють ратифікації. Серед них — Міжна
родна конвенція про захист прав всіх
трудящихмігрантів та членів їх сімей
1990 р. Цей важливий міжнародний
документ пропонує якісно новий рі
вень захисту прав трудових мігрантів,
зокрема українських, яких від 5 до
7 млн перебуває за межами України.
На відміну від ратифікованої за на
поляганням Уповноваженого Євро
пейської конвенції про правовий
статус трудящихмігрантів 1977 р.
Конвенція ООН стосується всіх тру
дових мігрантів — як легальних, так і
нелегальних. А 90 % усіх мігрантів, як
за межами України — наших спів
вітчизників, так і всередині країни —
іммігрантів, працюють, на жаль, у ста
тусі саме нелегальних. У Конвенції
ООН уперше визначаються права, які
поширюються на окремі категорії тру
дящихмігрантів та членів їхніх сімей,
зокрема прикордонних, сезонних тру
дящих, моряків, найнятих на судна
іноземних компаній, трудящих, зайня
тих на стаціонарних прибережних ус
тановках (платформах), а також тру
дящих, які працюють не за наймом.
Питання про необхідність підпи
сання та ратифікації цієї Конвенції по
рушувалося Уповноваженим з прав
людини ще вісім років тому в поданні
на ім’я Прем’єрміністра України.
Друге подання Уповноваженого з цьо
го питання було направлене Прези
дентові України 18 травня 2007 р.
Приєднання України до Міжнарод
ної конвенції про захист прав всіх тру
дящихмігрантів та членів їх сімей є
надзвичайно важливим у контексті
запровадження нових дієвих механіз
мів захисту прав трудових мігрантів,
сприятиме більш ефективному захис
ту прав і свобод як українських за
робітчан за кордоном, так і іноземців
та осіб без громадянства, які перебува
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ють на території України з метою пра
цевлаштування.
Уповноважений з прав людини ак
тивно долучається до захисту прав і
свобод українців за кордоном, нерідко
у тих випадках, де не залишалося жод
ної надії.
На жаль, жорстоким порушенням
прав українських громадян — моряків є
захоплення їх як заручників піратами.
Нині на особливому контролі Омбуд
смана — доля українських моряків се
ми суден. Провадження у справах про
порушення прав на безпеку і життя
членів екіпажів «Леманн Тімбер»,
«Перекопський», «Толстой», «Фаїна»,
«Капітан Стефанос», «Умурга», «Кент
Локомоушен» відкриті за зверненнями
до Уповноваженого з прав людини
членів екіпажів суден, матерів, дружин
і навіть дітей потерпілих моряків.
Завдяки скоординованим зусиллям
Омбудсмана з відповідними структу
рами вдалося звільнити з піратського
полону судно «Капітан Стефанос» у
Сомалі, на борту якого перебував
український моряк, уникнути пірат
ського захоплення при проходженні
Аденської затоки судна «Кент Локо
моушен», у складі екіпажу якого було
четверо українських моряків.
Щоб захистити права моряків
Україна має зробити дуже відпові
дальний крок — на розвиток ратифіко
ваної за поданням Омбудсмана Кон
венції ООН з морського права 1982 р.
ратифікувати ще й зведену Конвенцію
МОП 2006 р. про працю в морському
судноплавстві.
Міграційні проблеми було глибоко
проаналізовано Уповноваженим у
представленій парламенту Спеціаль
ній доповіді «Стан дотримання та за
хисту прав і свобод громадян України
за кордоном» у 2003 р. [10]. Проте ряд
пропозицій Уповноваженого щодо
правового регулювання питань мігра
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ції, висловлених у цій доповіді, до
цього часу не втілено в життя. Не за
тверджено найголовніше — Концепція
і Основні засади державної міграцій
ної політики, які мають чітко визначи
ти напрями і пріоритети діяльності
Української держави у сфері міграції,
комплексно поєднавши її іммігра
ційну й еміграційну складові, а також
чітко визначити функції державних
органів у сфері міграції, шляхи їх
взаємодії. Не менш важливим є питан
ня створення потужної Державної
міграційної служби України, яка, на
думку Уповноваженого з прав люди
ни, повинна бути цивільним централь
ним органом державної виконавчої
влади зі спеціальним статусом.
Треба наголосити, що, урештірешт,
пропозиції Уповноваженого дістали
підтримку та почали практично реалі
зовуватись. Так, 18 листопада 2008 р.
на засіданні Урядового комітету з пи
тань правової політики, оборони та
правоохоронної діяльності було роз
глянуто та схвалено проект Закону
України «Про Концепцію державної
міграційної політики на період до
2018 року», розроблений Мін’юстом з
урахуванням пропозицій та зауважень
Омбудсмана. Концепцією передбаче
но здійснити заходи щодо приведення
національного законодавства з питань
міграції у відповідність до Консти
туції України, загальновизнаних
принципів і норм міжнародного права.
Одним із пріоритетних завдань визна
чено удосконалення системи органів
виконавчої влади, що здійснюють уп
равління у сфері міграції, зокрема,
створення цивільного за своєю сутні
стю центрального органу виконавчої
влади з питань міграції.
У 2006 р. Генеральною Асамблеєю
ООН ухвалена Конвенція про права
інвалідів, а у 2008 р. утворено Комітет
ООН з прав інвалідів. 17 січня 2008 р.
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Уповноваженим з прав людини внесе
но подання Президентові України
В. Ющенку щодо ратифікації Кон
венції ООН про права інвалідів та Фа
культативного протоколу до неї. Цю
позицію Омбудсмана активно підтри
мує і Національна асамблея інвалідів
України. Безсумнівно, ратифікація
цих документів дасть змогу створити
відповідне правове поле для ефек
тивнішого і справедливішого захисту
прав людей з особливими потребами.
Серед важливих міжнародних до
кументів Організації Об’єднаних
Націй, що стосуються прав людини і
які ще не ратифіковані Україною, та
кож Конвенція про статус осіб без гро
мадянства та Міжнародна конвенція
про захист усіх осіб від насильниць
ких зникнень. Важливість цих кон
венцій для України потребує додатко
вих зусиль Уряду і Парламенту для їх
якнайшвидшої ратифікації та впрова
дження у правове поле України.
Підсумовуючи, хочу наголосити,
що аналіз стану дотримання Україною
міжнародних стандартів у галузі прав
людини, зроблений у Спеціальній до
повіді, свідчить: владою здійснюються
певні кроки щодо приведення законо
давства України у відповідність до
міжнародних стандартів прав людини
та їх запровадження на практиці.
Водночас Уповноважений з прав
людини вважає, що потрібно посили
ти заходи для забезпечення виконан
ня взятих Україною зобов’язань у
галузі прав і свобод людини. Насампе
ред треба розробити Національну

програму щодо адаптації законодавст
ва України до міжнародних стандартів
у галузі прав людини, де визначити
перелік універсальних та регіональ
них конвенцій з прав людини, які
потрібно ратифікувати в першочерго
вому порядку. Парламенту необхідно
внести зміни до ст. 9 Конституції Ук
раїни, щоб не тільки чинні міжнародні
договори, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України, бу
ли частиною національного законо
давства України, як є нині, а й визна
вався примат норм міжнародного пра
ва над національним у разі колізії
норм законодавства.
Уповноважений з прав людини
також переконана у необхідності під
вищення адміністративної та кримі
нальної відповідальності посадових
осіб за порушення конкретних прав
людини, для чого мають також бути
внесені відповідні зміни до чинного
законодавства.
Україна впевнено увійшла до між
народної спільноти, тому забезпечен
ня високих міжнародних стандартів у
дотриманні прав і свобод людини є
найважливішим обов’язком держави.
Саме такі послідовні кроки держави
мають бути кращим втіленням ідей і
основних засад Загальної декларації
прав людини.
На завершення зазначу, що права
людини відповідно до високих стан
дартів ООН мають стати тією самою
національною ідеєю, яка має об’єднати
Україну.
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Я

кщо виходити з того, що права і
свободи людини належать кож
ному індивіду, а права і свободи
громадянина — тільки тим особам, які
є громадянами цієї держави, то зміст
дослідження чітко визначає його
предмет, що розкривається, — йдеться
про конституційні права і свободи гро
мадян України, крім осіб, з подвійним
громадянством, без громадянства, гро
мадян інших держав. Це дуже істотно,
бо кожна держава зобов’язана перед
усім піклуватися про своїх громадян з
огляду на свої можливості. Консти
туція України [1] проголосила широке
коло прав і свобод громадян України.
Однак, як і в будьякій буржуазній
Конституції, в ній не записано чітких
матеріальних гарантій реалізації про
голошуваних прав і свобод, хоча слово
«гарантується» безліч разів згадується
в ній. У чому суть цієї суперечності?
Вона полягає в тому, що, проголошую
чи широкі права і свободи громадян,
Конституція звільнила державу від
обов’язку забезпечувати проголошені
права та свободи.
Візьмемо для прикладу кілька ста
тей Конституції, які проголошують
найжиттєвіші, найнеобхідніші права
громадян України. У статті 27 зазначе

но, що кожна людина має невід’ємне
право на життя. Обов’язок держави —
захистити життя людини. Чи справ
ляється держава Україна з цим своїм
конституційним обов’язком? Ні, не
справляється. Вбивають скрізь: на
аеродромах, у під’їздах, у ліфтах, на
вулицях серед білого дня, у квартирах,
у залі суду.
Щодо держави. Держава скасувала
смертну кару за умисне вбивство, пла
тить мізерну (за мірками вартості жит
тя) зарплату співробітникам правоохо
ронних органів, не має коштів на
цілковите забезпечення цих органів
необхідним комплектуванням. Корум
пованість цих органів зросла до ви
падків участі їхніх співробітників у
злочинних угрупованнях. Причин
цього чимало. Але головна — держава
Україна бідна. Бідна матеріально,
технічно, культурно, патріотично, ідео
логічно, бідна на розум своїх керів
ників з їхнім жадібним прагненням до
власного та сімейного збагачення, а не
добробуту громадян своєї держави.
Бідність держави не дає можливості
посерйозному, понауковому, подер
жавному боротися з криміналом.
Тому проголошена в Конституції
теза «Кожна людина має невід’ємне
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право на життя» — порожня декла
рація, державою практично не забезпе
чена, а навпаки — держава своєю без
діяльністю, неспроможністю заохочує
кримінал. Сприяє позбавленню життя
правослухняних громадян. Скасуван
ня смертної кари за умисне вбивство
коштувало життя багатьом тисячам
громадян України. А неспроможність
правоохоронних органів приїхати
вчасно на місце злочину, глибоко, на
рівні сучасної криміналістики провес
ти розслідування, скільки коштувала
життів громадян, скільком злочинцям
дала змогу уникнути заслуженого по
карання?
У статті 29 Конституції йдеться, що
кожному заарештованому чи затрима
ному має бути надана можливість, від
моменту затримання, користуватися
правовою допомогою захисника. Це
положення дуже рідко реалізується на
практиці. Поперше, тому, що право
охоронні органи часто не виконують
вимог Конституції. У міліції трапля
ються випадки, коли б’ють затрима
них, і це часто розкривається в судах,
хоча у ст. 28 Конституції зазначено:
«Ніхто не може бути підданий кату
ванню, жорстокому, нелюдському або
такому, що принижує його гідність,
поводженню чи покаранню».
Часто не допускають захисників,
про що є чимало скарг народним депу
татам з боку і самих захисників, і
затриманих. Але головне в іншому —
ця стаття Конституції не реалізується
передусім тому, що 70 % громадян
України такі бідні, що не мають змоги
дозволити особі таку розкіш, такі
непередбачені витрати, як найняти за
хисника. Адже захисники працюють
на погодинній оплаті, а чим платити
людині, котра заробляє 400–500 грн
на місяць, якщо на ці гроші треба про
годувати всю сім’ю? От і залишається
для мільйонів громадян України по
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рожньою декларацією конституційне
право громадянина на повагу до його
гідності. От і гуляє в країні вибивання
показань, зізнання в не вчинених зло
чинах, а держава мовчить, бо довела
своїх громадян до такої бідності, коли
не до захисників, легше погодитися з
вимогами обвинувачів у чому зав
годно, ніж себе захищати. І провина
держави за долю кожного громадяни
на тут очевидна.
Візьмемо інші приклади: як держа
ва Україна забезпечує реалізацію прав
на працю, відпочинок, соціальний за
хист, житло, охорону здоров’я, достат
ній життєвий рівень, освіту та інші
конституційні права і свободи.
Стаття 43 Конституції України
чітко вказує: «Держава створює умови
для повного здійснення громадянами
права на працю...» Цей запис в Основ
ному Законі країни, мабуть, означає:
держава не зобов’язується перед
своїми громадянами надати їм гаран
товану роботу. Вона надає тільки
умови. А хто ж зобов’язаний надати
гарантовану роботу конкретному гро
мадянинові? Ніхто. Нехай громадя
нин дбає про себе сам. У цьому — суть
буржуазного розуміння права на
працю.
Саме вільний ринок праці, де робо
ча сила як товар вільно продається і
купується, — ідеал для роботодавців.
Але чи є це ідеалом для працівників?
Гадаю, ні. Особливо для безробітних
чи тих, хто не може знайти роботу че
рез відсутність професійного досвіду
чи похилий вік.
В Україні без роботи опинилися
мільйони чудових фахівців. Тільки за
статистичними даними у країні майже
3 мільйони безробітних. Тисячі моло
дих людей з дипломами про вищу
освіту не можуть знайти роботу за фа
хом. І державу це не особливо хвилює.
Бо держава відмовилася від загально
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народної власності. Вона спустила за
безцінь у приватну власність тисячі
підприємств, що забезпечували робо
тою мільйони людей [2].
У результаті кількість робочих
місць істотно зменшилася і люди за
лишилися без роботи. Чи є в цьому
провина держави Україна? Пряма і
безпосередня. У сусідній Республіці
Білорусь, де не поспішають із прива
тизацією, безробіття практично немає
і робота вчасно і нормально опла
чується. Такі реалії реалізації в Украї
ні права на працю. Тепер це вже час
зрозуміти кожному, хто працює, бо
завтра він може стати безробітним.
Стаття 45 Конституції України про
голошує, що кожен, хто працює, має
право на відпочинок. Добре, той хто
працює. А безробітний з вини держави,
де його право на відпочинок? Згідно з
Конституцією право на відпочинок
включає щотижневі вихідні, щорічні
відпустки, скорочений робочий день
для окремих професій і в нічний час.
І все. Держава ж зобов’язана створити
мережу культурноосвітніх і оздоров
чих установ, турбуватися про масовий
спорт, фізичну культуру і туризм, ство
рення умов для раціонального викори
стання вільного часу. Цього обов’язку
в держави, на жаль, уже немає.
Відпочинок повноцінний, оздоров
чий, такий, що відновлює працездат
ність тільки багатих, а решта громадян
опинилися за межами реальних мож
ливостей реалізації права на відпочи
нок. Важко уявити відпочинок, якщо в
тебе зарплата — 500 грн. А коли ще
менше? Висновок простий: якщо в
держави є власність, вона здатна
створити умови і для відпочинку своїх
громадян, а якщо немає власності,
відпочинок державою може бути за
безпечений тільки у формі безробіття.
Стаття 46 Конституції України дек
ларує право громадян на соціальний
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захист. Мається на увазі право на
забезпечення у разі втрати працездат
ності, втрати годувальника, безробіт
тя, а також старості. При цьому в цій
статті зазначено: «Пенсії, інші види
соціальних виплат та допомоги, що є
основним джерелом існування, мають
забезпечувати рівень життя, не ниж
чий від прожиткового мінімуму, вста
новленого законом».
Ми пам’ятаємо, що згідно зі ст. 8
норми Конституції України є нормами
прямої дії, а закони та інші норматив
ноправові акти приймаються на осно
ві Конституції України і мають відпо
відати їй. Подивимося, як ці вимоги
спрацьовують під час реалізації права
громадян на соціальний захист. Отже,
відповідно до Конституції пенсії та
інші види соціальних виплат і допомог
мають бути не нижчі від прожитково
го мінімуму. Так вимагає Основний
Закон. А що реально забезпечує гро
мадянам держава? Результат відомий
усім.
Нині, коли уряд говорить, що немає
грошей на зарплату, пенсії, допомоги,
забезпечення на рівні прожиткового
мінімуму, потрібно ставити запитання:
навіщо приватизована прибуткові
державні підприємства?
Кожен громадянин України пови
нен знати, що він є законним власни
ком землі, всіх корисних копалин, які
є в землі і під водою, всіх електро
станцій, трубопроводів, залізниць,
усіх великих заводів, фабрик та інших
багатств України.
Деякі аспекти пенсійного забезпе
чення. Радянський тип пенсій полягав
у тому, що вони були державні й
виплачувалися з держбюджету. Тепер
не держава відповідає за пенсії, а
Пенсійний фонд: скільки зібрав,
стільки й розподілив. Тепер пенсії
розділили на базову частину, страхову
і накопичувальну. Цим способом уряд
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дедалі більше перекладає пенсійне за
безпечення з держави на самих май
бутніх пенсіонерів.
Ось і виходить, що для майбутніх
поколінь пенсії скасовуються або бу
дуть просто мізерні. Така реальність
реалізації права громадян на соціаль
ний захист.
Стаття 47 Конституції України
проголошує, що кожен має право на
житло. Держава створює умови, за
яких кожен громадянин матиме змогу
побудувати житло, придбати його у
власність чи взяти в оренду.
Соціально нужденним житло на
дається державою безплатно або за
доступну для них плату відповідно до
закону.
Подумайте, що означає ця декла
рація конституційного права на жит
ло. Перше запитання, яке постає: коли
буде можливість громадянину побу
дувати, хто має гроші і здатний запла
тити? Крім того, формулюванням
«створює умови, за яких... громадянин
матиме можливість...» держава прак
тично зняла з себе зобов’язання щодо
реалізації цього конституційного пра
ва громадян. Для того щоб держава за
безпечувала це конституційне право,
вона повинна мати державний житло
вий фонд, за найнижчими цінами
відпускати будівельні матеріали під
конкретне будівництво, давати під
низькі відсотки кредит у банку, забез
печувати низьку плату за квартиру і
комунальні послуги.
Чи має такі можливості держава
Україна? Ні, не має. Чому? Бо не має у
своєму розпорядженні власності. Вона
не контролює одержання прибутку,
матеріальнофінансові процеси в
суспільному виробництві, тому що
суспільне виробництво переважно —
приватне, не може змусити, приват
ний банк давати кредит під низький
відсоток або без застави, не може вста
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новити низьку плату за квартиру та
комунальні послуги, бо потрібно доту
вати витрати на експлуатацію житла, а
дотувати немає чим. На жаль, слід
констатувати: ст. 47 Конституції
України, яка проголошує право грома
дян на житло, — порожня ліберальна
декларація. Реально забезпечити реа
лізацію цього права держава зможе
лише тоді, коли в її розпорядженні
з’явиться власність, що дає прибуток.
А поки в її розпорядженні тільки по
даткові збори, про житло громадян,
котрі заробляють 500–700 грн на
місяць, можна лише мріяти.
Час замислитися і над тим, що за
заборгованість з квартплати можна
втратити житло на законних підста
вах. У країні вже зареєстровано 23 тис.
безпритульних. А ми живемо там, де
більш як півроку аж ніяк не спекотно.
Що тоді? А тоді навколо великих міст
виникатимуть анклави, так звані
«цивілізації трущоб». Як на Заході чи
в Латинській Америці. Ось що означає
втрата державою власності і неучасть
держави в реалізації конституційного
права громадян на житло. Поки що в
Україні активно будуються, всупереч
вимогам екології, навколо міст пала
ци, але настане час і для будівництва
халуп і землянок, якщо в розпоряджен
ня держави не буде повернуто розкра
дену загальнонародну власність.
Вельми важливим, життєвим є кон
ституційне право на охорону здоров’я.
Стаття 49 Конституції України прого
лошує: «Кожен має право на охорону
здоров’я, медичну допомогу та медич
не страхування. Охорона здоров’я
забезпечується державним фінансу
ванням відповідних соціальноеко
номічних, медикосанітарних і оздо
ровчопрофілактичних програм. Дер
жава створює умови для ефективного і
доступного для всіх громадян медич
ного обслуговування. У державних і
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комунальних установах охорони
здоров’я медична допомога надається
безоплатно».
Як добре і чітко виписані обов’язки
держави. Якщо вірити Конституції, то
вже охорона здоров’я громадян Украї
ни — на високому рівні. Проте на
практиці все виявляється не таким
райдужним і оптимістичним. У дер
жавних лікарнях у лікарів і молодшо
го медперсоналу мізерні зарплати,
необхідних препаратів практично не
має, харчування скупе, обладнання за
старіле, приміщення лікарень, навіть
обласних, бувають у жахливому стані.
Хворі змушені самі купувати собі
ліки, платити за медпослуги, а ціни на
ліки несумісні з їхніми зарплатами. Це
й називається реалізацією консти
туційного права на охорону здоров’я,
безоплатною медичною допомогою,
створенням державою умов для ефек
тивного і доступного для всіх грома
дян медичного обслуговування. Прак
тично громадянин України, який
заробляє навіть 1 000 грн на місяць, не
може забезпечити собі достатнього
лікування при серйозному захворю
ванні, а якщо потрібна операція — то й
поготів.
Отож кожен охоронятиме своє здо
ров’я самостійно, поки держава, на
мою думку, не поверне у своє розпоря
дження загальнонародну власність.
Без цієї умови практична реалізація
конституційного права громадян на
охорону здоров’я — нездійсненна.
Охорона здоров’я кожного зале
жить від заощаджених коштів. Ті, хто
не має коштів, при серйозному захво
рюванні практично приречені на ви
мирання. Це також не можна назвати
інакше як геноцидом власного народу.
Така реальність. І ті, хто прийняв
рішення про приватизацію, а практич
но — про роздачу загальнонародної
власності приватним особам, несуть
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пряму відповідальність за кожну пе
редчасну смерть громадян України.
У результаті приватизації цвинтарі
заселяються, а Україна вимирає, це і є
реалізація конституційного права на
охорону здоров’я.
Стаття 48 Конституції України
дуже дивує своєю декларативністю.
Вона говорить: «Кожен має право на
достатній життєвий рівень для себе і
своєї сім’ї, що включає достатнє
харчування, одяг, житло». Якщо це
конституційне право громадян, то,
природно, у держави є обов’язок його
реалізувати. Тоді на якій підставі дер
жава встановлює мінімальні зарплати,
пенсії, стипендії, нижчі від прожитко
вого мінімуму?
Отже, кожен громадянин, який
одержує на місяць менше цього міні
муму, має право, посилаючись на ст. 48
Конституції, подати до суду на плат
ника своєї зарплати, пенсії, допомоги з
безробіття і вимагати, щоб його зар
плата була не нижча від прожиткового
мінімуму. Інакше як реалізувати
конституційне право громадянина на
«достатній життєвий рівень для себе і
своєї сім’ї»?
Держава повністю порушує ст. 48
Конституції України, коли виплачує
зарплати, пенсії, допомоги, забезпе
чення та інші платежі громадянам,
нижчі від прожиткового мінімуму. Це
пряме обкрадання громадян держа
вою. І від цього нікуди не дітися панам
лібералам, які володарюють сьогодні в
Україні.
Згідно зі ст. 48 Конституції України
кожен громадянин України, якщо він
перебуває на обліку як безробітний
або працює, але одержує зарплату,
нижчу від прожиткового мінімуму, чи
пенсіонер, котрий одержує пенсію,
нижчу від прожиткового мінімуму,
має право вимагати від держави забез
печити йому і його сім’ї «…достатній
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життєвий рівень... що включає достат
нє харчування, одяг, житло». До речі,
виходячи з цього підрозділу Консти
туції, за жодних умов не можна позба
вити громадянина України житла без
надання іншого, «достатнього» для
його проживання. Такі вимоги Основ
ного Закону. Держава проголосила
зовні дуже демократичні права грома
дян, але «куций» бюджет не дає змоги
їх реалізувати сьогодні.
Проаналізуємо ст. 53 Конституції
України, яка проголошує, що кожен
має право на освіту. Мало того, «повна
загальна середня освіта є обов’язко
вою». Що стоїть за реалізацією цього
права громадян України? Насамперед
матеріальне забезпечення. Тільки за
матеріальної забезпеченості батьків
діти можуть ходити до школи і здобу
ти повну загальну середню освіту.
А якщо батьки не забезпечені, не ма
ють матеріальної змоги навчати своїх
дітей, то держава згідно зі ст. 53 Кон
ституції України зобов’язана забезпе
чити здобуття дітьми повної загальної
середньої освіти за свій кошт. Бо
згідно з Конституцією і середня освіта
є обов’язковою. Малозабезпечені
батьки мають право зажадати від дер
жави навчати своїх дітей за казенний
рахунок, якщо вони неспроможні ма
теріально забезпечити їхнє навчання.
Однак держава щодо цього не виконує
своїх зобов’язань. В Україні, за
офіційними статистичними даними, —
8 тис. дітей не відвідують школи.
А фактично — значно більше, адже
тільки безпритульних дітей — 129 тис.
Згідно зі ст. 53 Конституції громадяни
мають право безоплатно здобути і ви
щу освіту в державних і комунальних
навчальних закладах на конкурсній
основі. Проте реально здобути таку
освіту конкретному громадянину
дуже важко. Поперше, через найжор
стокішу корупцію під час прийому до
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вищих навчальних закладів, а подру
ге, і це головне, через матеріальну
малозабезпеченість.
За даними соціологів, в Україні
класове розшарування суспільства
характеризується такими цифрами:
багаті — 3 %, середній клас — 12 %,
бідні — 28 %, «майже середній клас» —
57 %. Отже, лише 15 % населення мо
жуть реально забезпечити навчання
своїх дітей. А 85 % практично не мо
жуть дати вищу освіту своїм дітям. До
речі, на платних відділеннях ВНЗ
України річна плата за два семестри
навчання становить від 1 000 до
2 500 дол. США. А житло, харчування,
підручники, одяг і т. д.? Кому доступ
не таке конституційне право на
освіту? Скільки здібних талановитих
людей відрізані від навчання, втрачені
для примноження інтелектуальних
сил свого народу [3], хоча ст. 53 Кон
ституції України дає таке право кож
ному громадянину. Декларативність
проголошених Конституцією і Украї
ни прав і свобод громадян — ось
характерна риса Основного Закону
країни. Проголошення права на папері
та заперечення цього права в реально
му житті через матеріальні умови бут
тя українського суспільства.
Отже, ми розглянули найбільш
життєві конституційні права громадян
України. Крім того, що сама Консти
туція України не містить механізму за
безпечення реалізації конституційних
прав громадян, держава Україна також
не має можливості допомогти громадя
нам у реалізації їхніх конституційних
прав. Так, великих власників держава
охороняє справно, називає їх елітою,
вручає нагороди, «золоті фортуни», а
інші громадяни приречені на бідність і
убогість, духовну деградацію, безкуль
тур’я, вимирання, загалом похмуре
майбутнє. Раніше держава розпоря
джалася величезним матеріальним по
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тенціалом, могла дозволити собі вста
новлювати низькі, доступні всім ціни
на комунальні послуги і квартплату,
електроенергію, пальне, харчові про
дукти першої потреби, навчання дітей,
лікування хворих тощо.
Згідно з даними соціологічних
досліджень тепер 3 % населення жи
вуть як багатії, 12 % — у достатку, а
решта — у злиднях, бідності, щодня
відчуваючи на собі тягар ринку, без
грошів’я, страх перед злиденністю,
безробіттям, хворобою, невиплатою
зарплати та іншими випробуваннями
ринкової демократії.
Постає запитання: а чи є можли
вість задекларовані Конституцією
України права і свободи громадян
України реально гарантувати? Така
можливість, безперечно, є, але за
дотримання ряду умов: приватизова
не, а, власне, розграбоване апаратом
управління, номенклатурою, «тіньо
виками» загальнонародне надбання
має бути повернуте народу. Конкретно
йдеться про націоналізацію базових
галузей промисловості, землю, надра,
як загальнонародної власності, здат
ної забезпечити гідний життєвий

рівень усіх соціальних прошарків на
селення України. Держава, маючи у
своєму розпорядженні не лише подат
ки, а й увесь прибуток від найго
ловніших галузей народного госпо
дарства, матиме змогу проводити
соціальну політику в інтересах абсо
лютної більшості громадян України.
Зростання купівельної спромож
ності населення стане найсильнішим
стимулом для розвитку промисло
вості, всіх сфер господарського життя.
Саме в цьому закладено джерело від
родження колишньої слави України,
подолання кризи, повороту реформ до
потреб людей.
Держава, маючи у своєму розпоря
дженні величезні матеріальні ресурси,
буде здатна знизити плату за кому
нальні послуги, електроенергію, під
вищити пенсії, зарплати, стипендії,
військове забезпечення не нижче від
прожиткового мінімуму, забезпечити
доступність цін кожному громадяни
ну на основні харчові продукти і ліки,
навчати дітей, лікувати хворих, розви
вати науку і культуру. А це і є забезпе
чення реалізації конституційних прав
громадян України.
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ
ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ:
ВІД ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ —
ДО СЬОГОДЕННЯ
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Н

а шляху утвердження прав і
свобод людини суспільство
пройшло тернистий шлях,
крок за кроком обмежуючи всевладдя
держави, поширюючи принцип рівно
правності на дедалі більше коло осіб та
відносини між ними. Власне, вся
цивілізаційна історія людства ста
новить генезу прав людини. Саме бо
ротьба за права людини, за все нові й
нові ступені свободи особи ставала
каталізатором масштабних змін у су
спільнополітичному житті більшості
держав світу, вела до нового осмислен
ня ролі людини в її відносинах з інши
ми людьми, суспільством і державою.
У різні епохи проблема прав люди
ни, незмінно залишаючись політико
правовою, набувала релігійноетично
го, філософського звучання.
Прийнято вважати, що ідея прав
природних і невідчужуваних прав лю
дини сягає своїми витоками ще часів
античності. У кінці XIX ст. відомий
російський правознавець Б. Чичерін,
розмірковуючи в своїй праці «Загаль
не державне право» (1894 р.) над
походженням прав людини, писав, що
давні народи мало переймалися осо

бистими правами людини, а за часів
античності ці права зводилися пере
важно до можливості брати участь в
управлінні державними справами.
Водночас уже в давнину заява особи
«civis Romanus sum» — «я громадянин
Риму» захищала таку особу від
свавілля з боку влади [1].
Втім, ідея прав людини почала на
бувати свого звичного для сьогодення
значення лише через призму реаліза
ції ідеалів класичного європейського
конституціоналізму під час буржуаз
нодемократичних революцій у Євро
пі та війни за незалежність у США
наприкінці XVIII — на початку
XIX ст. Хоча були й ранні спроби кон
ституювання прав людини. Зокрема,
права людини стали ідеологічним
стрижнем Конституції Пилипа Орли
ка 1710 р., яка справила вагомий
вплив на розвиток європейської кон
ституційноправової думки.
Права людини стали основним гас
лом і найбільшим здобутком тогочас
них революцій і воєн за незалежність.
Невипадково, що одним із перших за
гальновизнаних конституційних актів
в історії людства стала Декларація
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прав людини і громадянина 1789 р. у
Франції, яку можна вважати предте
чею Загальної декларації прав людини
1948 р.
Надалі, в ХІХ–ХХІ ст., розвиток
конституціоналізму супроводжувався
розширенням номенклатури унормо
ваних прав людини та удосконаленням
юридичних механізмів їх гарантуван
ня. На жаль, цей процес був зупинений
і навіть повернутий у зворотний на
прям під час Першої і Другої світових
воєн, які продемонстрували вразли
вість гуманітарних ідеалів людства та
прав і свобод людини за відсутності їх
міжнародних гарантій.
З огляду на це, засновники ООН,
приймаючи Статут цієї поважної
міжнародної організації на Конфе
ренції в СанФранциско в 1945 р.,
визначили принцип поваги до прав
людини основною метою та завданням
діяльності ООН. На виконання своїх
статутних завдань уже в 1946 р. ООН
заснувала Комісію з прав людини —
основний орган у рамках системи
ООН, що визначає політику цієї орга
нізації в сфері прав людини. Утім,
повоєнний світ очікував не лише на
поновлення ідеалів гуманізму та лю
дяності, втілених у правах людини, а й
на їх визнання та гарантування на
міжнародному рівні. Відповідна кло
пітка робота була з успіхом здійснена
членами Комісії.
Як відомо, Комісія під головуван
ням відомого правозахисника Е. Руз
вельт узяла на себе завдання визначи
ти і сформулювати основні права і
свободи Людини. Плідна діяльність
таких членів Комісії, як Р. Кассен
(Франція), Ч. Малік (Ліван), Пенг
Чан Ченг (Китай), Ернан Санта Круз
(Чилі), О. Богомолов і О. Павлов (ко
лишній СРСР), Лорд Дьюкстон і
Дж. Уїлсон (Велика Британія),
У. Ходгсон (Австралія) і Дж. Хамфрі
30

(Канада) та інших мала своїм наслід
ком напрацювання проекту Загальної
декларації прав людини. Ключова
роль у написанні Декларації належить
і нашому співвітчизнику, чиє ім’я нині
носить Інститут держави і права НАН
України — Володимиру Михайловичу
Корецькому, члену делегації УРСР на
1, 2 і 4 сесіях ГА ООН. Саме його ав
торству належить ст. 1 Декларації:
«Всі люди народжуються вільними і
рівними у своїй гідності та правах.
Вони наділені розумом і совістю і
повинні діяти у відношенні один до
одного у дусі братерства».
Після ретельного вивчення підго
тованого Комісією проекту Загальної
декларації прав людини і 1 400 етапів
голосування практично щодо кожно
го його пункту і слова Генеральна
Асамблея урочисто прийняла Загаль
ну декларацію прав людини. Ця виз
начна подія відбулася 10 грудня
1948 р. у Парижі. Відтоді відзначення
річниць із дня прийняття Декларації
стало справедливо вважатися святом
консолідації всіх правозахисників
світу.
У чому ж полягає особливість,
можна сказати навіть унікальність та
епохальне значення цього міжнарод
ного документа? Особливістю Загаль
ної декларації прав людини є те, що
вона втілила в своїх положеннях тися
чолітній досвід і здобутки боротьби за
права людини, які найбільш рельєфно
та концентровано відображають ідеї та
ідеали верховенства права і гуманізму.
На кожному етапі цивілізаційної
історії людства уявлення про права
людини, як і їх реальний зміст, зміню
валися. У цьому сенсі слід погодитися
з академіком Ю. Шемшученком, який
справедливо стверджує, що «права
людини — історично мінлива кате
горія, яка еволюціонує разом із
суспільством та державою» [2].
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: ВІД ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ…

Загальна декларація прав людини
1948 р. стала першим документом
універсального характеру, який на
міжнародному рівні проголосив основ
ні громадянські, політичні, соціально,
економічні та культурні права і цим
встановив їх стандарти. Багато держав
світу, зокрема Україна, вмістили поси
лання на Декларацію або її положення
у свої конституції та конституційні ак
ти, до того ж абсолютна більшість
пактів, конвенцій і договорів з питань
прав людини, прийнятих після 1948 р.,
ґрунтуються на її принципах. І нині, в
XXI ст., Декларація, не маючи юридич
ної сили міжнародного договору, зали
шається пріоритетним джерелом пра
возахисної діяльності і визначальним
актом у сфері загального руху на за
хист прав людини.
Відображаючи сутність і дух За
гальної декларації прав людини, Кон
ституція України у ст. 3 встановлює,
що людина, її життя і здоров’я, честь і
гідність, недоторканність і безпека
визнаються в Україні найвищою со
ціальною цінністю, а права і свободи
людини та їх гарантії визначають
зміст і спрямованість діяльності дер
жави. Нині Основний Закон України
унормовує систему права і свободи
людини, а також загальні принципи їх
реалізації та гарантії у близько
40 статтях. Більшість із цих прав і сво
бод відтворюють відповідні положен
ня Декларації. Але з часу прийняття
Декларації у вітчизняній і зарубіжній
конституційній практиці утвердилися
та отримали своє нормативне закріп
лення й нові права та свободи людини
і навіть їх групи.
На сьогодні конституційні права і
свободи людини відрізняються своєю
багатоманітністю, а питання їх класи
фікації та систематизації стали тради
ційними для юридичної науки і прак
тики. Як правило, виділяють офіційну
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та неофіційну (доктринальну) кла
сифікацію прав людини. Перша із них
передбачена чинними міжнародними
договорами, а друга — здійснюється
вченимиправознавцями. При цьому
конкретні найменування груп прав
людини відчутно розходяться, що
вкотре підтверджує тезу про множин
ність сучасних прав людини.
Прийнято вважати, що першу
групу так званих «елементарних» прав
і свобод на цивілізаційному рівні
закріпила Загальна декларація прав
людини 1948 р. Йдеться про унорму
вання на міжнародному рівні права на
життя; свободу і недоторканність
особи; свободу від рабства; заборону
тортур або жорстокого, нелюдяного
ставлення або покарання; рівність пе
ред законом тощо. Другу групу прав
людини становлять її особисті цивіль
ні права: право особи на визнання її
правосуб’єктності; свобода пересуван
ня та вибору місця проживання; право
на притулок; право на громадянство;
право володіння майном. Третю і чет
верту групи прав людини становлять
політичні права і свободи, а також
економічні, соціальні та культурні
права [3].
Утім існують й інші класифікації
прав та свобод людини. Зокрема, пра
ва людини розрізняють за сферою
суспільних відносин, в яких ці права
існують, називаючи громадянські,
політичні, соціальні, економічні, куль
турні та екологічні права. Така кла
сифікація застосовується протягом
багатьох років, ґрунтується на міжна
родних документах. Іноді правознавці
виокремлюють так звані «новітні»
права — «колективні» або солідарні —
такі, як права народу, національних
меншин чи інших соціальних груп чи
асоціацій на самовизначення (правову
самоідентифікацію), на розвиток, на
здорове довкілля тощо. Існують й інші
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точки зору щодо системи прав і свобод
людини і її складових.
Водночас будьяка, навіть найбільш
досконала і теоретично вивірена, пра
вова модель прав і свобод людини
перевіряється її дієвістю, тобто доско
налістю юридичних механізмів реалі
зації прав людини і рівнем їх гаранто
ваності. Якщо особисті та політичні
права людини, закріплені в Загальній
декларації прав людини і відтворені в
національних конституціях більшості
держав світу реалізуються загалом без
перешкодно, то права останніх поко
лінь — економічні, соціальні, культурні,
екологічні та інформаційні, а також
права колективних суб’єктів вимага
ють удосконалення системи їх юридич
них гарантій, насамперед на консти
туційному рівні. Така сама ситуація
характерна й для нашої держави.
Конституція України у розділі II
«Права, свободи та обов’язки людини і
громадянина» закріпила широкий
спектр прав і свобод людини, а також
загальні принципи та положення, які
мають на меті визначити зміст гаран
тій і механізмів реалізації цих прав і
свобод. Однак слід пам’ятати, що деякі
норми Основного Закону України за
лишаються на сьогодні переважно
декларативними. Це має своїм наслід
ком поширення правового нігілізму в
суспільстві та породження недовіри
громадян у спроможності держави
належним чином забезпечити і гаран
тувати їх конституційні права.
На підставі зазначеного особливої
гостроти нині набуває проблема
удосконалення існуючої системи кон
ституційних гарантій прав і свобод
людини в Україні. Конструктивне
розв’язання цієї проблеми передбачає
удосконалення існуючих юридичних
механізмів закріплення та реалізації
конституційних прав і свобод людини
в процесі системного оновлення
Основного Закону.
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Видається, що в умовах сучасних
політикоправових реалій основними
шляхами удосконалення юридичних га
рантій прав і свобод людини може бути:
розширення змісту політичних прав
громадян України, які сприятимуть їх
участі в управлінні державними справа
ми та участі в місцевому самовряду
ванні; переосмислення та оптимізація
широкого спектра соціальних прав і сво
бод людини і громадянина з метою їх
наближення до реальних можливостей
держави забезпечувати і гарантувати ці
права; створення законодавчих меха
нізмів реалізації так званих «новітніх»
конституційних прав людини — права
на мир, екологічну та ядерну безпеку то
що; унормування в законах України
дієвих механізмів реалізації консти
туційних прав і свобод людини і грома
дянина, які можуть бути реалізовані
колективно (права на вибори, референ
думи, мирні збори, мітинги, походи і
демонстрації, страйки тощо); створення
конституційних механізмів для забезпе
чення належної реалізації конститу
ційних прав і свобод для людей зі
спеціальним соціальним (біженці,
переміщені та повернуті особи, особи
без громадянства, трудові мігранти, осо
би, позбавлені волі в судовому порядку,
особи з обмеженими можливостями),
віковим (діти, люди похилого віку) чи
професійним (військовослужбовці) ста
тусом; узгодження індивідуальних прав
людини з правами колективних суб’єк
тів; створення належних гарантій для
діяльності неурядових, у тому числі
міжнародних і зарубіжних правозахис
них організацій; посилення юридичної
відповідальності, у тому числі держави
перед особою, за порушення прав і сво
бод людини і громадянина; удоскона
лення юридичних механізмів судового
та позасудового, національного та
міжнародного захисту прав людини в
Україні тощо [4].
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Також слід зазначити, що удоскона
лення відповідних положень Консти
туції України не заперечує необхід
ності законодавчого урегулювання ре
алізації конституційних прав людини.
Деякі, навіть особисті та політичні
права людини, передбачені Загальною
декларацією прав людини і закріплені
в Основному Законі, роками залиша
ються без належної уваги законо
давців і суб’єктів законодавчої ініціа
тиви. Долаючи ці недоліки, Міністер
ство юстиції України одним із основ
них приоритетних напрямів своєї
діяльності на 2009 р. визначив спряму
вання своїх зусиль на сприяння інсти
туційному розвитку України з метою
розширення впливу інститутів грома
дянського суспільства на формування
та реалізацію державної політики,
вирішення питань місцевого значення,
також налагодження постійного діало
гу між владою, інститутами грома
дянського суспільства та окремими
громадянами (наказ Міністерства юс
тиції від 18 лютого 2009 р.) [5].
З цією метою у Міністерстві юсти
ції триває робота над проектом Закону
України «Про внесення змін до Зако
ну України «Про політичні партії в
Україні». Метою цього законопроекту
є удосконалення механізму взаємодії
Міністерства юстиції з політичними
партіями, зокрема з питань запрова
дження контролю органів юстиції за
діяльністю статутних утворень полі
тичних партій з наданням цим орга
нам права звертатися до суду стосовно
анулювання реєстраційного свідоцтва
статутного утворення політичної
партії у примусовому порядку, законо
давчо врегулювати порядок реєстрації
змін до статутних документів політич
них партій, заміни статутних доку
ментів у разі їх втрати або пошкоджен
ня. Однак цей проект не повністю
вирішить питання пов’язаних з недо
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сконалістю правового регулювання у
сфері функціонування політичних
партій, тому передбачається розроб
лення проекту з метою внесення змін
до Закону України «Про політичні
партії в Україні» з урахуванням за
гальних правил протидії корупції у
фінансуванні політичних партій та ви
борчих кампаній, а також керівних
принципів боротьби з корупцією, роз
роблених Комітетом Міністрів Ради
Європи.
Вимагає свого нагального удоско
налення й законодавство у сфері участі
громадян у формуванні та реалізації
державної політики. Так, чинний За
кон України «Про всеукраїнський та
місцеві референдуми» не відповідає
Конституції України, оскільки окремі
його норми звужують права і свободи
громадян у частині проведення рефе
рендуму. Необхідно на законодавчому
рівні забезпечити ефективні гарантії
належної реалізації громадянами
України їх конституційного права бра
ти безпосередню участь в управлінні
державними справами через прове
дення референдумів. Удосконалення
законодавства про всеукраїнський ре
ферендум сприятиме формуванню
дієвих юридичних механізмів безпосе
редньої реалізації народного суверені
тету та утвердженню конституційного
режиму референдної демократії [6].
Переконаний, що удосконалення
референдного законодавства сприяти
ме й підвищенню ролі місцевого
самоврядування, зокрема щодо вста
новлення порядку вирішення терито
ріальною громадою питань місцевого
значення шляхом прямого волевияв
лення. Тому з метою реалізації цього
пріоритету необхідно розробити і
забезпечити супроводження у Верхов
ній Раді України проекти законів
України «Про всеукраїнський рефе
рендум», «Про місцевий референдум
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та інші форми безпосереднього воле
виявлення територіальної громади».
Крім того, ряд законодавчих актів у
сфері адміністративного права не уз
годжується з Конституцією України
та Законом України «Про Кабінет
Міністрів України», що створює певні
перешкоди в забезпеченні прав люди
ни органами виконавчої влади. Так,
потребують законодавчого регулю
вання питання організації та порядку
діяльності міністерств та інших цен
тральних органів виконавчої влади.
Нині об’єктивно назріла потреба у
прийнятті Адміністративнопроцедур
ного кодексу, реалізація положень яко
го дасть змогу на законодавчому рівні
урегулювати порядок діяльності орга
нів виконавчої влади та органів місце
вого самоврядування у частині їх
відносин з фізичними та юридичними
особами. Адміністративнопроцедур
ний кодекс дозволить запровадити
ефективні механізми захисту прав і
законних інтересів громадян у відно
синах з державою, сприятиме обме
женню проявів бюрократизму, свавіл
ля та корупції з боку службовців,
підвищенню ефективності роботи ор
ганів влади. Tому з метою реалізації
пріоритетів своєї діяльності Міністер
ство юстиції України вважає за необ
хідне вжиття таких нормопроектних і
організаційноправових заходів:
— забезпечити супроводження у
Верховній Раді України проекту Адмі
ністративнопроцедурного кодексу
(щодо встановлення правового меха
нізму реалізації та захисту прав і
законних інтересів фізичних та юри
дичних осіб у їх відносинах з органами
виконавчої влади і органами місцево
го самоврядування);
— розробити проект Закону Украї
ни «Про міністерства та інші цен
тральні органи виконавчої влади»
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(щодо визначення повноважень та по
рядку діяльності центральних органів
виконавчої влади).
До того ж з метою створення умов
комплексного вирішення питань удос
коналення врегулювання правових
механізмів забезпечення консти
туційних прав і свобод людини Міні
стерство юстиції забезпечує супрово
дження у Верховній Раді України
законів України «Про громадські
організації», «Про внесення змін до
деяких законів України щодо участі
громадськості у формуванні та реалі
зації державної політики, вирішенні
питань місцевого значення» (щодо
внесення змін до законів України
«Про місцеве самоврядування в Украї
ні», «Про місцеві державні адміні
страції»), а також доопрацювати і
забезпечити супроводження проекту
Закону України «Про внесення змін
до деяких Законів України з питань
реєстрації юридичних осіб» (щодо
спрощення процедури проведення
реєстрації громадських формувань).
Нині цілком очевидно, що для по
будови демократичного суспільства та
утвердження правової держави недо
статньо лише задекларувати дотри
мання прав і свобод людини та грома
дянина. Політикоправові реалії
сьогодення переконують у необхід
ності створення дієвих юридичних
механізмів, які дозволять окремим
особам, різним соціальним групам,
громадянському суспільству загалом
повною мірою реалізовувати свої кон
ституційні права і свободи. Тому Міні
стерство юстиції України здійснює усі
можливі нормативноправові та орга
нізаційноправові заходи щодо ство
рення належних умов для реалізації та
гарантування громадянами їхніх прав
і свобод, визначених у Конституції
України.
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Д

ослідження факторів негатив
ного впливу в юриспруденції
має таку саму глибоку історію,
як і ця галузь науки. Але такі фактори
в юридичних науках завжди мали спе
цифічний виокремлений статус на
кшталт ролі в медицині збудників хво
роб. Втім, медицина зуміла подолати
цей недолік, розглядаючи причини за
хворювання генетичною складовою
розвитку живого організму. Юридичні
науки ще продовжують моделювати
ідеальні чи оптимальні конструкції,
для яких негативний фактор є зовніш
нім позаправовим елементом, який
слід враховувати лише задля чистоти
позитивних правових реалій. Не мож
на сказати, що їх досліджують не
всебічно. Але ця всебічність здебіль
шого позбавлена системності, аналізу
генезису факторів негативного харак
теру, динаміки їх впливу на права лю
дини і право в цілому за тривалий
період.
Життя суспільства, як і природи, в
цілому розвивається на поєднанні
позитивного і негативного, прогресу і
регресу, системоутворюючого і систе
моруйнуючого, причому ці та інші
протиборчі фактори взаємодіють на
внутрішньо цілісних складових пред

мета (об’єкта) природи чи суспільства.
Отже, завдання науки досліджувати їх
саме в такому поєднанні, а звідси й
особлива роль методу аналізу. Моде
лювання результатів лише на позитив
них чи негативних факторах веде до
науково неспроможних висновків, а
якщо перейти до практики реалізації
прав людини, то така діяльність може
призвести і до небажаних наслідків.
Аналіз майже 25 тис. справ, які посту
пили до Європейського суду з прав
людини, показує, що основний камінь
спотикання для українських правоза
стосовних органів є невміння змоде
лювати оптимальну ситуацію, з усіма
її нерозривними позитивними і нега
тивними чинниками. Мета правозас
тосування, як правило, формулюється
завчасно, з якої виводяться відповідні
завдання компіляції чи то позитивних
факторів, чи то акцент робиться на
самих негативних факторах. Кожна
ланка поєднаних таких (чи то пози
тивних, чи то негативних) факторів
відповідає законам логіки, проте ре
зультат часто протилежний тому, яким
мав бути (але який влаштовує право
застосовного суб’єкта).
Так, наприклад, ст. 28 Конституції
України проголошує: «Кожен має пра
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во на повагу до його гідності». Варто
провести кілька операцій «у вправних
головах» (а з урахуванням ряду
інстанцій розгляду справи з неоднора
зовим поверненням до неї кожної з
них — це зробити дуже просто), щоб
розуміння «гідності» вийшло з точніс
тю до навпаки: 1) гідність = гордість;
2) гордість = гординя; 3) гординя =
пиха; 4) пиха = зарозумілість; 5) заро
зумілість = погорда; 6) погорда = зне
вага; 7) зневага = презирство. У будь
якому тлумачному словнику можна
знайти підтвердження, що кожна лан
ка тлумачення є правильною. Втім,
результат далекий від бажаного. На
жаль, це не лише вправи теоретичного
характеру. Аналіз тисяч судових рі
шень показує, що досить часто україн
ські судді в такий спосіб розкривають
сутність поняття «гідність».
Як свідчать згадувані справи, Украї
на багата на майстрів таких логічних
операцій. Коли ж мова йде про окремі
права чи інститути прав, як і стадії реа
лізації цих прав, то багатство застосу
вання (використання) негативних
факторів безмежне. Можна без сум
ніву стверджувати, що нині кількість
факторів негативного впливу на стан
реалізації прав людини на порядки пе
ревищує фактори позитивного впливу
хоча б тому, що останні здебільшого
перераховані в законодавстві (а отже,
об’єктивно обмежені), а перші мають
фактично невичерпні джерела виник
нення. На жаль, перші фактори, як вже
зазначалося, ніколи не були об’єктом
системного і фундаментального ком
плексного дослідження, в той час як
фактори позитивного впливу на реалі
зацію прав людини завжди були в
центрі уваги правників. Це призвело
до того, що така реалізація на практиці
залишається вкрай недосконалою.
Оскільки, як вже зазначалося,
кількість факторів негативного впли
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ву на ефективність реалізації прав лю
дини в Україні практично невичерпна,
спробую назвати деякі з них, групую
чи за такими критеріями цієї ефектив
ності: 1) якість правового акта, що
формулює право людини; 2) рівень
правової культури учасників право
творчих і правозастосовних процесів;
3) правова культура і правове вихо
вання носіїв прав людини і їх захис
ників цих прав; 4) ефективність меха
нізмів контролю, реалізації, охорони і
захисту прав людини; 5) позаправові
детермінанти ефективності реалізації
прав людини (рівень розвитку грома
дянського суспільства і демократії,
стан економіки і політичної злагоди в
суспільстві та ін.). Подібна класифі
кація є далеко не вичерпною, оскільки
обсяг статті не дозволяє розширення
переліку таких критеріїв. За таких об
ставин коротко розглянемо лише фак
тори першої групи, принагідно згадав
ши інші.
Якість правового акта, що форму
лює права людини — ахіллесова п’ята
українського законодавства. Із най
більш принципових його недоліків у
цій сфері можна вказати на такі:
1) досить часте ігнорування зако
номірності, що лише окремі відносини
у сфері прав людини мають регулюва
тися нормамизаборонами (залежно
від ситуації в країні — не більше
5–7 %), трохи більший відсоток має
випадати на нормизобов’язання (до
15–20 %), а решта мають бути норми
дозволи. В Україні все чиниться
навпаки (навіть в тих сферах, де б зда
валося держава має бути зацікавлена в
активізації діяльності громадян задля
зростання економічного та іншого
добробуту країни їх ініціатива бло
кується нормами заборонного чи зобо
в’язувального характеру і, як резуль
тат, створена така негнучка правова
конструкція (тут терміни «система» і
37
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«структура» не підходять, оскільки
між її елементами і компонентами, як
що й існують зв’язки, то досить часто
штучного, суб’єктивного, волюнта
ристського характеру), яка замість за
охочення розвитку бажаних відносин
гальмує їх утвердження завдяки тим
же зобов’язанням і заборонам;
2) права людини є досить складною
системою, яка містить ряд юридично
неоднозначних блоків. Найбільш
важливим серед них є блок беззасте
режних прав (право на свободу та
особисту недоторканність, право на
справедливий судовий розгляд, право
на вільні вибори, заборона дискримі
нації та ін.), у рамках якого виділяють
ся абсолютні права, тобто такі, від
яких держава не може ні відмовитися,
ні обмежити їх (право на життя, забо
рона катування, заборона рабства при
мусової праці, право не бути підданим
кримінальному покаранню на підставі
закону, який не діяв на час вчинення
злочину, або існував, але не оцінював
подібні дії, як злочинні). Крім того,
існує блок так званих умовно обмеже
них прав (право на повагу до сімейно
го і приватного життя, приміщення і
кореспонденції; свобода думки, совісті
і віросповідання; свобода вираження
поглядів; право на мирне володіння
власністю та ін.), обмеження яких
можливе лише у спосіб і на умовах, пе
редбачених законом, такі обмеження
мають переслідувати законну мету і
бути необхідними в демократичному
суспільстві. У державах з розвинути
ми правовими системами сила
юридичної обов’язковості прав, що
належать до певного блоку, підтри
мується відповідними правовими ак
тами (законами, підзаконними актами
та ін.), при цьому не можуть, скажімо,
абсолютні права визначатися інст
рукціями. В Україні правотворці вихо
дять із загальної конституційної фор
38

мули «закони та інші нормативнопра
вові акти, що визначають права і
обов’язки громадян» (див., наприклад,
ст. 57), а тому приймають правові акти
не дивлячись на те, чи може він регу
лювати відповідні відносини, чи ні
(указ замість закону, постанова за
мість указу та ін.). Як результат,
інструкція може не лише доповнити, а
й змінити закон. Особливо це харак
терно для митних, податкових,
пенсійних та інших відносин. Крім то
го, як показує практика, самі підстави
можливого обмеження прав людини
тлумачаться досить довільно, як на
рівні закону, так і в правозастосовній
практиці. Порівняйте ч. 2 ст. 30 Кон
ституції України й ч. 2 ст. 8 Євро
пейської конвенції про захист прав
людини та основоположних свобод
стосовно права на повагу на житло, і
стане зрозумілим, чому в Україні мож
ливі такі факти, якто трапилося в
Криму, де не лише порушено право на
повагу на житло людини, вона втрати
ла руку, але й висновок був таким, що
міліція діяла правильно. На практиці
українські суди досить часто застосо
вують обмеження, коли йдеться про
умовно обмежені права, керуючись
так званою «свободою розсуду». Але
при цьому вони нерідко розуміють цю
свободу як можливість приймати
рішення дійсно на власний розсуд. Ра
зом із тим Європейський суд з прав
людини неодноразово підкреслював,
що «свобода розсуду» не дає права на
будьяке обмеження: він чітко визна
чив критерії, за якими можливі такі
обмеження, як і самі межі їх можливо
го застосування;
3) досить відчутною проблемою
українського законодавства у сфері
прав людини є протиріччя між право
вими актами, їх неузгодженість, як і
невідповідність Європейській конвен
ції про захист прав людини і осново
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положних свобод. Прикладів тому ба
гато і їх перелік може бути достатньо
довгим. Тут не є винятком і сама Кон
ституція (скільки вже писалося про
невідповідність ст. 44–49 КК України
«звільнення від кримінальної відпові
дальності» ст. 62 Конституції України
і пункту 2 ст. 6 Європейської кон
венції про захист прав людини і осно
воположних свобод щодо презумпції
невинуватості). Одні протиріччя пра
возастосовні органи просто ігнорують,
щодо інших роблять вигляд, що їх не
має, а в третіх випадках посилаються
на той правовий акт, який їх більше
влаштовує для прийняття змодельо
ваного рішення. Досить часто вони не
можуть прийняти будьякого рішення,
оскільки в країні не існує ефективного
механізму виходу з подібних ситуацій
(діяльність Конституційного Суду
України тут не все вирішує). Так,
наприклад, на сьогодні Україна рати
фікувала десятки міжнародних пактів
і конвенцій з прав людини, які за ст. 9
Конституції України стали «частиною
національного законодавства Украї
ни». Але рідко звертається увага на те,
що більшість таких договорів супере
чить одне одному. Як, наприклад,
можна вказати на Європейську кон
венцію про захист прав людини і осно
воположних свобод 1950 р. і Міжна
родний пакт про громадянські і
політичні права 1966 р. Обидва дого
вори ратифіковані Україною. Експер
ти Комітету Міністрів Ради Європи на
93 сторінках перерахували неузгодже
ності лише цих міжнародноправових
актів*. Без сумніву, правозастосовні
органи вийдуть з такої ситуації, але, як
показує практика, на шкоду правам
самої людини. Нерідко законодавець
забуває про що йдеться в Конституції

України, він приймає закон, який
«розвиває» її в зовсім іншому напрямі.
Так, вже згадувана ст. 9 Конституції
України доповнюється Законом
України «Про міжнародні договори
України» від 29 червня 2004 р. у такий
спосіб: «Якщо міжнародним догово
ром України, який набрав чинності в
установленому порядку, встановлені
інші правила, ніж ті, що передбачені у
відповідному акті законодавства
України, то застосовуються правила
міжнародного договору». Тобто пере
вага перед законом України надається
не лише міжнародним договорам,
ратифікованим Верховною Радою Ук
раїни, а й тим, що вступили в силу
після належного підписання міністра
ми. Не дивно, що практика фактично
пішла іншим шляхом. І це зрозуміло,
оскільки договори, які вступили в
силу за підписом міністрів, чи утвер
джені Урядом, мало кому доступні, а
ті, що ратифіковані Верховної Радою
України, як уже зазначалося, досить
часто суперечать одне одному;
4) нерідкі випадки, коли право
творці приймають правовий акт, самі
не уявляють, як його можна реалізува
ти (тут зовсім не йдеться про фінансо
ве забезпечення чи наукове обґрунту
вання, оскільки такі вимоги добре
висвітлені лише в підручниках, а на
практиці їх не дотримуються). Ска
жімо, про що думав законодавець,
коли записував у Законі України «Про
виконання рішень та застосування
практики Європейського суду з прав
людини» п. 4 ст. 18 таке: «У разі вияв
лення мовної розбіжності між пере
кладом (у статті йдеться про переклад
Конвенції українською мовою. —
Авт.) та оригінальним текстом суд ко
ристується оригінальним текстом».

* Див.: Council of Europe. Problem arising from the coexistence of the two systems of control provided for by the
European Convention and by the UN Covenant on Civil and Political Rights. Strasbourg, 29th February 1968.
CM (68) 39).
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Чи знав законодавець, що оригіналь
ний текст Конвенції викладений
англійською і французькою мовами
(див. ст. 59 Конвенції)? А якщо так, то
скільки суддів в Україні вільно во
лодіють англійською і французькою
мовами (вільне володіння цими мова
ми необхідне хоча б тому, що попри те,
що Конвенція проголошує однакову
силу текстів цими мовами, між ними
також є розбіжності, і в таких випад
ках Європейський суд з прав людини
рекомендує користуватися його тлу
маченнями Конвенції (див. справи:
S. проти Сполученого Королівства,
Бейлер проти Італії, Матос та ін.), щоб
їх застосувати за умови, що ст. 7 ЦПК
України вимагає від них знання лише
української мови.
Не менш непродуманих положень
достатньо і в указах Президента
України, в яких інколи виявляється
елементарна необізнаність того, про
що йдеться (варто лише вказати на
Указ Президента України «Питання
добору кандидатур на призначення на
посаду судді Європейського суду з
прав людини від України» від 28 лю
того 2007 р. № 157/2007, який нібито
видавався з метою забезпечення вико
нання ст. 22 Конвенції. Але ж ця
стаття говорить про вибори, а не
призначення суддів).
Проте негативний вплив на стан ре
алізації прав людини в Україні прояв
ляють навіть не цим (до речі, потрібно
було декілька місяців переконувати
осіб з Секретаріату, відповідальних за
підготовку Указу, щоб було змінено
формулювання). Нерідко укази, що
вступили в силу і таким чином ство
рили відповідні правовідносини, через
тривалий час скасовуються з часу їх
прийняття. Така практика брутально
нехтує ряд принципів: верховенства
права, правової визначеності та ін. Ще
більше прикладів правової необізна
40

ності можна зустріти на рівні актів
Кабінету Міністрів, міністерств і
комітетів. Навіть Міністерство юсти
ції України, яке є, як записано в
затвердженій Кабінетом Міністрів
України постанові «Про затвердження
Положення про Міністерство юстиції
України» від 14 листопада 2006 р.
№ 1577, «головним органом в системі
центральних органів виконавчої влади
і забезпечення реалізації державної
правової політики» (п. 1) не завжди
чітко розуміє свої функціональні
обов’язки в цій сфері (в Положенні,
зокрема, йдеться в п. 41, що Мін’юст
«погоджує кандидатури членів та
іншого персоналу від України в між
народних судових органах», що не
відповідає дійсності, оскільки судді в
ці органи, як вже зазначалося, вибира
ються і, кого вибрати, ніхто з Мін’юс
том не погоджує, а юристи чи інші
представники проходять конкурси на
роботу за їх власними заявами також
без погодження з Мін’юстом).
Стосовно невисокої якості право
вих актів, що формулюють права
людини, можна вказати й на інші фак
тори негативного впливу: нечіткість
викладу тексту, зловживання законом,
як на правотворчій, так і на правоза
стосовній стадіях, непродумане фінан
сове забезпечення, низька наукова
обґрунтованість, функціонування яв
но застарілих і невідмінених правових
актів та ін.
Досить різноманітними є фактори
негативного впливу на ефективність
реалізації прав людини і за іншими
групами критеріїв. Про рівень право
вої культури учасників правотворчих і
правозастосовних процесів можна
сказати, що він далекий від оптималь
ного. Тут і нехтування законом, і зло
вживання ним, і, що характерно для
українських посадовців, незнання не
тільки в загальному українського
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законодавства, а й власних прав. За
перші 10 років розгляду українських
справ в Європейському суді з прав
людини, в порівняльному плані зі
справами з інших країн, Україна вий
шла, фактично, на перше місце за
кількістю звернень від представників
політичної еліти: народних депутатів
України, лідерів політичних партій,
колишніх міністрів та ін. Але дуже
рідко коли вони правильно вказували
на порушену щодо них статтю Кон
венції, чи могли вмотивовано викла
сти свою заяву. Знову ж таки, частіше
всього в рішеннях Європейського су
ду з прав людини вказувалися прізви
ща вищих посадових осіб Української
держави в контексті причетності до
порушень чи невжиття заходів з їх за
побігання.
Про рівень правової культури і пра
вове виховання носіїв прав людини і їх
захисників цих прав може говорити
такий красномовний факт: майже 95 %
від усіх звернень щодо порушень прав
людини в Україні були визнані не
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прийнятними. І тут головною причи
ною можна назвати елементарне
незнання положень Європейської
конвенції з прав людини та основопо
ложних свобод. Досить низька
ефективність в Україні механізмів
контролю, реалізації, охорони і захис
ту прав людини. Навіть на судовому
рівні він вкрай низький. Знову ж таки,
Україна, фактично, вийшла на перше
місце в Європейському суді з прав лю
дини (випередивши навіть Російську
Федерацію) за кількістю справ з
тривалості розслідування, судового
розгляду і невиконання судових рі
шень в державі. Їм навіть назву приду
мали з принизливим відтінком —
справиклони.
Отже, дослідження цих та інших
факторів негативного впливу на ефек
тивність реалізації прав людини в
Україні не тільки актуальне для науки,
але і є практично невідкладним за
вданням.
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Н

ині є загальновизнаним поло
ження про те, що до складу
механізму захисту прав і сво
бод людини в Україні входить і Євро
пейський суд з прав людини (далі —
Суд), який з цією метою застосовує
Конвенцію про захист прав людини і
основоположних свобод (далі — Кон
венція).
Цей Суд був утворений — вперше в
історії людства — 20 квітня 1959 р., ко
ли його 15 суддів (обраних від держав,
які тоді входили до Ради Європи)
склали присягу на урочистому засі
данні Консультативної Наради Ради
Європи, присвяченої 10річчю існу
вання цієї організації. Серед цих суд
дів були найавторитетніші фахівці, зо
крема Рене Кассен (Франція) — один
із основних авторів проекту Загальної
декларації прав людини 1948 р., Аль
Росс (Данія) — знаний теоретик
права, Альфред Фердросс (Австрія) —
видатний метр науки міжнародного
права.
Ухваливши свій Регламент, Суд
вже у наступному році почав розгля
дати свою першу справу — «Ловлес
проти Ірландії».

І ось минуло півстоліття…
За весь час своєї діяльності Суд (до
складу якого нині входять 47 суддів,
обраних Парламентською Асамблеєю
Ради Європи по одному від кожної
державичлена) ухвалив понад 10 тис.
рішень.
Нині в його правозахисному «порт
фелі» знаходяться близько 100 тис.
заяв про порушення державами — чле
нами Ради Європи Конвенції. І їх
кількість не зменшується…
Помітний «внесок» у цей процес ро
бить, на жаль, і Україна. У минулому
році за кількістю заяв, що поступили до
Суду проти неї, вона була четвертою
державою (після Росії, Туреччини та
Румунії). Загалом на початок 2009 р. на
розгляд Суду чекали 8 250 «україн
ських» справ. Кількість же рішень Су
ду, ухвалених за такими справами за
весь час перебування України у складі
Ради Європи, на сьогодні перевищує
500. У 2008 р. за рішеннями, ухвалени
ми Судом проти України, особам, чиї
права були нею порушені, держава
сплатила 20,5 млн грн як компенсацію
матеріальної і моральної шкоди.

© П. Рабінович, 2009
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Навіть ці стислі статистичні відо
мості стосовно України свідчать, як
видається, про актуальність проблеми,
відображеної у назві пропонованої
статті.
Практика Суду й юридична освіта.
Після ратифікації Верховною Радою
України Конвенції, яка внаслідок цьо
го — відповідно до ст. 9 Конституції
України — набула статусу частини
українського законодавства, її імпле
ментація у внутрішній правопорядок
України постала як актуальне прак
тичне завдання.
Хіба що не найвагомішим кроком у
процесі цієї імплементації стало прий
няття у 2006 р. Закону України «Про
виконання рішень та застосування
практики Європейського суду з прав
людини». У ньому, зокрема, встанов
лено, поперше, те, що не тільки сама
Конвенція, але й практика Суду засто
совується судами України як джерело
права (ч. 1 ст. 17), а в рамках відомчо
го підпорядкування має здійснюва
тись систематичний контроль за
додержанням адміністративної прак
тики, який відповідає Конвенції та
практиці Суду (ч. 5 ст. 17). Подруге,
оволодіння положеннями Конвенції
та практикою Суду має бути включено
до вимог професійного рівня окремих
категорій суддів, а також прокурорів,
адвокатів, нотаріусів, до програм пер
винної підготовки та підвищення
кваліфікації суддів, прокурорів, адво
катів, працівників правоохоронних
органів, імміграційних служб, інших
категорій працівників, професійна
діяльність яких пов’язана з правозас
тосуванням, а також із триманням
людей в умовах позбавлення свободи
(п. 2 ч. 2 гл. 5).
Ця радикальна для української
юриспруденції новела не могла не спо
нукати до відповідних змістовних
трансформацій у системі фахової під
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готовки та підвищенні кваліфікації
вітчизняних юристів.
З огляду на ці обставини до на
вчального плану випускного курсу
майбутніх спеціалістів і магістрів
юридичного факультету Львівського
національного університету імені
Івана Франка факультетською вченою
радою ще з вересня 2006 р. було вклю
чено новий предмет: «Практика Євро
пейського суду з прав людини».
Це стало можливим насамперед за
вдяки тому, що на той час, поперше,
на факультеті було сформовано
належний кадровий потенціал викла
дачів, компетентних в означеній про
блематиці, оскільки їхні досліджен
ня — зокрема й дисертаційні — були
пов’язані, так чи інакше, з опрацюван
ням рішень Суду. Подруге, були під
готовлені, опубліковані й передані у
достатній кількості в навчальну
бібліотеку факультету декілька збірок
реферативних перекладів рішень
Суду, виконаних у Львівській лабора
торії прав людини і громадянина НДІ
державного будівництва та місцевого
самоврядування АПрН України [1].
Загальна кількість таких перекладів
становить близько 350.
Програма курсу. У ній його зміст
поділено на дві основні частини:
Загальну та Спеціальну. Їм передує
Вступ, в якому викладено, зокрема,
підстави і цілі вивчення в системі віт
чизняної юридичної освіти Конвенції
та практики її застосування Судом,
значення знань з цих питань для
професійної діяльності вітчизняних
юристів.
У Загальній частині тема 1 присвя
чена детальній характеристиці Кон
венції. Тут висвітлюються історичні
причини, умови і процедура прийнят
тя Конвенції; процес поширення її дії
на дедалі ширше коло європейських
держав; розкривається розвиток цієї
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міжнародної системи захисту прав і
основоположних свобод людини в
Європі. Особлива увага приділяється
характеристиці вихідних засад Кон
венції, а також її структурі та змісту
(з урахуванням Протоколів до неї).
Закінчується виклад теми характерис
тикою місця Конвенції у національ
них системах права України та інших
державах — членах Ради Європи.
У темі 2 розкривається роль Суду
у формуванні, розвитку та впрова
дженні європейських праволюдинних
стандартів. Висвітлюються порядок
формування, склад і структура Суду,
його компетенція та форми діяльності
(за Конвенцією й Регламентом Суду).
Далі схарактеризовуються юридич
на природа рішень Суду, їх вплив на
законотворчу, конституційноюрис
дикційну й правозастосовну діяль
ність в Україні та інших державах —
членах Ради Європи.
Належна увага приділяється харак
теристиці ролі Комітету Міністрів Ра
ди Європи у контролі за виконанням
рішень Суду, а особливо — законодав
чо врегульованого порядку виконання
цих рішень в Україні.
У темі 3 предметом вивчення є,
насамперед, методологічні засади та
принципи правоінтерпретаційної та
правозастосовної діяльності Суду. Їх
реалізація у практиці Суду демонст
рується тут на прикладах інтерпре
тації ним деяких фундаментальних
правових понять: верховенство права,
виборчі права, цивільні права, злочин і
покарання тощо. При цьому викори
стовуються результати досліджень ви
кладачами факультетської кафедри
теорії та філософії права відповідних
питань [2].
У Спеціальній частині курсу харак
теризуються зміст ряду передбачених
Конвенцією прав (в автономній інтер

претації Суду), їх елементи, обов’язки
держав — членів Ради Європи із забез
печення таких прав (теми 4–12).
Тут йдеться про права на: життя, за
борону катувань, свободу та особисту
недоторканність, справедливий судо
вий розгляд, захист права власності,
повагу до приватного й сімейного
життя, свободу віросповідання, свобо
ду вираження поглядів, свободу об’єд
нань, ефективний засіб правового
захисту, нарешті, недискримінацію.
При висвітленні цих питань неаби
яка увага приділяється характери
стиці позицій Суду стосовно меж
здійснення відповідних основополож
них прав, закріплених у Конвенції.
З усіх тем Спеціальної частини наво
дяться найбільш яскраві, показові
прецедентні рішення Суду, пов’язані з
застосуванням відповідних статей
Конвенції. Ясна річ, насамперед
залучаються там, де це видається
доречним, — рішення Суду стосовно
України.
Отож, курс, викладений за такою
програмою, як свідчить наш досвід,
дозволяє забезпечити студентів таким
обсягом знань Конвенції та практики
Суду, який вдається мінімально не
обхідним для практичної юридичної
роботи. Специфікою змісту цих знань
зумовлюються й особливості методи
ки оволодіння ними студентами та
способів контролю за їх засвоєнням.
Методи формування практичних
вмінь та контролю знань*. Відповідно
до програми кусу розроблено і плани
семінарськопрактичних занять. Вони
містять не лише теоретичні та кон
трольні питання, але й практичні
завдання.
Теоретичні питання, винесені на
заняття з кожної із тем Спеціальної
частини курсу, відображають основні
наукові положення стосовно тлума

* Цей фрагмент статті написано спільно з кандидатом юридичних наук Т. Дудаш.
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чення й застосування Судом певного
основоположного права людини,
закріпленого у відповідній статті Кон
венції. Йдеться, зокрема, про зміст та
кого права, обов’язки держави з його
забезпечення, обмеження цього права
та умови їх відповідності Конвенції,
про загальні принципи його тлумачен
ня Судом, а також про автономне
тлумачення ним деяких понять, що
містяться у Конвенції (зокрема: «потер
пілий», «права та обов’язки цивільного
характеру», «кримінальне обвинува
чення», «ефективний засіб захисту»).
Зпоміж аналітичнопрактичних
завдань, виконання яких вимагається
від студентів при вивченні Загальної
частини курсу, зазначимо, зокрема,
такі: порівняти каталог прав людини,
що містяться у Загальній декларації
прав людини, Конвенції та Консти
туції України; виокремити матеріаль
ні, організаційні та процесуальні
норми Конвенції; визначити стадії
розгляду індивідуальних заяв Судом
відповідно до його Регламенту; сха
рактеризувати повноваження окремих
структурних підрозділів Суду.
Для кращого засвоєння матеріалу
Спеціальної частини курсу студентам
пропонується виконувати однотипні
практичні завдання з кожної із тем. Ці
завдання полягають: а) у визначенні
застосовуваним Судом конкретного
способу тлумачення норм Конвенції;
б) у виявленні сформульованих у його
рішеннях інтерпретаційноправових
положень (правових позицій). Ці за
вдання мають індивідуальний харак
тер: на одне заняття кожному студенту
академічної групи визначаються такі
два рішення Суду, які не повторюють
ся в межах цієї групи. У такий спосіб
забезпечується «жорстка» індивіду
алізація практичних завдань. Свої
відповіді студент має зафіксувати у
письмовій формі.
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Для виконання першого виду
завдань студенти послуговуються, зо
крема, результатами виконаного у
Львівській лабораторії прав людини і
громадянина АПрН України моно
графічного дослідження стосовно
тлумачення Судом юридичних норм
щодо прав людини [3]. Це дозволяє
уніфікувати вимоги та оцінювання ви
конання означеного завдання з огляду
на наявність у загальній теорії права
різних поглядів стосовно номенклату
ри способів такого тлумачення та що
до розуміння кожного з них.
Для полегшення виконання за
вдань з виявлення у рішеннях Суду
інтерпретаційноправових положень
студентам ще в лекціях надаються по
яснення сутності й спеціальних ознак
таких положень (зокрема, останні
відмежовуються від резолютивних та
констатуючих положень, які також
містяться у рішеннях Суду).
Ще одним практичним завданням,
яке пропонується виконати у процесі
вивчення Спеціальної частини курсу,
є написання кожним студентом на
вчальної індивідуальної заяви до Суду
на підставі наданої лише цьому сту
денту фабули певної справи, вже роз
глянутої Судом раніше. Ці фабули ре
альних справ «вилучені» з матеріалів
новітніх перекладів рішень Суду
(здійснених у згаданій Лабораторії),
які ще не увійшли до зазначених вище
збірок. Задля забезпечення самостій
ності виконання такого практичного
завдання зміст відповідного рішення
Суду студенту не подається, а імена та
прізвища заявників у таких фабулах
справ є зміненими чи анонімними.
При цьому студенти користуються
формуляром заяви, що міститься на
інтернетсайті Суду [4], та поясню
вальною запискою до нього.
Особлива увага студентів звер
тається на необхідність заповнення
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ними в індивідуальній заяві пунктів
щодо зазначення порушень Конвенції
та аргументування наявності таких
порушень. Адже для цього доведеться
продемонструвати знання не лише
тексту Конвенції, але й практики за
стосування Судом її окремих статей
(зокрема його відповідних інтерпре
таційноправових положень). У такий
спосіб забезпечується логічнострук
турний зв’язок між цим та поперед
німи завданнями стосовно виявлення
інтерпретаційноправових положень
Суду, а також із теоретичним мате
ріалом курсу.
Крім того, виконуючи останнє за
вдання, студенти мають можливість
глибше засвоїти знання вимог Кон
венції стосовно умов прийнятності за
яви до розгляду Судом та її сумісності
з положеннями Конвенції. Адже у за
яві мають бути зазначені ті обставини,
тягар доказування яких покладається
саме на заявника.
Наприкінці навчання, для перевір
ки засвоєння студентами усього курсу,
їм пропонується виконати підсумкову
контрольну роботу, яка містить одне
теоретичне питання з тієї чи іншої
теми та два завдання практичного

характеру. Останні є тотожними (ти
повими) до тих практичних завдань,
що подавалися на попередніх занят
тях. Проте вибір рішень Суду для ви
конання обох практичних завдань
здійснюється у межах вже усіх тем
курсу, а отже, для кожної такої кон
трольної роботи є наче «випадковим».
Кожна академічна група отримує
декілька «своїх» варіантів підсумкової
контрольної роботи. Її успішне вико
нання студентом є підставою для того,
щоб він отримав залік з цього предмета.
Відтак, оптимальне поєднання тео
ретичних питань та практичних
завдань, як свідчить наш досвід, дозво
ляє забезпечувати не лише теоретичне
засвоєння студентами курсу «Практи
ка Європейського суду з прав люди
ни», але й вироблення у них належних
фахових вмінь. У такий спосіб певною
мірою задовольнятиметься зростаюча
потреба у фахівцях з європейського
права у галузі прав людини. А до цьо
го саме і зобов’язує Закон України
«Про виконання рішень і використан
ня практики Європейського суду з
прав людини».
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С

учасний етап право, державо
творення в Україні може харак
теризуватися як трансфор
маційний, пов’язаний, з одного боку,
з прагненням проведення необхідних
реформ, формуванням громадянсько
го суспільства, побудовою правової
держави, а з другого — з необхідністю
максимального захисту прав і свобод
людини в умовах подолання кризових
явищ. Зрозуміло, що серед багатьох
факторів, які впливають на ці процеси,
не останнє місце посідає таке юридич
не явище, як роль права, можливості
його дії, дієвість права в умовах подо
лання кризових явищ.
Проблеми реалізації та захисту
прав людини пов’язані з найважливі
шими сферами сучасних наукових
досліджень. Починаючи з учень старо
давніх мислителів і до наших часів,
філософи, соціологи, політики, право
знавці намагалися осягнути їх сут
ність та зміст, окреслити історичні та
сучасні параметри, необхідні для
практичного забезпечення прав і
свобод людини.
Попри великий спектр наукових
праць, присвячених цій проблематиці,
на жаль, саме дія та дієвість права в
контексті означених процесів проана
лізовані недостатньо, не повною мі
рою, що не може не вплинути на

рівень дослідження прав людини як
історично мінливої категорії, яка ево
люціонує разом із суспільством,
державою та правом.
Дія права в суспільстві — це насам
перед встановлені та захищені групи
прав та свобод людини. Дієвість пра
ва — це коефіцієнт, що свідчить про
можливість держави та суспільства
більшменш удосконалювати такі
процеси.
Дія права — це змістовнодинаміч
на сторона права, яка характеризує
його фактичну реалізацію, здатність
здійснювати регулятивну (спеціаль
ноюридичну), інформаційнопсихо
логічну (мотиваційну), виховну (ідео
логічну, педагогічну) та соціальну
взаємодію учасників суспільних від
носин [1].
Зрозуміло, що в умовах загострення
та необхідності пошуків шляхів та ме
тодів подолання кризових явищ особ
ливого значення набуває дієвість пра
ва, яку можна характеризувати як
відчуття захищеності кожним, гаран
тованості прав та законних інтересів,
протистояння сваволі у процесі
упорядкування суспільних відносин,
безсумнівної дії механізмів щодо впро
вадження правового порядку в усіх
сферах суспільного життя, гарантуван
ня та забезпечення системи безпеки,
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що пов’язана із соціальною діяльністю,
особливо тією, що становить потен
ційну загрозу життєво важливим інте
ресам особи, суспільства та держави.
Це далеко не повний перелік наших
очікувань від дієвості сучасного права.
У статті 1 Загальної декларації
прав людини зазначено, що «всі люди
народжуються вільними і рівними в
своїй гідності і правах». Саме питання
«рівності», яке було предметом бага
тьох наукових дискусій і полеміки,
може розглядатися з різних точок
зору. Принаймні у нашому суспільстві
найважливішими її вимірами є хоча б
відносна рівність матеріальних благ в
умовах існування, тобто — «економіч
на рівність», та рівність усіх перед за
коном, рівність в процедурах, тобто —
«юридична рівність». Якщо викори
стати для ілюстрації наведеного вище
спортивну термінологію, то юридична
рівність може характеризуватися як
стартова, або як рівність на старті, а
економічна як така, що досягається
протягом певної «життєвої» дистанції
у визначених просторовочасових
характеристиках.
На нашу думку, юридична рівність,
насамперед, пов’язана з ефективністю
законодавства. У свою чергу ефектив
ність законодавства — це відповідна си
стемність і якість законів. Під якістю
закону необхідно розуміти сукупність
сутнісних характеристик і його здат
ність реально задовольнити суспільні
потреби та приватні інтереси. Перша
вимога якості закону — така, щоб він не
залишився «на папері», не був «літера
турним твором юридичного змісту», а
застосовувався на практиці.
Можна вирізнити два аспекти
якості законодавства: соціальний, що
пов’язаний із його змістом, і юридич
ний, що пов’язаний із формою. Слід
розглянути це детальніше.
Поперше, зміст нормативнопра
вового акта має відповідати основним
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напрямам розвитку суспільства,
подруге, не менш важливою є відпо
відність закону реальним умовам жит
тя і відповідна ресурсозабезпеченість,
потретє, законність нормативнопра
вового акта, тобто відповідність Конс
титуції України та іншим актам,
почетверте, закони повинні бути пра
вовими, тобто відповідати принципам
демократії й соціальної справедли
вості, а також нормам моралі, поп’яте,
відповідність закону розвиткові пра
вової системи в цілому, її взаємозу
мовленість з економічною, політич
ною та соціальною системами, пошо
сте, слід звернути увагу на дефініції.
Теза за часів стародавнього Риму, що
право може і повинно бути визначе
ним, є актуальною для будьякої пра
вової системи. Принцип визначеності,
точності, однозначності правової
норми вважається гарантією міцного
правопорядку, оскільки, коли кожно
му членові суспільства зрозумілі його
права і обов’язки, він має певну свобо
ду дій і рішень у межах правового
простору. Правовий простір, у свою
чергу, зумовлений словом, мовними
конструкціями, які використовуються
законодавцем для вираження загаль
нообов’язкових правил поведінки в
певному суспільстві та державі в про
сторовотемпоральному континіумі.
Зрозуміло, що право здатне вста
новлювати певні орієнтири лише у
тому разі, коли воно є якісним і зро
зумілим. Звідси — вимога семантичної
однозначності правових норм: вони
мають чітко визначати права і обов’яз
ки, пов’язані з юридичною відпові
дальністю, чітко вказувати на правові
наслідки певного діяння (ідеал «вива
женості» права). Проте такі вимоги не
виконуються в повному обсязі внаслі
док семантичної нечіткості можливих
смислових тлумачень.
На нашу думку, при дослідженні
дефініцій, виявленні їх сутності та при
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роди необхідний комплексний інтегра
тивний підхід, що містить формально
логічні, лінгвістичні, філософські,
історичні, соціологічні, психологічні та
спеціальноюридичні обґрунтування
цього феномену.
Кілька слів про доволі важливі для
нашого дослідження, так звані «докт
ринальні дефініції» — теоретичні суд
ження, сформульовані вченимиюрис
тами, що розкривають зміст і обсяг
будьяких понять і юридичних явищ
(процесів і станів), що є складовою на
укової правосвідомості, виражаються
текстуально, не є обов’язковими для
суб’єктів права і постають як науково
обґрунтовані орієнтири й аргументи в
теоретичній діяльності та правотвор
чій, правореалізаційній, інтерпре
таційній і правосистематизуючій
практиці. Доктринальні дефініції є
ідеологічною, світоглядною основою
юридичної науки. Важливий елемент
структури тієї чи іншої теорії (вчення)
є надзвичайно важливим засобом ар
гументації й доказування в наукових
дискусіях, а врахування наукових
дефініцій при формулюванні норма
тивних зробить законодавство в ціло
му зрозумілішим і доступнішим. До
речі, майже кожний нормативнопра
вовий акт містить або згадує термін
«правова система», проте жоден не на
дав і досі її нормативного визначення,
яке існує лише в доктрині.
Ще однією проблемою, яку слід не
відкладно вирішувати для ефективно
го захисту прав і свобод людини, є те,
що законотворення часто оминає про
фесійних розробниківюристів, і тому
часто закони стають втіленням полі
тичної волі. При цьому залишаються
поза увагою правова експертиза і
принципи системності правового
регулювання суспільних відносин.
Враховуючи це, слід зазначити, що
досить часто вчені визнають супереч
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ності між «духом» та «буквою» закону.
Якщо ж закон є відображенням певно
го рівня наукової, доктринальної пра
восвідомості, то таких розбіжностей
не виникатиме на практиці. Піднесен
ня ролі таких наукових центрів, як
Інститут держави і права ім. В. М. Ко
рецького НАН України, інших інсти
тутів НАН України та АПрН України
у законотворчій діяльності — нагальна
потреба сучасного законотворення.
З урахуванням викладеного хочемо
зосередитися на проблематиці, пов’я
заній із: 1) диференціацією; 2) дис
кримінацією; 3) узурпацією прав. Як
що мова йде про підвищення рівня
права в межах чинного законодавства
для окремих категорій населення, які
на це заслуговують, йдеться про дифе
ренціацію прав, про динамічні, прогре
сивні напрями розвитку правової си
стеми взагалі. Дві інші характеристи
ки свідчать про деструктивні явища в
формуванні та розвиткові правової
системи, дисфункції правозахисних
механізмів, недостатню ефективність
законодавства, рівня правової культу
ри, правового виховання тощо.
Пільги є, насамперед, соціальною
мірою, відображенням суспільних цін
ностей. У сучасних нестабільних со
ціальноекономічних умовах є потреба
у радикальній зміні системи пільг із
тим, щоб подолати зростання негатив
них тенденцій у цій сфері та підтримати
тих, хто потребує соціального захисту.
Під правовими пільгами в юридич
ній науці розуміють правомірне полег
шення положення суб’єкта, що дає
йому змогу задовольнити свої інтере
си, пільги знаходять свій прояв у надан
ні додаткових, особливих прав (пере
ваг), або у звільненні від обов’язків для
правових пільг є характерним [2].
Поперше, вони пов’язані з більш
повним задоволенням інтересів та по
треб суб’єктів, полегшенням умов їх
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життєдіяльності, що обов’язково має
здійснюватися в межах чинного зако
нодавства. При встановленні пільг за
конодавець має на меті — соціально
захистити, поліпшити положення ок
ремих осіб, задовольняти їх інтереси в
більш сприятливому режимі. Соціаль
на мета має в цьому разі першочергове
значення, оскільки не будьяке збіль
шення прав та звільнення від обов’яз
ків виступають як пільги. Наприклад,
збільшення владних повноважень
адміністрації в умовах надзвичайної
ситуації чи звільнення іноземців від
воєнної служби не є правовими
пільгами.
Подруге, правові пільги є винят
ком із загальних правил, виступають
способом юридичної диференціації.
Сучасне право цивілізованих народів
є диференційованим, а отже, дифе
ренційовано регламентує конкретні
питання суспільного життя, а саме:
для різних категорій громадян вста
новлені правила, які регулюють
прийом до вищих навчальних закла
дів, призов на військову службу, при
значення пенсій. У разі відсутності
правової регламентації в тій чи іншій
сфері, органи управління вимушені,
враховуючи конкретні обставини,
встановлювати на свій розсуд винятки
для окремих осіб, що може призвести
до суб’єктивізму та навіть зловживан
ня правом [3].
Надзвичайно важливим сьогодні є
виявлення ознак, соціальних чинників
та сучасних особливостей зловживан
ня правом, надання кваліфікованої
класифікації цьому явищу як різнови
ду протиправної поведінки, визначен
ня підвищення ефективності законо
давства, як передумови у боротьбі зі
зловживанням правом.
Слід враховувати, що пільги — це
елемент перш за все спеціального
правового статусу осіб, механізм до
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повнення основних прав та свобод
суб’єкта специфічними можливостя
ми юридичного характеру.
Деяку увагу приділимо аналізу дис
кримінації прав особи. Яскравим при
кладом цього явища може слугувати
розвиток гендерних відносин в Україні.
Гендерна рівність — складова за
гального принципу рівності як основи
демократичного устрою держави та
суспільства. Принцип рівності є
універсальною категорією і виключає
дискримінацію за будьякою ознакою:
раси, кольору шкіри, релігії, соціаль
ного статусу.
Величезне значення цієї проблеми
неодноразово обґрунтовувалося віт
чизняним законодавством. Приклада
ми можуть слугувати Указ Президен
та України «Про вдосконалення робо
ти центральних і місцевих органів ви
конавчої влади щодо забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків» від 26 травня 2005 р.
№ 1135/2005 та Закон України «Про
забезпечення рівних прав та можливо
стей жінок і чоловіків» від 8 вересня
2005 р. № 2866ІV. Однією з основних
причин гендерної нерівності в Україні
є стійкі гендерні стереотипи, від
повідно до яких суспільні ролі жінок і
чоловіків залежать від так званого
«природного» розподілу.
Незважаючи на проголошення Ук
раїною рівності прав жінок і чоловіків,
численні норми чинного законодавст
ва й досі містять дискримінаційні
гендерні «викривлення».
У кризових умовах сьогодення най
більш уразливою категорією соціуму є
саме жінки, особливого занепокоєння
викликає необхідність їх працевлаш
тування за кордоном. Навіть якщо
вважати статистичні дані такими, що
відтворюють, або майже відтворюють
реальний стан речей, потрібно зазна
чити, що значна кількість жінок пра
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цює нині за кордоном на різного роду
допоміжних роботах, залишаючи сім’ї,
не застосовуючи здобуті в Україні
знання в межах їх спеціальностей.
З огляду на аналіз масиву вітчизня
них і міжнародноправових докумен
тів про роль жінки в сім’ї та суспіль
стві, принцип рівноправ’я жінок та
чоловіків має розглядатися як рівне
право на участь в державному управ
лінні, рівне право на працю, освіту,
визнання спеціальних прав жінки, яка
працює, пов’язаних з її фізіологічними
особливостями і роллю матері і жінки у
сім’ї та суспільстві. Цей принцип має
стосуватися також рівності між самими
жінками, незалежно від національності,
майнового стану, мови та віросповідан
ня. Також нині є вкрай необхідним
визнання і охорона спеціальних прав
жінок, пов’язаних з інтересами дітей.
На жаль, жінки є суб’єктамиоб’єк
тами систематичної різноманітної
дискримінації. У цьому аспекті
виникає проблема, пов’язана з необ
хідністю виховання дітей в сім’ї, міні
мізації наявності неповних сімей,
правового виховання молоді щодо
адаптації до сучасних кризових умов.
Відомо, що велика кількість моло
дих людей нині також шукають можли
востей працевлаштування за кордоном,
що саме по собі не було б негативним
«в розумних межах», але не є секретом
факт, що багато закордонних фондів та
громадських організацій у межах про
грам співробітництва вишукують інте
лектуальну еліту серед молоді з метою
їх праце, життєвлаштування закордо
ном, що, в свою чергу, призводить і
обов’язково призведе в майбутньому
до інтелектуального «вихолощення» не
тільки вітчизняної науки, але й прак
тичної діяльності в будьякій сфері.
Будьяка політика, а особливо ген
дерна, спрямована на реалізацію інте
ресів громадян — жінок і чоловіків,
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сформованих у контексті певних цін
ностей та потреб. Державна влада має
безперечне право авторитарно пропо
нувати і пропонує суспільству власні
цінності, примушує визнавати їх як
соціальні норми, однак інтереси, які
реалізує державна політика, мають бу
ди ідентичними інтересам розвитку
суспільства.
Аналіз сучасного суспільнополі
тичного та соціальноекономічного
становища жінок і чоловіків в Україні
свідчить про наявність дискримінації
за ознакою статі.
Сьогодні науковці констатують
порушення принципу рівності між
жінками і чоловіками в доступі до
соціального розподілу. Дослідження
економістів і соціологів демонстру
ють, що економічне становище жінок є
гіршим за становище чоловіків, наяв
на фемінізація бідності, виконання
материнської функції часто стоїть на
заваді не лише службовій кар’єрі
жінки, а й просто необхідного мініму
ма матеріального забезпечення.
Ще одним напрямом сучасної ген
дерної правової теорії необхідно вважа
ти розгляд проблеми, пов’язаної із спо
собом і стилем життя чоловіків. Все
більше наголошується на тому, що тра
диційний чоловічий спосіб життя, а
можливо й самі психологічні можли
вості чоловіка не відповідають суча
сним соціальним нормам. Не вдаючись
до аналізу діяльності громадських чо
ловічих рухів зазначимо, що сьогодні
як ніколи існує проблема захисту і чо
ловіків. В Україні середня тривалість
життя чоловіків на 12 років менша, ніж
жінок і на 15 років менша, ніж у жінок
в розвинених країнах (це за опубліко
ваними статистичними даними), проте,
ці дані насправді є ще доволі опти
містичними. Чоловіки частіше зазна
ють трудового каліцтва та стають жерт
вами нещасних випадків. Вони гірше,
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ніж жінки адаптуються до зміни
соціального статусу та способу життя,
про що свідчать дані гендерного
аналізу суїциду. Ще гірше вони адапту
ються до соціального життя в умовах
наявних кризових явищ, після певних
скорочень, втрати частини заробітної
платні, досить сильною є загроза
зловживання алкоголем, вживання
наркотичних засобів, втрати репродук
тивного здоров’я тощо. Це потребує
спеціального вивчення та створення
програм психологічної адаптації.
Основною проблемою вітчизняного
законодавства у сфері гендеру є декла
ративність його положень. Виправити
таку ситуацію може створення пред
метного законодавства, орієнтованого
на розв’язання практичних гендерних
проблем, детальне регулювання окре
мих аспектів становлення гендерної
рівності, законодавче визначення всьо
го спектра прав та можливостей, які
містить поняття «гендерна рівність».
Досить важливо в цьому зв’язку
відзначити, що мова повинна йти про
«рівність прав, можливостей» та
обов’язково — «рівність результатів»!
Тобто досить важливою є саме третя
складова, про яку сьогодні не йдеться
на законодавчому рівні.
Наступний ракурс проблеми —
узурпація прав, що може мати місце в
окремих державних утвореннях, су
спільствах у певних етапах розвитку.
Надмірне, нерегламентоване зако
нодавством, збільшення владних по
вноважень однієї категорії громадян
порівняно з іншими в соціумі, обов’яз
ково призведе до збільшення (знову ж
таки, не визначеного в законодавстві)
прав одних суб’єктів порівняно з
іншими. Це, в свою чергу, порушува
тиме процедурну або юридичну рів
ність всіх перед законом тощо.
Для того щоб запобігти цьому, слід
розглянути ще один аспект проблеми,
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пов’язаний із аксіосферою, соціаль
ною цінністю сучасною державою.
Заслуговує на увагу те, що в україн
ській юридичній науці сутність держа
ви тривалий час розглядається тільки
з класових позицій.
Думка про державу як про інстру
мент урегулювання класових супереч
ностей, організацію, що задовольняє
інтереси всіх чи більшості соціальних
сил, надкласової організації, інстру
мент класового компромісу тощо, не
визнавалася.
Питання про соціальне призначен
ня держави в українській юридичній
науці не було предметом глибокого
аналізу. А це питання заслуговує на
увагу ще й тому, що без такого аналізу
неможливо дати більш об’єктивну
картину існування держави на всьому
її багатовіковому шляху. Соціальне
призначення сучасної держави поля
гає в її різнобічній, широкій діяль
ності, спрямованій на вирішення не
вузько класових завдань, а завдань, що
випливають з необхідності нормаль
ного, безконфліктного існування
суспільства.
Не викликає заперечень той факт, що
в державі є постійними міри, що відпо
відають інтересам всього суспільства,
всіх соціальних груп, всіх прошарків.
Сучасна держава — соціальний ар
бітр, орган вирішення загальних справ,
організатор багатьох важливих заходів,
без здійснення яких не може нормаль
но функціонувати сучасне суспільство.
Держава повинна запобігати дифе
ренціації суспільства, щоб не допусти
ти гострих соціальних конфліктів.
Становлення правової державності
передбачає генезис особливих право
вих відносин між громадянином і
державою, між органами державної
влади, а також оновлену взаємодію
між суспільством та політичними
силами [4].
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Особливу увагу в цьому контексті
слід приділити інституту відповідаль
ності держави перед особою, як одній
з основних гарантій прав і свобод лю
дини. Причому, слід зауважити, що
правова система сьогодні зовсім не на
лаштована на розвиток і вдосконален
ня цього інституту.
З призначенням сучасної держави
як соціального арбітра можна було б
погодитися, якби в юридичній науці та
правовій думці знайшов відображення
та відповідну розробку інститут відпо
відальності держави перед особою.
До речі, й донині не вироблено за
гальної термінології щодо цього виду
юридичної відповідальності. Існують
такі його варіанти: «державноправова
відповідальність», «конституційна від
повідальність», «відповідальність дер
жавних органів та їх посадових осіб»,
«публічноправова відповідальність».
У дослідженнях, присвячених цим
видам відповідальності, мова фактич
но йде про юридичну відповідальність
державних органів та їх посадових
осіб, що, на нашу думку, не є тотожнім
юридичній відповідальності держави.
Тобто за змістом ці види відповідаль
ності замінені на внутрішньооргані
заційні відносини, що існують всере
дині органів влади, і не розповсюджу
ються на відносини між державою і
приватною особою. Не випадково в
юридичній літературі метою такої
відповідальності називають «підтрим
ку режиму законності всередині
держави» [5].
У зв’язку з цим виникає запитан
ня — чи можна підміняти юридичну
відповідальність держави перед при
ватним суб’єктом юридичною відпо
відальністю конкретного посадовця
або державного органу за незаконні дії
або рішення— Чи є тотожними ці види
відповідальності— Таке твердження
навряд чи допустиме. Поперше, різ
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ний зміст цих видів відповідальності.
Подруге, держава стає суб’єктом
відповідальності тільки в конкретних
правовідносинах з участю приватної
особи, права якої порушені, у решті
випадків держава виступає як інстан
ція відповідальності, перед якою несе
відповідальність посадовець або дер
жавний орган. Потретє, держава як
суб’єкт відповідальності, як публіч
ний суб’єкт, несе відповідальність не
за власні дії, а за рішення своїх органів
або посадовців, тоді як державні орга
ни і їх посадовці за своєю природою є
публічним суб’єктом, у правовідноси
нах відповідальності перед особою
втрачають свою публічність і виступа
ють як особи, що не виконали свої
службові обов’язки.
Інститут відповідальності держави
перед особою — це одна з головних га
рантій прав і свобод людини, закріпле
них у чинному законодавстві. Держа
ва встановлює механізм власної
публічноправової відповідальності,
бере на себе обов’язок забезпечити та
кож можливість її реалізації, зробити
доступною її для громадян. Цим дося
гається послаблення тиску держави на
суспільство і водночас підвищується
можливість його контролю за діями
держави, за рішеннями її органів та
посадових осіб.
Крім того, слід зазначити, що об’єк
тивно між державою і громадянином
можуть і навіть повинні існувати супе
речності. Проте завдання держави —
запобігати зростанню, посиленню цих
суперечностей, не доводити їх до гос
трого конфлікту. Слабка діяльність
держави в соціальній сфері часто стає
причиною гострих соціальних конф
ліктів, порушення прав громадян, що
закріплені в Конституції України.
У цьому випадку має йтися про
відповідальність держави за бездіяль
ність її органів і посадовців, за грубі
порушення конституційних прав гро
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мадян. На жаль, на практиці цього не
відбувається, а якщо і відбувається, то
надто рідко. Подібне положення спри
чиняє відчуття безкарності, вседозво
леності в окремих державних урядов
ців і у держави в цілому [6].
Зрозуміло, ступінь, рівень відпові
дальності держави перед громадяни
ном визначається рівнем зрілості
громадянського суспільства, його
самоорганізацією, активністю впливу
на державноправові механізми, взає
мозв’язком суспільства, держави і гро
мадянина. Слід також врахувати, що
саме незнання закону не звільняє
громадянина від відповідальності, але
звільняє державу.
Прикро констатувати, що сучасна
держава є більш відповідальною щодо
міжнародноправових відносин, ніж у
внутрішньоправовому регулюванні.
Так вона несе відповідальність у тому
разі, якщо з її території ініціюються
протиправні діяння проти іншої дер
жави, зокрема і діяння, вчинені інди
відами (наприклад, бандитські дії та
вчинки, здійснення терористичних
актів та ін.). Держава, на території якої
перебувають іноземні військові бази,
несе відповідальність, якщо вона не
забороняє скоювати за їх допомогою
протиправні діяння проти інших дер
жав. Держава несе відповідальність за
ті дії, які вчиняються на її території,
негативні наслідки яких виявляються

за її межами і завдають збитки інтере
сам інших держав тощо.
Повільний прогрес у вирішенні
проблеми відповідальності держави
перед особою, в налагоджуванні зба
лансованого правового механізму їх
взаємозалежності можна пояснити,
зокрема, і відсутністю необхідних тео
ретичних напрацювань. Юридична
наука повинна якомога скоріше позбу
тися синдрому перебільшення ролі і
значення держави щодо особи.
В умовах демократичної, правової
держави відносини «особа — держава»
зазнають суттєвих змін. Ці відносини
не мають на меті забезпечення для
однієї частини суспільства більший
ступінь свободи, ніж для іншої; у цьо
му випадку необхідно вести мову про
державну владу, що забезпечує умови
свободи для усіх членів суспільства,
усіх громадян держави.
Народ однаково зацікавлений і в
свободі окремої особи, і в нормально
му функціонуванні органів держави,
що забезпечують права і свободи лю
дей [7].
Підсумовуючи, слід зазначити, що
удосконалення механізмів реалізації
прав і свобод людини, дії та дієвості пра
ва, слугують створенню надійних гаран
тованих можливостей щодо захисту
прав і свобод в умовах подолання еко
номічної, соціальної та духовної криз.
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П

равова політика є одним із
найбільш актуальних питань
сучасної юридичної науки і пе
ребуває в полі зору представників
практично усіх галузей права. Насам
перед, звертається увага на пріорите
ти, мету та засоби правової політики, її
принципи [7, 38] та технології впрова
дження в життя засобів цієї політики
[5, 11–13]. При цьому всі ці параметри
правової політики застосовуються при
дослідженні кримінальноправової
проблематики, розвитку міжнародно
го приватного права, правового регу
лювання етнонаціональних відносин,
фінансових процесів у країні та інших
сфер державноправового життя.
Абсолютно слушно ставиться питання
про правову політику у сфері прав лю
дини [9]. Остання сфера є надзвичай
но важливою з точки зору становлен
ня правової та демократичної держав
ності, а також достатньо чутливою,
порівняно з усіма іншими, через те, що
стосується всіх без винятку громадян.
А отже, експериментування з цього
питання є практично неможливим, і у
зв’язку з цим, від юридичної науки ви
магається надання чітких відповідей
на питання про найбільш ефективні
шляхи розвитку правової політики у
сфері прав людини та не менш чітке

прогнозування наслідків такої політи
ки. Значення цієї сфери є достатньо
вагомим, зокрема і через міжнародне
визнання необхідності гарантування
та захисту прав людини та співро
бітництво на міждержавному рівні з
цього питання. Свідченням цього є як
численні міжнародні документи, що
закріплюють стандарти в галузі прав
людини, так і створення інституцій
них механізмів по захисту прав люди
ни, найбільш дієвим серед яких є, без
сумнівно, Європейський суд з прав
людини.
Вагомий внесок у розвиток теорії
правової політики та її окремих скла
дових внесли такі дослідники, як
Ю. Тодика, П. Рабінович, М. Матузов,
О. Малько, М. Панов, Л. Герасіна,
А. Селіванов, В. Селіванов, О. Тодика
та ін. Метою цієї статті є аналіз таких
напрямів правової політики в галузі
прав людини, як імплементації міжна
родних стандартів у цій сфері та кон
ституційне закріплення та гаранту
вання соціальних прав людини з
точки зору встановлення шляхів
підвищення ефективності політики з
цих напрямів.
Перше, на що хотілось б звернути
увагу, — це активна діяльність уповно
важених владних суб’єктів з імпле
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ментації міжнародних стандартів у
сфері прав людини у національне за
конодавство та правозастосовну прак
тику. Не менш значимими на цьому
шляху є і наукові пошуки шляхів от
римання найбільшої ефективності від
цієї діяльності, а також утвердженню
у правосвідомості громадян важли
вості цих процесів.
На сьогодні вихідними засадами в
цій царині правової політики є такі по
ложення. Насамперед, це такі вихідні
засади, закріплені на рівні Основного
Закону, як визнання ратифікованих
міжнародних договорів частиною
національного законодавства (ч. 1
ст. 9), покладення в основу зовнішньо
політичної діяльності України загаль
новизнаних норм та принципів міжна
родного права (ст. 18), закріплення
права на звернення до міжнародних
судових установ за захистом своїх
прав і свобод (ч. 4 ст. 55) та ін. Цілком
слушним було те, що вказані консти
туційні приписи отримали належний
розвиток та закріплення в поточному
законодавстві. Йдеться про такі новіт
ні акти, як Кодекс адміністративного
судочинства України та Закон Украї
ни «Про виконання рішень та застосу
вання практики Європейського суду з
прав людини» від 23 лютого 2006 р.
Насамперед звертаємо увагу на такі
нормативні положення, що, власне, за
проваджують новий напрям у полі
тиці у сфері прав людини, який можна
означити як «прецедентний». Маємо
на увазі необхідність застосування су
дами при розгляді адміністративних
справ принципу верховенства права з
урахуванням судової практики Євро
пейського суду з прав людини (ст. 8
Кодексу адміністративного судочин
ства України) та надання практиці
Європейського суду з прав людини
статусу джерел права при розгляді
справ у суді (ст. 17 згаданого Закону).
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Попри безсумнівну позитивність за
значених новел для гарантування прав
людини, звернемо увагу на ряд момен
тів, які можуть стати на перешкоді
підвищенню ефективності правової
політики у цій сфері.
Визнавши чи не найпріоритетніше
значення прецедентів Європейського
суду прав людини у правовій політиці,
на другий план були фактично відве
дені такі питання, як національні
правові традиції та особливості полі
тикоправового розвитку молодої
Української держави. З приводу пер
шого фактора абсолютно слушною є
думка Ю. Лободи, який прогнозує два
наслідки після запровадження «дже
рельного» характеру рішень Європей
ського суду для вітчизняної правоза
стосовної практики: перший — це по
вне розчинення національної правової
традиції українського народу у загаль
ноєвропейській правовій системі, дру
гий — перебування традицій у конф
лікті із західноєвропейською право
вою традицією [4, 235]. Однак не
меншу важливість має і друга складо
ва окресленої нами проблеми.
Безумовно, рішення навіть такої
поважної судової інстанції базуються
на загальноєвропейських правових
цінностях та традиціях, на яких наго
лошує Ю. Лобода. Натомість варто та
кож зважити і на те, що до факторів,
які впливають на позиції Євросуду
впливає також і усвідомлення суддя
ми закономірностей політикоправо
вих процесів та ролі інститутів грома
дянського суспільства в європейських
демократіях. Саме у цій сфері можуть
виникнути відповідні ускладнення з
ефективністю імплементації міжна
родних стандартів прав людини в
національну правову систему. Це
пов’язано із тим, що стандарти сталої
демократії можуть значним чином
відрізнятись від підходів до ролі тих
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чи інших суб’єктів суспільних про
цесів, насамперед, у політичній сфері
діяльності, в країнах, що лише перебу
вають на шляху побудови правової та
демократичної державності. Проде
монструємо останню тезу на прикладі
зіставлення правових позицій Євро
пейського суду та Конституційного
Суду України з приводу взаємовідно
син політичних партій та держави і
закріплення засад цих взаємовідносин
у законодавстві.
Найбільш ілюстративним буде ви
глядати аналіз рішень Європейського
суду з приводу функціонування полі
тичних партій у справах проти Туреч
чини. Вже протягом тривалого часу, як
всередині самої країни, так і за її межа
ми (мається на увазі розгляд цих
питань на міждержавному рівні), пред
метом гострих дискусій є можливість
функціонування партій мусульмансь
кого толку і, навіть, зайняття ними
провідних позицій у владному середо
вищі, в умовах, коли сама Туреччина
сповідує визнання європейських стан
дартів з прав людини (серед яких і пра
во на свободу утворення громадянами
різного роду об’єднань, передбачене
ст. 11 Конвенції про захист прав люди
ни і основоположних свобод 1950 р.)
та прагнення інтегруватись в євро
пейський правовий простір. Достатньо
показовим в цьому контексті є рішен
ня у справі «Партія «Рефах» проти
Туреччини».
Нагадаємо, що партія «Рефах»,
користуючись значною підтримкою
населення, отримала на парламент
ських виборах 1995 р. 22 % голосів ви
борців, здобувши тим самим 158 ман
датів. Вона утворила коаліційний
уряд, який очолив лідер партії Н. Ер
бакан. 16 січня 1998 р. Конститу
ційний суд країни заборонив партію
«Рефах», звинувативши її у прове
денні антисекуляризаційної діяль
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ності. Звернення представників партії
до Європейського суду не дало пози
тивного результату. У рішенні суду
зазначалось, що «застосовані до заяв
ників санкції відповідають об'єктивній
соціальній потребі захисту демократич
ного суспільства, оскільки лідер партії
«Рефах» Н. Ербакан задекларував
намір очолюваної ним політичної сили
встановити кілька правових систем (зо
крема й шаріатську) відповідно до
релігійних уподобань громадян, що су
перечить принципу секуляризації.
Крім того, так зване шаріатське право
ґрунтується на принципах, що прямо
суперечать положенням Конвенції,
навіть беручи до уваги вузькі межі
розсуду держав при вирішенні ними
питання щодо розпуску політичних
партій; плюралізм ідей та принцип ба
гатопартійності є невід'ємними еле
ментами демократії, отже, держави
мають право розумно запобігати
реалізації тих політичних програм, по
ложення яких несумісні з нормами
Конвенції» [6, 121].
Звернення нашої уваги до цього
рішення є не випадковим, оскільки
думки суддів Третьої секції Євро
пейського суду, яка на першому етапі
розглядала цю справу, розділились
майже навпіл (четверо суддів висту
пили за те, щоб визнати відсутність
порушень ст. 11 Конвенції в діях орга
нів влади Туреччини при трьох «про
ти»). «Опозиційні» судді виступили із
досить цікавою позицією. Ними був
чітко продемонстрований відступ су
дом у цій справі від висловлених ним
раніше правових позицій стосовно
інших справ про заборону турецьких
партій. Зокрема, йшлося про те, що
партія «Рефах» до розпуску проісну
вала 14 років, а питання про розпуск
постало лише, коли вона увійшла до
урядової коаліції, а її лідер очолив
уряд. До того ж, на думку згаданих
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суддів, матеріальні обставини справи
були дуже схожі з тими, які мали
місце при розпуску Об’єднаної Ко
муністичної партії Туреччини, Соціа
лістичної партії та інших політичних
сил у цій країні: обвинувачення ґрун
тувалося переважним чином на пись
мових документах, виступах і заявах
лідерів партії й депутатів, які пред
ставляли її в парламенті. Натомість
жодних практичних кроків (крім,
мабуть, того, що рішення прем’єра
Н. Ербакана перенести робочі дні для
державних службовців з метою повно
цінного святкування Рамадану) пред
ставниками партії вчинено не було. До
того ж, як зазначили судді, з подібним
радикальними заявами виступали
лише 5 із 158 депутатів, обраних від
партії [10]. Власне, на нашу думку,
судді хотіли звернути увагу на те, що
для європейської правової традиції є
практично неприйнятною традиційна
мусульманська політична ідеологія.
Натомість політичні сили лівої та
крайньо лівої ідеологічної спрямова
ності цілком «вписуються» в картину
європейської політичної системи.
Однак для нас питання про спів
існування європейських та мусуль
манських правових традицій не є
настільки принциповим (хоча і це пи
тання, безперечно, потребує окремого
детального дослідження), порівняно із
проблемою співіснування засад євро
пейського праворозуміння та правової
культури із тенденціями розвитку
вітчизняної політичної системи.
Йдеться про те, що в самій Конвенції і
в рішеннях Європейського суду чітко
відображені вихідні засади існування
демократичної політичної системи.
Щодо конвенційних норм, то відпо
відно до ч. 2 ст. 11 Конвенції обмежен
ня права на об’єднання можливе лише
«в інтересах національної або громад
ської безпеки, для запобігання завору
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шенням чи злочинам, для охорони
здоров'я чи моралі або для захисту
прав і свобод інших осіб»; до того ж
такі обмеження «мають бути необхід
ними в демократичному суспільстві»
і встановлені виключно законом.
Європейський суд дав відповідне тлу
мачення таким положенням, а саме
вказав на те, що «демократія — це, без
перечно, фундаментальна особливість
європейського публічного порядку»,
у зв’язку з чим політична партія роз
глядається як форма об’єднання
людей, необхідна для належного
функціонування демократії. Жодна
демократія не може існувати без плю
ралізму, а тому реалізацію права,
передбаченого ст. 11, слід розглядати в
контексті права на свободу вираження
поглядів (ст. 10 Конвенції). Крім цього,
правовому захисту підлягають не лише
політичні сили, які відображають ідеї,
що сприймаються як «доброзичливі
або розцінюються, як не образливі або
маловажливі», але й такі, що виступа
ють з ідеями, «які ображають, шокують
або викликають дратівливість» [2, 696].
Як бачимо, йдеться про суто зміс
товні, якісні критерії для обмеження у
діяльності політичних партій. Нато
мість як вітчизняна правова політика
сповідує і суто формальні критерії
відображені, в першу чергу, в інституті
анулювання реєстраційного свідоцтва.
Нагадаємо, що відповідно до ч. 1 ст. 24
Закону України «Про політичні партії
в Україні» від 5 квітня 2001 р. сві
доцтво про реєстрацію партії може бу
ти анульоване у випадках нестворення
партією регіональних осередків у
більшості регіонів протягом півроку з
моменту реєстрації партії, виявлення
факту подання партією при реєстрації
недостовірних відомостей протягом
трьох років з моменту реєстрації та не
висування партією своїх кандидатів на
президентських та парламентських
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виборах протягом 10 років. Те, що
вказаний інститут відповідає консти
туційним засадам існування політич
них партій, було чітко підтверджене
Конституційним Судом України при
розгляді справи про утворення полі
тичних партій (рішення від 12 червня
2007 р. № 12рп/2007). Натомість
викликає великий сумнів, з огляду на
названі вище позиції Європейського
суду, відповідність такої санкції як
анулювання реєстраційного свідоцтва
конвенційним нормам.
Отже, маємо на сьогодні ситуацію,
коли попри проголошення повноцін
ного запровадження європейських
стандартів у сфері прав людини в
національне законодавство і в судову
практику, можемо спостерігати іншу
тенденцію, а саме прагнення вдава
тись до кроків, які не повною мірою
відповідають європейським правовим
традиціям. Існування такого інститу
ту, як анулювання свідоцтва, можна
пояснити прагненнями законодавця
прискорити розвиток партійної систе
ми, при тому, відверто кажучи, надаю
чи динаміці розвитку не стільки
еволюційного, скільки революційного
характеру (як це мало місце при
повномасштабному запровадженні
пропорційної виборчої системи у
2006 р.). Тому маємо визнати той
факт, що правова політика у цій сфері
має бути побудована (і це має бути
підтверджено та визнано на офіційно
му рівні) не лише на принципах утвер
дження міжнародних стандартів прав
людини, але й врахування особливо
стей розвитку політичної, економічної
та інших соціальних систем при
запровадженні відповідних заходів з
утвердження зазначених міжнародних
стандартів, а також всестороннього
прогнозування впливу такого запро
вадження на розвиток державнопра
вових процесів.
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До речі, хотілося б зазначити і про
неврівноваженість існуючої політики
у сфері соціальних прав людини та
відсутність чіткого взаємозв’язку
цього напряму правової політики із
розвитком економічної системи нашої
держави. Про те, що існуючий стан
речей із гарантуванням соціальних
прав людини, закріплених на консти
туційному рівні, не влаштовує як пе
ресічних громадян, так і ключових
суб’єктів політикуму, свідчать як дані
соціологічних опитувань, так і те, що
одним із ключових питань наміченої
конституційної реформи стало питан
ня про ревізію положень Основного
Закону, які стосуються зазначеного
виду прав людини. Серед провідних
науковців, які були залучені до проце
су реформування Конституції, лунали
навіть такі радикальні думки, як пере
творення конкретних гарантій со
ціальних прав громадян, зафіксованих
у Конституції, на наміри держави їх
гарантувати, як це сформульовано в
ч. 1 ст. 2 Міжнародного пакту про со
ціальні, економічні і культурні права
1966 р. [8, 164]. А саме те, що держава
зобов’язується «вжити в максималь
них межах наявних ресурсів заходів
для того, щоб забезпечити поступово
повне здійснення» закріплених со
ціальних прав громадян. Тобто фак
тично відповідальність за забезпечен
ня громадянина мінімальним набором
соціальних благ покладається на само
го громадянина, а зобов’язання держа
ви матимуть мінімальний характер. За
таких умов питання про судовий за
хист таких прав відходить на другий
план. Постановка питання саме в та
кому ракурсі найбільш відповідатиме
класичній ліберальній доктрині прав
людини. До речі, такий підхід в багать
ох питаннях сповідують і міжнародні
інституції, покликані здійснювати
контроль за виконання міжнародних
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зобов’язань держави. Так, зокрема,
Комітет з економічних, соціальних і
культурних прав ООН, роблячи свої
загальні зауваження до порядку засто
сування норм зазначеного Пакту, за
значив таке з приводу змісту права на
житло, передбаченого ст. 11 Пакту:
«Право на житло не слід тлумачити у
вузькому чи обмежувальному змісті,
що зрівнювало б його, наприклад із
наданням даху, що означає лише те,
що хтось має дах над головою». «Його
скоріше варто розглядати як право
жити будьде в безпеці, світі і з
достоїнством» [3, 32].
Натомість, наскільки виправданим
у сучасних умовах буде різкий перехід
від повноцінного, хоча і в переважній
більшості випадків формального га
рантування, соціальних можливостей
громадян до фактичної ліквідації
будьяких зобов’язань держави у цій
сфері. З одного боку, цілком слушни
ми є нарікання на формальність існу
ючих гарантій соціальних прав грома
дян, оскільки в багатьох питаннях
держава залишається неспроможною
забезпечити їх реалізацію відповідни
ми фінансовими ресурсами з огляду
на стан вітчизняної економіки.
З другого боку, ситуація із гаранту
ванням цих прав доволі часто захо
дить у глухий кут. Йдеться про ті
випадки, коли Уряд за допомогою
прийняття парламентом закону про
державний бюджет намагається врів
новажити соціальну політику, обме
живши ряд пільг окремими категоріям
населення. У таких випадках, як
правило, слідує подання до Консти
туційного Суду. Останній же, прак
тично кожного разу, з огляду на
конституційний припис про неможли
вість звуження за змістом та обсягом
існуючих прав і свобод (ч. 3 ст. 22 Кон
ституції), визнає такі кроки владних
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інституцій неконституційними. При
цьому інколи розуміє зазначену
конституційну норму досить широко,
розповсюджуючи її зміст і на таку ка
тегорію, як пільги (наприклад, абзац 2
п. 3 мотивувальної частини Рішення
від 6 липня 1999 р. № 8рп/99 (справа
щодо права на пільги)).
Отже, маємо ситуацію, коли гаран
тувати існуючі соціальні права держа
ва повною мірою неспроможні, однак і
здійснити кардинальне реформування
соціальної сфери урядові структури
не мають можливості з огляду на кон
ституційні приписи, а також на їх
інтерпретацію з боку Конституційно
го Суду. Останній фактор, на нашу
думку, може буде певним чином відко
ригований і стати вагомим кроком на
шляху оптимізації правової політики
у цій сфері. Йдеться про те, що правові
позиції Суду могли б містити й акцен
тування на такій важливій складовій
соціальної держави, як відповідаль
ність людини за стан свого життя. Са
ме до такого кроку вдався свого часу
Конституційний Трибунал Польщі,
коли дав тлумачення конституційного
права на охорону здоров’я. Тоді Трибу
нал зазначив, що гарантії цього права
«не слід розуміти як повне зняття з
громадян турботи про охорону
здоров’я, звільнення їх від передбач
ливості, турботливості та економії, а
також повного перенесення на держа
ву всього ризику несприятливих для
громадян явищ» [1, 159]. Вважаємо,
що лише такий зважений підхід до
усвідомлення сутності соціальних
прав, коли ми будемо мати одночасно
двох відповідальних суб’єктів, — дер
жаву та самого громадянина, який пік
лується про власний добробут, зможе
стати найбільш ефективним шляхом
правової політики у сфері прав
людини.
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Інститутові держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України — 60 років
НАЦІЛЕНИЙ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Ю. ШЕМШУЧЕНКО
академік НАН України,
директор Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України
травня 1949 р. Президія АН
УРСР прийняла постанову про
13
утворення у складі Академії нової на
уководослідної установи — Сектору
держави і права АН УРСР. Його заві
дувачем було призначено академіка
АН УРСР Володими$
ра Михайловича Коре$
цького. На кінець року
сформувався перший
склад Сектору з семи
науковців. До нього,
крім В. Корецького,
увійшли Б. Бабій,
М. Діденко, М. Михай
В. Корецький
ловський, Л. Пота
рикіна, Є. Тихонова та Л. Боцян
(Бичкова).
У 1969 р. відбулася реорганізація
цього сектору. 24 червня 1969 р. пре
зидент АН УРСР Б. Патон підписав
постанову Президії АН УРСР «Про
створення Інституту держави і права
АН УРСР». За цією постановою голо
вними завданнями Інституту було
визнано: розроблення методологічних
проблем юридичної науки; проведен
ня наукових досліджень у галузі

державноправового будівництва та
широке впровадження їх результатів у
всі сфери організації і діяльності дер
жавного апарату.
Першим директором Інституту був
В. Корецький. Його на цій посаді замі
нив у 1974 р. академік АН України
Борис Мусійович Бабій. З жовтня
1988 р. Інститут очолив автор цих
рядків.
За роки своєї діяль
ності Інститут прой
шов непростий шлях
свого становлення і
розвитку. Але у всі ча
си він був у творчому
пошуку. Нині Інститут
є провідною юридич
Б. Бабій
ною науковою установою в Україні,
широко відомою і за її межами. Серед
учених Інституту — 17 академіків та
членівкореспондентів НАН України,
Академії правових наук України, 10 за
служених діячів науки і техніки
України, 7 заслужених юристів Украї
ни, 9 лауреатів державної премії в
галузі науки і техніки.
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Творчий потенціал Інституту скон
центрований у дев’яти відділах: 1) те
орії держави і права; 2) історикопра
вових досліджень; 3) конституційно
го права та місцевого самоврядування;
4) проблем цивільного, трудового і
підприємницького права; 5) проблем
державного управління та адміністра
тивного права; 6) проблем аграрного,
земельного та екологічного права;
7) проблем кримінального права, кри
мінології та судоустрою; 8) міжнарод
ного права та порівняльного право
знавства; 9) політикоправових дослі
джень. В Інституті також працюють
сім наукових центрів.
За 60 років науковцями Інституту
опубліковано близько 600 монографій,
понад 250 підручників, збірників,
довідників і словників, 430 брошур,
майже 1 500 наукових статей з юри
дичної тематики, здійснено видання
першої в Україні 6томної «Юридичної
енциклопедії», 10томної «Антології
української юридичної думки», «Вели
кого енциклопедичного юридичного
словника» тощо.
Інститут традиційно підтримує тіс
ні зв’язки з Верховною Радою, Адмі
ністрацією Президента, Кабінетом
Міністрів України, міністерствами і
відомствами, Київською міською ра
дою, правоохоронними та судовими
органами України. Співробітники
Інститут беруть участь у законопро
ектній діяльності, надають науково
консультативну і науковометодичну
допомогу. За останні п’ять років у
Інституті було підготовлено близько
400 висновків на проекти законів, під
законних нормативноправових актів
та рішень Конституційного Суду Ук
раїни.
Інститут підтримує творчі зв’язки з
науковими установами зарубіжних
країн, зокрема Інститутом держави і
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права РАН, Інститутом держави і пра
ва АН Республіки Білорусь, Інститу
том правових досліджень Польської
АН, Паризьким Інститутом порівняль
ного правознавства, Чеським Інститу
том права, Інститутом міжнародної
політики та регіональних досліджень
берлінського вільного університету
тощо.
На базі Інституту працює Рада по
координації фундаментальних право
вих досліджень НАН України. У рам
ках Інституту діє методологічний
семінар «Юридична наука і суспільст
во: проблеми теорії і практики»,
аспірантура та докторантура.
Інститут видає щорічник «Правова
держава», збірник наукових праць
«Держава і право», серію наукових
журналів — «Проблеми філософії пра
ва», «Судова апеляція», «Порівняль
ноправові дослідження», а також є
співзасновником ряду інших періо
дичних видань, зокрема і журналу
«Право України».
Крім інших здобутків, слід відзна
чити й те, що Інститут став базою для
формування серії наукових шкіл ук
раїнської юридичної науки. Ці школи
мають свою історію і перспективи роз
витку.
Школа міжнародного права. Форму
вання цієї школи тісно пов’язане з
ім’ям видатного правознавцяміжна
родника В. Корецького. На початково
му етапі основними напрямами дослі
джень у цій галузі були питання: пра
вового забезпечення діяльності УРСР
на міжнародній арені; кодифікації
міжнародного права; мирного розв’я
зання міжнародних спорів; ролі бага
тосторонніх міжнародних договорів у
міжнародному праві; міжнародного
економічного права; формування но
вого правового порядку у світі; морсь
кого регіоналізму; співвідношення
міжнародного і внутрішнього права
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держав; суверенітету держав над при
родними багатствами та охорони мор
ського середовища; історії міжнарод
ного права та його науки. За результа
тами цих досліджень були підготов
лені і видані такі фундаментальні
праці: В. Корецький «Очерки англо
американской доктрины и практики
международного частного права»
(1948); В. Корецький «Общие принци
пы права в международном праве»
(1957); В. Корецкий «Декларация прав
и обязанностей государств» (1962);
М. Михайловський «Міжнародний
арбітраж» (1963); В. Сапожников
«Міжнародноправові проблеми суве
ренітету над природними багатства
ми» (1966); Н. Ульянова «Общие мно
госторонние договоры в современных
международных отношениях (некото
рые вопросы теории)» (1981); Г. Бу
вайлик «Правовое регулирование
международных экономических отно
шений» (1977); О. Висоцький «Право
вые проблемы свободы научных иссле
дований в Мировом океане» (1974);
О. Висоцький «Черное море: междуна
родноправовые вопросы» (1979);
О. Висоцький «Морской регионализм
(Международноправовые проблемы
регионального сотрудничества госу
дарств)» (1986); В. Євінтов «Много
язычные договоры в современном меж
дународном праве» (1981); В. Євінтов
«Международное сообщество и право
порядок» (1990); В. Денисов «Объеди
ненная республика Танзания (Очерк
становления и развития национальной
государственности)» (1969); В. Дени
сов «Системы права развивающихся
стран. Становление и развитие нацио
нальных систем права стран Африки,
освободившихся от британского коло
ниализма» (1978); Ю. Нипорко
«Конституционные взаимоотношения
президента и Конгресса США в облас
ти внешней политики» (1979).
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Після проголошення незалежності
України суттєво змінилися й основні
завдання вітчизняної науки міжна
родного права. Акцент було перенесе
но на міжнародноправові проблеми,
безпосередньо пов’язані з діяльністю
України у процесі здійснення нею
державного суверенітету у площині
насичення його міжнародноправо
вим змістом. Йдеться, зокрема, про
дослідження міжнародноправових
проблем реалізації суверенітету Украї
ни, формування ефективного право
вого механізму реалізації зовнішньо
політичної функції держави, пошуку
Україною гідного місця у міжнарод
ному співтоваристві, встановлення
рівноправних відносин з усіма країна
ми світу і, насамперед, з сусідніми
державами, створення сучасної систе
ми застосування міжнародного права
у внутрішньому праві України, захис
ту прав людини, зокрема національ
них меншин та трудящихмігрантів,
діяльності міжнародних організацій
тощо.
У сучасний період «школа Корець
кого» розвивається головним чином у
рамках відділу міжнародного права і
порівняльного правознавства, яким
керує учень В. М. Корецького, а те
пер відомий вченийміжнародник,
доктор юридичних наук В. Н. Дени
сов. Останнім часом співробітниками
відділу опублікована серія індивіду
альних і колективних наукових праць:
«Реализация международноправо
вых норм во внутреннем праве»
(колективна, 1992 р.); «Суверенітет
України і міжнародне право» (колек
тивна, 1995); «Міжнародноправові
погляди академіка В. Грабаря» К. Сав
чука (2003); «Взаємодія міжнародного
права з внутрішнім правом України»
(колективна, 2006 р.); «Охорона пам’я
ток культури в Україні (1917–1990)»
В. Акуленка (1997); «Міжнароднопра
вовий статус всесвітньої культурної і
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природної та нематеріальної культурної
спадщини» О. Мельничук (2008) та ін.
З’явилися також публікації з про
блем порівняльного правознавства.
У цій галузі плідно працює кандидат
юридичних наук О. Кресін. Започатко
вано й видання багатотомної «Енцик
лопедії міжнародного права».
Характер «школи Корецького»,
проте, не обмежується лише межами
Інституту. Вона вже давно набула
більш широкого значення. Нині у кон
тексті цієї школи ведуть наукові
дослідження проблем міжнародного
права багато фахівців з інших юридич
них науководослідних установ та ви
щих навчальних закладів.
Школа конституційного права. Її
започаткував в Інституті у 60х роках
XX ст. доктор юридичних наук Ана
толій Павлович Таранов. Він був на
уковим лідером цієї школи протягом
багатьох років і автором понад 120 на
укових праць, зокрема чотирьох фун
даментальних монографій з проблем
конституційного права, історії і теорії
Конституції України, політичної си
стеми, прав і свобод людини та грома
дянина.
Особливо широке визнання одер
жали такі монографічні праці А. Тара
нова: «Основні принципи Конституції
УРСР» (1962), «Політична органі
зація радянського суспільства. Право
ві проблеми» (у співавторстві,
1976 р.), «Конституція загальнонарод
ної держави» (1980), «Конституційні
права і обов’язки радянських грома
дян» (у співавторстві, 1985 р.), «Кон
ституція УРСР: реалізація принципів
і норм» (у співавторстві, 1987 р.).
Чимало теоретичних висновків
А. Таранова було реалізовано у законо
творчій діяльності. Він, зокрема, брав
участь у підготовці проектів Консти
туції України 1978 р. і 1996 р., а також
ряду проектів конституційних законів.
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Паралельно з А. Тарановим у 70х ро
ках проводив дослідження проблем
конституційного права і доктор істо
ричних наук В. Терлецький. Він одним
із перших здійснив розгорнуте істори
коправове дослідження ролі місцевих
рад в УРСР, результати якого опуб
лікував у монографії «Ради депутатів
трудящих Української РСР у період
завершення будівництва соціалізму
(1938–1958)».
«Школу Таранова» продовжили
В. Бражников і І. Бутко. З ім’ям
В. Бражникова, зокрема, пов’язані до
слідження низових ланок представ
ницьких органів державної влади в
Україні, їх виконавчорозпорядчих ус
танов, статусу депутатів місцевих рад,
функціонування виборчої системи
тощо.
Дослідницька діяльність І. Бутка
на початковому етапі стосувалася на
самперед проблем впровадження
наукових рекомендацій у практику
державного будівництва, а також орга
нізації і діяльності місцевих рад.
У 1990 р. він очолював робочу групу з
підготовки проекту Закону про міс
цеві ради та місцеве самоврядування, а
дещо пізніше входив до групи науко
вих консультантів Секретаріату Вер
ховної Ради України, яка розробляла
проект Конституції України.
1992 р. І. Бутко став першим голо
вою Фонду сприяння становленню і
розвитку місцевого самоврядування
при Президентові України.
Від цього покоління естафету у
розвитку школи конституційного
права підхопили доктори юридичних
наук Віктор Федорович Погорілко та
Лідія Тарасівна Кривенко, а також
кандидат юридичних наук Г. Мура
шин. Перший із цих науковців ще на
початку своєї наукової діяльності
звернув увагу на проблеми функцій
держави. Ці проблеми стали предме
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том його кандидатської і докторської
дисертацій, а потім і індивідуальних
монографій: «Функції Радянської за
гальнонародної держави» (1980),
«Місцеві Ради у механізмі здійснення
функцій радянської загальнонародної
держави» (1986).
Після проголошення незалежності
України зусилля очолюваного В. Пого
рілком відділу конституційного права і
місцевого самоврядування були спря
мовані на розроблення теоретичних
основ нової Конституції України та
проблем її реалізації. Під його керів
ництвом була підготовлена і опубліко
вана у 2003 р. колективна монографія
«Проблеми реалізації Конституції Ук
раїни: теорія і практика». У ній було
сформульовано ряд принципово нових
концептуальних положень з проблем
конституційного ладу, виборів і рефе
рендумів, парламентаризму та інститу
ту президентства, механізму реалізації
прав і свобод людини та громадянина,
конституційноправових основ оборо
ни і національної безпеки.
В. Погорілко багато уваги приділяв
також підготовці підручників з консти
туційного права. Під його редакцією бу
ло видано і перевидано кілька таких під
ручників: «Муніципальне право Украї
ни» (2001), а також перший том двотом
ного підручника «Конституційне право
України. Академічний курс» (2006).
Ідеї В. Погорілка не втратили свого
значення і після його смерті. Саме під
впливом цих ідей у відділі конститу
ційного права та місцевого самовряду
вання з 2008 р. досліджується тема
«Актуальні конституційні проблеми
організації державної влади в Україні».
Закладена А. Тарановим і розвинута
В. Погорілком та іншими науковцями
Інституту школа конституційного пра
ва працює на майбутнє. На це нині
спрямовані зусилля як досвідчених,
так і молодих вчених. Йдеться, зокре
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ма, про дослідження проблем парла
ментаризму (О. Скрипнюк) і нормо
творчого процесу (О. Ющик), право
вого статусу територіальних громад
(О. Батанов), діяльності правоохорон
них органів (Г. Мурашин), інфор
маційного забезпечення діяльності рад
(Т. Костецька), правового регулюван
ня бюджетної і податкової діяльності
рад (Н. Ісаєва, Н. Воротіна), консти
туційноправових засад національної
безпеки держави (В. Антонов), взає
модії держави і громадянського суспіль
ства (Н. Гаєва) тощо.
Школа державного управління та
адміністративного права. Вона сфор
мувалася під впливом її безперечного
лідера членакореспондента НАН Ук
раїни Віктора Васильовича Цвєткова.
Він одним із перших в українській
юридичній науці обґрунтував класи
фікацію управлінських наук, визначив
підходи до з’ясування предмета теорії
державного управління як самостійної
наукової галузі.
У контексті цієї наукової школи з
другої половини 70х років в Інституті
активно досліджувалися проблеми
ефективності управлінської діяль
ності (В. Цвєтков), функцій і структу
ри органів державного управління
(В. Авер’янов), зарубіжних доктрин
управління (В. Селіванов), місця і
ролі соціальних інтересів у взаємодії з
основними категоріями та інститутами
державного управління (В. Сіренко),
управління промисловістю (І. Разна
товський) та ін.
Паралельно з цим плідними були в
очолюваному В. Цвєтковим відділі і
дослідження прикладних аспектів удо
сконалення управління в окремих сфе
рах відповідної діяльності (О. Анд
рійко, Р. Калюжний, Є. Кубко, Н. Ми
роненко, В. Нагребельний, Н. Нижник,
М. Оніщук, В. Семчик, З. Павлович,
В. Наумов та ін.).
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Результати цих досліджень знайш
ли відображення у ряді монографіч
них та інших публікацій. Це, зокрема:
«Програмноцелевая организация го
сударственного управления» Є. Кубка
(1988); «Апарат государственного
управления: содержание деятельности
и
организационные
структуры»
В. Авер’янова (1990); «Демократиза
ция аппарата управления» (колектив
на, 1990 р.); «Отраслевое управление в
республике (организационноправо
вий аспект)» В. Селіванова (1991);
«Интересы, власть, управление» В. Сі
ренка (1991); «Апарат государствен
ного управления: интересы и деятель
ность» (колективна, 1993 р.); «Кон
троль в демократическом государстве:
проблемы и тенденции» О. Андрійко
(1994); «Государственноуправленчес
кие отношения в демократическом
обществе» Н. Нижник (1995) та ін.
У подальшому «школа В. Цвєтко
ва» еволюціонувала у школу держав
ного управління та адміністративного
права. Істотний внесок у це зробив
учень В. Цвєткова і теперішній завіду
вач відділом державного управління
та адміністративного права В. Авер’я
нов. Він одним із перших обґрунтував
нову адміністративноправову докт
рину, сутність якої полягає у тому, щоб
утвердити справжню спрямованість
адміністративного права на забез
печення реалізації та захисту прав
людини.
Сучасний етап розвитку і реформу
вання українського адміністративного
права неможливий без створення нової
адміністративноправової доктрини, в
основу якої покладено передбачений
Конституцією України принцип верхо
венства права. У змісті адміністратив
ноправового статусу людини перевага
має надаватись визначенню не тільки її
обов’язків перед державою, а, насампе
ред, її прав, за забезпечення реалізації і
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захист яких держава несе відпові
дальність.
Активну участь у розробленні цих
проблем нині беруть усі співробітники
відділу, в тому числі й молоді вчені,
які є продовжувачами створеної
В. Цвєтковим і розвинутої В. Аве
р’яновим школи державного управ
ління та адміністративного права.
Результати цих досліджень знайшли
відображення у двох останніх колек
тивних монографіях «Принцип верхо
венства права у діяльності держави та
в адміністративному праві» (2008),
«Права громадян у сфері виконавчої
влади: адміністративноправовий ме
ханізм реалізації та захисту» (2008) та
науковій доповіді «Розвиток демокра
тичних засад державного управління в
Україні: проблеми адміністративно
правового забезпечення» (2008).
Школа екологічного права. Перші
паростки цієї школи з’явилися у
Секторі держави і права ще наприкін
ці 50х — на початку 60х років XX ст.
завдяки зусиллям Василя Лук’янови
ча Мунтяна, який започаткував дослі
дження природоохоронної тематики.
На початку 70х років відбулися
якісно нові зміни у підходах до дослі
дження екологічної проблематики. Це
сталося у зв’язку з переходом людства
від концепції охорони природи до
більш сучасної концепції охорони на
вколишнього середовища. Саме ця
концепція й була взята на озброєння
колективом науковців Інституту, які
зайнялися відповідною проблемати
кою. І саме цей період можна вважати
часом становлення наукової школи
екологічного права в нашій науковій
установі й у вітчизняній юридичній
науці в цілому.
Так склалося, що саме мені випала
честь взяти на себе функції лідера цієї
школи. Першим монографічним ви
данням цього спрямування стала
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спільна з В. Погорілком книга «Адмі
ністративноправова охорона природи
Української РСР» (1973). За нею
побачила світ моя монографія «Орга
низационноправовые вопросы охра
ны окружающей среды в СССР»
(1976), а потім спільна з В. Мунтяном
та Б. Розовським монографія «Юри
дическая ответственность в области
охраны природы» (1978).
У 70х – 80х роках до кола дослід
ників екологічної проблематики долу
чається ціла плеяда молодих науков
ців і аспірантів — М. Малишко, Н. Ма
лишева, Н. Красіліч, М. Єрофеєв та ін.
До інститутських екологоправо
вих досліджень потягнулися й фахівці
з інших міст та союзних республік. Це
були, зокрема, М. Бринчук (Москва),
С. Боголюбов (Москва), С. Кравченко
(юридичний факультет Львівського
університету), В. Андрейцев (юридич
ний факультет Київського університе
ту), В. Костицький (Львівський лісо
технічний інститут), В. Круглов
(Саратовський юридичний інститут)
та ін.
Серед монографічних праць еколо
гоправового спрямування, що вийш
ли у 80ті роки під грифом Інституту,
можна назвати такі: «Охрана окружа
ющей среды в городах (организацион
ноправовые вопросы)» (колективна,
1981 р.); «Охрана окружающей среды
от шумового воздействия (правовые и
организационные вопросы)» Н. Ма
лишевої (1981); «Державний кон
троль за охороною атмосферного
повітря» М. Малишка (1982); «Сове
ты народных депутатов и охрана окру
жающей среды» (колективна, 1984 р.);
«Правовая охрана окружающей среды
в области промышленного производ
ства» (колективна, 1986 р.); «Право
вые проблемы экологии» автора цих
рядків (1989); «Государственное управ
ление охраной окружающей среды в
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союзной республике» (колективна,
1990 р.).
Набуття Україною незалежності і
пов’язане з цим відкриття нових пер
спектив для розвитку екологоправо
вих досліджень водночас поставило
перед наукою ряд принципово нових
проблем, спричинених тим, що старе
загальносоюзне законодавство вже не
могло забезпечити належне регулю
вання суспільних відносин, а нове за
конодавство України ще не було ство
рене. Тому з початку 90х років ХХ ст.
центр уваги в діяльності науковців
екологічного профілю Інституту пе
реноситься в сферу законотворчості і
максимально концентрується на
реалізації наукових ідей, напрацьова
них у попередні роки, в новостворю
ваному екологічному законодавстві
України.
Доктрина правової охорони навко
лишнього природного середовища,
розроблена науковцями Інституту, бу
ла реалізована в Законі України «Про
охорону навколишнього природного
середовища» від 25 червня 1991 р.,
який чинний і до цього часу. Цей
Закон став базовим для подальшого
регулювання відповідних відносин в
Україні, комплексно охопивши основи
охорони навколишнього природного
середовища, раціонального природо
користування і екологічної безпеки.
Безпосередню участь у розробленні
проекту Закону взяли Н. Малишева,
В. Олещенко, В. Костицький та інші
науковці.
Після прийняття Закону України
«Про охорону навколишнього при
родного середовища» була посилена
увага науковців Інституту до питань
ефективності застосування екологіч
ного законодавства. У 1993 р. була
опублікована колективна монографія
«Экологоправовые вопросы научно
технического прогресса» (автори
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Н. Малишева, М. Єрофеєв, В. Петри
на). У ній вперше в українському пра
вознавстві здійснено дослідження з
позиції утвердження принципів стало
го розвитку, які були напрацьовані
світовою спільнотою та знайшли своє
відображення в документах всесвіт
нього саміту ООН з навколишнього
середовища і розвитку (РіодеЖа
нейро, 1992 р.).
У монографічному колективному
дослідженні «Економікоправові пи
тання екології» (1996) була сконцент
рована увага на таких нових еконо
мікоправових реаліях охорони навко
лишнього природного середовища, як
механізм платності за забруднення на
вколишнього середовища, функціону
вання спеціальних екологічних фон
дів, зміні пріоритетів і акцентів у
режимі матеріальної відповідальності
за шкоду навколишньому середовищу,
розширення сфери застосування та
підвищення ролі договірних відносин
у галузі охорони навколишнього сере
довища тощо.
У 1996 р. Н. Малишева видала
індивідуальну монографію «Гармони
зация экологического законодательст
ва в Европе», а потім захистила док
торську дисертацію на цю саму тему.
На межі двох століть з’явилися нові
колективні монографії, підготовлені
співробітниками відділу проблем аг
рарного, земельного та екологічного
права: «Екологічний контроль: питан
ня теорії та практики» (1999), «Судо
вий захист екологічних прав громадян
України» (2001), «Правові засади
впровадження в Україні Конвенції про
біорізноманіття» (2003).
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У цей же час під егідою Інституту
побачив світ підручник «Екологічне
право України. Академічний курс»
(2005). У 2008 р. він був перевиданий
з відповідними доповненнями.
Сформована в Інституті школа еко
логічного права є широко визнаною у
вітчизняній юридичній науці. Нині до
її подальшого розвитку долучилися
молоді вчені як нашого Інституту, так
і інших наукових установ. Їх увага зо
середжена на актуальних проблемах
екологічного права, зокрема пов’яза
них з розроблення проектів Еколо
гічного кодексу України і Екологічної
конституції Землі.
Перелік сформованих на базі
Інституту наукових шкіл тільки зазна
ченими вище не обмежується. Цей пе
релік можна доповнити школами
історії держави і права (Б. Бабій,
І. Усенко та ін.), кримінального права і
процесу (І. Лановенко, Г. Чангулі,
О. Свєтлов, О. Костенко та ін.), аграр
ного права (Ц. Бичкова, З. Павлович,
В. Семчик та ін.), етнодержавознавст
ва (Ю. Римаренко) та ін.
У подальшому розвитку наукових
шкіл вбачаємо свою перспективу.
Йдеться, зокрема, про використання
системи знань і набутого протягом
60 років досвіду для підвищення рівня
правового регулювання суспільних
відносин, більш глибокого теоретич
ного обґрунтування процесів держа
вотворення і правотворення, які є
визначальними у розбудові правової
держави і громадянського суспільства.
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КОНКУРСНИЙ ДОБІР КАНДИДАТІВ
НА ПОСАДИ СУДДІВ:
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

Л. СКОМОРОХА
завідувач відділу підготовки матеріалів
про призначення суддів Вищої ради юстиції

В

ічний ідеал владарюючих і силь
них світу цього — суддя слухня
ний, керований, «ручний». Спо
сіб «приручення», мотиви слухняності
при всій їх різноманітності дають пев
ний негативний ефект. Принцип «пра
восуддя здійснюється тільки судом»
перетворюється на фікцію. Суддя —
креатура іншої особи — явище ненор
мальне для суддівського корпусу, як і
суддямздоімець. Часи, коли посади
судді, як і нотаріуса, відкрито офіцій
но продавалися, давно минули. Тим не
менш і нині на російських теренах
знайдеться людина, котрій відома ціна
посади судді [1].
В Україні кількість таких людей бу
де не меншою, ніж у Російській Феде
рації, що викликає жаль та образу за
свою Батьківщину.
Відповідно до міжнародних стан
дартів кандидати на посаду судді
повинні бути чесними та здібними
особами, які мають добру підготовку з
права. Вони мають рівні права доступу
на посаду в суді.

Особи, відібрані для судових посад,
повинні мати високі моральні якості й
здібності, а також відповідну підготов
ку і кваліфікацію в галузі права. Будь
який метод підбору суддів мусить га
рантувати від призначення суддів за
неправомірними мотивами. При під
борі суддів не повинно бути дискри
мінації щодо цієї особи за ознаками
раси, кольору шкіри, статі, релігії,
політичних та інших переконань,
національного чи соціального похо
дження, майнового стану та ін.; однак
вимога про те, щоб кандидат на юри
дичну посаду був громадянином
відповідної країни, не повинна розгля
датися як дискримінаційна [2].
Прозорість призначення осіб на по
сади суддів має бути ключовим прин
ципом процесу формування судового
корпусу. Унеможливлення будьякого
тиску чи впливу на цей процес гаран
тує, що претендент, який пройшов
процедуру призначення на посаду, в
подальшому не буде перейматися пи
таннями, яким чином він має компен

© Л. Скомороха, 2009
70

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2009 • № 4 • ISSN 0132 1331 •

КОНКУРСНИЙ ДОБІР КАНДИДАТІВ НА ПОСАДИ СУДДІВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

сувати свої фінансові витрати,
пов’язані зі «спілкуванням» з відповід
ними органами, які мають право
поставити кому у відомому вислові
«покарати не можна помилувати» або,
адаптуючи вислів до вказаного питан
ня щодо зайняття суддівського крісла,
«призначити не можна відмовити».
Українським законодавством не пе
редбачено, яким чином особа повинна
дізнатися про появу вакантної суд
дівської посади, також немає чітких
правових норм, які б регламентували
проведення конкурсу на заміщення
вакантної суддівської посади. Стат
тею 9 Закону України «Про статус
суддів» [3] передбачено, що судді, які
пройшли конкурсний відбір, призна
чаються на посаду судді строком на
п’ять років Президентом України.
До конкурсного відбору мають до
пускатися особи, які відповідають ви
могам чинного законодавства, що ви
суваються до кандидатів на посади
професійних суддів. Тобто відповідати
вимогам ст. 127 Конституції Украї
ни [4], ст. 7 Закону України «Про
статус суддів» [5] та статтям 59, 60 За
кону України «Про судоустрій Украї
ни» [6]. На посаду судді може бути
рекомендований
кваліфікаційною
комісією суддів громадянин України,
не молодший 25 років, який має вищу
юридичну освіту і стаж роботи в галузі
права не менше ніж три роки, прожи
ває в Україні не менш як 10 років і во
лодіє державною мовою. Суддями
спеціалізованих судів можуть бути
особи, що мають фахову підготовку з
питань юрисдикції цих судів. У цьому
випадку на посаду судді спеціалізова
ного суду може бути рекомендований
відповідною кваліфікаційною комі
сією суддів громадянин України, не
молодший 30 років, який проживає в
Україні не менш як 10 років, володіє
державною мовою, має вищу освіту у
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галузі знань, що охоплюються межами
юрисдикції відповідного спеціалізова
ного суду, та стаж роботи за спе
ціальністю не менше п’яти років. Ці
судді відправляють правосуддя лише
у складі колегії суддів (ч. 3 ст. 59 Зако
ну України «Про судоустрій Украї
ни») [6].
Статтею 8 Закону України «Про
статус суддів», встановлено, що
«кожен громадянин України, який від
повідає вимогам, передбаченим стат
тею 7 цього Закону, має право скласти
кваліфікаційний іспит та звернутися
до відповідної кваліфікаційної комісії
суддів із заявою про рекомендацію
його на посаду судді».
Якщо звернутися до зарубіжного
досвіду, то Закон Республіки Молдова
«Про статус судді» від 20 липня
1995 р. [7] також передбачає кон
курсні засади зайняття посади судді.
Всі посади суддів можуть бути замі
щені тільки на конкурсних засадах.
Вища рада магістратури забезпечує
періодичну публікацію в Офіційному
моніторі Республіки Молдова інфор
мації про наявність вакантних посад
судді в судових інстанціях з метою їх
заміщення.
Конкурс на заміщення вакантних
посад суддів організовується Вищою
радою магістратури на підставі затвер
дженого нею положення, в якому по
винні бути передбачені об’єктивні
критерії добору кращих кандидатів.
Про дату, місце і порядок проведення
конкурсу повідомляється не пізніше
ніж за 90 днів до дати проведення кон
курсу через засоби масової інформації
і вебсторінку в Інтернеті.
Випускники Національного інсти
туту юстиції беруть участь у конкурсі
на заміщення вакантних посад суддів
на підставі атестата відповідно до його
середнього бала. Особи, які мають не
обхідний стаж роботи з юридичної
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спеціальності для заміщення посади
судді, беруть участь у конкурсі на під
ставі результатів кваліфікаційного
іспиту, який складають кваліфікацій
ній колегії відповідно до закону.
Конкурс організовується окремо
для кожної категорії осіб, вказаних ви
ще, керуючись кількістю вакантних
посад, розподілених Вищою радою
магістратури.
Вказаний Закон передбачає окрему
стадію процесу зайняття посади
судді — реєстрацію претендента.
Кандидат, який бажає брати участь
у конкурсі на зайняття посади судді в
60денний строк від дня оприлюднен
ня дати конкурсу, подає письмову за
яву до Вищої ради магістратури, котра
реєструє його як учасник конкурсу.
Для участі у конкурсі заявник по
дає такі документи: автобіографію;
копію диплома; атестат про закінчен
ня Національного інституту юстиції —
у разі наявності такого; копію трудової
книжки — у разі наявності такої; до
відку про відсутність судимості; довід
ку про стан здоров’я; декларацію про
доходи і власність; характеристику з
останнього місця роботи чи навчання.
Запровадження аналогічного зако
нодавчого закріплення порядку та
умов проведення конкурсу в націо
нальному законодавстві, безперечно,
сприяло б більш ефективному та орга
нізованому призначенню суддів на по
сади.
Законодавство Російської Федера
ції також має конкретні правові нор
ми, які регулюють такий порядок.
Відповідно до Закону РФ «Про статус
суддів у Російській Федерації» (від
26 червня 1992 р. № 3132I [8], з відпо
відними змінами) відбір кандидатів на
посаду судді здійснюється на конкур
сній основі.
Голова суду, в якому з’явилася ва
кантна посада судді, повідомляє про
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це відповідну кваліфікаційну колегію
суддів не пізніше ніж через 10 днів
після відкриття вакансії.
Кваліфікаційна колегія суддів не
пізніше ніж через 10 днів після отри
мання повідомлення голови суду ого
лошує про відкриття вакансії у ЗМІ із
зазначенням часу і місця прийому
заяв від претендентів на посаду судді,
а також про час і місце розгляду отри
маних заяв.
За результатами розгляду всіх заяв
громадян, які претендують на посаду
судді, перевірки відомостей і доку
ментів та за результатами кваліфі
каційного іспиту, (результати якого
діють протягом трьох років після його
складання, а після призначення особи
на посаду судді — упродовж всього
часу перебування його як судді),
кваліфікаційна колегія суддів при
ймає рішення про рекомендацію одно
го з претендентів на посаду судді.
У разі коли жоден із претендентів не
відповідає вимогам, що висуваються
до претендентів на посаду судді,
кваліфікаційна колегія суддів прий
має відносно кожного громадянина
вмотивоване рішення про відмову в ре
комендації на посаду судді й оголошує
у ЗМІ про новий час і місце розгляду
заяв від претендентів на посаду судді.
Рішення кваліфікаційної колегії суддів
про відмову в рекомендації може бути
оскаржено в судовому порядку.
На мою думку, було б доцільно вве
дення такої практики і в Україні, шля
хом внесення відповідних змін до чин
ного законодавства, яке регулює поря
док призначення суддів, зокрема до
законів України «Про статус суддів»,
«Про судоустрій України».
Натомість відтворення в україн
ському законодавстві положення зга
даного Закону Російської Федерації,
яким передбачено, що рішення квалі
фікаційної колегії суддів про рекомен
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дацію громадянина на посаду судді на
правляється голові відповідного суду,
який в установленому порядку, у разі
згоди, вносить подання про призна
чення особи, що рекомендується на
посаду судді, вважаю недоцільним. Та
ка практика може призвести до зло
вживання з боку голів судів, оскільки
особа, яка відповідає вимогам закону
ще повинна «підійти чи сподобатись»
голові цього суду. Суд — не приватна
установа, в яку працівники підбира
ються на розсуд керівника.
Закон Киргизької Республіки «Про
Статус суддів Киргизької Республі
ки» [9] від 9 липня 2008 р. передбачає
конкурсну основу призначення суддів
на посади.
Відбір кандидатів на заміщення ва
кантної посади судді місцевого суду
здійснюється Національною радою на
конкурсній основі. Конкурсний відбір
на заміщення вакантної посади судді
здійснюється в два тури шляхом
проведення кваліфікаційного іспиту і
співбесіди.
Вакантна посада судді місцевого су
ду утворюється: 1) після сплину
терміну повноважень судді місцевого
суду; 2) з досягненням граничного віку,
встановленого Конституцією; 3) з дост
роковим припиненням повноважень
судді місцевого суду, або звільненням
судді з посади; 4) у зв’язку із введенням
нових штатних одиниць суддів місце
вих судів; 5) із створенням спеціалізо
ваних судів (утворених на підставі кон
ституційного закону).
Не пізніше 60 днів до закінчення
строків повноважень або досягнення
граничного віку судді місцевого суду
друкується оголошення про проведен
ня конкурсу на заміщення вакантної
посади судді місцевого суду, котра
розміщується в державному друкова
ному органі, а також на сайті Націо
нальної ради.
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При створенні вакансії у зв’язку з
достроковим припиненням повнова
жень судді місцевого суду або звіль
ненням судді з посади; у зв’язку із вве
денням нових штатних одиниць
суддів місцевих судів та зі створенням
спеціалізованих судів оголошення про
проведення конкурсу вакантної поса
ди судді місцевого суду розміщується
в державному друкованому органі
Киргизької Республіки, а також на
Інтернетсайті Національної ради не
пізніше 20 днів із дня створення ва
кансії.
Якщо до оголошення конкурсу про
відкриття вакантної посади до Націо
нальної ради надійдуть заяви (заява)
діючих суддів, строки повноважень
яких закінчуються, про їх призначен
ня на цю ж посаду судді, в цьому ви
падку Національна рада розглядає
кандидатури (кандидатуру) судді
шляхом співбесіди. При цьому якщо
кандидатури (кандидатура) не набе
руть необхідної кількості голосів
членів Національної ради, то на ва
кантну посаду судді призначається
конкурс.
Законом Киргизької Республіки
«Про Статус суддів Киргизької Рес
публіки» встановлено відповідний по
рядок надання документів на конкурс
на заміщення посади судді місцевого
суду. Заява і документи претендента
на посаду судді надаються кандидатом
особисто або надсилаються поштою.
Заява претендента надається на
адресу Національної ради через Судо
вий департамент. До заяви додаються:
копія паспорта; належним чином
завірена копія диплома про здобуття
особою вищої юридичної освіти;
засвідчені копії трудової книжки та
інших документів, які підтверджують
стаж роботи в юридичній галузі; ме
дичний висновок про стан здоров’я,
виданий впродовж року перед участю
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у конкурсі. До заяви можуть дода
ватися й інші документи (відгуки, ре
комендації), що характеризують особу
претендента.
Діючі судді Киргизької Республіки
мають право брати участь у конкурс
ному відборі на посаду судді шляхом
подачі заяв, як було вказано вище. До
кументи діючих суддів мають містити:
особову справу судді; відомості за час
роботи на суддівській посаді, які відо
бражають кількість і якість розгляну
тих справ; відомості про нагороди, за
охочення і стягнення, окремі ухвали,
які винесені по відношенню до судді.
Строк подачі заяв та документів
претендентів на посаду судді місцево
го суду встановлюється Національ
ною радою і не може бути меншим,
ніж 14 днів від дня публікації оголо
шення про появу вакантної посади
судді.
Не приймаються документи від
осіб, які мають дворічний обмежу
вальний строк через не складання ни
ми кваліфікаційного іспиту на посаду
судді, а також документи, які надані
після встановленого строку для по
дання заяв.
Судовий департамент після при
йняття заяви і доданих до неї доку
ментів самостійно запитує інформа
цію про судимість претендента у
відповідних органів. Відповідний
уповноважений орган зобов’язаний у
строк не пізніше 10 днів направити
інформацію про наявність або відсут
ність судимості претендента.
Особи, чиї документи на участь у
конкурсі на заміщення вакантної по
сади судді місцевого суду прийняті,
включаються до списку претендентів.
Список публікується в державному
друкованому органі Киргизької Рес
публіки і на Інтернетсайті Націо
нальної ради не пізніше 40 днів від дня
публікації оголошення про конкурс
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для одержання відгуків про професій
ні й моральні якості претендентів.
Строк для одержання відгуків визна
чаються Національною радою.
Для українського процесу призна
чення суддів є актуальним питання
дотримання конкурсних основ при
значення суддів, оскільки на сьогодні
це положення фактично має своє відо
браження тільки у паперовому
вигляді. Крім того, було б доцільно за
провадити оприлюднення переліку
осіб, які мають намір обійняти посаду
судді, саме безпосередньо перед ви
рішенням кваліфікаційною комісією
питання про рекомендацію конкрет
них осіб на посади суддів. Тобто ство
рення таким чином прозорості щодо
кадрового наповнення судової влади.
Відкрите розміщення відомостей сто
совно кандидатів на посади суддів в
українських офіційних друкованих ви
даннях дало б змогу отримати додатко
ву інформацію, як стосовно профе
сійної діяльності кандидатів, так і їх
моральних якостей, які є для канди
датів однією з головних ознак їх спро
можності виконувати функцію щодо
здійснення правосуддя.
Відповідно до затвердженого Дер
жавною судовою адміністрацією Украї
ни «Положення про формування ка
дрового резерву на посади суддів
місцевих та апеляційних судів» [10]
контрольні списки кадрового резерву
публікуються територіальним управ
лінням Державної судової адмініст
рації один раз на півроку в місцевих
ЗМІ та розміщуються на вебсайті Дер
жавної судової адміністрації України.
Достатньої ефективності такого спосо
бу оприлюднення інформації на прак
тиці не спостерігається. Натомість
інформування суспільного загалу про
осіб, які склали кваліфікаційний іспит і
виявили бажання обійняти посаду
судді у конкретному суді та чекають
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проведення конкурсу у найближчий
час, на мою думку, є більш доцільним,
за схемою, яка існує в інших країнах і
відповідно може бути адаптована та за
конодавчо закріплена в українському
законодавстві, саме у законодавчих ак
тах, а ні у різних інструкціях, наказах,
розпорядженнях та ін.
Якщо проаналізувати конституцій
не законодавство ряду європейських
країн, то стає очевидним, що принцип
незалежності і самостійності судової
влади стоїть на першому місці, чи на
одному із перших. Нерідко це є єди
ним або головним принципом, що
характеризує судову владу.
Федеральна Конституція Швей
царської Конфедерації (прийнята Фе
деральними зборами 18 грудня 1998 р.,
схвалена національним референдумом
18 квітня 1999 р.; вступила в силу
1 січня 2000 р.) у ст. 30 «Гарантії судо
чинства» проголошує, що будьяка осо
ба, справа якої повинна розглядатися в
суді, має право на те, щоб її справа роз
глядалася належним судом, встановле
ним законом, і він був компетентним,
незалежним і неупередженим.
За Конституцією Андорри, неза
лежність і нормальне функціонування
судової системи захищає окремий не
залежний конституційний орган —
Вища рада правосуддя. Вищій раді
правосуддя належить виключне право
підбору і призначення кандидатів на
всі суддівські й магістратські посади
та посади в департаменті прокуратури,
а також на посади реєстраторів.
Прерогативою Вищої ради право
суддя є призначення суддів на вищі
посади. Відбір кандидатів проводить
ся на підставі відкритого конкурсу і
відповідно до закріпленого законом
положення про проходження служби
в органах юстиції [11].
Конституцією Італійської Респуб
ліки передбачено, що правосуддя від
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правляється ім’ям народу. Судді під
коряються лише закону.
Судові функції здійснюють зви
чайні судді, посади яких затверджені й
діяльність яких регулюється нормами
про судоустрій.
Не можуть створюватися посади
надзвичайних або спеціальних судів.
Можуть створюватися лише спеціа
лізовані секції за певними категоріями
справ при звичайних судових органах,
зокрема за участю кваліфікованих
громадян, які не належать до судової
системи.
Закон регулює випадки та форми
прямої участі народу у відправленні
правосуддя. Призначення суддів від
бувається за конкурсом. Закон про су
доустрій може допустити призначен
ня, а також вибори почесних суддів з
усіма функціями, які притаманні суд
дям, що засідають одноособово [12].
Законодавчовстановлене положен
ня призначати претендентів на посади
суддів на конкурсних засадах безпе
речно є гарантією об’єктивного та
всебічного дослідження ряду осіб, які
мають рівні права та можливості,
проте призначений на посаду судді має
бути найкращим кандидатом за усіма
показниками. Тому вимоги щодо кон
курсного добору претендентів у судді
тісно пов’язані з питаннями кваліфі
каційних вимог, які висуваються до
кандидатів на посади суддів. Якщо
проаналізувати матеріали кандидатів
на посади суддів, які претендують на
зайняття таких посад як у загальних,
так спеціалізованих судах, з’ясовуєть
ся, що мають місце претенденти, які
отримали фах юриста, так би мовити,
за скороченою процедурою, яка не
складала навіть календарного року.
Отже, особа, маючи диплом про
здобуття нею освіти за кваліфікацію,
наприклад, спеціаліста з міжнародних
відносин чи історика, вчителя історії,
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вступає до вищого навчального закла
ду з метою здобуття освітньокваліфі
каційного рівня магістра.
Слід наголосити на тому, що однією
з конституційних вимог законодавст
ва, що висуваються до кандидатів на
посади суддів, є наявність в особи ви
щої юридичної освіти. Враховуючи те,
що за теоретичним визначенням, юри
дичною освітою є система юридичних
знань, набутих у результаті організо
ваних форм навчання, які базуються
на вивченні, зокрема, юридичної на
уки за її галузевим розподілом, у тому
числі й міжнародного права. Однак,
наприклад, вказаний напрям підготов
ки спеціалістів з міжнародного права
відповідно до «Переліку напрямів та
спеціальностей, за якими здійснюєть
ся підготовка фахівців у вищих на
вчальних закладах за відповідними
освітньокваліфікаційними рівнями»,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 24 травня
1997 р. № 507 [13], було віднесено до
гуманітарних наук за напрямом «0304
Міжнародні відносини». Вказана
постанова № 507 втратила чинність у
частині підготовки фахівців за освіт
ньокваліфікаційним рівнем бакалав
ра, у зв’язку з прийняттям постано
ви Кабінету Міністрів України «Про
перелік напрямів, за якими здійс
нюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за освітньо
кваліфікаційними рівнем бакалавр»
від 13 грудня 2006 р. № 1719 [14].
Відповідно до нової постанови напрям
підготовки за освітньокваліфікацій
ним рівнем бакалавр віднесено до
соціальних наук, бізнесу і права за
напрямом «0302 Міжнародні відноси
ни».
Отже, під час прийняття рішення
відносно кандидата необхідно володі
ти інформацією щодо можливості вва
жати диплом того чи іншого навчаль
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ного закладу підтвердженням здобут
тя особою повної вищої юридичної
освіти, в достатньому обсязі для при
значення особи на посаду судді.
Враховуючи те, що відповідно до
Переліку напрямів та спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка
фахівців у вищих навчальних закла
дах за відповідними освітньоквалі
фікаційними рівнями, затвердженого
вище вказаною постановою Кабінету
Міністрів України, кожній спеціаль
ності відповідає певна кваліфікація з
Державного класифікатора професій
ДК 00395 (затвердженого наказом
Держстандарту України від 27 липня
1995 р. № 257).
Для фахівців, які здобували вищу
освіту за спеціальністю «Міжнародне
право» напряму 0304 «Міжнародні
відносини», кваліфікація в дипломах
була як «спеціаліст з міжнародного
права». Кваліфікації юридичного
спрямування у ДК 00395 на зазначе
ну спеціальність не передбачалися.
Дискусійним є питання щодо осо
би, яка надала на підтвердження наяв
ності у неї вищої юридичної освіти
диплом про здобуття вищої освіти за
спеціальністю «Міжнародне право» за
кваліфікацією юристаміжнародника,
перекладача з іспанської мови. Зроби
ти однозначний висновок про те, що
особа має належну вищу юридичну
освіту важко, оскільки наказом Міні
стерства освіти і науки від 13 квітня
2004 р. № 302 затверджені галузеві
стандарти вищої освіти з напряму
підготовки «Міжнародні відносини»,
де передбачається кваліфікація юрист
міжнародник і визначено перелік
первинних посад юридичного спряму
вання.
Цей стандарт встановлює: профе
сійне призначення й умови викори
стання випускників вищих навчаль
них закладів певної спеціальності та
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освітньокваліфікаційного рівня у
вигляді переліку первинних посад, ви
робничих функцій та типових завдань
діяльності; освітні та кваліфікаційні
вимоги до випускників вищих на
вчальних закладів у вигляді переліку
здібностей та умінь вирішувати за
вдання діяльності; вимоги до атестації
якості освітньої та професійної підго
товки випускників вищих навчальних
закладів; відповідальність за якість
освітньої та професійної підготовки.
Вказаним стандартом встановлено
перелік фахівців, які здатні виконува
ти зазначену в ДК 00395 професійну
роботу: юристаміжнародника; пере
кладача і може обіймати первинні по
сади; адвоката; прокурора; помічника
судді; експерта; експерта з міжнарод
ного права; нотаріуса; радника; радни
ка з міжнародного права; наукового
співробітника (правознавство); полі
тичного оглядача; консультанта із су
спільнополітичних питань (в партіях
та інших громадських організаціях);
експерта із суспільнополітичних пи
тань; викладача вищого навчального
закладу; наукового співробітника
(переклади); перекладача.
Вказаний стандарт придатний для
цілей ліцензування та акредитації ви
щих навчальних закладів, атестації
осіб, які закінчили навчання у вищих
навчальних закладах, та сертифікації
фахівців.
Щодо рівня професійної підготов
ки кандидатів на посади суддів є
слушним зауваження доктора юри
дичних наук, професора І. Марочкіна,
який зазначає, що «сьогодні серед кан
дидатів на посади суддів спос
терігається низький рівень про
фесійної підготовки, що в більшості
випадків пов’язано з низькою якістю
підготовки до суддівської діяльності у
вищих навчальних закладах країни.
Вихід із становища, що склалося у га
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лузі підготовки юристів, можливий за
умови перегляду програми навчання і
порядку видачі ліцензій на підготовку
фахівців» [15].
Також справедливо стверджує росі
йська вчена І. Михайловська, що реа
лізація принципу самостійності судової
гілки влади пов’язана передусім із вирі
шенням проблеми формування суд
дівського корпусу, зокрема і процеду
рою заміщення суддівських посад [16].
На думку українського вченого
Ю. Тодики, правосвідомість юриста,
на відміну від правосвідомості звичай
ного громадянина, має базуватися,
насамперед, на конституційних заса
дах, становити цілісну систему право
вих знань, втілених у конституційних
принципах, нормах, категоріях, у розу
мінні головних тенденцій і закономір
ностей розвитку державноправових
процесів. Конституційноправова тео
рія — база формування демократичної
правосвідомості, зокрема, у студентів
юристів. Це визначає особливу роль
викладання навчальної дисципліни з
конституційного права України в юри
дичних вищих навчальних закладах
держави для становлення їх правосві
домості, орієнтованої на демократичні
цінності конституціоналізму.
Формування демократичної право
вої культури юриста без знання ґрун
товних конституційних засад нині
неможливе. Необхідно підвищення
рівня конституційної культури юри
дичних кадрів студентівюристів. Ба
гаточисленні порушення прав людини
і громадянина з боку правоохоронних
органів свідчать про те, що для бага
тьох співробітників цих владних
структур положення ст. 3 Конституції
України про те, що людина — найвища
соціальна цінність, ще не стало керів
ництвом до дії [17].
Отже, від того, наскільки законода
вець чітко й юридично грамотно ви
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кладе правову позицію призначення,
звільнення суддів, у державі буде за
лежати як доля самої судової влади,
так і доля всієї держави. Незалежність
суддів, кожного особисто, та судової

гілки влади загалом напряму пов’яза
на із суб’єктним складом так званого
«кадрового питання», яке займає дале
ко не останнє місце в житті держави.
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(Київський національний університет
внутрішніх справ)

Р

еформування інституту адміні
стративної
відповідальності
передбачає розроблення концеп
туальних засад систематизації законо
давства про адміністративну відпові
дальність. Однією з проблем, яка
постає в контексті цього завдання, є
визначення кола суб’єктів адміністра
тивної відповідальності за порушення
в галузі охорони здоров’я населення.
Питання, пов’язані з тлумаченням
«адміністративної відповідальності»
розглядаються у працях В. Авер’яно
ва, Ю. Битяка, Д. Бахраха. Проблемам
визначення суб’єкта адміністративної
відповідальності присвятили праці
такі адміністративісти, як В. Богуць
кий, В. Гаращук, В. Колпаков, Л. Ко
валь та ін.
Як показує аналіз опрацьованої на
ми наукової літератури, питанню
визначення кола суб’єктів адміністра
тивної відповідальності за порушення
в галузі охорони здоров’я населення
науковцями увага не приділялася.
Тому метою цієї статті є адміністра
тивноправовий аналіз класифікації

суб’єктів адміністративної відпові
дальності за порушення в галузі
охорони здоров’я населення.
Ю. Битяк зазначає, що суб’єктом
адміністративного проступку визна
чається фізична особа, яка на момент
вчинення адміністративного проступ
ку досягла 16річного віку [1, 166].
В. Колпаков вирізняє також особли
вих суб’єктів, до яких відносить: непо
внолітніх; інвалідів; жінок, які мають
дітей віком до 12 років і вагітних;
військовослужбовців, призваних на
збори військовозобов’язаних; рядовий
і начальницький склад органів внут
рішніх справ; студентів і учнів; осіб, на
яких поширюється дія дисциплінар
них статутів або спеціальних поло
жень про дисципліну, що передбача
ють застосування дисциплінарних
санкцій за адміністративні проступки;
депутатів; іноземних громадян; осіб,
які повторно протягом року здійснили
однорідне правопорушення, за яке во
ни вже піддавалися адміністративно
му стягненню; засуджених за вчинен
ня злочину [2, 282]. Так, А. Агапов
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визначає суб’єкта адміністративного
правопорушення як фізичну чи юри
дичну особу, винною дією (бездіяль
ністю) якої завдана шкода потерпіло
му або загальнодержавним інтересам
[3]. Л. Коваль вважає, що суб’єктом
протиправного діяння, а отже, адмі
ністративної відповідальності, є
фізична особа — людина у стані
дієздатності й осудності [4]. Науково
практичний коментар Кодексу Украї
ни про адміністративні правопору
шення визначає такі категорії суб’єк
тів адміністративної відповідальності
за порушення в галузі охорони
здоров’я населення [5]:
3 Стаття 42. Порушення санітар
ногігієнічних і санітарнопротиепіде
мічних правил і норм — громадяни та
посадові особи;
3 Стаття 421. Виробництво,
заготівля, реалізація сільськогоспо
дарської продукції, що містить хімічні
препарати понад гранично допустимі
рівні концентрації — громадяни та по
садові особи;
3 Стаття 422. Заготівля, перероб
ка або збут радіоактивно забруднених
продуктів харчування чи іншої про
дукції — громадяни та посадові особи;
3 Стаття 423. Виробництво, збері
гання, транспортування або реаліза
ція продуктів харчування чи продо
вольчої сировини, забруднених мікроор
ганізмами та іншими біологічними
агентами понад гранично допустимі
рівні — громадяни та посадові особи;
3 Стаття 44. Незаконні вироб
ництво, придбання, зберігання, переве
зення, пересилання наркотичних
засобів або психотропних речовин без
мети збуту в невеликих розмірах —
загальний, тобто осудна особа, яка до
сягла 16 років;
3 Стаття 441. Ухилення від медич
ного огляду чи медичного обстеження —
суб’єкт спеціальний: ч. 1 цієї статті —
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особи, які хворі на наркоманію; ч. 2 цієї
статті — особи, які зловживають
наркотичними або психотропними
речовинами;
3 Стаття 45. Ухилення від обсте
ження і профілактичного лікування
осіб, хворих на венеричну хворобу —
суб’єктами є особи, щодо яких є
достатні дані вважати їх хворими на
венеричну хворобу, та особи, які кон
тактували із венерично хворими і по
требують профілактичного лікування;
3 Стаття 451. Порушення вста
новленого порядку взяття, переробки,
зберігання, реалізації і застосування
донорської крові та (або) її компо
нентів і препаратів — загальний, тоб
то правопорушення може бути скоєне
будьякою осудною особою, що досяг
ла 16річного віку;
3 Стаття 46. Умисне приховування
джерела зараження венеричною хворо
бою — осудна особа, що досягла
16річного віку і яка внаслідок медич
ного обстеження отримала діагноз
«венерична хвороба»;
3 Стаття 461. Порушення вимог
режиму радіаційної безпеки в місцево
стях, що зазнали радіоактивного
забруднення — громадяни та посадові
особи підприємств, організацій, уста
нов;
3 Стаття 462. Порушення встанов
лених законодавством вимог щодо
заняття народною медициною (ціли
тельством) — суб’єктами правопору
шення можуть бути як особи, які отри
мали у встановленому порядку
спеціальний дозвіл на провадження ме
дичної діяльності в галузі народної і не
традиційної медицини, так і інші особи.
Першою категорією, яку розгляне
мо, є громадяни. Громадяни — най
більша група суб’єктів адміністратив
ноправових відносин. Конституція
України надає перевагу інтересам,
правам і свободам громадян перед
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інтересами, правами і свободами
інших учасників правових відносин з
огляду на пріоритет загальнолюд
ських цінностей. Людина, її життя і
здоров’я, честь і гідність, недотор
канність і безпека визнаються в Украї
ні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії
визначають зміст і спрямованість
діяльності держави. Держава відпо
відає перед людиною за свою діяль
ність. Найчастіше особа вступає у
відносини з державою у сфері вико
навчої влади, де практично реалізу
ються надані особі Конституцією та
законами України права і свободи.
Для реалізації деяких прав, свобод та
виконання обов’язків важливе значен
ня має громадянство — постійний пра
вовий зв’язок особи та Української
держави, що проявляється у їх
взаємних правах та обов’язках. Право
на громадянство є невід’ємним правом
громадянина України, він не може бу
ти позбавлений свого громадянства.
Кожна особа має право на громадянст
во в Україні, яке вона може одержати
за певних умов. Громадянство не
поєднується з постійними трудовими
чи службовими відносинами особи з
конкретною організацією. На всіх осіб,
які постійно чи тимчасово перебува
ють на території України, поши
рюється юрисдикція Української дер
жави. Проте законодавство у багатьох
випадках чітко розмежовує статус гро
мадянина і особи, не ототожнює їх.
Громадянин України має більш широ
кий обсяг прав і обов’язків, ніж особа,
яка не пов’язана відносинами грома
дянства з державою, зокрема й у сфері
захисту (недопустимість видачі грома
дянина України іноземній державі, за
хист прав громадян за кордоном та ін.).
Адміністративноправовий статус
громадянина України є складовою йо
го загального статусу, що встановле
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ний Конституцією України, Законом
України «Про громадянство України»
(в редакції від 16 квітня 1997 р.) та
іншими законодавчими актами Украї
ни. Адміністративноправовий статус
громадянина України встановлюється
обсягом та характером його адміністра
тивної
правосуб’єктності,
котру
становлять адміністративна правоздат
ність та адміністративна дієздатність.
Наступною категорією є посадові
особи. КпАП України не містить
визначення поняття «посадова особа»,
що змушує нас звернутися до інших
правових актів, у яких тлумачиться ця
дефініція. Частина 2 ст. 19 Консти
туції України проголошує, що органи
державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, перед
бачених Конституцією та законами
України, однак визначення посадової
особи в тексті Основного Закону не
має. Закон України «Про державну
службу» містить визначення поняття
«посадова особа». Посадовими особа
ми відповідно до цього Закону вважа
ються керівники та заступники керів
ників державних органів, їх апарату,
інші державні службовці, на яких
законом або іншими нормативними
актами покладено здійснення органі
заційнорозпорядчих та консультатив
нодорадчих функцій.
Не визначене місце відносно адмі
ністративної відповідальності в галузі
охорони здоров’я населення мають
іноземці та особи без громадянства.
Хоча законодавцем у ст. 16 КпАП Ук
раїни визначено, що іноземці на тери
торії України несуть відповідальність
на загальних підставах з громадянами
України. Конституція України розме
жовує поняття «іноземець» та «особа
без громадянства», відносячи до пер
ших фактично лише іноземних грома
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дян (ст. 26). Отже, згідно з Консти
туцією України іноземець — це будь
яка особа, яка проживає або перебуває
на території України, не є громадяни
ном України і має докази своєї належ
ності до громадянства (підданства)
іноземної держави. Відповідно, особи
без громадянства — це особи, які про
живають або перебувають на території
України і не є громадянами України та
не мають достовірних доказів своєї на
лежності до громадянства (підданст
ва) іноземної держави. Правовий ста
тус іноземців в Україні визначають
Конституція України, Закон України
«Про правовий статус іноземців» від
4 лютого 1994 р. (зі змінами), Закон
України «Про біженців» від 21 червня
2001 р., інші нормативні акти України
та міжнародні договори України.
Основний принцип, на основі якого
встановлюється правовий статус іно
земців в Україні, закріплений у ст. 26
Конституції: іноземці та особи без гро
мадянства, що перебувають в Україні
на законних підставах, користуються
тими самими правами і свободами, а
також мають такі самі обов’язки, що і
громадяни України, за винятками,
встановленими Конституцією, закона
ми чи міжнародними договорами
України. Кількість адміністративних
правопорушень, скоєних цією групою
осіб, стрімко збільшується: 2006 р. —
6 059 фактів, 2007 р. — 9 867, а в пер
шому кварталі 2008 р. — вже 3 076.
Столиця, безумовно, відчуває най
більше навантаження з боку нелегаль
них мігрантів, яких у 2007 р. було
виявлено 2 292, або кожний шостий у
країні (у 2007 р. в Україні виявлено
13 489 нелегалів). Найбільшу кіль
кість таких порушень скоюють вихідці
із східноазійських країн — Азербай
джану, Грузії та Китаю.
Так, наприклад, КпАП України
передбачає адміністративну відпові
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дальність за незаконне виробництво,
придбання, зберігання, перевезення,
пересилання наркотичних засобів або
психотропних речовин без мети збуту
в невеликих розмірах. До осіб, які
скоїли вказані вище правопорушення,
можуть застосовуватися адміністра
тивні стягнення: адміністративний
арешт на 15 діб або накладання штра
фу від 18 до 43 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. Добрим
підґрунтям до боротьби з цим злом є
кілька міжнародних документів, які
Україна ратифікувала. Україна бере
участь у міжнародних організаціях з
питань боротьби з незаконним обігом
наркотиків та злочинністю. Триває
обмін інформацією, а це дає змогу
впливати на прийняття рішень з огля
ду на інтереси держави. До України
привернено увагу відповідних міжна
родних організацій, тісні зв’язки вста
новлено з Міжнародною програмою
ООН з контролю за наркотиками, яка
є головним виконавчим органом з
питань наркотиків у рамках ООН і
координує діяльність у цій сфері на
міжнародному та субрегіональному
рівнях. Свідченням належної уваги до
України неодноразові візити до
м. Києва місій з метою вивчення
ситуацій з наркотиками. Практика за
тримання правоохоронцями іноземців
з наркотиками частіша. Нещодавно
працівники відділу по боротьбі з неза
конним обігом наркотиків Солом’ян
ського райуправління міліції затрима
ли громадянина Ірану, який не лише
сам вживав наркотичні засоби, а й роз
повсюджував їх серед інших студентів
арабської національності [7]. Звісно,
ці діяння підпадають під юрисдикцію
КК України, але у світі не існує поділу
відповідальності за незаконне вироб
ництво, придбання, зберігання, пере
везення, пересилання наркотичних за
собів або психотропних речовин на
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кримінальну або адміністративну, як
це, наприклад, має місце в українсько
му законодавстві Як слушно було
наголошено на пресконференції з
проблем легального обігу наркотиків
першим заступником начальника
Головного управління охорони здоро
в’я та медичного забезпечення столиці
В. Загороднім, Україна між двох
вогнів: суворого, як в Азії, та гумані
стичного, як в Європі, ставлення до
наркозалежних. Наприклад, у Таїлан
ді за розповсюдження, продаж та вжи
вання наркотиків — смертна кара.
В Європі ж, навпаки, намагаються
м’якше, ніж раніше, ставитися до про
блеми [8].
Існує й інша проблема: завезення
іноземцями на терени України нових
інфекційних хвороб. Наприклад, у
Сумській області випадків нетипових
для України інфекційних захворювань
як серед громадян України, так і серед
виявлених незаконних мігрантів у
регіоні, не зареєстровано. Але непо
коїть безвідповідальність обласного
управління охорони здоров’я, що до
цього часу відповідно до наказу
Міністерства охорони здоров’я «Про
затвердження Порядку проведення
обов’язкових медичних обстежень
осіб, стосовно яких прийнято рішення
про оформлення документів для
вирішення питання щодо надання ста
тусу біженця» від 4 березня 2002 р.
№ 82, не визначило переліку лікуваль
нопрофілактичних закладів для об
стеження вказаної категорії. Керів
ництву було направлено листи у
2006 р., де запропоновано надати міг
раційній службі перелік таких уста
нов, але навіть на них не було надано
відповіді. Хтось може сказати, що це
проблеми Європи, які нас не стосу
ються. На жаль, це не так. Україна
посідає четверте місце у списку країн
щодо кількості міжнародних мігран
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тів. При цьому нинішня влада не має
визначеної міграційної політики і
механізмів адаптації чужинців до ук
раїнського суспільства. Навіть точна
кількість іммігрантів, що перебувають
в Україні, нашим статистам не відома
[10]. Визначити місце відносно адмі
ністративної відповідальності у сфері
охорони здоров’я населення іноземців
та осіб без громадянства — важливе
питання. На нашу думку, їх необхідно
включити до переліку суб’єктів у стат
тях 44, 46, 45, прямо вказавши на них.
Наступним суб’єктом є особа, хво
ра на наркоманію. Відповідно до Зако
ну України «Про заходи протидії неза
конному обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів
та зловживанню ними» від 15 лютого
1995 р. — це особа, яка страждає на
психічний розлад, що характери
зується психічною та (або) фізичною
залежністю від наркотичного засобу
чи психотропної речовини, і якій за
результатами медичного обстеження,
проведеного відповідно до закону,
встановлено діагноз «наркоманія».
Незаконне вживання наркотичних за
собів або психотропних речовин — це
вживання наркотичних засобів або
психотропних речовин без призначен
ня лікаря; зловживання наркотични
ми засобами або психотропними речо
винами — це умисне систематичне
незаконне вживання наркотичних за
собів або психотропних речовин.
У статті 451, що визначає відпо
відальність за порушення встановле
ного порядку взяття, переробки,
зберігання, реалізації і застосування
донорської крові та (або) компонентів
і препаратів, суб’єктом є осудна особа,
що досягла 16річного віку. Але напри
клад, у Законі України «Про донорст
во крові та її компоненти» від 23 черв
ня 1995 р. у ст. 2 зазначено, що доно
ром може бути будьякий дієздатний
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громадянин України віком від 18 ро
ків, який пройшов відповідне медичне
обстеження і в якого немає протипо
казань, визначених Міністерством
охорони здоров’я України. Тобто у За
коні України «Про донорство крові та
її компоненти» міститься вікова пере
шкода для осіб, що виявили бажання
стати донорами. На нашу думку, було
б доречним внести зміни в Закон
України «Про донорство крові та її
компоненти» і знизити вік до 16 років,
але, забігаючи наперед, припускаємо,
що з цим може не погодитись Міні
стерство охорони здоров’я України.
Особи, хворі на венеричну хворо
бу — це особи, в яких після прохо
дження медичного огляду була вияв
лена інфекційна хвороба, що пере
дається статевим шляхом. Особи, які
контактували з венерично хворими, в
Законі України «Про захист населен
ня від інфекційних хвороб» від
6 квітні 2000 р. визначаються як «кон
тактні особи». Це особи, які перебува
ли в контакті з джерелом інфекції,
внаслідок чого вони вважаються зара
женими інфекційною хворобою. На
нашу думку, дещо невизначеним є
перелік венеричних хвороб у ст. 45
«Ухилення від обстеження і профілак
тичного лікування осіб, хворих на ве
неричну хворобу». А. Сергеєв, автор
глави 5 Науковопрактичного комен
таря Кодексу України про адміністра
тивні правопорушення за редакцією
Р. Калюжного, А. Комзюка, О. Погріб
ного, зазначає: «Венерична хвороба —
це інфекційна хвороба, яка пере
дається переважно статевим шляхом,
а в деяких випадках й іншими шляха
ми (користування одним шприцем, від
матері до дитини, побутовий контакт
та ін.). До таких хвороб належить
сифіліс, гонорея, лімфогранулематоз,
СНІД та ін.». Науковопрактичний
коментар Кодексу України про адмі
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ністративні правопорушення, за за
гальною редакцією О. Васильєва, у
ст. 45 вміщує вичерпний перелік вене
ричних хвороб, до яких належать:
сифіліс, гонорея, м’який шанкр,
лімфогранулематоз. Автор глави 5
О. Садовська не відносить до переліку
венеричних хвороб СНІД, але додає
м’який шанкр, про який не згадує
А. Сергеєв. Наприклад, автор розді
лу II КК України П. Андрушко у цьо
му питанні посилається на медичну і
судову практику, яка вказує на такі ве
неричні хвороби, як сифіліс, гонорея,
м’який шанкр, лімфогранулема
тоз [11]. Суб’єктами правопорушень,
передбачених коментованою статтею,
є особи, щодо яких є достатні дані
вважати їх хворими на венеричну хво
робу, та особи, які контактували із
венерично хворими і потребують
профілактичного лікування. А відтак,
перед нами постає запитання: яку саме
венеричну хворобу повинна мати
особа, щоб бути суб’єктом цього пра
вопорушення— Ми вважаємо, що
суб’єктами правопорушень, передба
чених ст. 45 КпАП України, мають бу
ти особи, щодо яких є достатні дані
вважати їх хворими на венеричну хво
робу, та особи, які контактували із ве
нерично хворими і потребують профі
лактичного лікування, і встановити
такий перелік венеричних хвороб, як
сифіліс, гонорея, м’який шанкр,
лімфогранулематоз.
Заключним питанням, на яке ми
хочемо звернути увагу, — визначення
суб’єкта, відповідальність якого на
стає за порушення норм ст. 462. У ній
йдеться про те, що право на заняття
народною медициною мають особи,
які отримали спеціальний дозвіл на
заняття народною медициною, вида
ний Міністерством охорони здоров’я
України або уповноваженим ним орга
ном. Спеціальний дозвіл — це доку
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мент, який підтверджує відповідаль
ність конкретної особи без спеціальної
медичної освіти кваліфікаційним ви
могам для провадження медичної
діяльності в галузі народної і нетра
диційної медицини за умови контро
лю з боку лікаря. Не зрозумілим, на
нашу думку, є продовження коменто
ваної ст. 462 — висловом: «...та інші
особи» [5, 92]. Припускаємо, що до
них умовно можна віднести осіб, які
не мають цього дозволу, але тоді вони і
не можуть бути суб’єктами цього
правопорушення, адже наявність спе
ціального дозволу є його індивідуаль
ною ознакою. Адже КпАП України
визначає відповідальність за пору
шення встановлених законодавством
вимог щодо заняття народною меди
циною. В іншому разі — ці дії необ
хідно буде кваліфікувати як незакон
ну лікувальну діяльність. А це вже
ст. 138 КК України, де сказано, що
суб’єктом цього злочину може бути
будьяка особа, яка досягла 16річного
віку, яка не має належної медичної

освіти для заняття лікувальною діяль
ністю взагалі чи певними її видами,
тобто як особа, яка взагалі не має
медичної освіти, так і особа, яка має
медичну освіту, що не відповідає
кваліфікаційним вимогам щодо видів
медичної практики, якими займається
така особа [12].
Отже, попри всі суперечності, яке
має наше законодавство, ми розгляну
ли коло суб’єктів адміністративної
відповідальності за порушення у сфері
охорони здоров’я населення, розкрили
поняття та всебічно проаналізували їх.
Ми переконані, що потребу в законо
давчому вдосконаленні й розширенні
кола суб’єктів адміністративної відпо
відальності у сфері охорони здоров’я
населення обумовлюють як соціальні,
так і економічні фактори. Загалом, на
підставі викладеного і з урахуванням
пропозицій, можна зробити висновок,
що досліджені проблеми лише наби
рають обертів. Вважаємо, що ця тема
тика створює сприятливі передумови
для подальшого її дослідження.
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О. БАЧУН
Голова окружного адміністративного суду
м. Києва

П

ринцип поділу влади на зако
нодавчу, виконавчу і судову в
сучасних демократичних дер
жавах характеризується наявністю
механізму стримувань і противаг,
який запобігає узурпації влади і її кон
центрації в одній із трьох гілок. Одним
із елементів цього механізму є засто
сування адміністративного правосуд
дя, яке має процесуальну форму —
адміністративне судочинство. Публіч
ноправові спори підпадають під юри
сдикційний контроль, здійснюваний
судами за законністю у державному
управлінні, але найголовніша його
мета — це дотримання прав і свобод
громадян, законних інтересів юридич
них осіб у владовідносинах.
Відправлення адміністративного
судочинства урегульовано Кодексом
адміністративного судочинства Украї
ни [1], що передбачає здійснення
суб’єктами судочинства відповідних
процесуальних дій. Правовий статус
суб’єктів, їх функціональне становище
щодо цього виду процесу раніше не
досліджувалися, проте практика за
значає важливість теоретичного ви
значення, насамперед поняття суб’єк
тів. До них належать адміністратив
ний суд, особа, яка звертається на за

хист своїх прав, свобод, законних інте
ресів, відповідач, органи та особи,
яким законом надано право захищати
права, свободи та інтереси інших осіб
(прокурор, Уповноважений з прав лю
дини, органи місцевого самоврядуван
ня, органи державної влади, фізичні та
юридичні особи) та ін. Наділення за
значених суб’єктів процесуальними
правами та обов’язками означає, що
законодавець встановив конкретне
місце кожного суб’єкта в адміністра
тивному процесі, завдяки чому сам
процес набуває упорядкованого, по
слідовного характеру. Водночас зако
нодавче врегулювання місця кожного
суб’єкта в адміністративному процесі
досить суперечливе і має незаверше
ний характер. Так, хоча процесуальні
повноваження адміністративного суду
і визначені КАС України, однак і
вчені, і судова практика довели потре
бу уточнення компетенції суду, здій
снення розмежування із юрисдикцією
господарських судів, зокрема у спорах,
які виникають у сфері господарської
діяльності за участю суб’єкта владних
повноважень [2; 3; 4]. Інший при
клад — потреба суттєвого вдоскона
лення процесуального статусу проку
рора, який КАС України визначено
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лише у загальних рисах [5; 6 та ін.].
Стає незрозумілою і дефініція «суб’єкт
владних повноважень», оскільки жод
ним нормативноправовим актом не
зазначено, який обсяг повноважень та
їх сферу застосування слід віднести до
владних, а доктрина адміністративного
права зазнає докорінного переосмис
лення, порівняно із тими положення
ми, які були сформовані ще за часів
Радянського Союзу. Найважливішу
складову сучасної доктрини відомий
вчений — адміністративіст В. Авер’я
нов охарактеризував як пріоритетний
вплив верховенства права на всі управ
лінські відносини, які стосуються прав
і свобод людини [7].
Одним із перших кроків у напрямі
вирішення складної проблеми вдоско
налення, уточнення процесуальних
прав та обов’язків суб’єктів адміні
стративного процесу постає питання
про визначення елементів їх процесу
ального статусу. Вирішення зазначе
ного питання має не лише теоретичне
значення. Сформульовані наукові
обґрунтування та висновки як певна
теоретична модель можуть бути по
кладені в основу визначення прогалин
і колізій законодавчого регулювання
процесуального статусу суб’єктів та
формулювання необхідних змін до
чинного законодавства, насамперед до
КАС України.
Певною мірою зміст процесуаль
них прав та обов’язків учасників
адміністративного процесу розкривав
ся раніше у працях А. Селіванова [8],
О. Кузьменко [9; 10], А. Комзюка,
В. Бевзенка, Р. Мельника [11], B. Сте
фанюка [12], Н. Александрової,
P. Куйбіди [13] та ін. Ці вчені увагу
приділяли, в основному, загальнотео
ретичній проблемі формування та роз
витку правової доктрини адміністра
тивного процесу, адміністративного
судочинства. Їх наукова позиція поля
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гала в тому, що в публічноправових
відносинах права громадянина повин
ні захищатися законом і тоді адміні
стративна юстиція виконає свою
функцію справедливого правосуддя.
У зв’язку з цим практика все біль
ше відчуває недостатність теоретич
них напрацювань, предметом яких
постають питання процесуального
статусу суб’єктів адміністративного
процесу, наявність проблем правоза
стосування при відправленні адміні
стративного судочинства обумовили
потребу здійснення поглибленого на
укового пошуку в напрямі визначення
структури процесуального статусу за
значених суб’єктів.
Ознаками правового статусу нази
вають: 1) залежність від сутності со
ціального укладу, в умовах яких він
складається і функціонує; 2) установ
люється спеціально уповноваженими
органами держави і його зміст змі
нюється залежно від волі законодавця,
а не окремих суб’єктів права, на яких
він поширюється; 3) одержує вираз у
формах права — нормативноправово
му акті, нормативноправовому дого
ворі, судовому прецеденті та ін.;
4) складається з таких частин (еле
ментів) — статусні права, законні інте
реси й обов’язки; 5) елементи мають
універсальний характер — однакові для
всіх його носіїв одного виду; 6) визна
чає границі, у межах яких формуються
статусні права й обов’язки. Вказується
і на те, що правовий статус становить
основу правового становища як більш
узагальнюючої категорії, яка охоплює
основні характеристики стану суб’єкта
права в державі [14, 569]. Цей підхід
щодо визначення ознак правового ста
тусу передбачає застосування цієї кате
горії у широкому смислі, незалежно від
виду правовідносин — матеріальних чи
процесуальних — участь в яких бере
той чи інший суб’єкт.
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В адміністративному праві поняття
адміністративноправового статусу
охоплює комплекс конкретно визна
чених суб’єктивних прав та обов’язків,
які закріплені за відповідним суб’єк
том нормами адміністративного права
[15, 188]. Такий підхід знову ж таки не
диференціює статус суб’єкта у ма
теріальних чи процесуальних адмі
ністративноправових
відносинах.
Саме тому його також можна віднести
до узагальнюючого.
Разом із тим вказані підходи дозво
ляють виокремити ключові теоретичні
положення, які доцільно врахувати
при опрацюванні питання щодо
елементів процесуального статусу
суб’єктів адміністративного процесу.
Насамперед, зазначене стосується
положення про залежність статусу від
соціальної ролі суб’єкта, а також про
універсальний характер елементів.
Крім того, слід враховувати і різницю
у субординації галузей права — мате
ріального і процесуального та, відпо
відно, відносин, які регулюють норми
зазначених галузей. Правовий статус
суб’єкта матеріальних правовідносин
за змістом становить правові можли
вості, якими наділена особа і які га
рантовані державою. Процесуальний
статус існує для реалізації таких пра
вових можливостей. З цього випливає
теза про невід’ємний зв’язок мате
ріальних і процесуальних відносин, а
відтак, матеріального і процесуально
го статусу. Такий зв’язок проявляється
через наявність у процесуальному ста
тусі окремих суб’єктів такого елемен
ту, як процесуальна правосуб’єктність.
На підтвердження зазначеного, до
цільно провести аналіз у напрямі
особливостей застосування положень
теорії права до розв’язання проблеми
визначення елементів процесуального
статусу суб’єктів адміністративного
88

процесу у сфері відправлення адмі
ністративного судочинства.
До першочергового теоретичного
положення віднесено положення про
залежність статусу від соціальної ролі
суб’єкта. В адміністративних процесу
альних відносинах вказане означає не
обхідність врахування певної різниці в
окремих статусах різних суб’єктів, за
лежно від призначення їх процесуаль
ної діяльності. Так, призначення адмі
ністративного суду полягає у відправ
ленні адміністративного судочинства
з метою захисту прав, свобод грома
дян, законних інтересів юридичних
осіб у публічноправових відносинах
за участю суб’єкта владних повнова
жень. Це призначення має діяльність
тільки адміністративного суду і саме
тому КАС України закріплює компе
тенцію суду, його процесуальні права
та обов’язки. Зокрема, компетенція
суду визначена ст. 17, а процесуальні
права та обов’язки відповідні стадіям
адміністративного процесу — прова
дження у суді першої інстанції, апеля
ційне провадження, касаційне прова
дження, провадження за винятковими
обставинами, провадження за новови
явленими обставинами [16, 18].
Стосовно таких суб’єктів, як пози
вач, відповідач, третя особа, представ
ники, органи та особи, яким законом
надано право захищати права, свободи
інших осіб, мають значення не лише
процесуальні права та обов’язки, а й
можливість їх набуття та реалізації.
Тобто зазначені суб’єкти повинні бути
потенційно здатними носіями проце
суальних прав та обов’язків. У теорії
адміністративного права потенційну
здатність суб’єкта бути носієм суб’єк
тивних прав та обов’язків називають
адміністративною правосуб’єктністю
[17, 184]. Поняття адміністративної
правосуб’єктності містить не лише
здатність особи мати права та обов’яз
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ки, але і здатність їх реалізовувати.
Саме тому до складу адміністративної
правосуб’єктності включають адмі
ністративну правоздатність, як здат
ність мати суб’єктивні права та
обов’язки, а також адміністративну
дієздатність, як здатність реалізовува
ти надані права й обов’язки [17, 186].
Наступним теоретичним положен
ням з теорії права та теорії адміністра
тивного права, яке також слід врахува
ти при вирішенні проблеми встанов
лення елементів процесуального
статусу суб’єктів адміністративного
процесу, є положення щодо універ
сального характеру елементів, що
означає їх однаковість для усіх носіїв
одного виду.
Вказане підтверджує доцільність
виділення серед суб’єктів адміністра
тивного процесу адміністративний
суд. Серед інших суб’єктів існує по
треба виділення окремо: а) сторін та їх
представників, третіх осіб; б) органів
та осіб, яким законом надано право за
хищати права, свободи та інтереси
інших осіб.
Необхідність виділення таких двох
груп суб’єктів адміністративного про
цесу ґрунтується, насамперед, на наяв
ності принципової різниці у меті про
цесуальної діяльності кожної з виділе
них груп суб’єктів. Так, остання група
здійснює свої процесуальні дії з метою
захисту прав, свобод та інтересів інших
осіб. До цієї групи віднесено Уповно
важеного Верховної Ради України з
прав людини, прокурора, органи дер
жавної влади, органи місцевого само
врядування, фізичних та юридичних
осіб (ст. 60 КАС України). Наявність
такої мети обумовлює особливості їх
процесуального статусу, які поляга
ють, зокрема, у такому. Насамперед у
тому, що зазначені особи беруть участь
в адміністративному процесі вже маю
чи певний статус (прокурора, Уповно
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важеного Верховної Ради України з
прав людини тощо), наявність якого
надає право бути залученим до
адміністративного процесу або вступи
ти до нього на будьякій його стадії
(наприклад, прокурор, відповідно до
ч. 2 ст. 60 КАС України). Ці органи та
особи реалізують державну функцію
правового захисту. Стосовно процесу
альних дій, які мають право вчиняти
зазначені особи, до особливостей мож
на, зокрема, віднести заборону закін
чувати справу примиренням (ч. 1 ст. 61
КАС України).
Зазначене обумовлює доцільність
включення до процесуального статусу
органів та осіб, яким законом надано
право захищати права, свободи та
інтереси інших осіб таких елементів,
як процесуальні права та обов’язки.
Стосовно елементів процесуального
статусу сторін, їх представників, третіх
осіб, слід зазначити про необхідність
включення, поряд із процесуальними
правами та обов’язками, такого елемен
ту, як адміністративна процесуальна
правосуб’єктність. Її наявність є умо
вою набуття певною особою процесу
ального статусу в адміністративному
процесі, адже не всі особи (громадяни,
іноземці, особи без громадянства, юри
дичні особи) можуть бути суб’єктами
адміністративного процесу.
Статтею 48 КАС України встанов
лені складові адміністративної проце
суальної правосуб’єктності — адміні
стративна процесуальна правоздат
ність та адміністративна процесуальна
дієздатність. Адміністративна процесу
альна правоздатність полягає у здат
ності мати процесуальні права та
обов’язки в адміністративному судо
чинстві. Вона визнається за громадяна
ми України, іноземцями, особами без
громадянства, органами державної
влади, іншими державними органами,
органами влади АР Крим, органами
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місцевого самоврядування, їхніми
посадовими і службовими особами,
підприємствами, установами, організа
ціями (юридичними особами). Під
адміністративною процесуальною діє
здатністю ч. 2 ст. 48 КАС України
визначає здатність особисто здійсню
вати свої адміністративні процесуальні
права та обов’язки, зокрема доручати
ведення справи представникові. Вона
належить фізичним особам, які досяг
ли повноліття і не визнані судом
недієздатними, а також фізичним осо
бам до досягнення цього віку у спорах з
приводу публічноправових відносин,
в яких вони відповідно до законодавст
ва можуть самостійно брати участь.
Фізичні особи завжди мають адмі
ністративну процесуальну правоздат
ність, але реалізувати свої процесу
альні права та обов’язки може не кож
на фізична особа. Маються на увазі
неповнолітні, фізичні особи, визнані
судом недієздатними, які виступають
сторонами чи третіми особами. Само
стійно вони не можуть звертатися до
адміністративного суду та брати
участь в судовому адміністративному
процесі. До досягнення повноліття
фізичні особи можуть реалізувати свої
процесуальні права та обов’язки у
публічноправових спорах, у випад
ках, коли вони наділені законодавст
вом відповідними правами та обов’яз
ками [17, 351–352].
Адміністративна процесуальна діє
здатність належить фізичним особам,
які: 1) досягли повноліття; 2) не визна
ні судом недієздатними; 3) до досяг
нення повноліття можуть самостійно
брати участь у публічноправових
відносинах відповідно до законодавст
ва [17, 354]. Органи державної влади,
місцевого самоврядування, їхні поса
дові і службові особи, підприємства,
установи, організації мають одночасно
адміністративну процесуальну право
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здатність і адміністративну процесу
альну дієздатність. Суб’єктами адміні
стративних процесуальних правовід
носин вони можуть виступати тоді,
коли їх діяльність легалізована у вста
новленому законом порядку, тобто має
бути здійснена реєстрація, за необхід
ності — отримана ліцензія чи патент,
сертифікат відповідності тощо.
Адміністративною процесуальною
правосуб’єктністю наділені також
блок партій, блок місцевих органі
зацій, ініціативна група референдуму,
громадська організація, яка може і не
мати статус юридичної особи. Ці
суб’єкти можуть бути учасниками
правовідносин, пов’язаних із проце
сом виборів чи референдуму, відпо
відно до законів, а також конкретно —
статей 172, 174, 175 КАС України, яки
ми визначено особливості проваджен
ня у справах, пов’язаних із виборчим
процесом чи процесом референдуму.
У справах про тимчасову заборону
окремих видів або всієї діяльності,
ліквідацію об’єднання громадян від
повідачами можуть бути об’єднання
громадян, зокрема — громадські орга
нізації [17, 353].
О. Кузьменко правильно зазначає,
що сторони мають юридичний інтерес
у результаті вирішення справи. Цей
інтерес має особистий як матеріаль
ний, так і процесуальний характер [9,
79]. На підтвердження такого підходу
доцільно зазначити, що теоретики
права зазначають про законний інте
рес як складову (елемент) правового
статусу, поряд із статусними правами
та обов’язками [14, 569].
Законним інтересом визначено
різновид дозволів, що закріплені в
об’єктивному праві або випливають з
його змісту та відображаються у мож
ливостях суб’єкта права користува
тись конкретним соціальним благом, а
в ряді випадків звертатись за захистом
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до компетентних державних органів
або громадських організацій — з
метою задоволення своїх потреб, які
не суперечать суспільним [14, 532].
В адміністративному процесі закон
ним інтересом можна визначити мож
ливість суб’єкта адміністративних
процесуальних правовідносин зверта
тись за судовим захистом.
Таким чином, до елементів процесу
ального статусу сторін, їх представ
ників, третіх осіб, поряд із процесуаль
ними правами та обов’язками, доцільно
зазначити про необхідність включення
ще адміністративної процесуальної пра
восуб’єктності та законного інтересу.
Отже, склад елементів процесуаль
ного статусу суб’єктів адміністратив

ного процесу буде відрізнятися. До
елементів процесуального статусу
адміністративного суду доцільно від
нести: а) компетенцію; б) процесуальні
права; в) процесуальні обов’язки.
Елементами процесуального статусу
органів та осіб, яким законом надано
право захищати права, свободи та інте
реси інших осіб визначені: а) процесу
альні права; б) процесуальні обов’язки.
Елементами процесуального статусу
сторін, їх представників, третіх осіб
визначено: а) адміністративну проце
суальну правосуб’єктність; б) закон
ний інтерес; в) процесуальні права;
г) процесуальні обов’язки.
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О

собливість перевезення ван
тажів у прямому змішаному
сполученні полягає в тому, що
під час перевезення відбувається пере
вантаження вантажу з одного виду
транспорту на інший. При цьому
взаємини транспортних організацій
при перевезенні вантажів різними
видами транспорту за єдиним транс
портним документом (пряме змішане
сполучення), а також порядок органі
зації цих перевезень визначаються
угодами між організаціями відповід
них видів транспорту, що укладаються
відповідно до транспортних кодексів і
статутів (ст. 312 ГК України).
Однак вітчизняне законодавство не
містить порядку укладання таких
угод. У той самий час ще радянськими
вченимиюристами підкреслювалося,

що епізодичні посилання кодексів і
статутів на вузлові угоди не можуть
заповнити існуючу прогалину. Отже,
детальні умови зобов’язань різних
видів транспорту без сумніву мають
бути встановлені в єдиних загальних
правилах перевезень вантажів у
змішаному сполученні [1, 52].
Деякі аспекти цього питання знай
шли своє відображення у працях ра
дянських, російських та вітчизняних
вчених, зокрема М. Тарасова, Б. Хас
кельберга, А. Соболева, В. Єгіазарова,
В. Вітрянского, С. Морозова, І. Булга
кової, В. Гіжевського, Е. Демського,
В. Развадовського, О. Сафончика,
Р. Тюріна, Є. Харитонова та ін. У своїх
працях вчені зазначають, що транс
портне законодавство не містить
порядку укладання вузлових угод та
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наголошують на необхідності встанов
лення в єдиних загальних правилах
перевезень вантажів у змішаному спо
лученні детальних умов зобов’язань
різних видів транспорту. Але водночас
вони не мають єдиного погляду на
визначення поняття «вузлова угода».
У словниках містяться такі визна
чення цього поняття.
Вузлова угода — договір, що визна
чає умови роботи передавального
пункту та порядок перевалки вантажів
з одного виду транспорту на інший.
Може укладатися, наприклад, між
пароплавством та залізницею [2].
Вузлова угода — угода, що укла
дається між перевізниками різних
видів транспорту про умови та поря
док перевалки вантажів з одного виду
транспорту на інший [3].
В. Єгіазаров дає таке визначення
поняттю «вузлова угода» — це цивіль
ноправовий договір, відповідно до
якого перевалочні пункти (залізничні
станції, порти, пристані) зобов’язу
ються за плату переміщувати вантажі
з одного виду транспорту на інший на
підставі обов’язкових технологічних
правил з метою продовження процесу
доставки вантажу [4, 124–125].
І. Булгакова пропонує таке визна
чення: «Вузлова угода — це договір
особливого роду, який носить органі
заційний характер і визначає взаємні
відносини транспортних організацій,
які беруть участь у прямому змішано
му сполученні, згідно з яким вони зо
бов’язуються за плату переміщувати
вантажі з одного виду транспорту на
інший з метою продовження процесу
доставки» [5, 18].
Погодитися з наведеними визна
ченнями поняття не видається можли
вим. Тому нами запропоноване якісно
нове визначення поняття, яке від
різняється від наведених з огляду на
таке.
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Безперебійна перевалка вантажів з
одного виду транспорту на інший
можлива лише при злагодженій роботі
всіх транспортних організацій у пунк
тах, де перетинаються залізничні,
автомобільні та водні шляхи — у
транспортних вузлах.
Юридичною формою, що регулює
відносини перевізників у прямому
змішаному сполученні по перевалці
вантажів, є вузлова угода, яка укла
дається між транспортними організа
ціями.
Транспортні статути та Правила
перевезення вантажів у прямому змі
шаному залізничноводному сполу
ченні не розкривають поняття «вузло
ва угода». Відсутність визначення
поняття «вузлова угода» створює
певні непорозуміння при правозасто
совній практиці «на місцях» щодо
складових вузлової угоди.
Об’єктом дослідження цієї статті є
суспільні відносини, що виникають у
сфері взаємовідносин транспортних
організацій під час перевезення ван
тажів у прямому змішаному сполу
ченні, а предметом — правовий аналіз
поняття «вузлова угода». Мета роботи
полягає в узагальненні стану науково
го розроблення та законодавчої регла
ментації поняття «вузлова угода»,
обґрунтуванні її внутрішнього змісту
та розгляду елементів поняття. Для
досягнення поставленої мети були
вирішені такі завдання: проаналізува
ти наявні наукові розроблення і
розвиток чинного законодавства у
контексті досліджуваної тематики.
Наукова новизна роботи полягає у
правовому аналізі поняття «вузлова
угода», що укладається між транс
портними організаціями та сприяє
перевезенню вантажів у прямому
змішаному сполученні.
Правовідносини вантажовідправ
ників, одержувачів і транспортних
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організацій у зв’язку з перевезенням, в
основному регулювалися договором,
що був оформлений накладною. Від
правник та одержувач не брали участі
в попутних передавальних операціях
із вантажами. Межі відповідальності
транспорту за якість виконання зобо
в’язань за вимогами клієнтури відмін
ні від умов матеріальної відповідаль
ності перевізників одного перед
іншим, як учасників виконання нероз
дільного зобов’язання з переміщення
вантажів по накладній [6, 125–136].
Реалізація вузлової угоди про
порядок передачі вантажів є одним із
важливих методів здійснення прямого
змішаного сполучення, причому де
кілька організацій зобов’язуються
поєднати внески (послуги) для досяг
нення загальної господарської мети.
Це давало підстави деяким авторам
говорити про договір простого товари
ства [7, 63]. Організації різних видів
транспорту сумісно беруть на себе
зобов’язання доставити вантаж до
пункту призначення. Відповідачем за
дефекти виконання договору визнава
лася кінцева транспортна організація,
хоча договір укладав перевізник пунк
ту відправлення. Це слідує з визнання
такого зобов’язання неподільним.
Виступаючи сумісно відповідальними
перед клієнтурою, транспортні орга
нізації підписують вузлові угоди про
умови роботи своїх перевальних пунк
тів, де ними передаються один одному
вантажі для подальшого слідування.
Такі угоди за масштабами дії мають на
увазі не виконання перевезення в
цілому, а лише один її елемент, тобто
порядок та умови прийомупередачі
вантажів, наступному за шляхом пря
мування вантажу перевізнику. Це не
різновид договору перевезення, не
договір субпідряду або простого това
риства, а своєрідний тип договору,
договір особливого роду [1, 56].
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В юридичній літературі вузлова
угода розглядається або як один із ви
дів організаційних договорів, що діють
на транспорті [8, 160], або як договір
особливого роду [9, 194].
У сучасній юридичній літературі
проти таких підходів до визначення
правової природи вузлових угод запе
речує В. Єгіазаров, який вважає, що
«немає достатніх підстав для того, щоб
віднести вузлову угоду до числа ор
ганізаційних договорів» [4, 124]. Аргу
ментацію своєї позиції автор будує на
протиставленні вузлових угод догово
рам про організацію перевезень
вантажів, які укладаються між ванта
жовідправниками та перевізниками.
Так, В. Єгіазаров зазначає: «Особ
ливістю вузлових угод є те, що вони
укладаються тільки між транспортни
ми організаціями. Вузлові угоди не
регулюють відносин транспортних
організацій з вантажовідправниками
та вантажоодержувачами, що відправ
ляють та отримують вантажі в прямо
му змішаному сполученні. Ця обста
вина має суттєве значення при порів
нянні вузлової угоди з видами органі
заційних договорів, якими є довгост
рокові договори про організацію
перевезень, річні договори, що уклада
ються автомобільним транспортом, та
навігаційні договори, що укладаються
річковим та морським транспортом з
вантажовідправниками» [10, 122].
Відзначаючи особливості та відмін
ності вузлової угоди, В. Єгіазаров
особливо підкреслює, що вони не да
ють підстав також вважати вузлову
угоду договором особливого роду, як
це підкреслюють окремі автори. Таке
твердження було б виправданим,
якщо, ґрунтуючись на ньому, можна
було б сказати які особливі норми
чинного законодавства мають застосо
вуватися до відповідних суспільних
відносин. Однак автори, називаючи
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вузлову угоду договором особливого
роду не підкреслюють в чому саме
полягає ця особливість. Діяльність
перевальних організацій має основну
мету — здійснити своєчасно та без
втрат перевалку вантажів з одного ви
ду транспорту на інший і тим самим
сприяти виконанню сторонами дого
вору перевезення вантажів. Ця
обставина дала йому підставу дійти
висновку, що вузлова угода є цивіль
ноправовим договором.
Позиція В. Єгіазарова ґрунтується
на тому, що коло всіх організаційних
договорів на транспорті зводиться
ним лише до договорів про організа
цію перевезень вантажів. При цьому з
числа
організаційних
договорів
виключаються договори між транс
портними організаціями, єдиною
метою яких є врегулювання порядку
організації роботи транспортних орга
нізацій різних видів транспорту з
передачі вантажів, що перевозяться з
одного виду транспорту на інший для
забезпечення своєчасної доставки
вантажів одержувачам. Таким чином,
відносно численних договорів переве
зення вантажів, що слідують в прямо
му змішаному сполученні, вузлові
угоди, що укладаються між транспорт
ними організаціями різних видів
транспорту та покликані обслуговува
ти безперешкодну та злагоджену
діяльність транспортних організацій
по перевалці вантажів з одного виду
транспорту на інший, мають суто
організаційний характер.
У сучасних умовах регулювання
процесу перевезення вантажів забез
печується цілою системою договорів,
кожний з яких регламентує власну
сферу правовідносин. Якщо мова йде
про перевезення вантажу в прямому
змішаному сполученні, то правовідно
сини, що виникають при цьому, регу
люються договорами, предметом яких
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є дії перевізника та вантажовідправ
ника з подачі транспортних засобів під
навантаження, пред’явлення вантажів
до перевезення (договори про органі
зацію перевезень вантажів, договори
про експлуатацію під’їзної колії, про
подачу та забирання вагонів, догово
ри, що укладаються шляхом пого
дження перевізником заявки ванта
жовідправника на подачу транспорт
них засобів), реальними договорами
на перевезення конкретних партій
вантажів у прямому змішаному сполу
ченні; договорами про організацію ро
боти із забезпечення перевезень ван
тажів, що укладаються між транспорт
ними організаціями (вузлові угоди).
У цій системі договірного регулю
вання перевезень вантажів поряд із
договорами, безпосередньо обслугову
ючими процес переміщення (достав
ки) вантажів, відводиться місце також
договорам, які мають на меті інше: рег
ламентувати організацію роботи з
подачі транспортних засобів та
пред’явлення вантажів до перевезен
ня, їх перевалки з одного виду транс
порту на інший тощо. У цьому сенсі
всі вказані договори мають організа
ційний характер і можуть називатися
організаційними договорами. До та
ких організаційних договорів нале
жать і вузлові угоди, що укладаються
між транспортними організаціями
різних видів транспорту. Така обстави
на не ставить вузлові угоди в залежне
положення щодо договорів перевезен
ня конкретного вантажу або догово
рам про організацію перевезень ван
тажів. Кожний з таких договорів має
свою «нішу» у системі правового регу
лювання відносин, пов’язаних з пере
везеннями вантажів, та свій предмет
регулювання [11–12].
Як вбачається з зазначеного, серед
вчених склалося декілька точок зору
щодо вузлової угоди. Від наведених
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позицій наша точка зору має певні
відмінності, сутність яких полягає в
тому, що вузлова угода, крім того, що
містить організаційні елементи, вод
ночас виступає як сукупність догово
рів особливого або допоміжного роду.
Так, з урахуванням існуючого ди
ференційованого регулювання відно
син, пов’язаних з виконанням зобо
в’язань, що виникають з вузлових
угод, вказані обставини можна умовно
поділити на зобов’язання: з об’єму пе
ревалки вантажів; з передачі вантажів
з одного виду транспорту на інший;
з розрахунків за виконані роботи по
перевалці вантажів.
Таким чином, у вузлових угодах, як
правило, передбачається:
а) порядок спільного змінного та
добового планування роботи пункту
перевалки;
б) місця передачі вантажів;
в) строки навантаження та виван
таження окремих вагонів, груп ваго
нів, маршрутів, автомобілів, суден;
г) порядок подачі, розстановки та
забирання залізницями завантажених
та порожніх вагонів;
ґ) фронти навантаження та виван
таження вагонів;
д) у необхідних випадках — роз
клад подачі залізницею в порти
(пристані) вагонів під навантаження
та під вивантаження, розклад підходу
автомобілів, суден;
е) порядок розрахунків між сторо
нами;
є) порядок прийому, здавання та
зважування вантажів, а також порядок
та строки взаємної інформації про
підхід вантажів до пункту перевалки
та про прибуття завантажених вагонів,
суден, автомобілів, про подачу вагонів,
їх готовності до забирання та ін.
Перед нами постають такі запитан
ня. Якою мірою і в якому вигляді
охоплені всі ці питання у вузловій
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угоді? Чи можна вважати вузлову
угоду — угодою, у вигляді єдиного
документа, чи вузлова угода — це су
купність договорів?
У своїй діяльності працівники
«Укрзалізниці» взагалі не використо
вують таке поняття, як «вузлова уго
да», що згадується в законодавстві, а
керуються відомчими нормами та опе
рують такими категоріями: «Договір
між залізницею і морським (річковим)
портом про обробку вагонів з вантажа
ми», «Єдиний технологічний процес»,
«Правила користування вагонами та
контейнерами», «Договір про експлуа
тацію залізничної під’їзної колії», «До
говір про подачу та забирання вагонів».
У пунктах перевалки вантажів ви
конується вивантаження та заванта
ження рухомого складу, сортування,
зважування вантажів, виправлення
упаковки та інші операції, пов’язані з
передачею вантажів для подальшого
перевезення.
При вантажних перевезеннях змі
шаного сполучення виключне значен
ня набуває правильна організація
роботи перевальних пунктів. Як
підкреслювали вчені, при плануванні
необхідно пов’язувати об’єм переве
зень з пропускною здатністю пунктів
перевалки та точно визначити норми
подачі порожніх вагонів та суден для
своєчасного відправлення вантажів з
урахуванням перехідних залишків від
попередніх місяців, тому в основу вуз
лової угоди необхідно покласти єди
ний технологічний процес роботи
станцій та пристаней (портів) [13–15].
Згідно з Методикою розробки єди
них технологічних процесів (далі —
ЄТП) роботи під’їзних колій і станцій
примикання ЄТП є технологічною ос
новою договірних відносин між заліз
ницею і власниками під’їзних колій,
що виникають при їх експлуатації і
транспортному обслуговуванні [16].
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2009 • № 4 • ISSN 0132 1331 •

«ВУЗЛОВА УГОДА» — ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА СКЛАДОВІ

Стаття 7 ГК України встановлює,
що нормативноправове регулювання
господарської діяльності здійснюєть
ся за допомогою Конституції України,
ГК України, законів України, норма
тивноправових актів Президента
України та Кабінету Міністрів Украї
ни, нормативноправових актів інших
органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, а також
інших нормативних актів.
Стаття 15 ГК України встановлює,
що технічне регулювання у сфері
господарювання відбувається за допо
могою технічних регламентів, стан
дартів; кодексів усталеної практики;
класифікаторів; технічних умов. Та
ким чином, законодавець наділяє ці
категорії силою правових норм.
Звідси слідує висновок, що Єдиний
технологічний процес — це норми
права, і він виступає не лише техно
логічною основою договірних відно
син, але і можна вести мову про те, що
ЄТП — це окремий договір, який
відповідно до його змісту спрямова
ний на регламентування мети, за
вдань, основних принципів організації
роботи під’їзної колії і станції прими
кання за єдиною технологією. Крім
того, в ньому висвітлюється ряд сут
тєвих питань, що не охоплені догово
ром між залізницею і морським
(річковим) портом про обробку ваго
нів з вантажами: зазначається техніч
на й експлуатаційна характеристика
станції примикання і під’їзної колії;
організація взаємодії станції прими
кання і під’їзної колії; організація ван
тажної і комерційної роботи; особли
вості роботи під’їзної колії і станції
примикання в зимових умовах; заходи
щодо поліпшення використання ва
гонів і безпеки руху на під’їзній колії і
станції примикання; оперативне
планування і керівництво роботою
під’їзної колії та станції примикання,
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контроль та аналіз виконаної роботи;
добовий планграфік роботи станції і
під’їзної колії; порядок розробки і
коригування ЄТП.
Тобто ЄТП — це складова вузлової
угоди, в якій (складовій) обумов
люється порядок перевалки вантажів,
подачі, використання вагонів та суден,
а також використання складських
приміщень та відкритих майданчиків.
В особистості обумовлюється місце
передачі вантажів (фронт навантажен
ня та розвантаження), час здійснення
передавальних операцій, норми добо
вої перевалки (кількість рухомого
складу, яка може одночасно знаходи
тися під вантажними операціями),
строки навантажування та розванта
жування, порядок інформації про
підхід вантажів, умови та порядок
взаємного користування складами,
терезами, механізмами та іншим об
ладнанням, освітленням, а також від
повідальність сторін за невиконання
зобов’язань перевізника та ін. Умови
вузлової угоди є обов’язковими для
сторін та суду, який розглядає справу
за позовом, що витікає з перевезення
вантажів у прямому змішаному сполу
ченні [17, 249].
Іншою обов’язковою складовою
вузлової угоди є Примірний договір
між залізницею і морським (річковим)
портом про обробку вагонів з вантажа
ми (далі — Договір), а саме Додаток 3
до п. 2.1 Правил обслуговування
залізничних під’їзних колій [16].
З аналізу змісту Договору вба
чається, що він тісно пов’язаний з
Єдиним технологічним процесом. Ко
ло питань, що не охоплене Єдиним
технологічним процесом, врегульова
не Договором: взаємні обов’язки
Сторін; планування; робота за прямим
варіантом; подача та забирання ва
гонів; порядок розрахунків та відпо
відальність Сторін; додаткові умови.
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Не можна не відзначити певні вади
Договору. Так, спірним виявляється
абзац 2 п. 4.1 Примірного договору
між залізницею і морським (річковим)
портом про обробку вагонів з вантажа
ми. У ньому зазначено, що Залізниця і
Порт можуть відмовити в завозі екс
портного і транзитного вантажу, керу
ючись переробною спроможністю
згідно з ЄТП роботи Станції та Порту,
зайнятості складських ємностей,
підходу суден і наявності вагонів, при
значених на фронти розвантаження.
Тим самим, це вступає у протиріччя зі
ст. 218 ГК України, згідно з якою учас
ник господарських відносин звіль
няється від невиконання або неналеж
ного
виконання
господарського
зобов’язання у разі, якщо належне ви
конання зобов’язання виявилося не
можливим внаслідок дії непереборної
сили, тобто надзвичайних і невідво
ротних обставин за цих умов здійснен
ня господарської діяльності. Не вва
жаються такими обставинами, зокре
ма, порушення зобов’язань контраген
тами правопорушника, відсутність на
ринку потрібних для виконання
зобов’язань товарів, відсутність у
боржника необхідних коштів. З огля
ду на це, не можна вважати діями не
переборної сили зайнятість всіх
складських ємностей чи відсутність
вагонів і посилатися на них як на
підставу відмови в завозі вантажів.
Тому з метою приведення тексту
Договору у відповідність до чинного
законодавства, необхідно виключити з
п. 4.1 Договору абзац 2, тим більше, що
в абзаці 3 п. 7.3 Договору є застере
ження про те, що Залізниця та Порт
звільняються від відповідальності за
невиконання запланованої добової
норми вивантаження вагонів у разі
форсмажорних обставин.
В існуючому вигляді вузлові угоди
недостатньо повно задовольняють ви
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могам, що висуваються до договорів,
призначення яких — активно сприяти
регулюванню суспільних відносин,
пов’язаних з обертанням товарнома
теріальних цінностей у межах країни.
Зв’язки та взаємодія різних видів
транспорту забезпечує раціональне
використання кожного з них. У цьому
закладені резерви для прискорення
опрацювання суден, вагонів, авто
транспорту, ліквідації їх простоїв,
збільшення вантажообігу та здешев
лення процесу перевезення.
Окремо слід зупинитися на роботі
за прямим варіантом, тобто без роз
вантаження у склад, адже саме тут
можна використати перелічені вище
резерви. Згідно з п. 5.1 Примірного до
говору між залізницею і морським
(річковим) портом про обробку ва
гонів з вантажами за прямим варіан
том перевантажуються лише ті екс
портні та імпортні вантажі, для яких у
Порту відсутні склади зберігання (на
ливні вантажі, цукорсирець, зерно на
сипом, а також швидкопсувні ван
тажі), а інші вантажі, зокрема тран
зитні — за узгодженням сторін. Як
вбачається з історії розвитку транс
порту, одним із першочергових
завдань транспортних організацій у
сучасному світі (та і в інші часи) є
швидкість доставки вантажу кінцево
му адресату. Тому Станція та Порт ма
ють прагнути, щоб якомога більший
об’єм вантажів оброблявся за прямим
варіантом, що з позиції логістики доз
волить прискорити доставку вантажів,
вивільнить складські приміщення та
людські ресурси.
На нашу думку, п. 5.1 Примірного
договору між залізницею і морським
(річковим) портом про обробку вагонів
із вантажами необхідно викласти в
такій редакції: «5.1. За прямим варіан
том перевантажуються експортні та
імпортні вантажі, для яких у Порту
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відсутні склади зберігання (наливні
вантажі, цукорсирець, зерно насипом,
а також швидкопсувні вантажі), а та
кож інші вантажі за додаткову плату.
Станція і Порт вживають заходів до
збільшення обсягів обробки вантажів
за прямим варіантом, першочергової
подачі вагонів під навантаження або
вивантаження за прямим варіантом і до
своєчасного звільнення фронтів від
раніше поданих вагонів». При цьому
цілком справедливо, що за додаткову
плату вантажовласник отримує більш
швидку доставку свого вантажу.
На нашу думку, вузлові угоди між
транспортними організаціями різних
видів транспорту слід віднести до тих
договорів, укладання яких для учас
ників відповідних правовідносин є
обов’язковим. Звідси слідують два
висновки.
Поперше, за відсутності в транс
портному законодавстві спеціальних
правил, що визначають порядок укла
дання вузлових угод, мають застосову
ватися норми ГК України (ст. 186) про
укладання договору в обов’язковому
порядку. Тому якщо один із контра
гентів ухиляється від укладання вуз
лової угоди, інша зацікавлена сторона
має право звернутися до суду з вимо
гою про спонукання укладання вказа
ного договору (ст. 187 ГК України).
Подруге, віднесення вузлових угод
до договорів, що укладаються в
обов’язковому порядку, означає, що
розбіжності за окремими умовами
вузлових угод, що виникають між сто
ронами при їх укладанні, можуть бути
переданими зацікавленою стороною
на вирішення суду, в тому числі і за
відсутності угоди сторін про такий по
рядок врегулювання вказаних розбіж
ностей. У цьому випадку умови вузло
вої угоди, що викликали розбіжності,
визначаються згідно з рішенням суду
(ст. 187 ГК України).
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Тому вважаємо за доцільне допов
нити розділ 8 Договору пунктом тако
го змісту: «Договір укладено сторона
ми строком на п’ять років. Якщо жод
на зі сторін не звернеться письмово за
один місяць до закінчення дії догово
ру з пропозицією до іншої сторони про
припинення його дії, то цей договір діє
до надходження такої пропозиції, а
також до здійснення всіх кінцевих
розрахунків за виконані перевезення
та надані послуги.
Сторона не має право розірвати До
говір до закінчення терміну його дії,
оскільки його укладення і дія є
обов’язковою в силу ст. 186 ГК України».
У пункті 7.4 Договору міститься
посилання на Правила користування
вагонами та контейнерами, що ще раз
підкреслює, що вузлова угода не може
існувати у вигляді єдиного документа,
адже вона містить різні за своїм харак
тером правові стосунки, які виника
ють між транспортними організа
ціями.
Таким чином, можна говорити, що
вузлова угода виступає у вигляді не
єдиного документа, адже неможливо
охопити єдиним договором таке широ
ке коло питань, а у вигляді сукупності
нормативних документів (ЄТП, До
говір, Правила користування вагонами
та контейнерами, Договір про експлуа
тацію залізничної під’їзної колії, Дого
вір про подачу та забирання вагонів).
Важливим також постає питання
про те, хто повинен бути відповідаль
ним за укладання вузлової угоди, тому
що нез’ясованості в ній можуть нада
вати приводи окремим транспортним
організаціям затягувати оформлення
своїх зобов’язань на невизначений час.
Згідно з п. 167 Статуту внутрішньо
го водного транспорту СРСР вузлові
угоди укладаються відповідно між
залізницями, пароплавствами та орга
нізаціями автомобільного транспорту
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або між морськими та річковими паро
плавствами строком на два роки. Від
повідно до п. 116 Статуту авто
мобільного транспорту УРСР вузлові
угоди укладаються автотранспортним
підприємством або організацією з
залізницею, пароплавством (портом),
аеропортом строком на три роки.
Крім того, потрібно погодити вка
зані невідповідності законодавства.
На нашу думку, строк дії вузлової уго
ди може бути збільшеним до п’яти
років у зв’язку з тим, що вузлова угода
є достатньо статичним правочином, а
її укладання відволікає значні часові
та людські ресурси. Якщо ж зміню
ються умови експлуатаційної роботи
вузла, наприклад, збільшується фронт
навантаження або вводиться нове об
ладнання, немає підстав заперечувати,
щоб вузлова угода була переглянута
раніше закінчення строку його дії.
Вузлові угоди повинні регулювати
відносини, тісно пов’язані з технічни
ми умовами перевалки. Поєднання
правових умов, наприклад про межі і
форми грошової відповідальності за
невиконання конкретних зобов’язань
або про строки пред’явлення взаємних
претензій з іншими умовами, які вста
новлюють порядок взаємної інфор
мації про підхід рухомого складу або
розміру одночасної подачі вагонів та
суден, — цілком доцільно. У вузловій
угоді наводяться правові умови та
технічний
порядок
погодженої
експлуатаційної роботи. Такий метод
викладення взаємних прав та обов’яз
ків полегшує експлуатаційну роботу,
збільшує впливовість угоди суміжних
підприємств транспорту.
З огляду на викладене вище, коли
йдеться про вузлову угоду, то під цим
треба розуміти не угоду у вигляді єди
ного документа, в якому викладено
взаємні відносини транспортних орга
нізацій, а сукупність договорів особ
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ливого роду, які мають організаційний
характер.
Ми підтримуємо позицію І. Булга
кової щодо доповнення ст. 6 Статуту
залізниць України (визначення тер
мінів) ч. 19 визначенням поняття
«вузлова угода» [5, 18], але зважаючи
на наведене вище, більш точним
визначення вбачається у такій редак
ції: «Вузлова угода — це сукупність
договорів допоміжного роду, які
мають організаційний характер і
визначають взаємні відносини транс
портних організацій, які беруть участь
у прямому змішаному сполученні,
згідно з якими вони зобов’язуються за
плату переміщувати вантажі з одного
виду транспорту на інший з метою
продовження процесу доставки».
Враховуючи важливість злагодже
ної взаємодії різних видів транспорту
при переміщенні вантажів у прямому
змішаному сполученні та для попере
дження вузьковідомчих суперечок,
вважаємо за доцільне закріпити
поняття «вузлова угода» в Законі
України «Про змішані перевезення»,
розробити порядок укладання та
визначити складові вузлової угоди як
додаток до Правил перевезення в
прямому змішаному сполученні та
законодавчо встановити відповідаль
ність сторін вузлових угод за ухилен
ня від укладення або несвоєчасне
укладення, а також за порушення
умов таких угод.
Отже, юридичною формою, що
регулює відносини перевізників у
прямому змішаному сполученні по пе
ревалці вантажів, є вузлова угода, яка
укладається між транспортними орга
нізаціями. Вузлова угода виступає у
вигляді не єдиного документа, а як су
купність нормативних документів
(ЄТП, Договір, Правила користуван
ня вагонами та контейнерами та ін.),
що доповнюють один одного. У зв’яз
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ку з цим пропонується законодавче
закріплення визначення поняття
«вузлова угода» у такій редакції: «Вуз
лова угода — це сукупність договорів
допоміжного роду, які мають органі
заційний характер і визначають взаєм
ні відносини транспортних організа
цій, які беруть участь у прямому
змішаному сполученні, згідно з якими
вони зобов’язуються за плату пере
міщувати вантажі з одного виду транс

порту на інший з метою продовження
процесу доставки».
Крім того, необхідно розробити
порядок укладення та визначити скла
дові вузлової угоди як додаток до
Правил перевезення в прямому зміша
ному сполученні та законодавчо вста
новити відповідальність сторін вузло
вих угод за ухилення від укладення
або несвоєчасне укладення, а також за
порушення умов таких угод.
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кандидат юридичних наук,
заслужений юрист України

А

ктуальність теми статті, винесе
ної у її заголовок, обумовлена
тією обставиною, що до цього
часу в теорії кримінального процесу
тривають дискусії щодо його форми.
Позиції теоретиків в основному зво
дяться до двох форм майбутнього
вітчизняного кримінального процесу:
публічнопозовної і змагальної. Пер
ша ґрунтується на ідеї публічного по
зову, що формується на підставі пуб
лічного кримінального переслідуван
ня, здійснюваного прокуратурою, а
друга — на «чистій» змагальності, де
сторони обвинувачення і захисту
мають практично рівні права у форму
ванні доказів. Проекти нового КПК
України [1] саме і відображають зазна
чені вище протилежні за змістом ідеї.
У цій статті поставлено за мету
прослідкувати як саме розвивалося
публічне кримінальне переслідування
у вітчизняних теорії та кримінально
процесуальному законодавстві. Для
досягнення цієї мети необхідно вико
нати такі завдання: 1) визначити яким
чином, починаючи від судової рефор
ми 1864 р. й донині, у кримінально

процесуальному законодавстві регла
ментувалося публічне кримінальне
переслідування; 2) якими є основні
точки зору щодо публічного кримі
нального переслідування, висловлені
у теорії кримінального процесу; 3) які
основні періоди можна виокремити у
розвитку законодавства і процесуаль
ної теорії щодо публічного криміналь
ного переслідування.
Кримінальний процес змішаного
типу бере початок в Україні із набран
ням чинності 20 листопада 1864 р.
Статутом кримінального судочинства
(далі — Статут) [2]. Саме із прийнят
тям цього нормативноправового акта
у вітчизняне законодавство були
вперше впроваджені ідеї демократії,
змагальності. Вітчизняний процес
відійшов від інквізиційної форми, а
змішана форма (тип, модель) процесу,
запроваджена Статутом, є найбільш
наближеною до сучасної його форми.
Від цього моменту до революції
1917 р. публічне кримінальне пе
реслідування було загальновизнаним
поняттям. Останнє містилося в основ
ному кодифікованому акті тих часів —
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Статуті. При чому початок поперед
нього слідства ототожнювався з пору
шенням кримінального переслідуван
ня (ст. 297). Про кримінальне переслі
дування писали в підручниках і
курсах лекцій з кримінального проце
су (судочинства) [3].
Після Жовтневої революції 1917 р.
і скасування на всій території України
чинних судових установ [4] вперше
про кримінальне переслідування як
обов’язок державних органів, на які
покладається боротьба зі злочинністю,
було згадано у ст. 14 Положення про
революційні трибунали [5]. На ці два
акти — постанову Народного Секре
таріату України від 4 січня 1918 р. та
«Положення про революційні трибу
нали» від 23 січня 1918 р. — змушує
звернути увагу та обставина, що ними
«були закладені важливі основи ново
го революційного судоустрою і кримі
нального судочинства в Радянській
Україні» [6]. Але в першу чергу, цими
актами був визначений порядок судо
чинства до кодифікації кримінально
процесуального законодавства.
Про публічне кримінальне (судове)
переслідування йшлося і в Положенні
про прокурорський нагляд від
28 червня 1922 р. Зокрема, у ст. 12 бу
ло вказано, що у сфері боротьби зі
злочинністю на прокуратуру покла
дається порушення судового переслі
дування щодо посадових і приватних
осіб [7].
У першому кодифікованому акті —
Кримінальнопроцесуальному кодексі
УРСР, затвердженому 13 вересня і
введеному в дію з 20 вересня 1922 р.
[8], — публічне кримінальне переслі
дування також було пов’язане із діяль
ністю прокурора. У статті 9, якою рег
ламентувався принцип публічності,
встановлювався обов’язок прокурора
«порушувати кримінальне пересліду
вання перед судовими і слідчими орга
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нами за кожним вчиненим злочином,
що підлягає покаранню» [9].
У КПК 1927 р. від терміна «кримі
нальне переслідування» законодавець
відмовився. Замість «порушення кримі
нального переслідування» мова вже
йшла про «порушення кримінальної
справи» (статті 4, 5, 11, 12 та ін.) [10].
Однак в юридичній літературі тер
мін «кримінальне переслідування»
продовжували вживати до прийняття
КПК 1960 р.
Прихильником цього поняття був
М. Чельцов. У підручнику видання
1929 р. він писав про кримінальне пе
реслідування, проникнуте началом
публічності, особливо підкреслюючи
роль у кримінальному процесі «проку
рорського переслідування». Останнє
М. Чельцов називав ще слідчообви
нувальним переслідуванням [11]. Не
змінилася його позиція і пізніше [12].
Відстоював поняття і термін «кримі
нальне переслідування» і М. Строго
вич, який писав про нього не тільки у
підручниках [13], а й дослідив пе
реслідування на монографічному рівні
[14]. Таку саму позицію займав і
М. Полянський [15].
Новий етап розвитку уявлень про
публічне кримінальне переслідування
настав після прийняття нового КПК
України у 1960 р. Цей етап пов’язаний з
тим, що в новому законодавстві термін
«кримінальне переслідування» не
відновили. У теоретичній же літературі
лише окремі вчені наполягали на
реальному існуванні у радянському
кримінальному процесі функції кримі
нального переслідування [16].
Такий стан теорії і законодавства
був обумовлений підходом до кримі
нального процесу як до засобу бороть
би зі злочинністю, згідно з яким всі
юридичні і фізичні особи, які здійсню
вали кримінальнопроцесуальну діяль
ність або залучалися до участі у ній,
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зобов’язувалися сприяти встановлен
ню істини. За такого підходу розподіл
процесуальних функцій (особливо
кримінального переслідування і вирі
шення справи) був зайвим.
Лише з розпадом Радянського Со
юзу у процесуальній теорії і у законо
давстві почалося відродження ідеї
публічного кримінального пересліду
вання і тісно пов’язаного з нею кримі
нального позову. Особливості процесу
відродження цієї ідеї в Україні поляга
ють в тому, що законодавство і проек
ти законів постійно випереджали
теорію процесу.
Так, наприклад, у різноманітних
варіантах проектів КПК поняття кри
мінального переслідування впрова
джувалося спочатку досить широко
(до суб’єктів такого переслідування
відносили і органи дізнання, і
слідчих), а потім — вужче. В останньо
му варіанті проекту КПК (реєстра
ційний № 1233) органи дізнання і
слідчі вже не є суб’єктами криміналь
ного переслідування.
Вітчизняна наука кримінального
процесу протягом тривалого часу за
лишалася байдужою до розроблення
проблем публічного кримінального
переслідування. У кінці 2002 р. міжна
родна наукова конференція «Методо
логічні проблеми правової науки»
вперше рекомендувала вченим, які
займаються дослідженням проблем
кримінального процесу, проводити
дослідження щодо можливостей
розширення використання у криміна
льному процесі принципу диспозитив
ності і запровадження в Україні кримі
нального процесу публічнопозовного
типу (п. 31.2 Рекомендацій) [17].
Ширше впровадження принципу
диспозитивності і реформування віт
чизняного кримінального процесу у
бік публічнопозовного типу немину
че має привести до розроблення про
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блем кримінального переслідування,
зокрема такого його виду, як публічне
кримінальне переслідування. Бо сут
ність кримінального процесу публіч
нопозовного типу полягає у наяв
ності широких можливостей публіч
ного переслідувача — прокурора як
щодо порушення і здійснення кримі
нального переслідування, так і до його
припинення.
Слід зауважити, що до проблем ре
алізації положень щодо диспозитив
ності, увага вчених є більш вираженою
[18], ніж до проблем публічного
кримінального переслідування. Хоча
слід відзначити поступове повернення
у теорії до терміна «кримінальне пе
реслідування» в розумінні функції
кримінального процесу [19]. Слід
зазначити, що термін «кримінальне
переслідування» широко вживають у
міжнародних правових документах:
ст. 14 Загальної декларації прав люди
ни [20]; статтях 3, 6–8, 11, 19 Кон
венції Організації Об’єднаних Націй
про боротьбу проти незаконного обігу
наркотичних засобів і психотропних
речовин [21]; ст. 11 Конвенції про від
мивання, пошук, арешт та конфіска
цію доходів, одержаних злочинним
шляхом [22], ст. 58 Всесвітньої пошто
вої конвенції [23] та ін.
Українським національним законо
давством цей термін донині сприйня
тий. Проголошення Україною курсу
на інтеграцію в європейське і світове
співтовариство вимагає впровадження
у національне законодавство термінів,
зокрема і «кримінальне переслідуван
ня», вживаних у міжнародних доку
ментах. Якщо враховувати загально
визнане положення про те, що ратифі
ковані Україною міжнародні угоди є
частиною національного законодавст
ва, то можна стверджувати про існу
вання в українському законодавстві
аналізованого терміна. Але це твер
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дження буде формальним, бо сукуп
ність законодавчих актів у такому разі
утворюють лише ті, що ратифіковані
Україною.
Як висновок із викладеного вище,
слід зазначити, що публічне кримі
нальне переслідування у своєму роз
витку, починаючи від 1864 р. і дотепер,
проходить три періоди.
Перший період — дореволюційний
(від 1864 р. до 1917 р.), за якого понят
тя кримінального переслідування, зо
крема і такого його різновиду, як
публічне, було традиційно вживаним
у теорії кримінального процесу, зако
нодавстві і в практиці діяльності
правозастосовних органів.
Другий період — радянський, в
якому можна умовно виділити два
відносно самостійних проміжки часу:
1) 1917–1960 рр., протягом яких
відбулася відмова від дореволюційного
розуміння функції переслідування
в умовах формування радянського
кримінальнопроцесуального законо
давства — до прийняття КПК України
1960 р. У ці роки термін «кримінальне
переслідування» був доволі широко

вживаним у теоретичній і навчальній
літературі, бо в ній переважали роботи
вчених
дореволюційної
школи
(М. Чельцова, М. Полянського,
М. Строговича та ін.);
2) 1960–1991 рр. — формування
радянської концепції функцій кримі
нального процесу — від прийняття
КПК 1960 р. до здобуття незалежності
Україною. Протягом цих років прак
тично відбулася відмова від кримі
нального переслідування як функції
кримінального процесу не лише у
законодавстві, а й у теорії.
Третій період — період незалеж
ності України (від 1991 р. й дотепер).
У цей період відбувається переосмис
лення функцій кримінального проце
су і повернення до дореволюційних
положень (законодавчих і теоретич
них), а також адаптація вітчизняного
кримінального процесу до міжнарод
ної правової сфери у частині правової
регламентації кримінального переслі
дування і зокрема такого його виду, як
публічне переслідування.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ:
1. Проект КримінальноLпроцесуального кодексу України, підготовлений робочою групою ВерL
ховної Ради України (реєстраційний № 1233 від 13 грудня 2007 р.) // http://gsk.a2
rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_l —id=&pf3511=31115 (відкривався 11 березня 2009 р.); Проект
Кримінального процесуального кодексу, підготовлений Робочою групою Національної комісії
зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права (Ухв. на 16 пленарному засіданні
Комісії — м. Київ, 10 грудня 2008 р.) // http://www.ukradv.org/up/docs/kpk_final.html (відкривавL
ся 11 березня 2009 р.).
2. Уставъ уголовнаго судопроизводства. (Изд. ІІLе). (Св. зак. 1876 г. — Т. XV). — С. 189.
3. Духовской М. В. Русский уголовный процесе. — М. : Склад изд. в книжном складе М. В. КлюкиL
на, 1910. — С. 163–178; Викторский С. И. Русский уголовный процесс. — М. : Городец, 1997. —
С. 232–261; Розин Н. Н. Уголовное судопроизводство : пособие к лекциям. — Петроград : Изд.
юрид. книж. склада «Право», 1916. — С. 284; Фельдштейн Р. С. Лекции по уголовному судопроL
изводству. — М. : ТипоLлитография В. Рихтер, 1915. — С. 206–216.
4. Постановление Народного Секретариата Украины «О введении народного суда» от 4 января
1918 г. // Борьба с преступностью в Украинской ССР. — К., 1966. — Т. 1. — С. 118–121.
5. Вестник Украинской Народной Республики. — 1918. — № 15. — 23 янв.
6. Землянский П. Т. УголовноLпроцессуальное законодательство в первые годы Советской власти
(на материалах УССР). — К. : ВНИИ МВД СССР, 1972. — С. 17.
7. ЦГАОР УССР. — 1922. — Ф. 8. — Оп. 1. — Д. 718. — Л. 19.
8. Кримінально9процесуальний кодекс УРСР // ЗУ УРСР. — 1922. — № 41. — Ст. 598.
9. Аналогічна стаття під таким самим номером містилася і КПК РРФСР, введеного в дію на териL
торії Росії з 1 липня 1922 р. (Див. Канарский С. УголовноLпроцессуальный кодекс советских реL
спублик : текст и комментарий. — Харьков : Гос. издLво Украины, 1927. — С. 20). Вказівка щодо
обов’язку прокурора порушувати кримінальне переслідування перед слідчими органами поясL

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2009 • № 4 • ISSN 0132 1331 •

105

І. Вернидубов

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.

106

нюється тим, що останні і в Україні, і в Росії на той час перебували у відомстві суду і лише
з 1 жовтня 1928 р. були передані прокуратурі.
Уголовно9процессуальный кодекс УССР. Официальное издание в редакции 1927 г. — Харьков :
Юрид. издLво наркомюста УССР, 1927. — 126 с.
Чельцов9Бебутов М. А. Советский уголовный процесс. — Вып. 2. — Харьков : Юрид. издLво нарL
комюста УССР, 1929. — С. 46–47.
Чельцов М. А. Советский уголовный процесс. — Изд. 2Lе, перераб. — М. : Гос. издLво юрид. лит.,
1951. — С. 33, 214. А от після ухвалення в 1960 р. нового КПК М. О. Чельцов вже не визнавав
наявності у кримінальному процесі функцій, в тому числі і функції кримінального переслідуL
вання (Див. Чельцов М. А. Советский уголовный процесс. — М. : Гос. издLво юрид. лит., 1962. —
С. 72–73).
Строгович М. С. Уголовный процесс. — М. : Юрид. издLво НКЮ СССР, 1940. — С. 86–91;
Строгович М. С. Уголовный процесс. — М. : Юрид. издLво НКЮ СССР, 1944. — С. 26–31.
Строгович М. С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. — М. : ИздLво
Академии наук СССР, 1951. — 192 с.
Полянский Н. Н. Вопросы теории уголовного процесса. — М. : ИздLво Моск. унLта, 1956. —
С. 185–186.
Зеленецкий B. C. Возбуждение государственного обвинения в советском уголовном процессе. —
Харьков : Вища шк., 1979. — С. 58; Ларин A. M. Процессуальные гарантии и функция уголовноL
го преследования // Сов. госLво и право. — 1975. — № 7. — С. 22–29; Якубович Н. А. ПроцессуL
альные функции следователя и конституционный принцип обеспечения права обвиняемого на
защиту // Укрепление законности в деятельности следователей в свете Конституции СССР. ТеL
зисы выступлений на научноLпрактической конференции (г. Ленинград). — М., 1979. —
С. 8–11.
Рекомендації міжнародної наукової конференції «Методологічні проблеми правової науки», яка
відбулася 13–14 грудня 2002 р. у м. Харкові на базі Національної юридичної академії України
імені Ярослава Мудрого. — Х., 2002.
Лобойко Л. М. Поняття принципу диспозитивності в кримінальному процесі // Вісник Академії
правових наук України. — 2003. — № 4 (35). — С 218–228; Лобойко Л. М. Принцип диспозитивL
ності в кримінальному процесі України : моногр. — Дніпропетровськ : Юрид. акад. МLва внутр.
справ ; Ліра лтд, 2004. — 216 с.; Маляренко В. Т. Про публічність і диспозитивність у кримінальL
ному судочинстві України та їх значення // Вісник Верховного Суду України. — 2004. — № 7. —
С. 2–11; Ноздріна М. О. Диспозитивність як елемент принципу змагальності у кримінальному
процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Х. : Нац. унLт внутр. справ, 2004. — 20 с.;
Филин Д. В. ДиспозитивноLпубличное начало апелляции в уголовном процессе Украины //
Право і безпека. — 2002. — № 1. — С. 97–100; Шишкін В. Диспозитивність — принцип судочинL
ства // Право України. — 1999. — № 6. — С. 10–15.
Романюк А. Б. Проблеми захисту неповнолітніх у кримінальному судочинстві : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук / Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. — Х., 2004. — С. 4; Уго9
ловно9процессуальный кодекс Украины : научн.Lпракт. коммент. / под общ. ред. В. Т. Маляренко,
Ю. П. Аленина. — X. : Одиссей, 2005. — С. 70; Шумило М. Є. Реабілітація в кримінальному проL
цесі України : моногр. — Х. : Арсіс, 2001. — С. 224; Щегель Н. І. Кримінальне переслідування як
функція кримінального процесу // Теорія та практика застосування чинного кримінального і
кримінальноLпроцесуального законодавства у сучасних умовах. Тези доп. наук.Lпракт. конф. : у
2Lх ч. — К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2002. — Ч. 1. — С. 219–220.
Загальна декларація прав людини (Прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної
Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р.) // Офіційний вісник України. — 2008. — № 93. — Ст. 3103.
Ратифікована Постановою Верховної Ради України від 25 квітня 1991 р. — Верховна Рада
України, ІнLт законодавства «Закони України». — Т. 14.
Ратифікована Законом України від 17 грудня 1997 р. (Відомості Верховної Ради. — 1998. —
№ 16. — Ст. 72).
Затверджена Указом Президента № 110/99 від 1 лютого 1999 р. // Офіційний вісник України. —
1999. — № 11.

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2009 • № 4 • ISSN 0132 1331 •

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК
КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
В УКРАЇНІ
А. ЦИБУЛЬСЬКИЙ
ад’юнкт кафедри кримінології
та кримінальновиконавчого права
(Київський національний університет внутрішніх справ)

Л

юдина завжди прагнула до
швидкого переміщення у про
сторі. Це прагнення просте
жується протягом всієї історії розвит
ку людського суспільства, починаючи
з моменту винаходу колеса до ство
рення сучасних видів транспорту. Але
збільшення швидкості пересування
завжди породжує проблему забезпе
чення безпеки цього процесу. Тому
бажання прискорити переміщення у
просторі людей, вантажів і техно
логічного устаткування завжди було
пов’язане із забезпеченням безпеки у
цій сфері. На певному етапі розвитку
нашого суспільства проблема забезпе
чення безпеки руху отримала своє
відображення в праві, як регулятора
суспільних відносин, а за грубі пору
шення встановлених правил безпеки
стали встановлюватися суворі санкції.
Цілком зрозуміло, що історія бо
ротьби із автотранспортними злочи
нами не сягає глибини століть: транс
порт як такий (за винятком, мабуть,
гужового) в Україні з’явився порівня
но недавно. Тому порядок руху вітчиз
няними дорогами у ХVІІ–ХVІІІ ст.
був регламентований правилами й
приписами і стосувався гужового та
частково водного транспорту.
Одне з перших згадувань про кри
мінальну відповідальність за так звані
дорожньотранспортні злочини зустрі

чається у вітчизняному законодавстві
XVІІ ст. Прообразом такого злочину
можна вважати діяння, відповідаль
ність за яке встановлювалася ст. 17
глави XXІІ Соборного уложення
1649 р. Кримінально караними визна
валися дії особи, яка «с похвалы или с
пьянства, или умыслом наскачет на ло
шади на чью жену, и лошадью ея стоп
чет и повалит, и тем ее обесчестит, или
ея тем боем изувечит...» [13, 250].
Зі створенням у 1718 р. поліцей
ських органів контроль за дотриман
ням правил дорожнього руху було по
кладено на поліцію. Встановлюються
правила та покарання за їх порушен
ня. Наказувалося їздити лише на за
гнузданих конях з усяким побоюван
ням і обережністю, сумирно, а ослуш
ників бити батогом і засилати на ка
торгу. Місцеві органи влади поступово
деталізували правила безпеки дорож
нього руху щодо проїздів перехресть,
мостів та ін.
Пізніше різного роду порушення
правил пересування в містах і на шля
хах Російської імперії стали передба
чатися спеціальними правовими
нормами у прийнятому в 1845 р.
«Уложенні про покарання кримінальні
і виправні». У самостійних статтях
цього Закону встановлювалася відпо
відальність за дорожньотранспортні
пригоди, які спричинили нещасні ви
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падки або пошкодження покриття
вулиць і шосе, з обов’язком компенсу
вати нанесені збитки [15, 75].
Таким чином, до середини ХІХ ст.
були створені початкові (елементарні)
правові основи організації дорожньо
го руху й забезпечення його безпеки.
Правотворча діяльність, спрямова
на на формування єдиної системи пра
вових норм, призначених для забезпе
чення безпеки дорожнього руху, три
вала й пізніше. Незважаючи на те, що
укази і постанови приймалися у цій
сфері, як і раніше, у вигляді розрізне
них нормативноправових актів, саме
на їх основі поступово розроблялися
єдині правила дорожнього руху.
Як результат, вже до початку 70х ро
ків XІX ст. сформувалися основні по
ложення поняття «безпека руху», яке
містило вимоги щодо дотримання
усіма учасниками дорожнього руху
встановлених правил безпеки, а також
технічний стан доріг та екіпажів [12,
65].
Крім призначення кримінального
покарання особі, винній у дорожньо
транспортній пригоді, що спричинила
серйозні наслідки, вже у другій поло
вині XІX ст. було створено правову ос
нову відшкодування збитків від до
рожньотранспортних пригод, а також
уперше було введено юридичне
оформлення дорожньотранспортної
пригоди шляхом складання офіційно
го протоколу та розроблення його
типового зразка [15, 435].
Із самого початку соціальнополі
тичних перетворень 1917 р. створення
радянського Кримінального кодексу
(далі — КК) гальмувалося умовами
іноземної інтервенції і громадянської
війни. Тому у 1919 р. Народний
комісаріат юстиції РРФСР розробив
«Керівні начала з кримінального пра
ва РСФРР», які були введені в дію на
території України циркуляром від
108

4 серпня 1920 р. [6] і використовува
лися до прийняття в 1922 р. КК УРСР.
Короткий огляд КК УРСР 1922 р.
дозволяє дійти висновку, що спочатку
в ньому не передбачалися спеціальні
склади злочину, які встановлюють
відповідальність за порушення правил
безпеки руху та експлуатації транс
порту. Такі діяння у випадку заподіян
ня смерті або тілесних ушкоджень від
транспортних пригод кваліфікувалися
за відповідними статтями глави V КК
УРСР «Злочини проти життя, здоро
в’я, волі і гідності особи». Пряме
згадування про транспортні засоби, як
самостійну ознаку складу злочину,
відсутнє навіть у статтях, що встанов
люють відповідальність за залишення
в небезпеці (статті 163–165 КК) [7].
Однак у КК УРСР 1922 р. містилася
одна стаття, яка дещо «компенсувала»
зазначені недоліки. Більше того, ця
стаття певною мірою слугувала
своєрідним каталізатором для наступ
ного теоретичного осмислення пробле
ми транспортних злочинів і удоскона
лення законодавства.
Йдеться про ст. 218, яка міститься в
главі VІІІ «Порушення правил, що охо
роняють народне здоров’я, громадську
безпеку і публічний порядок». У на
чальній редакції статті законодавець
об’єднав у ній відповідальність за пору
шення спеціальних правил при пересу
ванні залізницями і водними шляхами
сполучення. Але вже в наступному році
вона була сформульована в новій ре
дакції: «Невиконання або порушення
правил, встановлених законом або
обов’язковою постановою для охорони
порядку і безпеки руху по сухопутним,
водним і повітряним шляхам сполу
чення, карається — штрафом до трьох
сот рублів або примусовими роботами»
[7].
Ця норма КК УРСР 1922 р. заслу
говує на більш детальний розгляд.
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Поперше, в ній уперше були об’єд
нані в один склад злочину порушення
відповідних правил, які діють на всіх
без винятку (крім трубопровідного)
видах транспорту.
Подруге, таке об’єднання відбуло
ся з урахуванням особливостей об’єк
та цих злочинних посягань, у якості
якого виступають суспільні відноси
ни, що забезпечують порядок і безпеку
руху всіх перерахованих транспорт
них засобів. Термін «безпека рухи»
був використаний у кримінальному
законі вперше і виявився найбільш
вдалим для конструювання складів
транспортних злочинів.
Потретє, ст. 218 є бланкетною. Як
обов’язкова умова для притягнення
винних осіб до кримінальної відпо
відальності вона визначає «порушен
ня правил, встановлених законом або
обов’язковою постановою». Пізніше в
науці кримінального права багато
років велася жвава полеміка відносно
того, чи можуть при встановленні оз
нак об’єктивної сторони транспортних
злочинів використовуватися «непи
сані» загальноприйняті норми пове
дінки [9].
Почетверте, обов’язкові постано
ви, до яких відсилає ст. 218 КК УРСР
1922 р., стосуються як осіб, що здій
снюють рух транспортних засобів та
відповідальних за їх експлуатацію (во
дії, механіки тощо), так і осіб, які ко
ристуються транспортними засобами і
шляхами сполучення як пасажири, а
також всіх інших осіб, які допустили
порушення відповідних постанов.
Водночас разом з очевидними плю
сами ця стаття мала і настільки ж оче
видні недоліки, які не дозволили їй
стати основою захисту безпеки транс
портного руху. Це пов’язане з тим, що
у цій нормі не передбачалися як
обов’язкова ознака суспільно небез
печні наслідки, а її формальний харак
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2009 • № 4 • ISSN 0132 1331 •

тер і слабкість санкцій практично зво
дили її до рівня адміністративнопра
вової заборони.
У 1926–1928 рр. у союзних рес
публіках відбулося введення в дію но
вих кримінальних кодексів відповідно
до загальносоюзного законодавства, в
Україні — з 1 червня 1927 р. [8].
КК УРСР 1927 р. здійснив новий
крок у розвитку кримінальноправо
вого регулювання забезпечення безпе
ки дорожнього руху і поклав начало
його удосконаленню. Суттєві пози
тивні зміни тривали й надалі, оскільки
Кодекс діяв понад 33 років, зокрема в
роки індустріалізації, Великої Вітчиз
няної війни і післявоєнний період.
На жаль, у КК УРСР 1927 р. не
знайшло подальшого розвитку таке
поняття, як «безпека руху», про яке
йшлося в КК УРСР 1922 р. Стосовно
правопорушень, які могли супрово
джуватися нещасними випадками з
людьми та іншими тяжкими наслідка
ми, то вони переслідувалися в загаль
нокримінальному порядку.
Дорожньотранспортні
злочини
розміщалися в основному у різних гла
вах і статтях КК. Разом із тим тен
денція до їх можливого об’єднання зро
стала. Це проглядається на прикладі як
«загальнокримінальних» злочинів, так
і злочинів, що посягають на безпеку
руху та експлуатації транспорту.
Дорожньотранспортні пригоди з
тяжкими наслідками за участю авто
мобілів і трамваїв вже у ті роки відбу
валися все частіше. Це спричинило
об’єктивні труднощі у кваліфікації
злочинів і обумовило суперечливу су
дову практику, яка в основному схиля
лася до кваліфікації таких діянь, за так
званими «загальнокримінальними
складами», тобто як злочинів проти
життя і здоров’я.
Досить рішучий крок, спрямований
на усунення зазначених недоліків, був
109

А. Цибульський

зроблений в 1937 р., коли НКЮ СРСР
з метою встановлення єдиної судової
практики у справах про аварії на авто
транспорті й міських залізницях за
пропонував у випадках, коли аварія на
автотранспорті або на міській заліз
ниці стала результатом простої необе
режності з боку працівників цього
транспорту, кваліфікувати цей злочин
як необережне заподіяння смерті або
каліцтва за відповідними статтями
кримінальних кодексів союзних рес
публік [11].
У результаті тривалий час слідство
та суд кваліфікували діяння, пов’язані
з порушенням правил безпеки руху та
експлуатації транспорту, що спричи
нили суспільно небезпечні наслідки,
як злочини проти особи або як пору
шення обов’язкових постанов про охо
рону порядку на транспорті, або як
злочиннонедбале виконання водієм
своїх службових обов’язків (ст. 100
КК УРСР 1927 р.).
Останній варіант кваліфікації дій
працівників транспорту був зовсім не
вдалим, оскільки зазначена стаття пе
редбачала відповідальність за зловжи
вання владою, перевищення або без
діяльність влади і неуважне ставлення
до службових обов’язків, а тому місти
лася у розділі «Службові злочини» та
мала дуже віддалене відношення до
водіїв індивідуального автомототран
спорту. Водночас цей вид транспорту
знаходив усе більш масове поширен
ня, особливо з кінця 1940х років,
коли почався випуск вітчизняних лег
кових автомобілів.
Отже, застосування аналогії кримі
нального закону не вирішувало усіх
питань кваліфікації автотранспортних
злочинів, адже було не зрозумілим як
кваліфікувати дії водіїв, які не є пра
цівниками транспорту. Така практика
діяла майже 30 років, адже Верховний
Суд СРСР послідовно звертав увагу
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судів на необхідність прирівнювати
порушення трудової дисципліни на
автотранспорті до таких самих діянь
на залізничному і водному транспорті.
Водночас порушення правил руху
водіями, які не є працівниками авто
транспорту, що спричинило смерть чи
тілесне ушкодження, якщо винний пе
редбачав можливість настання цих
наслідків і свідомо допускав їх, квалі
фікувалося як умисне вбивство або
умисне тілесне ушкодження; у тих
випадках, коли смерть або тілесне
ушкодження потерпілого стали резуль
татом порушення правил водіння,
допущеного без зазначених обставин, а
внаслідок необережності, — таке пору
шення кваліфікували як убивство або
заподіяння тілесного ушкодження з не
обережності; в інших випадках пору
шення правил руху, що потягло за
собою інші тяжкі наслідки (ст. 961 КК
УРСР).
Недосконалість «дорожньотранс
портного» законодавства, спірність
орієнтації судової практики і її «різно
бій» супроводжувалися жвавими на
уковими дискусіями: доцільність по
ділу суб’єктів злочину на працівників
транспорту і не працівників, зміст по
няття «трудова дисципліна», допус
тимість кваліфікації дорожньотранс
портних злочинів як умисних та ін.
Як бачимо, ці питання досить прин
ципові, оскільки стосувалися основ
правової регламентації відповідаль
ності за дорожньотранспортні злочи
ни і впливали на ефективність засто
сування
кримінального
закону.
У цілому ж можна констатувати, що
КК УРСР 1927 р. не вирішив пробле
му систематизації злочинів, які пося
гають на безпеку руху, та логічного
розміщення їх у нормах Особливої ча
стини КК. Усе ще стійкою залишалася
тенденція віднесення транспортних
злочинів до особливо небезпечних
державних злочинів.
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Залишалися прогалини й у «транс
портному законодавстві», насамперед
це стосується правової регламентації
забезпечення безпеки руху на авто
мобільному транспорті. Усунення цих
прогалин в умовах науковотехнічно
го прогресу вимагало кардинальних
змін у кримінальному законодавстві.
Після того, як 25 грудня 1958 р.
Верховна Рада СРСР прийняла «Ос
нови кримінального законодавства
Союзу РСР і союзних республік», в
Україні у 1961 р. був прийнятий новий
КК [2]. Взагалі, дорожньотранспорт
на сфера суспільних відносин, що охо
роняються кримінальним законом, у
той час піддалася досить активній
правовій регламентації. Далі всіх у
формуванні відносно самостійних
норм у сфері «транспортного законо
давства» пішли кодекси Вірменської,
Казахської і Молдавської союзних ре
спублік. В Особливій частині КК цих
республік з’явилися самостійні глави
«Транспортні злочини».
Активна і «швидка» законотвор
чість, зокрема формування нових
складів злочинів, супроводжувалася
суттєвим «різнобоєм» у кримінально
му законодавстві окремих республік.
При цьому процес створення нових
норм тривав і після прийняття кодек
сів. Це був період активного форму
вання «транспортного» кримінально
го законодавства. В юридичній літера
турі запровадилося родове поняття
«транспортні злочини», яке пошири
лося на суспільно небезпечні діяння,
які вчинялися на всіх видах транс
портних засобів.
Однак у КК УРСР 1961 р. мова про
об’єднання «транспортних» статей по
ки що не йшла. Якісно новим кроком
стала редакція диспозиції ст. 77 КК
УРСР. Замість порушення трудової
дисципліни акцент було зроблено без
посередньо на порушення правил
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безпеки руху та експлуатації транс
порту. Крім того, у ній як суб’єкти зло
чину прямо перераховувалися праців
ники залізничного, водного і повітря
ного транспорту [5, 32].
Проте з часом усе більш наполегли
во стала висловлюватися точка зору,
яка згодом сприяла об’єднанню всіх
транспортних злочинів в одну главу
КК. Зокрема, ставилося під сумнів, що
ці злочини можуть похитнути основи
державного управління і завдати шко
ди народному господарству СРСР.
Висловлювалася думка, що ретельне
розроблення питання про родовий
об’єкт цієї групи злочинів має служи
ти теоретичною базою для обґрунту
вання необхідності виокремлення в
законодавстві і науці радянського кри
мінального права самостійного роз
ділу (глави) «Транспортні злочини»
[10, 26].
Tа обставина, що КК УРСР 1961 р.
чітко розмежував порушення правил
безпеки руху та експлуатації залізнич
ного, водного і повітряного транспор
ту з одного боку, і аналогічні порушен
ня, вчинені на автомобільному транс
порті — з другого, дозволяє зробити
припущення, що законодавець провів
таке розмежування для того, щоб
приділити особливу увагу саме авто
мобільному транспорту.
Спочатку в главу X «Злочини про
ти громадської безпеки, громадського
порядку і здоров’я населення» КК
УРСР 1961 р. було вміщено три статті
щодо автомобільного транспорту. І хо
ча їх конструкція була оригінальною і
новою для радянського кримінального
права, над нею тяжіли орієнтації
минулих років.
Головним таким «спадком» став
розподіл за різними складами злочи
нів відповідальності осіб, які є праців
никами автомототранспорту або мі
ського електротранспорту, і відпові
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дальності осіб, які не є такими. Тут яв
но спостерігається виражена в КК
УРСР 1927 р. тенденція пов’язувати
транспортні злочини з трудовою дис
ципліною, з виконанням посадових,
професійних обов’язків тощо.
Еволюція кримінального законо
давства
відносно
транспортних
злочинів від визнання їх контррево
люційними й особливо небезпечними
державними злочинами (через сабо
таж, шкідництво, використання служ
бового становища тощо) поступово
розвивалася (хоча й досить повільно)
убік віднесення їх до злочинів, що по
сягають, насамперед, на безпеку руху,
на життя і здоров’я невизначеного ко
ла осіб. Це було пов’язано фактично з
усіма елементами складу злочину:
об’єктом, суб’єктом, об’єктивною і
суб’єктивною сторонами.
Фактично диспозиції ст. 215
(відповідальність працівників автомо
тотранспорту або міського електрот
ранспорту) і ст. 216 КК УРСР 1961 р.
(відповідальність осіб, які не є праців
никами автомототранспорту) від
різнялися тим, що у першому випадку
йшлося про «правила безпеки руху та
експлуатації», а в іншому — згадува
лися лише «правила безпеки руху».
Крім того, працівники транспорту
могли бути притягнуті до криміналь
ної відповідальності за заподіяння
смерті або тілесних ушкоджень людям
та за «істотну матеріальну шкоду», а
за ст. 216 відповідальність за будьяку
матеріальну шкоду виключалася. Що
до санкцій, то в ч. 1 ст. 215 згадувався
штраф до 100 рублів, а у ст. 216 штраф
був відсутній. У всьому ж іншому при
аналогічних наслідках санкції були
тотожні.
Такий штучний поділ відповідаль
ності водіїв транспортних засобів три
валий час існувати не міг. Вже у 1968 р.
Указом Президії Верховної Ради
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УРСР ст. 215 КК була викладена в
новій редакції і встановлювала відпо
відальність будьякої особи, яка управ
ляє транспортним засобом. А у зв’язку
з тим, що склад злочину, передбачений
ст. 216 КК, був включений до ст. 215 у
новій редакції, ст. 216 КК визнавалася
такою, що втратила чинність [3].
На цьому зміни в кримінальному
законодавстві у сфері автотранспорт
них злочинів не закінчилися. Їх вне
сення тривало практично до прийнят
тя нині чинного КК України 2001 р.
Складається враження, що право
творчість не встигала за кримінальни
ми проявами, які супроводжували
швидкий розвиток автомототранспор
ту. При цьому удосконалення законо
давства не відрізнялося стабільністю,
за криміналізацією окремих діянь
відбувалася їх декриміналізація, вини
кала потреба у новому тлумаченні ок
ремих термінів та ін.
Так, хоча ст. 215 КК УРСР (у ре
дакції 1968 р.) і конкретизувала види
автотранспортних засобів, водії яких
розглядалися як суб’єкти цього складу
злочину, називаючи автомототранс
порт, міський електротранспорт, трак
тори й інші самохідні машини, питан
ня, які належали до визначення
предмета цього злочину, на практиці
залишалися невирішеними.
У результаті Указом Верховної Ра
ди УРСР від 1 жовтня 1985 р. ст. 215
КК була доповнена приміткою, в якій
перераховувалися усі види авто
мобілів, трактори й інші самохідні ма
шини, трамваї та тролейбуси, а також
мотоцикли й інші механічні транс
портні засоби [4].
Але й цього виявилося недостат
ньо, щоб зняти всі питання, тому Пле
нум Верховного Суду СРСР уже на
наступний рік прийняв постанову
«Про судову практику у справах про
автотранспортні злочини» [1], в якій
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провів подальшу конкретизацію, зга
дуючи про комбайни, автогрейдери,
автокрани й інші самохідні механізми.
Багато питань було викликано, зокре
ма, тим, що термін «дорожній рух» ли
ше починав застосовуватися на транс
порті й ще не знаходив належного
відображення в нормах кримінального
права.
Про відносну нестабільність кримі
нального законодавства, яке передба
чає відповідальність за порушення
правил дорожнього руху, говорить і
той факт, що згаданим вище Указом
Президії Верховної Ради УРСР від
2 жовтня 1968 р. у КК був включений
новий склад (ст. 2151), що передбачає
кримінальну відповідальність за деякі
випадки керування транспортним за
собом особою, яка перебуває у стані
сп’яніння. У 1972 р. до неї були внесені
редакційні зміни, а Указом Президії
Верховної Ради України від 15 листо
паду 1991 р. ця стаття була виключена
із КК, тобто діяння, які передбачалися
в ній, знову були віднесені до
адміністративних правопорушень.
Тим самим Указом Президії Вер
ховної Ради УРСР від 2 жовтня
1968 р. КК був доповнений ст. 2152,
яка встановлює відповідальність за
випуск в експлуатацію технічно не
справних транспортних засобів, якщо
це спричинило наслідки, зазначені у
ст. 215 КК УРСР. Поява цієї статті бу
ла виправданою, оскільки законода
вець у КК 1961 р., говорячи про осіб,
які керують транспортними засобами
(статті 215, 216) просто упустив, що
нещасні випадки на автошляхах
можуть відбуватися не лише з вини
водіїв, але й з вини осіб, відповідаль
них за технічний стан або експлуа
тацію транспортних засобів.
Цього не можна сказати стосовно
ст. 2154 (допуск до керування транс
портними засобами водіїв, які перебу
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вають у стані сп’яніння), яка була вве
дена в КК Указом Президії Верховної
Ради УРСР від 1 серпня 1985 р.
Власне, ця стаття повторювала
ст. 2152 з тією лише різницею, що в
останній мова йшла про випуск в
експлуатацію свідомо технічно не
справних транспортних засобів або
інше грубе порушення правил їх експ
луатації, а в ст. 2154 йшлося про окре
мий випадок порушення правил
експлуатації — про допуск до керуван
ня транспортним засобом водія, який
перебуває у стані сп’яніння. Не випад
ково санкції в цих статтях були тотож
ними. Склад злочину, передбаченого
ст. 2154, повністю поглинався диспо
зицією 2152 і, мабуть, був викликаний
до життя кон’юнктурними міркуван
нями у зв’язку з боротьбою з пияцт
вом і алкоголізмом.
Незалежність України створила
підґрунтя для розроблення законодав
чих і підзаконних актів, спрямованих
на розвиток сфери дорожнього руху та
її охорону. Найбільш важливі відноси
ни сьогодні регулює Закон України
«Про дорожній рух», а підзаконним
актом, що безпосередньо забезпечує
порядок дорожнього руху, були Пра
вила дорожнього руху, затверджені
постановою Кабінету Міністрів Украї
ни від 31 грудня 1993 р.
Нормотворчий процес на цьому не
завершився. У 2001 р. прийнято новий
КК України та Закон України «Про
автомобільний транспорт», а взагалі,
з часу введення Правил дорожнього
руху, було прийнято шість законів
України, 14 постанов Уряду, три дер
жавні стандарти, що закономірно
привело до створення нових Правил
дорожнього руху, затверджених поста
новою Кабінету Міністрів України від
10 жовтня 2001 р.
Серед багатьох новел КК України в
окремому розділі виділено захист без
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печного функціонування транспорту,
зокрема автомобільного. Поява в КК
України розділу XI «Злочини проти
безпеки руху та експлуатації транс
порту», безумовно, було підготовлено
всім попереднім розвитком вітчизня
ного кримінального законодавства.
Назва розділу говорить не про транс
портні злочини взагалі, а лише про ті,
які пов’язані з безпекою руху та
експлуатацією транспорту. Тому за ме
жами розділу XI залишилися деякі
транспортні злочини, що мають інший
об’єкт злочинного посягання та інший
характер протиправних дій. Мова йде
про ст. 269 КК Україну (Незаконне пе
ревезення на повітряному судні вибу
хових або легкозаймистих речовин),
ст. 243 КК України, в якій перерахову
ються різні випадки злочинного
забруднення морського середовища з
різних джерел, до яких названі й
транспортні засоби.
Таким чином, розділ XI КК Украї
ни містив далеко не всі злочини, які
так чи інакше пов’язані із транспорт
ними засобами. Основним критерієм
«відбору» злочинів, поміщених у за
значений розділ, стала та обставина,
що їх суспільно небезпечні наслідки
полягають в заподіянні шкоди здо
ров’ю або життю невизначеного кола
осіб або заподіянні їм значної майно
вої шкоди. Необережне заподіяння та
ких наслідків є результатом порушен
ня правил безпеки руху та (або)
експлуатації транспортних засобів, які
належать до джерел підвищеної небез
пеки.

Одним із критеріїв побудови систе
ми кримінальноправових норм є сту
пінь тяжкості злочинів, врахована при
їх класифікації (ст. 12 КК). У розділі,
що містить склади злочинів проти без
пеки руху та експлуатації транспорту,
ці діяння розташовані переважно за
вказаним критерієм, оскільки вони
створюють як загрозу, так і реальні
наслідки щодо заподіяння шкоди жит
тю, здоров’ю та іншим суспільним
відносинам.
На цьому можна закінчити розгляд
еволюції правових норм, які встанов
люють відповідальність за порушення
правил безпеки дорожнього руху. Але
усвідомлюючи, що хоча в історії
України й настав новий етап розвитку
соціальноекономічних відносин і
формується нова нормативноправова
база, однак правильно зрозуміти,
пояснити й прокоментувати сучасні
законодавчі акти можна лише з ураху
ванням історичного досвіду.
Так, розвиток дорожнього руху в
Україні, насамперед, визначав особли
вості його правового регулювання, а
також межі відповідальності за пору
шення правил дорожнього руху та
експлуатації транспортних засобів.
Тому для різних етапів історичного
розвитку дорожнього руху в нашій
державі характерні певні закономір
ності правового регулювання цього
процесу, що відображають загаль
носвітові тенденції свого часу, а також
національні традиції й особливості
вітчизняної правової системи.
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О

станнім часом світову спільно
ту непокоїть зростання пробле
ми морського піратства, що на
буває нових форм і загрожує міжна
родному миру та глобальній безпеці
морського судноплавства. З 2002 р.
Міжнародною морською організацією
в цілому зареєстровано 4 730 актів
піратства й збройних пограбувань
морських суден [1]. За даними Міжна
родного морського бюро (ICC Interna
tional Maritime Bureau), лише у 2008 р.
захоплено 41 судно, найнебезпечні
шим є регіон поблизу берегів Східної
Африки. У відкритому морі поблизу
Сомалі 2008 р. скоєно 37 нападів на
морські судна, найбільш привабливи
ми для піратів виявилися танкери та
суховантажі, яких було захоплено 20 і
19 відповідно [2].
Вочевидь, це свідчить про певні
прогалини в системі забезпечення без
пеки судноплавства, які дедалі про
зоріші для піратів. На жаль, українські
громадяни все частіше стають жертва
ми піратських захоплень. Несистем
ність державного та міжнародного
реагування на такі випадки є загроз

ливою як для України, так і для інших
морських держав, і зумовлює гостру
потребу в негайних системних дослі
дженнях міжнародного механізму
протидії піратству. М. Будаков зазна
чає: «Актуальним постало питання
вивчення правових основ боротьби з
піратством та розробка алгоритму дій
компетентних органів держави у разі
піратського захоплення у майбутньо
му українських громадян за кордоном.
Відсутність вказаних розробок в
Україні була відчутна відразу з того
моменту, коли керівництво держави
прийняло рішення за будьяких обста
вин захистити українських моряків,
які потрапили у піратський полон:
бракувало інформації щодо правомір
ності силових дій українських держав
них органів на території іншої держа
ви, невідомою була практика боротьби
з піратством, некоординованими дії
державних органів України» [3].
Таким чином, організаційні недо
ліки безпосередньо пов’язані з недо
сконалістю міжнародноправового ме
ханізму протидії піратству, передусім
через невідповідність норм міжнарод
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ного права методам, засобам і цілям
сучасних піратів. «Піратство та мето
ди боротьби з ним, закріплені кон
венційними нормами, залишилися
позаду сучасної технології, що вико
ристовується піратами, та не відпові
дають сучасній специфіці піратства,
зокрема не враховують збільшення на
падів біля берегів держав», — пише
Б. Дубнер [4]. Стає очевидною необ
хідність комплексного аналізу систе
ми міжнародноправових засобів і
моделювання нової, ефективної пра
вової та організаційної бази з попере
дження піратства й покарання винних.
Крім того, доцільно вказати на недо
статнє опрацювання соціальноеко
номічних криміногенних факторів, які
впливають на зростання кількості по
грабувань морських суден в окремих
регіонах. Отже, можна окреслити пра
вові та юрисдикційні, організаційні та
соціальноекономічні фактори впливу
на неефективну протидію сучасному
піратству.
Класичні підходи і сучасні тен
денції у сфері боротьби з піратством
розглядалися багатьма вченими. Свого
часу і в різному контексті до проблеми
протидії піратству, його історії та тран
сформації зверталися такі вітчизняні
та зарубіжні дослідники: О. Бантишев,
М. Басіуні, Е. Баширов, К. Бекяшев,
І. Бікєєв, П. Брунтальський, М. Буда
ков, М. Валенсія, Л. Галенська, В. Гри
горян, М. Гуменюк, В. Демиденко,
В. Дмитрієв, Б. Дублер, М. Іназумі,
О. Колодкін, Э. Конте, Л. Корбут,
О. Коробєєв, Р. Короткий, М. Куршев,
Є. Ляхов, Я. Маховський, З. Міронов,
В. Міхєєв, Х. Нойкирхен, Л. Моджо
рян, Г. Онг, В. Прусс, Ю. Ромашев,
Н. Савельєв, В. Сидорченко, Г. Чайкін,
А. Шемякін, А. Янг та ін.
Основним загальним міжнародно
правовим документом, що визначає
поняття «піратство» та формулює зо
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бов’язання держав з його запобігання,
є Конвенція Організації Об’єднаних
Націй з морського права 1982 р. Це
своєрідний «кодекс» міжнародних
звичаєвих і договірних норм, які регу
люють міждержавні відносини на морі
157 держав. Цитуючи положення
Міжнародної конвенції 1958 р. «Про
відкрите море» (статті 14–22), Кон
венція з морського права 1982 р. визна
чає піратство як «...будьякий акт на
сильства, затримання або будьякий
грабіж, вчинений в особистих цілях
екіпажем чи пасажирами будьякого
приватного судна... та направлений у
відкритому морі проти іншого судна...
або проти осіб чи майна, що знаходить
ся на борту; проти будьякого судна...
осіб або майна у місці поза юрис
дикцією будьякої держави...» [5].
Аналізуючи юридичну сутність
терміна «піратство», необхідно зазна
чити, що деякі зарубіжні вчені захоп
лення заручників, вантажу, особливо
стратегічного значення, вимагання ви
купу за їх повернення, називаючи це
сучасним піратством, пов’язують з
діями, що підпадають під характери
стику тероризму [6]. Г. Онг вважає, що
«ескалація сьогоденного піратства
досягла такого рівня насильства, що
використання терміна «терор» є абсо
лютно виправданим» [7]. На його дум
ку, розуміння взаємозв’язку явищ
тероризму та піратства допоможе в
розробленні більш ефективного між
народного механізму реагування на
насильницькі дії на морі. Втім, М. Ва
ленсія, досліджуючи питання піратст
ва і політики в ПівденноСхідній Азії,
вбачає коректнішим чітке розмежу
вання понять «морський тероризм» та
«піратство» для формулювання відпо
відної методики протидії обом
явищам: «Цілі піратства та тероризму
зазвичай різні, мотивація піратів є
економічно корисливою, тоді як теро
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ризм найчастіше обумовлюють полі
тичні цілі або релігійна ідеологія» [8].
Згідно зі ст. 3 Конвенції про бороть
бу з незаконними актами, що направ
лені проти безпеки морського судно
плавства, «будьяка особа вчиняє
злочин, якщо незаконно та навмисно
захоплює судно; здійснює контроль
над ним силою чи погрожуючи вико
ристати силу або вдаючись до будь
якої іншої форми залякування...» [9].
Положення Конвенції не містить
термінів «піратство» та «тероризм».
Однак, порівнюючи actus reus вказаних
злочинних діянь, деякі вчені вважа
ють, що цю статтю можна застосовува
ти без урахування мотивів і цілей пра
вопорушників з огляду на одностай
ність думки, що тероризм та піратство
є злочинами міжнародного характеру
й однаково загрожують міжнародному
миру та безпеці [10]. Б. Дубнер вважає
захоплення суден із метою «політич
ного тероризму», як і контрабанди, су
часними формами піратства та закли
кає змінити відповідні конвенційні
норми, розширивши їх значення:
«...піратство ХХ століття набуває
форм, що не відповідають традиційній
дефініції злочину піратства» [11].
Особливо важливим стало дослі
дження поняття піратства в контексті
«сучасної епідемії найстарішого зло
чину міжнародного значення» [12].
Реагуючи на безкарні та часто успішні
захоплення піратами іноземних суден
не лише у відкритому морі, а й у тери
торіальних водах Сомалі, Рада Безпе
ки ООН в Резолюції № 1846 від
2 грудня 2008 р. висловила серйозне
занепокоєння загрозою, що являє со
бою піратство, та однозначно засудила
всі його прояви. Втім зазначила, що
через кризову ситуацію Сомалі не має
реальних можливостей для запобіган
ня діям піратів. Зокрема, у резолюціях
№ 1816 (червень 2008 р.), № 1838
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(жовтень 2008 р.), № 1946 (грудень
2008 р.) Рада Безпеки ООН, підтвер
дивши непорушність принципу легі
тимного збройного запобігання пірат
ству виключно у відкритому морі, але
визнаючи особливу небезпеку ситуа
ції, дозволила державам і міжнарод
ним організаціям «після повідомлен
ня перехідного федерального уряду
Сомалі входити в територіальні води
Сомалі... та використовувати всі
необхідні засоби запобігання актам
піратства та розбою, використання
яких дозволено міжнародним правом
у відкритому морі» [13].
Класична концепція піратства — за
хоплення морського судна виключно у
відкритому морі, була прецедентно
змінена на таку, що допускає винятки у
разі нездатності держави захищати
іноземні судна у власному тери
торіальному морі. Це має принципове
значення, адже кваліфікація діяння як
«піратство» дає право будьякій дер
жаві докладати легітимних зусиль для
протидії йому. «Традиційне поняття
піратства було змінено резолюціями
Ради Безпеки через встановлення
права держав здійснювати дії щодо
запобігання йому на території Сома
лі», — підкреслює Є. Контрович [14].
Конвенція про морське право
1982 р. чітко встановлює обов’язок
державучасниць «співпрацювати в
протидії піратству» (ст. 100). Крім того,
у ст. 105 Конвенції для кожної з країн
учасниць передбачено право захоплю
вати будьяке піратське судно у відкри
тому морі або в будьякому іншому
місці поза юрисдикцією якоїсь держа
ви, арештовувати осіб, які перебувають
на піратському судні, та карати винних
у піратстві відповідно до норм націо
нального кримінального права. Ця
стаття юридично закріпила традиційне
право держав здійснювати універсаль
ну кримінальну юрисдикцію у випад
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ках піратства як злочинних дій, що не
мають національної належності та по
грожують миру й добробуту кожної
держави окремо і всієї міжнародної
спільноти загалом: «Позитивне міжна
родне право ХХ століття беззастереж
но встановлює право здійснювати
універсальну юрисдикцію у випадках
піратства», — зазначає М. Басіуні [15].
Використання принципу універсальної
юрисдикції означає право будьякої
держави, яка захопила піратів, зло
чинців «hostis humani generic» (від
лат. — ворогів людського роду), здійс
нювати стосовно них кримінальне пра
восуддя незалежно від їх громадянства
чи національної належності [16].
У контексті прийняття згаданих
вище резолюцій Ради Безпеки ООН
концепція універсальної юрисдикції
щодо піратства також трансфор
мується у більш складний механізм.
Традиційно вважається, що саме не
обхідність протидії піратству стала
першим фактором введення принципу
універсальності в міждержавну юрис
дикційну систему, в якій на момент
виникнення проблеми територіаль
ний принцип застосовувався як голов
ний, а іноді й єдиний: «Традиційна
кримінальна юрисдикція мала тери
торіальну основу — особа, яка вчини
ла злочин і спромоглась перетнути
кордон держави, могла спокійно насо
лоджуватись результатами злочину;
ситуація змінилась, коли було визна
но право будьякої держави, що захо
пила піратів, судити їх згідно з на
ціональним правом», — пише М. Іна
зумі. Він наголошує, що причинами
виникнення першої в історії системи
здійснення універсальної криміналь
ної юрисдикції були ознаки злочину
піратства: поперше, «важкість злочи
ну та усвідомлення, що зацікавленими
у покаранні піратів є не тільки пост
раждалі держави, а і всі держави —
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члени міжнародного співтовариства»,
і, подруге, «брак узгодженого меха
нізму визначення юрисдикції в умовах
вчинення злочину у відкритому морі»
[17].
На сьогодні майже не застосо
вується притягнення до кримінальної
відповідальності винних у піратстві в
територіальних водах Сомалі. І це
свідчить, що сучасна юрисдикційна
система не дає відповіді на дії, за
своєю сутністю — піратські, як під
тверджено Радою Безпеки ООН. За
класичним правовим значенням такі
дії залишаються злочинами, вчинени
ми проти особи чи власності на тери
торії держави, і не можуть бути одно
значно кваліфіковані як «піратство», а
отже, не мають безсумнівних підстав
здійснення універсальної юрисдикції.
«Незважаючи на дозвіл Ради Безпеки
державам діяти стосовно піратів, які
захоплюють судна в територіальному
морі у Сомалі аналогічно тому, як би
вони діяли у відкритому морі, держа
ви відчувають брак легітимних
можливостей у притягненні піратів до
кримінальної відповідальності; Вели
ка Британія, щоб уникнути юрис
дикційних колізій, підписала угоду з
Кенією щодо передачі у кенійську
кримінальну юрисдикцію піратів, які
були захоплені Королівськими мор
ськими військами», — зазначає
Є. Контрович [18].
Резолюції Ради Безпеки ООН що
до Сомалі — обґрунтовані заходи,
викликані неспроможністю сомалій
ського уряду контролювати злочин
ність на своїй території. Принципове
тлумачення тексту резолюцій, зокре
ма у частині, що зобов’язує держави,
які вживають заходів із запобігання
піратству на території Сомалі, дотри
муватись норм міжнародного гумані
тарного права, є ще однією правовою
колізією, адже сомалійські пірати — не
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комбатанти, а найімовірніше, цивіль
ні, отже, не можуть бути об’єктом
цільового нападу з боку військ [19].
Навіть якщо абстрактно визнати дії
злочинців із захоплення і пограбуван
ня кораблів на території Сомалі — дер
жави, що не може самостійно про
тидіяти цим злочинам, — піратством у
повному обсязі правових наслідків,
вбачається за необхідне систематизу
вати критерії визначення такої «не
спроможності», що тягне потенційне
легітимне застосування універсальної
юрисдикції державами стосовно піра
тів. Окреслені критерії можуть бути
якісними й кількісними та мають бути
визнані міжнародним співтоварист
вом, створюючи, таким чином, нову
правову норму. Також має бути визна
чений суб’єкт констатації факту
«неспроможності», яким на сьогодні
de facto виступає Рада Безпеки ООН.
Але якщо наслідком такої констатації є
здійснення кримінального правосуддя
над злочинцями на основі принципу
універсальної юрисдикції, постає запи
тання: чи може не судовий орган — Ра
да Безпеки ООН — приймати таке
рішення?
Для удосконалення організаційного
співробітництва держав щодо протидії
піратству необхідно забезпечити на
національному і регіональному рівнях
співпрацю відповідних організацій та
органів. Міжнародні організації, такі як
Європейський Союз, НАТО, вже роз
робляють механізми активного запобі
гання актам піратства в регіоні; окремі
держави, зокрема Російська Феде
рація, Сполучені Штати Америки, вба
чаючи необхідність у негайних діях,
спрямованих на охорону безпеки суд
ноплавства в регіоні, визнали себе
«співпрацюючими державами» згідно з
вказаними вище резолюціями Ради
Безпеки ООН і взяли на себе право й
обов’язок протидіяти актам піратства в
120

територіальних водах Сомалі за згодою
та на прохання її перехідного уряду.
Крім того, необхідно провести на
лежним чином імплементацію поло
жень міжнародних документів — як
конвенцій, так і документів міжнарод
них організацій, у національні правові
та інституціональні системи. Зокрема,
водночас із загальними Конвенціями з
морського права, є ряд спеціальних
міжнародноправових документів що
до безпеки судноплавства: Міжнарод
ний кодекс з охорони суден та порто
вих споруд (2004 р.) Міжнародної
морської організації, який є складо
вою Міжнародної конвенції з охорони
людського життя на морі (СОЛАС
74); Конвенція про боротьбу з неза
конними актами, що направлені проти
безпеки морського судноплавства
1988 р. та її Протокол про боротьбу з
незаконними актами, що направлені
проти безпеки стаціонарних плат
форм, які знаходяться на континен
тальному шельфі; рекомендації та
керуючі принципи Міжнародної
морської організації (з попередження
та запобігання піратству та збройним
пограбуванням на морі). Міжнародна
морська організація розробила ряд до
кументів з підвищення рівня безпеки
судноплавства, які мають бути врахо
вані при створенні організаційного
механізму запобігання піратству. Із
численних актів Міжнародної мор
ської організації виокремимо Реко
мендації урядам з попередження та
запобігання піратству і збройним
пограбуванням морських суден [20];
Інструкцію судновласникам, судно
плавним компаніям, капітанам і
екіпажам суден з попередження та
запобігання піратству і збройним
пограбуванням морських суден [21];
Директиви для Центрів координації з
рятування на морі (ЦКРМ) [22]; Тим
часові процедури для ЦКРМ з одер
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жання сигналів лиха [23]; Резолюцію
А. 922 (22) — Кодекс поведінки при
розслідуванні актів піратства і зброй
них пограбувань морських суден;
Резолюцію А. 923 (22) щодо суден
«примар» і процесу реєстрації тощо.
Проблемою в формуванні системно
го механізму попередження піратства є
і недостатнє врахування специфіки
соціальноекономічної, індивідуально
державної сутності причин конкретних
його актів. А. Янг, аналізуючи причини
та специфіку сучасного піратства,
підкреслює, що глобалізація світової
економіки привела як до легітимно
здобутого добробуту окремих народів,
так і до зростання шокуючої бідності
багатьох держав, що розвиваються, в
результаті або непрозорого, або непро
фесійного та нецільового розподілен
ня державних коштів та (або) міжна
родних фінансових субсидій [24].
Суспільства, подібні Сомалі, потерпа
ють від постійної нестачі їжі та ліків.
Як результат — смертність дітей і до
рослих перевищує всі можливі показ
ники; людське життя знецінюється,
перетворюючись на постійну боротьбу
за виживання. У таких умовах тра

диційне бачення карного механізму
вважаємо недоцільним.
Об’єднання міжнародноправових,
організаційних, соціальноекономіч
них і політичних зусиль членами
світової спільноти дасть можливість
створити та впровадити ефективний
механізм запобігання піратству. Для
цього необхідне усвідомлення серйоз
ності проблеми й розроблення
спільних дій щодо протидії цьому
кримінальному явищу. Міжнародні
відносини, як і право, що їх регулює,
змінювалися пропорційно до розумін
ня людиною необхідності світової пра
вової інтеграції, створення регулюю
чого механізму взаємодії народів і
націй у міжнародній торгівлі, регулю
ванні користуванням морськими шля
хами, веденні збройних конфліктів,
протидії злочинності. Нині, у ХХІ ст.,
потрібно, щоб держави, розуміючи
кожна окремо загрозу економічній,
торговельній і громадській безпеці, що
є піратством, усвідомили цінність гар
монізації правових та організаційних
зусиль і розпочали процес розроблен
ня та впровадження відповідного
запобіжного механізму.
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2.3. Спосіб здійснення діяльності
та контроль управління
Країна місцезнаходження ТНК
очікує від них значних переваг, особ
ливо через низькі ціни продукції та
послуг, використання нових техноло
гій, а також загальний господарський
розвиток. Проте у щоденній практиці
окремі ТНК не додержуються основ
них засад у своїй роботі, тим самим
порушуючи ділову мораль інших
мультинаціональних ділових систем
[Про це: Стоjилковиh В. ор. сіt. —
С. 64. Про ділову мораль та її захист
див.: Jанковец И. Дужност поштована
пословног морала од стране привред
них субjеката // Правни живот. — бр.
11/2002. — С. 5–9; Туровиh Р. Мулти
националне компаниjе и меhународно
удруживане. — Беoград, 1986.]
Здійснення діяльності однієї ТНК
можна розглядати з точки зору її ор
ганізаційної структури, а й в аспекті
роботи окремих компаній з її складу.

Внутрішній контроль системи ро
боти здійснює домінуюче товариство,
яке впливає на роботу окремих членів
групи. Іноді трапляється, що сама цен
тральна організація не має статусу
юридичної особи, на відміну від її
членів, які, як правило, такий статус
мають.
Особливості в роботі ТНК є такими:
а) вони не підлягають юрисдикції і
компетенції суду однієї держави;
б) користуються компаративними
перевагами здійснення окремих видів
діяльності в державах, які надають їм
найвигідніші умови, зокрема, щодо за
безпечення дешевою робочою силою,
дешевою сировиною, «податковим
раєм»;
в) можуть посилатися на екстери
торіальне застосування права країни
місцезнаходження домінуючого това
риства;
г) у взаємному обігу товарів, послуг
та грошей окремі члени можуть
збільшувати свої прибутки за рахунок
і на шкоду іншого члена, з огляду на
більші пільги порівняно з реально

* Стаття є результатом дослідження автора в межах Проекту Н0149043 Д, Міністерства науки і захисту
навколишнього середовища Республіки Сербії.
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існуючими загальними умовами на
ринку;
ґ) система роботи дозволяє маніпу
ляцію трансфертними цінами у взаєм
них торгових відносинах між членами.
Така практика має особливе значення
для оподаткування ТНК и системи
контролю обміну валют. Взаємо
пов’язані підприємства з місцезнахо
дженням у різних державах можуть
домовитися про ціни за поставлений
товар чи надані послуги у взаємному
обігу. Це робиться з метою, щоб уся чи
одна частина прибутку уникла оподат
кування з метою її локації до компанії
мультинаціональної системи, яка має
найкраще податкове становище, зу
мовлене законодавством країни її
місцезнаходження.
Такий спосіб роботи може заподія
ти шкоду не лише бюджету країни
місцезнаходження залежних під
приємств, а й довірителям і власникам
залежних підприємств, особливо з
меншим установчим капіталом. Усу
переч цьому така практика у здій
сненні діяльності ТНК є доволі поши
реною. Державні органи контролю
країни місцезнаходження окремих
дочірніх підприємств членів часто не
мають належного рівня експертного
знання, а з приводу відсутності коор
динації й співпраці податкових служб
різних країн не володіють офіційними
даними про сутність їхньої роботи.
У літературі зазначається, що ТНК
за характером своєї роботи мають мож
ливість вплинути на суверенітет держа
ви свого місцезнаходження. Вони мо
жуть втручатися в локальні політичні
процеси, підтримуючи це і хабарами,
які номінують як витрати реклами [Про
це див.: Santa Maria A. EC Commercial
law. — Kluwer, 1966 (Chapter IV
Multinational Enterprises). — Р. 199;
Folsom R., Gordon M., Spanogle J.,
International Trade and Investment, 2nd
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edit, West Law, 2000. — С. 43; Стоjилко
виh В. Вказ. пр. — С. 62–68].
Внутрішній контроль функціону
вання роботи ТНК має кілька напря
мів. Так, одна особа може мати кон
троль над найвищим органом управ
ління кожної з юридичних осіб, що
входять до складу ТНК.
ТНК можуть організовуватися у
формі групи юридичних осіб із взаєм
ною участю і взаємним контролем ви
щих органів управління. Це робиться
або безпосередньо (система самоконт
ролю), або у вигляді непрямої взаємної
участі. Для назви таких ділових систем
законодавство і доктрина різних дер
жав використовують численні терміни,
надаючи їм специфічних характерис
тик у самому понятті. Трапляються такі
назви: холдинг, господарське товарист
во, господарська група, концерн, кон
гломерати, організація організації,
товариство товариств, домінантний і
залежний суб’єкт, корпорація, дочірнє
підприємство, філіал тощо. Характери
стики понять цих форм господарських
суб’єктів встановлюються національ
ним законодавством.

3. Холдинг як інституційна
форма системи
корпоративної роботи
торговельних товариств
Холдингпідприємство є типовою
формою здійснення господарської
діяльності в англоамериканському
праві, незважаючи на те, що вона набу
ла статусу громадянства і в інших пра
вових регіонах. Цим терміном позна
чається як цілісність господарських
товариств, так і поняття їхнього голо
вного суб’єкта в системі ТНК.
Центральний холдингорганізація
найчастіше виступає у ролі «фінансо
вого центру і мозку» цілої системи
господарських підприємств, до того ж
вона безпосередньо здійснює госпо
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2009 • № 4 • ISSN 0132 1331 •

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ ТА ОФШОРНІ КОМПАНІЇ

дарську діяльність. Іноді холдинг
організація не має договірної сили в
правовому обігу.
Група пов’язаних господарських
організацій створює акціонерний хол
динг як типовий вид корпоративної
системи за передумови виконання та
ких умов:
а) головна холдингорганізація має
бути власником акцій інших під
приємств зі складу холдинггрупи;
б) пакет акцій, який має головна
холдингова організація, повинен доз
воляти контролювати роботу інших
підприємств холдинггрупи;
в) підприємства, які входять до
складу холдинггрупи, кожне для себе
повинно мати статус юридичної особи.
Крім так званого акціонерного хол
дингпідприємства, існують також
холдингкомпанії з правом управ
ління підприємством. Їх відрізняє
можливість центральної холдингової
організації не мати права власності у
підрозділах своєї системи.
Відомою формою є холдинг надан
ня послуг, в якій центральна організа
ція надає послуги своїм членам, на
приклад, консультації з юридичних та
податкових питань.
Патентний і ліцензійний холдинг
всі свої права щодо патентів, вина
ходів та новацій зосереджує та цент
ралізує на рівні власного суб’єкта в
особі центральної холдингорганізації.
Робиться це з метою їхнього більшого
захисту та використання через вхо
дження до політично і господарськи
більш стабільних держав, в яких цент
ральне підприємство має своє місце
знаходження.
Фінансовий холдинг, залежно від
потреб своїх членів, забезпечує фінан
сові кошти з власних або інших джерел
фінансування. Він, на основі своєї
обізнаності, користується існуючими
пільгами в окремих державах, які
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забезпечують легкий доступ засобам
фінансування, що дозволяє більш ви
сокоприбуткове здійснення торговель
ної діяльності усієї холдингсистеми.
Існує й поділ на чисті та змішані
холдинги. Чистий холдинг здійснює
лише контрольноуправлінські та фі
нансові функції. Поки змішаний хол
динг, крім того, займається і певною
підприємницькою діяльністю — про
мисловим виробництвом, торгівлею,
транспортом, кредитнофінансовими
справами тощо.
Отже, про холдингові компанії
можна говорити не лише тоді, коли во
ни є власниками акцій своїх дочірніх
підприємств, а й тоді, коли система
підприємства (концерн) виділяє това
риство, в якого немає акцій, і яке за
їхній рахунок виконує певні завдання.
У практиці спостерігається, що до
сить часто, наприклад, адміністратив
на холдингова компанія і холдинг
з правами управління підприємствами
мають свої місцезнаходження в «до
машній» державі, а акціонерні патент
ноліцензійні та фінансові холдинги
для свого місцезнаходження обирають
держави, де їм надаються «пільги», з
точки зору реалізації їхніх цілей (лібе
ральне і позбавлене бюрократизму
законодавство, пільгові умови оподат
кування, політична стабільність, ста
більна господарська система вільного
обміну національної валюти, розвиток
ринку капіталу та цінних паперів
тощо).

4. Створення підприємств
і ТНК регіональних
економічних груп
4.1. Транс’європейські компанії
в праві Європейського Союзу
4.1.1. Загальний правовий режим
Транс’європейські компанії ство
рюються і здійснюють свою діяльність
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на основі корпоративного права ЄС,
яке визначає рамки всього правового
регулювання юридичних осіб у Євро
пейському Союзі. Загальний право
вий режим юридичних осіб у праві ЄС
має частковий і допоміжний характер.
Існують серйозні розбіжності у внут
рішньому законодавстві держав — чле
нів Союзу. Регулювання юридичних
осіб у ЄС перебуває на національному
рівні країнчленів. Корпоративне
право ЄС має субсидіарний характер.
Механізмом його реалізації є директи
ви, котрі приймаються на основі поло
жень § 2 ст. 44 Договору ЄС про сво
боду установи. У рамках розвитку
права ЄС відчувається тенденція руху
від більш загального регулювання в
Договорі до його деталізації й корегу
вання на основі регламентів. Такий
підхід виявляється більш «м’яким»
методом і формою гармонізації зако
нодавства, яка досягається за допомо
гою директив.
Розроблені й частково прийняті
протягом наступних 30 років директи
ви прийнято називати відповідно до
їхніх порядкових номерів, що відобра
жають черговість представлення під
готовлених проектів. Усього розробле
но 14 проектів директив, з яких набра
ли чинності дев’ять: V, IX, X та ХІІІ
директиви все ще не схвалені.
Можна виділити три основні на
прями гармонізації законодавства по
І Директиві 1968 р.: відкритість основ
них документів торговельного товари
ства, дійсність зобов’язань товариства,
умови і наслідки недійсності самого
товариства — всі ці завдання спрямо
вані на найбільший захист кредиторів
торговельних товариств з обмеженою
відповідальністю.
ІІ Директива 1976 р. також перед
бачає встановлення загального рівня
гарантій з боку торговельних това
риств щодо їхніх учасників і третіх
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осіб та регулює питання створення то
вариств і змінення їхнього статутного
капіталу. У законодавстві державчле
нів має бути визначений мінімальний
статутний капітал для створення і
функціонування акціонерного товари
ства в розмірі не менше 25 тис. євро,
який може бути сплачений тільки
активами, що мають економічне вира
ження.
До двох перших директив ЄС у га
лузі корпоративного права також
приєднується ХІ Директива 1989 р.,
яка встановила обов’язкове розкриття
торговельними товариствами інфор
мації про свої філіали, що знаходяться
на території іншої державичлена. Для
російських юристів інтерес становить
поширення вимог про обов’язкову
публікацію відомостей про філіали,
відкриті на території Європейського
Союзу торговельними товариствами з
третіх країн.
ІІІ Директива 1978 р. регулює деякі
питання, пов’язані зі злиттям акціо
нерних товариств і спрямована на
захист акціонерів товариств, що по
глинаються.
У 1982 р. набрала чинності VІ Ди
ректива, яка гармонізувала законодав
ство про поділ акціонерних товариств.
Захист прав акціонерів забезпе
чується наданням їм максимально
об’єктивної інформації про наступну
реорганізацію. Крім того, директиви
забезпечують охорону майнових інте
ресів третіх осіб, насамперед, креди
торів компанії, власників її облігацій.
Відокремлено серед директив ЄС
про торговельні товариства стоїть
прийнята в 1989 р. ХІІ Директива, яка
передбачає обов’язок державчленів
визнавати можливість створення та іс
нування товариств, у яких бере участь
лише один суб’єкт права. Торговельні
товариства можуть напряму створю
ватися однією особою або набувати та
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кого стану при об’єднанні всіх часток
участі у одного учасника.
У травні 2003 р. Європейська комі
сія оприлюднила план дій з удоскона
лення права компаній і корпоративно
го управління у Європейському Союзі
до кінця поточного десятиліття. План
передбачає пропозиції з удосконален
ня чинних директив і досягнення ком
промісу щодо проекту V Директиви,
яку планується прийняти до 2010 р. і
яка присвячена гармонізації націо
нального законодавства з широкого
кола питань, пов’язаних зі структурою
акціонерних товариств та повнова
жень їхніх органів управління.
Також розроблено проект ХІV Ди
рективи, що передбачає можливість
вільного (у повідомному порядку)
транскордонного переміщення голо
вного офісу юридичних осіб держав —
членів у межах Співтовариства. Все це
забезпечить глибшу гармонізацію
корпоративних відносин у Європейсь
кому Союзі [Право Європейського
Союза в вопросах и ответах / под ру
ководством С. Ю. Кашкина. — М.,
2005. — С. 187].
Європейським Союзом через не
ефективність міжнародноправових
механізмів обраний метод підготовки
достатньо однакового загальноєвро
пейського правового поля, а згодом —
створення наднаціональних транс’єв
ропейських компаній зі статусом юри
дичних осіб. Вони є єдиними органі
заційноправовими формами у мас
штабах усього ЄС. Створюються на
основі регламентів і вільні мати свою
юридичну адресу на всій території
Євросоюзу. Ця свобода діє і стосовно
юридичних осіб, які є комерційними
організаціями, котрі також визнані
суб’єктами права ЄС. Відповідно до
ст. 48 Договору про ЄС торговельні
товариства (companies of firms), що
створені згідно із законодавством
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однієї з державчленів, користуються
свободою самостійної економічної
діяльності нарівні з громадянами
Союзу на усій його території.
Фізичні й юридичні особи, рези
денти держав — членів ЄС, за умови
додержання національного законодав
ства конкретної держави, вправі
займатися господарською та комер
ційною діяльністю на її території, на
самперед створенням підприємств,
філіалів і агентств, що становить так
зване їхнє «право поселення». Юри
дична підстава цього права міститься
в Договорі про створення (статті 52,
54, 58). «Право поселення» є засобом
реалізації подальших цілей заснов
ників, які вони зможуть реалізувати
постійним здійсненням торговельної
діяльності в державах, які є місцем
знаходження їхніх підприємств. Важ
ливо підкреслити наявність позитив
ного результату в плані досягнутого
рівня гармонізації в національному за
конодавстві держав — членів ЄС у цій
нормотворчій матерії. Основними
цілями регулювання юридичних осіб
у праві ЄС є:
а) забезпечення свободи заснуван
ня юридичних осіб, а також усунення
перешкод на шляху відкриття філіалів,
представництв і дочірніх товариств на
території будьякої державичлена на
умовах національного режиму цієї дер
жави;
б) встановлення єдиних мінімаль
них вимог до юридичних осіб, насам
перед надання однакового захисту на
всій території ЄС учасникам і креди
торам юридичних осіб;
в) полегшення діяльності транс’єв
ропейських компаній зняттям бар’є
рів, що породжуються відмінностями,
які існують між національними право
вими системами.
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4.1.2. Характеристики
транс’європейського
акціонерного товариства
Мотивація ідеї про створення євро
пейської компанії (societas europea)
спиралася на відновлення формально
правового простору на рівні Союзу з
формування самостійного виду транс
національної або національної ком
панії. З цією метою в ЄС створено чис
ленні міжнародні транснаціональні
підприємства, серед яких були і ком
панії з будівництва комунікаційного
тунелю Мон — Блан між Італією та
Францією.
На рівні ЄС згідно з керівними
принципами взаємного співробітницт
ва існує система будівництва однако
вих законодавчих норм торговельних
підприємств для всіх держав його
членів. Так, наприклад, І Директива
[68/151/EWG від 9 березня 1968 р.]
регулює питання у зв’язку з опубліку
ванням даних про торговельні товари
ства в торговельних реєстрах, поки
ХІ Директива [89/666/EWG від
21 грудня 1989 р.] стосується відносин
у зв’язку з опублікуванням документів
про створення іноземних товариств, а
ХІІ Директива нормує положення вве
дення в усіх державах — членах ЄС то
вариств з обмеженою відповідальністю
як одночленного торговельного това
риства. Отже, суть полягає у тому, що
створення і юридичне становище таких
компаній регулюється на рівні Союзу, а
не правовими нормами національного
законодавства державчленів.
У реалізації ідеї створення компанії
із застосуванням європейського над
національного права з’явилися і певні
труднощі. Вони є як наслідком на
ступних змін юридичної основи, яка
спочатку спиралася на ст. 235, а потім
новим правилом про статут цих ком
паній стала ст. 100А Договору про
створення. Все це вплинуло на прий
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няття мультиваріантного способу
правового регулювання, з можливістю
застосування права Союзу, а також
національних норм країнчленів.
Європейська комісія запропонувала в
1970 р. прийняти статут наднаціональ
ної юридичної особи — Європейського
акціонерного товариства (ЄАТ). Робо
та над цим проектом тривала понад
30 років і лише в жовтні 2001 р. Рада
Європейського Союзу одноголосно
схвалила регламент, що містить Ста
тут ЄАТ (набрав чинності з 8 жовтня
2004 р.) та директиву, яка доповнює
Статут ЄАТ з питань участі праців
ників в управлінні [Regulation
№ 2157/2001 of 8 October 2001 on the
Statute for a European company (SE);
Directive 2001/86/ЄС of 8 October
2001 supplementing the Statute for a
European company with regard to the
Societies European Company with
regard to the involvement of employees.
Про це докладніше див.: Право Евро
пейського Союза в вопросах и отве
тах / под руководством С. Ю. Кашки
на. — М., 2005. — С. 89].
Європейська компанія створюється
у формі акціонерного товариства, а її
засновниками можуть стати акціо
нерні товариства і товариства з обме
женою відповідальністю із країн —
членів Союзу.
Для створення ЄАТ потрібно, щоб
усі юридичні особи, які об’єднуються
в цій формі або засновують ЄАТ, були
створені відповідно до законодавства
державчленів, були зареєстровані у
відповідних державах і їхні головні
контори перебували на території ЄС.
Крім того, для надання акціонерно
му товариству європейського характе
ру його засновники мають бути за
реєстровані принаймні в двох різних
державахчленах або мати протягом
двох років дочірнє товариство чи
філіал в іншій державічлені. Заснов
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ники можуть створювати Європейсь
ке підприємство самостійно чи злит
тям щонайменше двох акціонерних
товариств з різних країнчленів, чи
створенням спільного холдингу із що
найменше двох акціонерних това
риств з різних країнчленів, а також
створенням холдингу товариств з об
меженою відповідальністю. Євро
пейську компанію можуть створити і
спільні дочірні товариства Європейсь
кої компанії, мінімально з двома
підприємствами з державчленів або
вона створюється з уже існуючої
Європейської компанії. Так само її
можна заснувати і трансформацією
національних акціонерних товариств
у європейське товариствокомпанію.
Загальноєвропейський характер
ЄАТ підкреслюється тією вимогою,
що фірмова назва ЄАТ незалежно від
того, якою мовою вона наводиться,
має містити абревіатуру SE (від лат.
Societas Europea). Статут передбачає
значний мінімальний статутний капі
тал: не менше 120 тис. євро. Євро
пейське акціонерне товариство має бу
ти зареєстроване за місцем перебуван
ня, до того ж юридична адреса ЄАТ
має збігатися з місцем перебування го
ловної контори [Див. Кашкин С. Ю.
Ibidem. — С. 189].
Найважливішою перевагою нового
виду торговельного товариства, крім
уніфікованого правового статусу, є
спрощений порядок транскордонного
перенесення місця реєстрації ЄАТ
всередині товариства без зміни юри
дичної особи. Особлива увага, крім
того, приділяється належному дотри
манню прав дрібних акціонерів та
кредиторів ЄАТ.
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4.2. Інші види
наднаціональних юридичних осіб
у праві ЄС
4.2.1. Європейське об’єднання
зі спільною економічною ціллю
Крім Європейського акціонерного
товариства, особливе значення має і
Європейське об’єднання зі спільною
економічною метою (ЄОЕМ, англ.
European Economic Interest Grouping —
EEIG; фр. groupement d’ interet
economique). Водночас із розробленням
проектів про торговельні товариства у
1974 р. комісія виступила з пропо
зицією про надання правового статусу
особливому виду юридичної особи, що
одержав таку назву. Відповідний регла
мент було прийнято у 1985 р. і ЄОЕМ
стало історично першою національною
організаційноправовою формою юри
дичної особи в ЄС.
Основні джерела права, якими нор
мується становище ЄОЕМ, є Правило
Ради Європейської економічної спів
дружності НО213/85 [OJ, NoL 199].
Головна відмінність ЄОЕМ щодо
інших форм торговельних товариств
полягає в його меті, яка не обме
жується лише безпосереднім здійс
ненням господарської діяльності.
Вона спрямована насамперед на до
сягнення економічного результату на
користь його членів. Діяльність
ЄОЕМ має бути пов’язана з госпо
дарською діяльністю його учасників,
але аж ніяк не повинна повністю
заміняти її — інакше йтиметься про
спільне підприємство. Крім того, пере
шкодою, спрямованою на недопущен
ня перетворення ЄОЕМ на концерн,
є встановлення максимальної чисель
ності працівників — не більше 500.
Реалізація ідеї про створення EEIG
спирається на рішення французького
законодавства. ЄОЕМ на засадах
спільних економічних інтересів госпо
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дарських суб’єктів має на увазі това
риство двох чи більше фізичних чи
юридичних осіб. Засновується на пев
ний строк з метою використання всіх
можливостей співпраці у здійсненні
господарської та торговельної діяль
ності їхніх учасників або збільшення і
поліпшення його результатів. Заснов
никами ЄОЕМ можуть стати юри
дичні та фізичні особи з місцеперебу
ванням на території держав – членів
ЄС. Об’єднання реєструється в дер
жавічлені, а його створення і здійс
нення діяльності часто перебуває в
полі зору комісії ЄС при увазі до цих
питань антимонопольного органу.
ЄОЕМ на всій території Євро
пейського Союзу повинно мати
спроможність набувати права та вико
нувати обов’язки, від владного імені
укладати угоди і виступати в суді як
позивач та відповідач. ЄОЕМ має ри
си повного товариства і частково
асоціації юридичних осіб. Питання
надання ЄОЕЦ статусу юридичної
особи передане на розсуд національ
ного законодавства.
Об’єднання здійснює функції коор
динації та співпраці з метою досягнен
ня виконання зумовлених спільних
справ. Наприклад, це може бути
освоєння нової технології, вдоскона
лення організації праці, більш ефек
тивне поєднання різних видів діяль
ності, забезпечення сировиною тощо.
Засновується в галузі торгівлі, про
мисловості, ремеслі й сфері послуг.
Своєю крайньою метою має створення
умов для створення умов для збіль
шення прибутку своїх членів. На
практиці на основі вимог Комісії ЄС,
наприклад, створено Об’єднання Twi
ning Programme Enginering group
(TPEG) [Notise 92/C 148/08, OJ 1992].
Його діяльність охоплювала коорди
націю вивчення розвитку проектів і
відкриттів технічних рішень полі
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пшення системи безпеки ядерних ре
акторів, об’єднанням членів із Фран
ції, Італії, Іспанії, Голландії та Іспанії.
Так, наприклад, об’єднання «ORPHE»
створили сім засновників на рівні ма
лих і середніх підприємств з семи
різних членів ЄС з метою спеціалізації
в галузі дистрибуції фармакологічної
продукції на території держав — членів
Союзу. Можна також навести приклад
створення об’єднання «Assurpol», що
започаткували 50 страхових компаній і
14 компаній, які займаються перестра
хуванням, котрі спільно роблять про
фесійну організацію страхувателів, яка
покриває збитки, що виникають з пе
рестрахованих ризиків від забруднен
ня навколишнього середовища про
мисловими компаніями, що здійсню
ють свою діяльність у Франції. Стра
хові товариства мають право укладати
договори про перестрахування, із за
стосуванням премій страхування, що
відрізняються від тих, які передбачає
«Assurpol» [Див.: Hириh А., Цвeтко
виh П. Меhународно трговинсько
право, стручни есеjи, Правни факул
тет. — Ниш, 2001]. Об’єднання не має
на меті отримання прибутку. У разі як
що його діяльність все ж приносить
прибутки, вони розподіляються між
учасниками. Але слід підкреслити, що
засновники ЄОЕМ несуть необмеже
ну і солідарну відповідальність за
всіма зобов’язаннями об’єднання.

4.2.2. Європейський кооператив
У липні 2003 р. прийнятий Регла
мент про статут Європейського коопе
ративу [Regulation No — 1435/2003 of
July 2003 on the Statute for a European
Cooperative Society (SCE)], якому ко
респондує одночасно з нею прийнята
директива про участь працівників в уп
равлінні Європейським кооперативом.
У Плані дій Європейської комісії
2003 р. передбачається прийняття рег
ламентів про створення нових надна
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ціональних юридичних осіб, таких як
Європейське товариство з обмеженою
відповідальністю, Європейське това
риство взаємного кредитування,
Європейський фонд, Європейська
асоціація [Див.: Право Европейского

Союза в вопросах и ответах / под
руководством С. Ю. Кашкина. — М.,
2005. — С. 89].
(Продовження буде)

Вийшло друком видання:

Міжнародний комерційний арбітраж в Україні : теорія та законодавство /
Торг.$пром. палата України ; за заг. ред. І. Г. Побірченка. — К. : Вид. Дім «Ін
Юре», 2007. — 584 с.
У виданні розглянуто теоретичні аспекти міжнародного комерційного
арбітражу, зокрема, порядок укладення зовнішньоекономічних контрактів;
вимоги, що ставляться до арбітражної угоди як правової основи передачі
спору на розгляд у міжнародний комерційний арбітраж; підстави та порядок
оскарження рішень міжнародних комерційних судів; порядок визнання та
виконання арбітражних рішень за національним та іноземним
законодавством.
Наведені тексти міжнародних конвенцій, угод, їх статуси, а також
законодавчі акти України, інші документи, що регламентують діяльність та
порядок розгляду спорів Міжнародним комерційним арбітражним судом і
Морською арбітражною комісією при ТорговоLпромисловій палаті України.
Усі нормативні документи та статуси міжнародноLправових актів наведені станом на
липень 2007 р.
Видання розраховано на практикуючих юристів, адвокатів, спеціалістів, зайнятих у
сфері зовнішньоекономічної діяльності, наукових працівників, викладачів і студентів
юридичних та економічних вищих навчальних закладів.
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кандидат політичних наук,
доцент кафедри теорії та історії держави і права
(Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького)

З

моменту проголошення неза
лежності української держави в
1991 р. органи місцевого само
врядування пройшли цілий ряд кар
динальних змін. Становлення органів
місцевого самоврядування на терені
СРСР було розпочато Законом «Про
загальні засади місцевого самовряду
вання і місцевого господарства в
СРСР». Згідно з цим Законом місцеве
самоврядування визначалось як само
організація від 9 квітня 1990 р. грома
дян для розв’язання безпосередньо або
через органи, які вони обирають, усіх
питань місцевого значення, з огляду на
інтереси населення та особливості
адміністративнотериторіальних оди
ниць, на основі законів і відповідної
матеріальної та фінансової бази [1].
Початком відліку становлення ук
раїнського місцевого самоврядування
незалежної України можна вважати
7 грудня 1990 р., коли Верховною
Радою було ухвалено Закон «Про міс
цеві Ради народних депутатів Україн
ської РСР» [2].
Згідно з цим Законом місцеве само
врядування в УРСР визначалося як
територіальна самоорганізація грома
дян для самостійного вирішення без

посередньо або через державні та гро
мадські органи, які вони обирають,
усіх питань місцевого життя, керую
чись інтересами населення, на основі
законів УРСР та власної фінансово
економічної бази.
3 лютого 1994 р. Верховна Рада
України прийняла Закон України «Про
формування місцевих органів влади і
самоврядування», визначивши підста
ви дострокового припинення діяль
ності місцевих рад (міської, районної у
місті, обласної ради, а також Верховної
Ради Республіки Крим) [3].
Підписання Україною 14 червня
1994 р. Угоди про партнерство і спів
робітництво з Європейським Союзом
також вплинуло на проведення ре
форм. У статті 70 Угоди зазначалося,
що сторони зміцнюють співробіт
ництво в галузі регіонального розвит
ку та планування землекористування.
Згідно з цією Угодою передбачалося
налагодження прямих зв’язків між
відповідними районами та державни
ми організаціями, які займалися пи
таннями планування регіонального
розвитку з метою обміну інформацією
про шляхи і методи сприяння регіо
нальному розвитку [4].
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У статті 47 Конституційного дого
вору між Верховною Радою України
та Президентом України «Про основні
засади організації та функціонування
державної влади і місцевого самовря
дування в Україні на період до прий
няття нової Конституції України» від
5 червня 1995 р. було подане нове
визначення місцевого самоврядуван
ня — це гарантоване державою право
територіальних колективів громадян
та обраних ними органів місцевого са
моврядування самостійно вирішувати
всі питання місцевого значення в ме
жах Конституції і законів України [5].
Територіальною основою місцевого
самоврядування Договір визначав
село (сільрада), селище, місто. Пер
винними суб’єктами місцевого само
врядування проголошувалися терито
ріальні колективи громадян, які про
живали у селах (сільрадах), селищах,
містах.
Прийняття 28 червня 1996 р. Кон
ституції України [6] відкрило якісно
нові перспективи і напрями для роз
витку місцевого самоврядування. Зок
рема, згідно зі ст. 7 Конституції було
встановлено, що в Україні визнається і
гарантується місцеве самоврядування.
Було також визначене поняття та
суб’єкти місцевого самоврядування,
порядок формування його органів,
сферу відання, матеріальну і фінансо
ву основу. Остаточно було сформовано
визначення, що місцеве самоврядуван
ня — це право територіальної громади
(жителів села чи добровільного
об’єднання у сільську громаду жителів
кількох сіл, селища та міста) самостій
но вирішувати питання місцевого зна
чення в межах Конституції та законів
України. Стаття 140 Конституції, як
бачимо, первинним суб’єктом місцево
го самоврядування проголосила саме
територіальну громаду як самостійний
елемент самоорганізації громадян.
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Згідно з європейськими стандарта
ми в галузі місцевого самоврядування,
саме виборні органи є основними
носіями самоврядних повноважень,
головною формою самоорганізації те
риторіальних громад. Тому у ч. 3
ст. 140 Конституції проголошено, що
місцеве самоврядування здійснюється
територіальною громадою як безпосе
редньо, так і через органи місцевого
самоврядування, до яких належать:
сільські, селищні, міські ради, які фор
муються на основі загального, прямо
го, рівного виборчого права шляхом
таємного голосування; районні й об
ласні ради, що представляють спільні
інтереси територіальних громад сіл,
селищ та міст.
Якщо порівняти поняття місцевого
самоврядування у Конституції Украї
ни [6] і Європейській хартії про місце
ве самоврядування від 15 жовтня
1985 р. [7], то маємо деякі розбіжності.
Як зазначалося вище, місцеве само
врядування відповідно до Основного
Закону — це право територіальної гро
мади самостійно вирішувати питання
місцевого значення в межах Консти
туції та законів України. Стаття 3
Хартії під місцевим самоврядуванням
розуміє: «Право і реальна спромож
ність органів місцевого самоврядуван
ня в межах закону здійснювати регу
лювання і управління суттєвою част
кою суспільних справ, діючи в межах
закону, під свою відповідальність і в
інтересах місцевого населення» [7]. Як
бачимо з цих текстів, питання «реаль
ної спроможності» місцевого самовря
дування вирішувати місцеві справи
«під свою відповідальність і в інтере
сах населення» не було визначено в
Конституції України. Звичайно, такі
розбіжності можна пояснити тим, що
Хартія на час прийняття Конституції
ще не була ратифікована парламентом
України. Проте у зобов’язаннях Украї
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ни перед Радою Європи було зазначе
но, що протягом одного року з момен
ту вступу вона має підписати та рати
фікувати Європейську хартію про
місцеве самоврядування. Україна
вступила до Ради Європи 9 листопада
1995 р., тобто майже на момент прий
няття Конституції мала б бути рати
фікована Європейська хартія місцево
го самоврядування, чого зроблено не
було.
Також у Конституції України не бу
ло закріплено право місцевого само
врядування на свій автономний від
держави бюджет та свої податки і
збори. Стаття 95 Основного Закону
стосовно бюджетної системи України
встановила, що вона будується на за
садах справедливого і неупередженого
розподілу суспільного багатства між
громадянами і територіальними гро
мадами. Про те, що бюджетну систему
становлять державний бюджет та ав
тономний від державного місцевий
бюджет, в Конституції не зазначено.
Крім того, не знайшов відображення в
Основному Законі порядок форму
вання місцевих рад районного та об
ласного рівнів, що також створювало
проблеми функціонування органів
місцевого самоврядування. Як бачи
мо, процес змін, який був закладений
Конституцією України, потребував
обов’язкового законодавчого закріп
лення базовими законами.
Цілком зрозуміло, що без нового
закону про місцеве самоврядування
Конституція призводила до супереч
ностей між різними рівнями влади,
особливо в існуючій на той час кілька
ярусній системі управління в областях
і районах. Необхідно було встановити
рівновагу між контролем центральної
влади і субнаціональною автономією,
щоб мати справжню систему само
врядування, характерну для країн
Європи.
134

Як наслідок, 21 травня 1997 р. Вер
ховна Рада прийняла Закон України
«Про місцеве самоврядування в Украї
ні» [8], що був конче необхідним у
ситуації, яка склалася на місцях, особ
ливо у відносинах між державними
адміністраціями та органами місцево
го самоврядування.
Більшість положень Закону були
максимально узгоджені з Європей
ською хартією про місцеве самовряду
вання від 15 жовтня 1985 р., проте
виникали і суперечності, і невизначе
ності. Менш як через два місяці, а саме
15 липня 1997 р., Україна ратифікува
ла Європейську хартію про місцеве
самоврядування, що підкреслило
європейський вибір нашої держави в
галузі державотворення та функціону
вання самоврядних інституцій.
Ратифікація Хартії зобов’язала
Україну дотримуватися її принципів у
діяльності органів місцевого самовря
дування, тим більше, що Хартія була
ратифікована парламентом без будь
яких застережень. Серед основних
принципів, визначених у Європей
ській хартії про місцеве самовряду
вання, слід виокремити: принцип
правової автономії, принцип організа
ційної автономії та принцип фінансо
вої автономії.
Суть принципу правової автономії
органу місцевого самоврядування
полягає в тому, що він має власні по
вноваження, визначені Конституцією
і законами [9, 19]. Згідно з п. 4 ст. 4
Європейської хартії про місцеве само
врядування, ці повноваження мають
бути повними і виключними. Вони не
можуть скасовуватися чи обмежува
тися іншим, центральним або регіо
нальним органом, якщо це не передба
чено законом. На жаль, цей принцип
не втілений ні в Конституції України,
ні у Законі України «Про місцеве са
моврядування в Україні» стосовно
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місцевого самоврядування на район
ному та обласному рівнях.
Стаття 44 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»
запроваджує поняття делегованих
повноважень. Згідно зі ст. 44 цього За
кону районні та обласні ради делегу
ють відповідним місцевим державним
адміністраціям цілий ряд повнова
жень в галузях підготовки і внесення
на розгляд ради проектів програм
соціальноекономічного та культурно
го розвитку відповідно районів і обла
стей, цільових програм з інших
питань, а в місцях компактного про
живання національних меншин —
також програм їх національнокуль
турного розвитку, проектів рішень;
підготовки пропозицій до програм
соціальноекономічного та культурно
го розвитку відповідно областей та
загальнодержавних програм еконо
мічного, науковотехнічного, соціаль
ного та культурного розвитку України;
забезпечення збалансованого еконо
мічного і соціального розвитку відпо
відної території, ефективного викори
стання природних, трудових і фінан
сових ресурсів та ін. [8].
Отже, фактично ідея самовряду
вання на регіональному рівні лише
задекларована і виконується не в
повному обсязі.
Наступний принцип організаційної
автономії визначає, що органи само
врядування мають можливість визна
чати власні внутрішні адміністративні
структури з урахуванням місцевих
потреб і необхідності забезпечення
ефективного управління (ч. 1 ст. 6
Європейської хартії про місцеве само
врядування). У статті 8 Хартії зазна
чено, що будьякий адміністративний
нагляд за органами місцевого само
врядування може здійснюватися лише
згідно з процедурами та у випадках,
передбачених Конституцією або зако
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ном. Адміністративний нагляд за
діяльністю органів місцевого самовря
дування, як правило, має на меті лише
забезпечення дотримання закону та
конституційних принципів. Якщо
прослідкувати втілення цього прин
ципу в Україні, то маємо досить часто
його порушення, особливо зі сторони
органів виконавчої влади, які «брали
на себе» функції самоврядних органів
[9, 19].
Сутність принципу фінансової
автономії згідно з ч. 1 ст. 9 Європейсь
кої хартії про місцеве самоврядування
полягає в тому, що органи місцевого
самоврядування мають право в рамках
національної економічної політики на
власні адекватні фінансові ресурси,
якими вони можуть вільно розпоря
джатися в межах своїх повноважень.
Частина цих фінансових ресурсів
формується за рахунок місцевих по
датків та зборів, розмір яких вони ма
ють повноваження встановлювати в
межах закону самостійно. Проте міс
цеві податки і збори, визначені поста
новою Кабінету Міністрів України від
20 травня 1993 р., не забезпечують в
повному обсязі наповнення місцевих
бюджетів, тим більше досить часто
має місце фінансування діяльності
місцевих державних адміністрацій за
рахунок місцевих бюджетів. Держава
також напряму втручається у процес
здійснення видаткової частини місце
вих бюджетів. Приймаючи закони,
Верховна Рада досить часто надає
різного роду пільги соціально незахи
щеним громадянам, які відшкодову
ються за рахунок місцевих бюджетів,
а не за рахунок Державного бюджету
України.
Як бачимо, положення Європейсь
кої хартії про місцеве самоврядування
виконуються не в повному обсязі, що є
досить дивним. Україна пройшла дов
гий шлях вступу до Ради Європи і,
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здавалося б, необхідно було б макси
мально наближувати власне законо
давство до стандартів європейської
спільноти, тому що після ратифікації
Європейської хартії про місцеве само
врядування з боку Конгресу місцевих
і регіональних влад Європи, який є
одним із найважливіших органів Ради
Європи, почав проводитися моніто
ринг дотримання положень Хартії.
Саме з цього приводу у Ради Європи
до України виникло ряд дорікань.
Конгрес місцевих і регіональних влад
Європи (далі — КМРВЄ) кілька разів
обговорював ці питання на своїх
засіданнях, і наслідком цього стали
рекомендації стосовно стану справ у
сфері місцевої та регіональної демо
кратії в Україні [10, 49].
Основними положеннями цих ре
комендацій було проведення демокра
тичних реформ по всій країні для того,
щоб обрані обласні, районні та міські
ради мали власні адміністрації, підпо
рядковані та підзвітні їм, і щоб запро
понований парламентом закон про
місцеві адміністрації, на який у той час
Президентом було накладено вето, був
прийнятий [10, 49].
Особливу увагу Конгрес звернув на
досягнення в Україні кращого співвід
ношення між потребами центрального
та місцевого апарату міста Києва та
Севастополя в галузі передання їхнім
головам та радам власних адмініст
рацій, які були б їм підпорядковані та
підзвітні відповідно до ст. 3 Євро
пейської хартії про місцеве самовря
дування.
Особливо критичними для України
були резолюція № 48 та Рекомендація
№ 68, які відзначали дефіцит законо
давства щодо місцевого самоврядуван
ня, фінансовоекономічних проблем,
невідповідність Хартії організації
структур місцевого самоврядування
регіонального рівня. За результатами
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цих документів було видано спеціаль
не доручення Президента України,
Прем’єрміністра України, прийнята
Постанова Верховної Ради України
[11, 86].
Українська сторона не могла зали
шити ці рекомендації поза увагою,
тому 14 січня 1998 р. Верховна Рада
України прийняла Закон України
«Про вибори депутатів місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів».
Згідно з цим Законом вибори депу
татів сільських, селищних, міських,
районних у містах, районних, обласних
рад, а також сільських, селищних,
міських голів є вільними і відбувають
ся на основі гарантованого Консти
туцією України та законодавством за
гального, рівного і прямого виборчого
права шляхом таємного голосування.
Також у Законі було детально регла
ментовано порядок створення вибор
чих округів, особливості діяльності ви
борчих комісій, порядок реєстрації
кандидатів у депутати, проведення
голосування й передвиборчої агітації
та ін.
З метою підвищення ефективності
здійснюваних заходів у сфері держав
ного будівництва в Україні та забезпе
чення узгодженої співпраці органів
виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування Указом Президента
від 13 грудня 2000 р. було створено
Національну Раду з узгодження діяль
ності загальнодержавних і регіональ
них органів та місцевого самовряду
вання як консультативнодорадчий
орган при Президентові України.
7 червня 2001 р. було прийнято За
кон України «Про службу в органах
місцевого самоврядування», який
регулював правові, організаційні, ма
теріальні та соціальні умови реалізації
громадянами України права на службу
в органах місцевого самоврядування,
визначав загальні засади діяльності
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посадових осіб місцевого самовряду
вання, їх правовий статус, порядок та
правові гарантії перебування на
службі в органах місцевого самовря
дування [12]. Передбачалося, що
служба в органах місцевого самовря
дування — це професійна, на постійній
основі діяльність громадян України,
які обіймають посади в органах місце
вого самоврядування, що спрямована
на реалізацію територіальною грома
дою свого права на місцеве самовряду
вання та окремих повноважень орга
нів виконавчої влади, наданих зако
ном (ст. 1 Закону).
На цей же час припали візити до
повідачів КМРВЄ, і, на жаль, їхні
відгуки про стан реформ органів
місцевого самоврядування в Україні
мали критичний характер. Зокрема,
відзначалося про:
1) дефіцит законодавства щодо
місцевого самоврядування, особливо в
частині чіткого розмежування повно
важень між місцевими органами вико
навчої влади та органами місцевого
самоврядування;
2) велику кількість так званих де
легованих повноважень, що позбавляє
суб’єкти місцевого самоврядування
організаційноправової самостійності;
недосконалий статус органів місцево
го самоврядування регіонального
рівня; невизначеність правових фінан
совоекономічних основ місцевого са
моврядування тощо;
3) брак «політичної волі» щодо
здійснення адміністративної реформи
на місцевому і регіональному рівнях
на засадах децентралізації державного
управління, деконцентрація владних
повноважень, субсидіарність, кон
солідація ресурсного забезпечення і
стратегічного планування розвитку
територіальних громад;
4) відсутність прозорих процедур
розв’язання так званих компетенцій
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них спорів і конфліктних ситуацій на
місцевому і регіональному рівнях, на
самперед, у судовому порядку;
5) невиконання і неімплементо
ваність в повному обсязі у національ
не законодавство положень Європей
ської хартії місцевого самоврядуван
ня; необізнаність з її змістом
представників місцевого самовряду
вання; державних службовців, насе
лення [11, 86].
Такі відгуки, зрозуміло, пішли не на
користь іміджу України на міжна
родній арені. У цей час планувалася
Конституційна реформа, яка повинна
була вирішити цілий ряд питань у
галузі місцевого самоврядування,
особливо у сфері розподілу фінансо
вих ресурсів між місцевими бюджета
ми і Держбюджетом України. Проте у
Законі України «Про внесення змін до
Конституції України» від 8 грудня
2004 р. ці питання відображені не бу
ли. У Прикінцевих положеннях вказа
ного нормативного акта було зазначе
но, що у разі неприйняття Верховною
Радою України до 1 вересня 2005 р.
Закону України «Про внесення змін
до Конституції України щодо удоско
налення системи місцевого самовря
дування», цей Закон набирає чинності
з 1 січня 2006 р. Проте визначеного
Закону, на превеликий жаль, так і не
було прийнято.
Прослідковуючи зміни в націо
нальному законодавстві про місцеве
самоврядування, необхідно зазначити,
що вони були максимально направ
лені на приведення у відповідність до
Європейської хартії місцевого само
врядування.
У своєму розвитку органи місцево
го самоврядування значною мірою
залежали від зовнішньополітичного
курсу нашої держави і, особливо, від
кроків на європейському політичному,
економічному та правовому полі. Ке
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руючись цим, автор умовно поділив
становлення самоврядних інститутів в
Україні на кілька етапів, які залежали
саме від європейської політики.
Перший етап (1990–1995 рр.) харак
теризувався визначенням зовнішньо
політичних пріоритетів України. Саме
в цей період було проголошено курс на
європейську інтеграцію; підписано
Угоду про партнерство і співробіт
ництво з ЄС, що передбачала співпра
цю на регіональних рівнях; здійснюва
лося реформування законодавства про
місцеве самоврядування: прийняття
законів України «Про місцеві ради
народних депутатів Української РСР
та місцеве самоврядування», «Про
представника Президента», нова
редакція Закону «Про місцеві Ради на
родних депутатів та місцеве регіональ
не самоврядування», підписання Кон
ституційного договору та ін. Важливою
подією стало набуття членства України
в Раді Європи в листопаді 1995 р., що
підштовхувало нашу державу здійсню
вати реформи самоврядних органів від
повідно до взятих зобов’язань при
вступі до цієї організації.
Другий етап (1995–1997 рр.) від
значений прийняттям Конституції
України, в якій визначались правові
засади створення та функціонування
органів місцевого самоврядування.
Особливої уваги заслуговує прийнят
тя у 1997 р. нового Закону України
«Про місцеве самоврядування», який

базувався на положеннях Європей
ської хартії місцевого самоврядуван
ня, і саме в цьому році Україна без за
стережень ратифікувала цю хартію.
Третій етап (1997–2004 рр.) запо
чаткував якісно новий рівень розвит
ку самоврядних органів. Виконуючи
нормативи Європейської хартії та вра
ховуючи рекомендації Ради Європи та
ЄС, було здійснено цілий комплекс
заходів, направлених на підвищення
ефективності роботи органів місцево
го самоврядування з метою приведен
ня їх до вимог європейської
спільності, зокрема: прийнято закони
України «Про вибори депутатів місце
вих рад та сільських, селищних,
міських голів», «Про службу в органах
місцевого самоврядування», «Про
органи самоорганізації населення»,
Указом Президента від 13 грудня
2000 р. було створено Національну
Раду з узгодження діяльності загаль
нодержавних і регіональних органів та
місцевого самоврядування та ін.
Незважаючи на наявні супереч
ності й недоліки в українському зако
нодавстві стосовно здійснення само
врядними органами своїх функцій та
повноважень, маємо зазначити, що ос
новні принципи місцевого самовряду
вання в Україні відповідають вимогам
європейської спільноти, визначених у
Хартії про місцеве самоврядування та
інших міжнародних актах.
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Р

озбудова на демократичних,
правових засадах української
державності об’єктивно привели
до пошуку такої організації адміні
стративнотериторіального устрою,
яка б відповідала як національним
інтересам, так і світовим стандартам
та була спрямована на забезпечення
сталого соціальноекономічного роз
витку України, забезпечення прав і
свобод громадян. Результатом такого
пошуку є трансформація структури
місцевої влади, створення принципо
во нової децентралізованої системи
управління, закріплення сучасних ос
нов взаємовідносин органів виконав
чої влади та органів місцевого само
врядування.
Важливе місце у системі адміністра
тивнотериторіального устрою будь
якої держави посідає місто, оскільки
воно є ареною функціонування тери
торіальної громади, простір, у якому
виникають, реалізуються та захища
ються різноманітні інтереси. Міста
віддзеркалюють всі економічні, полі

тичні, господарські інтереси, які відбу
ваються у суспільстві. Вони мають
власні закономірності розвитку та
функціонування, є центрами економіч
ного, політичного і духовного життя
людини та у цьому сенсі рушіями про
гресу. Тому на сучасному етапі розвит
ку українського державотворення про
блема такої адміністративнотери
торіальної одиниці як місто, є вельми
актуальною.
Як свідчить історія, адміністратив
нотериторіальний поділ в Україні
упродовж століть змінювався багато
разів. Це пояснюється тим, що її тери
торія протягом багатьох років перебу
вала у складі різних держав (Литви,
Польщі, АвстроУгорщини, Росії),
тому становлення міст в Україні тісно
пов’язане з присутністю на її території
монголотатар, литовців, угорців то
що. Однак міста завжди посідали
головне місце в територіальному поді
лі української держави і відігравали
важливу роль в її економічному,
політичному і культурному розвитку.
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Система управління в українських
містах має давню історію. Вона тра
диційно базувалася на використанні
різних історичних форм місцевого
самоврядування (вічового права, маг
дебурзького права, козацького само
врядування, земства тощо), що відпо
відало загальним тенденціям розвитку
європейської цивілізації.
Упродовж тривалого історичного
періоду реальна дійсність і наука
змінювали підходи і ціннісні орієнтації
до проблеми статусу міста у системі
адміністративнотериторіального уст
рою держави. Однак, незважаючи на
всі економічні, політичні, соціальні,
правові перетворення, розуміння того,
що місто є певною соціальноправовою
цінністю, яка сприяла розвитку держа
ви, демократичних інституцій і прогре
су людства, завжди було домінуючим у
політиці українського державотворен
ня і держава на будьякій стадії її роз
витку сприяла створенню, укріпленню
та розвитку міст.
На сучасному етапі розбудови ук
раїнської держави питанням адмініст
ративнотериторіального устрою, зок
рема і статусу міста, більшою чи мен
шою мірою присвячені наукові праці
вченихправознавців: М. Баймурато
ва, О. Батанова, Р. Давидова, І. Зайця,
В. Кампа, В. Кравченка, М. Орзіха,
В. Погорілка, Ю. Тодики, О. Фрицько
го, В. Шаповала, В. Шкабаро та ін.
Однак процес реформування правово
го статусу міста на сьогодні потребує
фундаментального вивчення практи
ки і досвіду в галузі територіальної
організації влади в Україні.
Метою цієї статті є спроба проана
лізувати та розкрити окремі аспекти
удосконалення такої адміністративно
територіальної одиниці, як місто.
Термін «місто» характеризують
багато критеріїв. Ще М. Вебер визначав
багатоаспектність цього поняття, ви
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окремлюючи економічне, політико
адмістративне й правове поняття міста
[1, 317]. І за сучасних умов це поняття
має достатньо велике значення для кон
ституційного права, оскільки ст. 133
Конституції України визнала місто од
ним з елементів системи адміністратив
нотериторіального устрою держави.
За своєю сутністю місто є певною
частиною території держави з визна
ченими межами, на якій постійно про
живає населення, котре у процесі
спільної діяльності, користуючись на
даним законом правом здійснювати
місцеве самоврядування під свою від
повідальність, вирішує питання еко
номічного, соціального, культурного
характеру, створення необхідних умов
для життєдіяльності як міста в цілому,
так і кожного мешканця міста окремо,
і в цьому проявляється його соціальне
призначення.
За змістом місто є сукупністю людсь
ких ресурсів, індустріальних, транс
портних, житлових, екологічних, куль
турних інститутів на певній території,
які функціонують як єдиний цілісний
механізм. За формою місто — це специ
фічний населений пункт, який виріз
няється від спільних населених пунктів
особливим видом діяльності мешканців
міста, як правило, не аграрного, а пере
важно промислового, торговельного,
фінансового, або культурного характеру
і більш високим рівнем організації
суспільного та політичного життя і
значною чисельністю населення.
В юридичній науці та практиці пи
тання про населений пункт як адмі
ністративнотериторіальну одиницю,
є дискусійним. Так, місто як населе
ний пункт проявляє себе як частина
комплексно заселеної території Украї
ни, котра склалася внаслідок госпо
дарської та іншої суспільної діяльнос
ті, має сталий склад населення, власну
назву та зареєстрована в порядку
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передбаченому законом [2, 605–607].
Місто як адміністративнотерито
ріальна одиниця є просторовою осно
вою для організації та діяльності
місцевих органів державної влади і
органів місцевого самоврядування.
У цьому випадку до структури міста
можуть входити адміністративноте
риторіальні одиниці, зокрема райони в
містах.
Сутність нових змін, принесених
урбанізацією, місцевим самовряду
ванням ідеями та принципами субси
діарності, надає місту всі властивості
об’єкта системного дослідження.
Сучасні міста є своєрідною історич
ною спадщиною. Їх місцезнаходження
у визначеному географічному середо
вищі було продиктоване вимогами тих
функцій, для виконання яких місто і
виникло. Протягом історичного роз
витку міст їх функції зазнавали
еволюційних змін.
Істотними умовами правильного
функціонування і розвитку міста є
відповідне управління містом і вплив
на його розвиток, а також розпоря
дження фінансовими коштами та ма
теріальними цінностями, необхідними
для забезпечення конкретних потреб,
пов’язаних із розвитком міста.
З огляду на те, що у процесі своєї
діяльності міста вступають у правовід
носини, вони є одним із суб’єктів
таких правовідносин, оскільки вхо
дять до структури держави, тобто є її
структурною одиницею [3, 385].
Характеристика міста як суб’єкта кон
ституційного права проявляється у
тому, що воно має свої закріплені в
правових актах межі, своє наймену
вання, органи місцевої влади, владні
повноваження яких поширюються на
відповідну територію та населення, що
проживає у цьому місті. Отже, суб’єк
том права є адміністративнотери
торіальна одиниця, тобто частина
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території держави, що певним чином
організована.
Місто є цілісним, єдиним організ
мом, якому притаманні власні специ
фічні риси. Характеристика кожного
міста включає економікогеографічне
положення, виникнення і розвиток,
функціональне призначення та роль в
системі виробництва і розселення дер
жави, промисловий, науковий та про
світницький потенціал, інформацію
про демографію і соціальнокультурну
сферу, визначені пам’ятки і архітек
турні домінанти. Місто як специфічне
утворення обумовлене суспільством,
що виконує у ньому певні функції та
реалізує його інтереси через створені
органи місцевого самоврядування.
Одним із головних завдань, що ви
никають у процесі пізнання сутності,
генезису і закономірностей розвитку
міст, є науково обґрунтована їх кла
сифікація, яка потрібна для визначен
ня місця конкретного міста як серед
інших міст і населених пунктів, так і в
цілому в системі адміністративноте
риторіального устрою. Вона дозволяє
знайти в кожному з них найбільш
суттєве, що створене загальними зако
номірностями розвитку. На основі ти
пології міст можна отримати їх цілісну
характеристику, оскільки тип міста є
своєрідною короткою, гранично стис
лою його формулою. Видова характе
ристика міст має не лише наукове, але
й велике практичне значення. Вона
необхідна для розроблення на основі
отриманої типології науково обґрун
тованих напрямів перспективного
розвитку міста з урахуванням їх регіо
нальних особливостей [4, 176]. Кожен
вид міст відрізняється своїми особли
востями організації повсякденного
життя, має свої соціологічні, еконо
мічні, екологічні і культурологічні
характеристики, а також специфічні
інтереси міської територіальної грома
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ди, які безпосередньо впливають на
існування та розвиток цих важливих
соціальних спільнот, реалізацію ними
функцій і повноважень, закріплень у
законодавстві [5, 126].
Територія міста може поділятися
на окремі мікрорайони та інші мікро
структури (вулиці, квартали, дільниці,
житлові масиви та ін.), що є відпо
відно до Конституції та законів Украї
ни територіальною основою для ство
рення органів самоорганізації насе
лення. Найменування і перейменуван
ня складових міста проводиться за
рішенням міської ради з урахуванням
думки громадян, які проживають на
його території або його складових.
Нині міста набувають якісно нових
рис, а це потребує нового підходу до
проблем їх розвитку, зокрема пере
орієнтації інвестиційної політики у
містах на комплексний характер їх
розвитку, на посилення дієвості люд
ського фактора у прискоренні соціаль
ноекономічного розвитку міст.
Міста в системі адміністративно
територіального поділу України завж
ди існували як результат діяльності
держави з організації і вдосконалення
власних територій та вирішення пи
тань регіонального рівня. Міста тра
диційно є територією зосередження
значних ресурсів і джерел впливу. Во
ни за всіх історичних періодів були
важливими екологічними, промисло
вими, торговельними, політичними і
культурними центрами, ідеальними
місцями для активної суспільної та
соціальної діяльності людей. В історії
людства місто завжди було осередком
демократичних традицій. І сьогодні
саме в містах концентруються широкі
кола інтелігенції та підприємств, на
укова та управлінська еліта — основи
сучасного середнього класу.
Слід зауважити, що без міст існу
вання держави взагалі неможливе,
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оскільки частка держави значною
мірою визначається розвитком її міст.
Важко переоцінити роль міст у роз
витку європейської цивілізації. Розви
ток міст, зазвичай, відбувався не в іде
альних умовах, оскільки існувало ба
гато перешкод, які слід було долати.
Одні міста переборювали їх відносно
легко, інші — зустрічалися з майже
нездоланими перешкодами, що при
зводило до стагнації і навіть регресу
їхнього розвитку. Однак вони завжди
протягом всієї нової історії слугували
центрами консолідації націй [6, 6].
У загальному плані умови розвитку
міст залежать від їх розташування,
історичної спадщини і, передусім, від
сформованої функціональної структу
ри. Зростаюча самостійність міст
приводила до певної незалежності в
управлінні господарськими справами.
Міста, володіючи розвиненою
інфраструктурою, мають можливість
створювати найкращі передумови для
інтенсивного розвитку України, забез
печують територіальногосподарську
інтеграцію нашої держави і зміцню
ють її економічну цілісність. У містах
перебуває основний виробничий, інте
лектуальний і духовний потенціал,
тому саме їм належить вирішальна
роль у переході України до нового
цивілізованого і науковоінформова
ного суспільства, в якому духовність,
громадянська злагода, право на працю,
свобода людини та гідні умови її жит
тя мають забезпечуватися владою і
державою [7, 46].
Значення міст не обмежується тим,
що вони виступають в ролі адміністра
тивних центрів держави. Саме в містах
проявляється політичне життя держа
ви, народжуються передові суспільні
починання, формуються стимули щодо
подальшого соціальноекономічного
розвитку міста і всієї держави в цілому.
Міста перетворилися на адміністратив
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нотериторіальні одиниці з відносною
автономією, які об’єднують спільноти
людей з певними інтересами та побудо
ваною системою управління, організа
цією комунального господарства, бу
дівництва та інших складових міського
господарства.
Міста всіх рівнів посідають місце
повноправних одиниць адміністратив
нотериторіального устрою України.
Вони є складним об’єктом управління,
який є певною цілісністю, що скла
дається із взаємопов’язаних і допов
нюючих одне одного ланцюгів, котрі
впливають на якісні й кількісні харак
теристики цілісності.
Правова природа міста пов’язана з
територіальними громадами та їх
об’єднаннями, а також з такими інсти
тутами конституційного ладу, як гро
мадянське суспільство, національні
меншини, місцеве самоврядування.
Розвиток будьякого територіального
утворення неможливий без управлін
ня діяльністю населення, що формує
місцеву громаду. Місто реалізує свої
конституційні права через правову ак
тивність населення. Існує широке ко
ло економічних, технологічних, соціо
культурних факторів, які впливають
на розвиток сучасного міста, але осно
вою міського розвитку є пряма участь
мешканців міста у здійсненні управ
ління місцевими справами, що реалі
зується через органи місцевого само
врядування.
Доводиться констатувати, що чинне
законодавство України недостатньо ди
ференціює статус міст. Не вирішеним
залишається питання щодо правового
статусу обласних центрів, райцентрів,
містмільйонників, малих міст, курорт
нооздоровчих міст тощо. На сьогодні
законодавчо не врегульовані питання
щодо недоторканності кордонів адмі
ністративнотериторіальної одиниці, не
визначені межі права їх власності.
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На недосконалість та супереч
ливість існуючого в Україні адмініст
ративнотериторіального устрою не
одноразово вказувалося як у наукових
колах, так і представниками практики
муніципального руху. І це об’єктивно,
оскільки він не є перспективним для
подальшого розвитку України і супе
речить статтями 132–133 Конституції
України, тому треба розпочати опра
цювання наукових основ нового
адміністративнотериторіального уст
рою, який «потребує не просто суттє
вих змін, а змін принципових» [8, 17].
Доцільно, щоб статус міст визна
чався принципами визначення кор
донів міст, дотриманням представ
ницьких і виконавчих органів влади в
містах, структурою і повноваженнями
органів державної влади та органів
місцевого самоврядування на тери
торії міст, наявністю комунальної
власності, а також структурою форму
вання, використання і співвідношення
міського і державного бюджетів.
Світовий досвід свідчить про мож
ливість і необхідність прийняття зако
нодавчих актів, які б закріплювали
основні питання життєдіяльності кон
кретних міст, враховуючи чисельність
населення, історію, динаміку розвитку
тощо.
Місто є складною соціальною
системою, всі елементи і блоки якої
взаємопов’язані і впливають один на
одного. Характер та якість зв’язків
постійно змінюються, розвиваються й
удосконалюються. Соціальноеко
номічні процеси стають все складні
шими. Практична реалізація право
суб’єктності міста здійснюється в
процесі діяльності всіх підсистем, які
становлять систему «місто» і до яких
належать:
економіковиробнича
(галузі спеціалізації у виробництві і
сільському господарстві, науковому і
культурному обслуговуванні); вироб
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2009 • № 4 • ISSN 0132 1331 •

МІСТО ЯК СКЛАДОВА АДМІНІСТРАТИВНО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

нича інфраструктура (база будін
дустрії і паливноенергетичний ком
плекс, а також всі види виробничої
комунікації); соціальнокультурна і по
бутова інфраструктура (включаючи
житло, транспорт, установи культурно
го, побутового і торговельного обслуго
вування, просвіти, охорони здоров’я
тощо); населення (з його розчленову
ванням на соціальну, демографічну,
соціальнопрофесійну структури і
структуру груп за типом образу життя і
характеру споживання); екологічна
(територія, води, повітря, насадження
тощо); соціальноінституційна (дер
жавне і муніципальне управління);
просторовомістобудівна (планування
і взаємне розміщення об’єктів вироб
ничого і невиробничого призначення,
житла і комунікацій) [9, 140].
Важливим елементом у право
суб’єктності міста є правосуб’єктність
територіальної громади, адже тери
торіальна громада складається з
жителів міста. Однак вони ще слабо
залучені у вирішенні самоуправлін
ських справ. Функції територіальних
громад мають визначати основні на
прями та види муніципальної діяль
ності. Враховуючи правову природу
міста, його функції складаються з
функцій територіальної громади, орга
нів міського самоврядування, функцій
посадових осіб міста, тобто вони кон
центрують ці напрями і види діяль
ності всіх елементів механізму здійс
нення функцій і повноважень міста.
Діапазон функцій, які здійснюють
міста, дуже широкий.
За своєю природою сутність функ
цій міста є проявом його суб’єктивних
властивостей, вираженням його мож
ливостей, потреб та призначення.
Функції міста є такими напрямами
його діяльності, які властиві йому
протягом тривалого історично визна
ченого періоду його існування та роз
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витку. Вони відображають соціальне
призначення не лише міста, а й держа
ви в цілому та підпорядковані вирі
шенню завдань, що стоять перед дер
жавою. Саме правова природа міських
справ відображає сутність діяльності
міської влади та детермінує функціо
нальне призначення міста.
За своїм змістом функції міста є
сукупністю однорідних напрямів його
діяльності, що характеризується внут
рішньою єдністю та істотними відмін
ностями їх від інших напрямів.
За формою функції міста є сукуп
ністю основних видів міської діяль
ності, які становлять у широкому
розумінні локальну правотворчу
діяльність та міське управління, тобто
управління економікою, культурою,
соціальною сферою тощо. При цьому
характерно, що зміст та форма функ
цій перебувають у певному співвідно
шенні і не існують одне від одного:
зміст завжди реалізується в певній
формі, а кожна форма діяльності на
повнюється відповідним змістом [10,
124].
Функції міст нерозривно пов’язані
з функціями місцевого самоврядуван
ня, оскільки система місцевого само
врядування суттєво впливає на харак
тер здійснення містами їх функцій.
Передусім функції міст є функціями
їх територіальних громад, які мають
вплив на всю систему місцевого само
врядування. Водночас функції міст як
основні напрями і види діяльності
міської територіальної громади, орга
нів та посадових осіб міського само
врядування відображають сутність і
призначення функціонування держа
ви, оскільки територія міських громад
є державною, а міські жителі є грома
дянами держави. І функції держави та
її органів, і функції міст та міських
органів влади мають єдину спрямо
ваність — соціальну, і єдину мету —
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реалізація певних інтересів громадян,
вирішення проблем суспільства. Саме
орієнтація на проблеми міського насе
лення, а через те на окремі проблеми
суспільства в цілому, є свідченням
соціальної спрямованості функціону
вання та призначення міста.
Отже, удосконалення такої важли
вої та необхідної одиниці адміністра

тивнотериторіального устрою, як
місто, на науково обґрунтованій ос
нові має привести до вирішення таких
ключових проблем сьогодення, зокре
ма територіальних та інституційних
меж публічновладних повноважень
органів місцевого рівня з метою сти
мулювання соціальноекономічного
розвитку держави.
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У

листопаді 2008 р. в Україні було
розпочато акцію «16 днів проти
гендерної нерівності», яку іні
ціювало представництво ООН в Ук
раїні та міністерство з питань сім’ї, мо
лоді та спорту. Гендер (англ. gender, від
лат. gens — рід) визначають як соціаль
но сконструйовані ролі та обов’язки
жінок та чоловіків. Ця акція тривала
до 10 грудня 2008 р. із метою нагаду
вання всім про права жінок, оскільки,
за даними ООН, у світі щорічно від
500 до 2 млн жінок стають жертвами
дискримінації, насилля, рабства та
примусової проституції. Як зауважив
координатор системи ООН в Україні
Ф. О’Доннелл: «Ця статистика фактів
насильства над жінками свідчить про
те, що ми живемо у нецивілізованому
світі. Ми зможемо досягти цивілізова
ності лише тоді, коли зможемо забез
печити виконання прав жінок». На
жаль, українські реалії не дуже відріз
няються від світових. За даними
міністра сім’ї, молоді та спорту Украї
ни Ю. Павленко, кожна третя україн
ська жінка страждає від знущань як
фізичних, так і психологічних [1].

Отже, достатньо підстав стверджу
вати, що в суспільстві існує дискримі
нація жінок у різних соціальних
сферах життя.
Юридична енциклопедія визначи
ла, що дискримінація — це умисне об
меження або позбавлення прав певних
юридичних та фізичних осіб. Відбу
вається шляхом прийняття відпо
відного законодавства, фактично чи
приховано. Стосовно фізичних осіб
дискримінація здійснюється за різни
ми ознаками — раси, кольору шкіри,
статі, мови, релігії, політичних та
інших переконань, національного та
соціального походження тощо [2].
У сфері праці і занять згідно з
міжнародними документами термін
«дискримінація» охоплює: a) будьяке
розрізнення, недопущення або перева
гу, що робиться за ознакою раси, коль
ору шкіри, статі, релігії, політичних
переконань, іноземного походження
або соціального походження і призво
дить до знищення або порушення
рівності можливостей чи поводження
в галузі праці та занять; б) будьяке
інше розрізнення, недопущення або
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перевагу, що призводить до знищення
або порушення рівності можливостей
чи поводження в галузі праці та
занять [3].
Принцип рівності чоловіків та жі
нок є складовою принципу соціальної
рівності, але внаслідок його актуаль
ності, а також наявності історичних
коренів дискримінації жінок, він за
кріплюється як самостійне нормативне
положення в міжнародному праві, а та
кож національних правових системах.
Протиправність дискримінації випли
ває із загальновизнаних принципів і
норм Статуту ООН та міжнародних
актів про права людини, зокрема Кон
венція про дискримінацію в галузі
праці та занять 1958 р., Конвенція про
ліквідацію дискримінації щодо жінок
1967 р. («Жіноча конвенція»), Пекін
ська декларація 1995 р. тощо.
В Україні принцип рівності і недо
пущення обмеження прав жінок отри
мав нормативне закріплення в Основ
ному Законі нашої країни, Кодексі
законів про працю України, в Законі
Україні «Про забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чолові
ків» та інших нормативних актах.
Згідно зі ст. 24 Конституції України
жінки мають рівні з чоловіками права
і свободи. Рівноправність жінок у
сфері трудових відносин забезпе
чується наданням їм рівних із чоло
віками можливостей у професійній
підготовці, у праці та винагороді за
неї; спеціальними заходами щодо
охорони праці та здоров’я жінок;
створенням умов, які дають жінкам
можливість поєднувати працю з мате
ринством; правовим захистом, ма
теріальною і моральною підтримкою
материнства і дитинства, зокрема на
дання оплачуваних відпусток та ін
ших пільг вагітним жінкам і матерям.
Жінки є особливими суб’єктами
трудового права, можна сказати най
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більш уразливим прошарком населен
ня, тому що вони частіше, ніж чоло
віки поєднують трудову діяльність з
вихованням дітей, веденням домаш
нього господарства тощо. Для недопу
щення дискримінації у трудовій сфері
українська держава ввела законодавчі
заходи, спрямовані на викорінювання
обмеження прав жінок, зокрема Ко
декс законів про працю України
містить окремий розділ — «Праця
жінок», що містить статті про безпеку
праці і список робіт, заборонених для
жінок як небезпечні для їхнього здо
ров’я і життя (ст. 174), обмеження на
роботу жінок у нічний час (ст. 175),
пільги, надані вагітним жінкам і
жінкам з малолітніми дітьми (статті
176–186). Окрема правова норма пе
редбачає скорочений робочий день
для визначених категорій жінок:
вагітні жінки, жінки з дітьми у віці до
14 років або з дітьмиінвалідами у віці
до 16 років, зокрема дітей, над якими
вони здійснюють опіку, а також жінки,
що доглядають за хворими членами
родини (ст. 56) на їхнє прохання тощо.
Ряд положень у законах України «Про
зайнятість населення», «Про оплату
праці», «Про охорону праці» та інших
спрямовані на ліквідацію дискримі
нації стосовно жінок.
Закон України «Про зайнятість
населення» передбачає надання дер
жавою додаткових гарантій щодо пра
цевлаштування працездатним грома
дянам у працездатному віці, що вима
гають соціального захисту і не здатні
конкурувати на ринку праці на рівних
умовах, зокрема: а) жінкам, що мають
дітей у віці до 6 років; б) одиноким ма
терям, що мають дітей у віці до
14 років чи дітейінвалідів [4].
Важливим кроком на шляху до вста
новлення гендерної рівності в Україні
стало прийняття Закону України «Про
забезпечення рівних прав та можливо
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стей жінок і чоловіків», основною ме
тою якого є досягнення паритетного
становища жінок і чоловіків у всіх сфе
рах життєдіяльності суспільства шля
хом правового забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків,
ліквідації дискримінації за ознакою
статі та застосування спеціальних тим
часових заходів, спрямованих на усу
нення дисбалансу між можливостями
жінок і чоловіків реалізовувати рівні
права, надані їм Конституцією. Зазна
чений Закон вперше закріпив прогре
сивні демократичні положення захисту
прав жінок у трудовій сфері. Зокрема
ст. 17 визначила, що жінкам і чоловікам
забезпечуються рівні права та можли
вості у працевлаштуванні, просуванні
по роботі, підвищенні кваліфікації та
перепідготовці. При цьому роботода
вець зобов’язаний:
— створювати умови праці, які доз
воляли б жінкам і чоловікам здійсню
вати трудову діяльність на рівній
основі;
— забезпечувати жінкам і чолові
кам можливість суміщати трудову
діяльність із сімейними обов’язками;
— здійснювати рівну оплату праці
жінок і чоловіків при однаковій квалі
фікації та однакових умовах праці;
— вживати заходів щодо створення
безпечних для життя і здоров’я умов
праці;
— вживати заходів щодо унемож
ливлення випадків сексуальних дома
гань.
Вперше нормативного закріплення
отримало положення стосовно заборо
ни роботодавцями в оголошеннях
(рекламі) про вакансії пропонувати
роботу лише жінкам або лише чоло
вікам, за винятком специфічної робо
ти, яка може виконуватися виключно
особами певної статі, висувати різні
вимоги, даючи перевагу одній із ста
тей, вимагати від осіб, які влаштову
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ються на роботу, відомості про їхнє
особисте життя, плани щодо наро
дження дітей [5].
Однак поки що трудове законодав
ство характеризується відсутністю
конкретного механізму забезпечення
нормативних положень та, насампе
ред, санкцій за порушення конкретних
норм закону. На практиці діють нор
ми, що містять загальні положення,
які ускладнюють рішення конкретної
суперечки, наприклад: «Особи, що
винні в порушенні законодавства про
працю, несуть відповідальність відпо
відно до діючого законодавства»
(ст. 265 КЗпП України), «посадові
особи, винні в порушенні законодавст
ва України про зайнятість населення,
несуть відповідальність у встановле
ному порядку (ст. 35 Закону України
«Про зайнятість населення») та ін.
Питання про введення додаткових га
рантій для жінок у трудовій сфері, а
також санкцій за їхнє порушення, зок
рема за порушення принципу рівних
можливостей, — першочергове завдан
ня українських правотворців на сучас
ному етапі.
Слід зазначити, що незважаючи на
всі наведені вище законодавчі заходи
для забезпечення доступу до праце
влаштування, жінки в нашій країні
часто піддаються дискримінації за
статевою й віковою ознакою.
Частіше, ніж чоловіки, жінки
стають жертвами скорочення штату,
дискримінації при влаштуванні на ро
боту, сексуальних домагань, нерів
ності в оплаті праці (при тому, що в
країні існує система ставок оплати
праці на кожній конкретній посаді),
жінкам набагато складніше, ніж чо
ловікам, зайняти добре оплачувану
посаду тощо. Трудова дискримінація
стосовно жінок в Україні має істо
ричні корені, тому що й досі тради
ційною залишається думка, що основ
149

А. Пазенок

ним завданням жінки є домашня робо
та та виховання дітей, у той час як го
ловними годувальниками є чоловіки
[6]. Дослідження підтверджують, що
не лише жінкам із малолітніми дітьми
відмовляють у працевлаштуванні ви
нятково через їхнє материнство, але й
вся практика нерівної оплати праці
жінок заснована на переконанні, що
жінки не є основними годувальника
ми родин. У середньому в Україні
жінки одержують на 30 % менше, ніж
чоловіки, за однакову роботу [7].
Необхідно зауважити, що факт
нерівної оплати праці існує і в Євро
пейському Союзі. Найбільша дифе
ренціація у заробітній платі між
чоловіками і жінками нині існує в Ес
тонії, на Кіпрі і в Словаччині, потім
слідує Німеччина [8]. За даними
Нюрнберзького інституту праці та
трудових досліджень, жінки заробля
ють на 23 % менше, ніж чоловіки з
рівною кваліфікацією. Різниця в оп
латі праці, наприклад у Німеччині,
становить для різних професій від 84
до 825 євро в місяць. До того ж жінки
мають менше шансів отримати підви
щення, зокрема у ФРН кожний п’ятий
чоловік за 6 років отримував підви
щення, для жінок — це лише кожна де
сята [9].
В Україні жінки становлять 60 %
всіх фахівців із середньою й вищою
освітою, однак це не відбивається
прямо пропорційно на їхній конкурен
тоздатності на ринку праці, вони одер
жують менш престижні й гірше опла
чувані посади. Підприємства, що
подають заявки в служби зайнятості,
які друкують оголошення про прийом
на роботу, хоча і не обумовлюють статі
працівника, перевагу при працевлаш
туванні віддають усе ж таки чолові
кам. 55 % керівників задають жінкам,
що бажають одержати роботу, додат
кові питання стосовно їхніх сімейних
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обов’язків тощо, хоча це є порушенням
ст. 25 КЗпП України, яка забороняє
вимагати від осіб, що наймаються на
роботу якінебудь дані, надання яких
не передбачене законодавством [6].
Комітет ООН з прав людини та
Комітет ООН з економічних, соціаль
них і культурних прав нещодавно вис
ловили свою стурбованість із приводу
високого рівня безробіття серед жінок
в Україні (до 80 % всіх офіційно за
реєстрованих безробітних — жінки),
так і з приводу концентрації жінок у
низькооплачуваній сфері неофіційно
го сектору економіки [7].
Низький рівень знання жінками
своїх прав і способів їх захисту є ще
одним фактором, що негативно впли
ває на становище жінок на ринку
праці. За даними соціологічних опиту
вань, лише 22 % опитаних жінок (із
них 6 % є або юристами, або членами
жіночих організацій) вважають, що
достатньою мірою знайомі зі своїми
правами, але більшість із них недо
статньо проінформовані про гендерні
особливості нормативних актів; 78 %
жінок нічого не знають про існування
правових документів, що регулюють
саме трудові права жінок, а більшість
із них навіть не чули про існування
норм міжнародного права, що забезпе
чують рівні умови для жінок і чолові
ків на ринку праці. Керівники
підприємств у своїй більшості мають
уявлення про документи, що безпосе
редньо регулюють характер праці
жінок: визначають види заборонених
робіт, встановлюють пільги тощо, але
у цілому теж не знайомі з правовими
актами, що захищають статус жінок на
ринку праці. Таким чином, слід зазна
чити, що тут має місце взаємна право
ва неграмотність, що призводить до
значних обмежень можливостей жі
нок у плані працевлаштування і
кар’єрного росту [6].
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Основою правової захищеності
жінок в Європейському Союзі є про
голошення обов’язковості дотримання
принципу рівноправності чоловіків і
жінок, особливо у сфері трудових
відносин. Безпосереднє відношення
до правового регулювання трудового
положення жінок в Європейському
Союзі має Римський договір, що
містить спеціальну статтю (ст. 119),
яка визначає правовий статус жінки,
яка працює. Ця стаття ставить за
обов’язок державам — членам Євро
пейського Союзу дотримуватися
принципу, відповідно до якого чо
ловіки і жінки мають отримувати
рівну плату за однакову працю. Хоча
на практиці цей принцип постійно по
рушується.
Взагалі в Європі більше уваги
приділяється питанням рівності чоло
віків і жінок. Робота Ради Європей
ського Союзу з удосконалення законо
давчої бази та прийняття відповідних
директив, пов’язаних із рівними мож
ливостями чоловіків і жінок, не стоїть
на місці. На сьогодні пріоритетними
напрямами ЄС у цій сфері є: впрова
дження нових методів керування;
поліпшення умов професійної підго
товки жінок, визначення й облік пер
спектив їхньої зайнятості і вплив на

неї нових технологій; розширення
соціальної допомоги держав і корпо
рацій у напрямі пристосування систе
ми соціального забезпечення до змін,
що відбуваються у трудових і сімей
них відносинах.
Отже, гендерне законодавство
України ефективним стане лише тоді,
коли буде посилено контроль за його
виконанням. Для створення таких
систем контролю було б корисним
запозичувати європейський досвід.
Наприклад, у деяких країнах ЄС, зок
рема у Швеції, Литві, запроваджено
спеціальну посаду омбудсмана з пи
тань рівних прав та можливостей чо
ловіків і жінок. В Україні такі функції
повинен здійснювати Уповноважений
Верховної Ради України з прав люди
ни, але враховуючи обсяги роботи ук
раїнського «захисника» (Апарат —
100 осіб, на кожного припадає до шес
ти звернень громадян) вважаємо за
раціональне
створити
інститут
спеціалізованого омбудсмана з питань
рівності чоловіків та жінок. Важли
вим, звичайно, залишається створення
спеціалізованих органів, які вирішу
ють проблеми зайнятості жіноцтва,
а також виділення у бюджетах цільо
вих коштів на фінансування «жіно
чих» програм.
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З

ахист прав людини у сфері
біології та медицини є однією з
найактуальніших проблем сучас
ної правової науки. Першими в Ук
раїнській науковій спільноті пробле
матику належного правового регулю
вання біоетичних проблем у грома
дянському суспільстві порушили
Ю. Кундієв та П. Вітте, які є зачинате
лями і виразниками української
біотичної думки. Серед сучасних
українських вчених, які формують
національну доктрину біоетики варто
виокремити І. Бойка, В. Грищенка,
Р. Гревцову, В. Запорожана, І. Сенюта,
С. Стеценка, Т. Тарахонич, О. Тарахо
нича, В. Чешка.
Соціальноісторичний аналіз про
блем взаємовідносин науки, політич
них і владних структур дає змогу
дійти висновку, що проблема демар
кації науки та інших форм знання [1],
не втративши свого філософськоме
тодологічного значення, набула акту
альності як частина глобальнішої про
блеми — проблеми механізму і тенден
цій спільної еволюції науки та інших
соціальних інститутів. Набуваючи
соціальної значущості, наукова про
блема переміщується зі сфери фунда

ментальних наук у сферу політики,
етики, права. Відбувається швидка
трансляція власне наукових конст
рукцій в інші семантичні системи [2].
Наслідки розвитку конкретних галу
зей фундаментального природознав
ства і утворюваних на їх основі нових
технологій сприймаються суспільст
вом з погляду соціальнополітичних
та етичних колізій. Очевидним є
конфлікт між захистом приватної сфе
ри життя людини, недоторканності її
біологічної цілісності з інтересами
суспільства та науки.
Основним принципом права біо
етики, закріпленим в усіх міжнарод
ноправових актах у сфері захисту
прав людини, є принцип пріоритету
інтересів однієї людини над інтересами
суспільства. Варто зазначити, що цей
принцип у праві біоетики є запозиче
ним з інших галузей права, зокрема,
він є основоположним у сфері захисту
прав людини. На думку автора, врахо
вуючи особливості предмета права
біоетики, згаданий принцип віднай
шов своє логічне продовження у
принципі недоторканності біологічної
цілісності людини, зміст якого розкри
вається тріадою: 1) недоторканності
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тілесної цілісності людини; 2) недо
торканності генетичного матеріалу
людини; 3) недоторканності духовної
цілісності людини.
Отже, з позиції принципу захисту
біологічної цілісності людини і варто
розглядати проблеми захисту прав
людини у сфері біології та медицини.
Саме таким шляхом йде світова
спільнота, уклавши ряд міжнародно
правових актів [3]. Наразі Україна
поступово долучається до міжнарод
ноправового регулювання біоетичних
проблем. Так, 4 квітня 2006 р. Прези
дентом України було видано розпоря
дження, яке започаткувало правове
регулювання проблем, пов’язаних із
генною інженерією та транспланта
цією, з позиції громадянського су
спільства [4].
У світових правових доктринах за
хист біологічної цілісності людини
відбувається за такими основними
напрямами: права людини у сфері ген
ної інженерії; визначення правового
статусу ембріонів чи правового режи
му ембріонів (залежить від доміную
чої правової доктрини); права людини
і етикоправові проблеми клонування;
права людини у сфері трансплантації;
права людини під час проведення
медичних досліджень; визнання чи за
перечення права людини на евтаназію
(залежить від домінуючої правової
доктрини).
Загальною декларацією про геном
людини та права людини 1997 р. [5]
закріплено особливий статус генетич
них даних людини. Особливість стату
су генетичної інформації зумовлює і
особливий режим її отримання.
Міжнародним законодавством перед
бачається, що процедура отримання,
використання та зберігання генетич
них даних людини має бути врегульо
вана на рівні національного законо
давства відповідно до основних прав і
свобод людини.
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В Україні відповідно до Указу Пре
зидента створено Міжвідомчу комісію
з питань біологічної та генетичної без
пеки при Раді національної безпеки і
оборони України [6] (далі — Комісія).
Комісія є консультативнодорадчим
органом, завданнями якого є аналіз
стану і можливих загроз національній
безпеці України у сфері нових біотех
нологій та генної інженерії, а також
узагальнення міжнародного досвіду
щодо формування та реалізації націо
нальної політики у цій сфері.
Медичний аспект отримання та
зберігання генетичних даних людини
віднесено до компетенції Українсько
го науководослідного інституту ме
дичної генетики, створеного відпо
відно до постанови Кабінету Міністрів
від 2 липня 1999 р. [7].
Міжнародним законодавством у
сфері генної інженерії забороняється
будьяка форма дискримінації особи
за ознакою генетичної спадковості.
Тести, які прогнозують генетичні
захворювання або які дозволяють
визначити особу як носія гена, що
відповідає за захворювання, а також
тести, що дозволяють виявити гене
тичну схильність чи сприйнятливість
до того чи іншого захворювання, мо
жуть проводитися лише в інтересах
здоров’я або для наукових досліджень,
пов’язаних із інтересами здоров’я.
Крім того, зазначене тестування мож
ливе лише з урахуванням відповідних
консультацій спеціалістагенетика.
Забороняється втручання з метою
видозміни генома людини. Таке втру
чання може здійснюватися лише у
профілактичних, діагностичних або
лікувальних цілях і лише якщо воно
не має на меті внесення будьяких
видозмін у геном нащадків. Викорис
тання медичних репродуктивних
технологій з метою селекції статі май
бутньої дитини не дозволяється, за
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винятком випадків, коли необхідно
уникнути серйозного спадкового за
хворювання, пов’язаного зі статтю.
Щодо репродуктивних технологій,
то не визначеним в Україні зали
шається правовий статус ембріонів.
Конвенцією про захист прав і гідності
людини щодо застосування біології та
медицини 1997 р. ембріон визна
чається як об’єкт досліджень. Відпо
відно до формулювань, які містяться у
нормах цієї Конвенції, доцільніше
використовувати поняття «правовий
режим» ембріона, оскільки останній
розглядається як об’єкт, а не як суб’єкт
правовідносин. Проте на рівні націо
нального законодавства у деяких краї
нах, зокрема Польщі, Португалії,
Італії, йдеться саме про «правовий
статус ембріона», оскільки розгля
дається як суб’єкт правовідносин.
Дослідження на ембріоні in vitro
можуть дозволятися національним
законодавством країни — учасниці
Конвенції лише за умови, що законо
давство гарантує захист ембріона. Без
заперечно забороняється вирощуван
ня ембріонів людини для проведення
досліджень.
Проблема захисту ембріонів тісно
пов’язана з етикоправовими пробле
мами клонування.
Важливим еволюційним кроком у
формуванні ставлення Європейського
Союзу до сучасних біотехнологій і
клонування людини було прийняття
6 липня 1998 р. Європейським Парла
ментом і Радою Європи Директиви
«Про правову охорону біотехноло
гічних винаходів» № 98/44 [8]. У Ди
рективі № 98/44 зазначається, що
винахід не може бути визнаним непа
тентоздатним лише на тій підставі, що
його основою є жива матерія.
В останній редакції Директиви
№ 98/44 у ст. 5 зазначається, що
людське тіло на будьякій стадії свого
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розвитку або відкриття будьякого
елементу його розвитку, включаючи
послідовність чи часткову послі
довність генів, не можуть бути осно
вою запатентованого винаходу. Проте
п. 2 ст. 5 уточнює, що виокремлений
елемент людського тіла або елемент
людського тіла, виокремлений за допо
могою певної технології, включаючи
технологію зміни послідовності чи
часткової зміни послідовності генів,
може бути об’єктом запатентованого
винаходу навіть тоді, коли структура
такого елементу є ідентичною з при
родним елементом людського тіла.
Сьогодні і для України надзвичай
но важливо, враховуючи міжнародний
досвід, розробити національні ме
ханізми безпеки всіх видів біотехно
логічної продукції. Відсутність норма
тивноправової бази для повноцінної
правової охорони отриманих резуль
татів вилучає Україну і її науковий
потенціал зі світової царини надсучас
них біотехнологій [9].
Етикоправові проблеми транс
плантації є надзвичайно гострими для
сучасного громадянського суспіль
ства. Не можна не враховувати, що
українське суспільство загалом не
підготовлене до адекватного сприй
няття ідей трансплантації та донорст
ва. Передусім, це зумовлено впрова
дженням засобами масової інформації
у свідомість обивателя сенсаційних,
найчастіше неперевірених і непро
фесійно висвітлених, відомостей нега
тивного характеру, що значною мірою
дискредитує перспективний науковий
напрям, у розвитку якого Україна ще
не втратила передових позиций [10].
Етичні проблеми клітинної і тка
нинної трансплантації в цілому можна
розглядати в кількох аспектах.
Поперше, виникає питання етич
ності трансплантації клітин і тканин
як методу лікування хворого організ
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му, відновлення порушених функцій і
корекції метаболічних порушень. До
того ж не менш важливим питанням є
те, наскільки виправдана трансплан
тація клітин і тканин з медичної точки
зору, тобто чи етичною є сама транс
плантація. Конвенція про захист прав
і гідності людини щодо застосування
біології та медицини 1997 р. встанов
лює, що видалення у живого донора
органів і тканин для цілей трансплан
тації може здійснюватися лише з ме
тою лікування реципієнта та за умови
відсутності необхідного органа чи не
обхідної тканини померлої особи та
іншого альтернативного методу ліку
вання відповідної ефективності.
Подруге, проблема етики транс
плантації — взаємини лікарядонора і
донорареципієнта. Найскладнішим її
моментом є отримання органів і тка
нин для трансплантації, оскільки він
потребує дотримання всіх принципів
медичної етики і правового регулю
вання. На сьогодні світовою практи
кою сформовано дві правові концепції,
які законодавчо регулюють процедуру
вилучення трансплантантів.
Перша правова концепція передба
чає одержання згоди самого донора і
його родини та згоди потенційного до
нора у разі його смерті. Так, ст. 5 Кон
венції про захист прав і гідності люди
ни щодо застосування біології та
медицини визначає, що будьяке втру
чання у сферу здоров’я може здійсню
ватися лише після добровільної та
свідомої згоди на нього відповідної
особи. Такій особі заздалегідь надаєть
ся відповідна інформація про мету і
характер втручання, а також про його
наслідки та ризики. Відповідна особа
у будьякий час може безперешкодно
відкликати свою згоду.
Друга правова концепція ґрун
тується на презумпції згоди, що при
пускає можливість підготовки органів
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і тканин людини без одержання згоди
донора, якщо на момент їх вилучення
медичній установі не відомо про нега
тивну позицію померлого або його
родини.
Наскільки прийнятна для україн
ського суспільства та чи інша правова
концепція отримання анатомічного
матеріалу широко обговорюється ме
дичною та правовою громадськістю:
на І, ІІ та ІІІ Національних конгресах
з біоетики (Академія медичних наук
України), на І Конгресі з медичного
права та соціальної політики (Академія
адвокатури України, Українська меди
коправова асоціація), на Науково
практичній конференції з медичного
права (м. Львів, Львівський національ
ний університет імені Івана Франка).
Не вирішеною в Україні є проблема
захисту прав людини при проведенні
медичних досліджень. Вона полягає у
тому, що як і при проведенні будь
яких наукових досліджень, тут мають
місце етичні принципи, що регулюють
ставлення вченого до предмета своєї
діяльності, проте відсутнє їхнє право
ве визначення. Науковець, який
працює у сфері експериментальної ме
дицини, має своїм об’єктом людину,
тому відбувається поєднання загаль
ноетичних принципів проведення
наукових досліджень із принципами
деонтології та права. Проблему етич
ності медичних досліджень вирішу
ють Комісія з питань біоетики [11] та
локальні біоетичні комісії, що існують
при медичних та біологічних науково
дослідних інституціях. За відгуками
експертів таких комісій, їхня робота
ускладнюється, з одного боку, відсут
ністю чіткої правової регламентації
там, де це необхідно, а з другого —
невиправдано формалізованими про
цедурами проведення певних медич
них досліджень. В Українському зако
нодавстві відсутнє розмежування і
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між такими принципово різними, з
точки зору режиму проведення, по
няттями, як «медичне дослідження»
та «медичний експеримент», який в
свою чергу слід поділяти на «медич
ний терапевтичний експеримент» та
«медичний науковий експеримент».
І якщо послідовно дотримуватися
згаданого на початку статті основного
принципу права біоетики — пріорите
ту однієї людини над інтересами
суспільства та похідного від нього
принципу недоторканності біологічної
цілісності людини, то нелогічною ви
дається спроба ігнорування проблеми
визнання чи заперечення права люди
ни на евтаназію в сучасній українській
правовій науці.
Більшість спроб розпочати диску
сію з окресленої проблеми стикається
з розумінням того, що проблема існує,
проте з переконанням, що українське
суспільство ще не готове до цієї дис
кусії. І лише кулуарні розмови на та
ких значущих із наукової і соціально
просвітницької точки зору заходах, як
Національний конгрес з біоетики,
Конгрес з медичного права та соціаль
ної політики тощо не дозволяють
відкинути проблему визнання чи
заперечення права на евтаназію як
абсолютно безперспективну для обго
ворення в українській науковій спіль
ноті.
Проблема евтаназії потребує пере
осмислення в результаті всебічної на
укової дискусії як аргументів «за», так
і аргументів «проти». З огляду на мету
цієї статті, окреслимо лише основні
сучасні правові позиції європейської
правової науки:
— право на евтаназію (гідну
смерть) як невід’ємну складову права
на життя [12];
— право на евтаназію крізь призму
примату волі людини над правом [13];
— заперечення права на евтана
зію [14].
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Отже, очевидним є те, що нині
перед українським суспільством біо
етичні проблеми постають у трьох
площинах:
1) у моральноетичній площині,
оскільки наразі українське суспільст
во не готове адекватно оцінити мож
ливості біотехнології і медицини,
і вирішити цю проблему може лише
відповідна просвітницька діяльність;
2) в економічній площині, оскільки
відповідне фінансове забезпечення на
уководослідницької діяльності і фі
нансове забезпечення можливості
використання її результатів у сфері
медицини є єдиною можливістю фор
мування та збереження здорового
національного генофонду;
3) у правовій, оскільки чинне
українське законодавство не забезпе
чує належного правового регулюван
ня ні науководослідницької діяль
ності у сфері біотехнологій і медици
ни, ні належного правового захисту
біологічної цілісності людини на всіх
стадіях її біологічного буття (почина
ючи від права ембріона на розвиток і
життя, закінчуючи правом людини на
гідну смерть).
Автор дотримується позиції, що су
часні концепції захисту прав і свобод
людини мають здолати певний шлях
трансформації своїх вихідних посту
латів, щоб відповідати вимогам сучас
ної науки. Спільний науковий поступ
біології і медицини є вже усталеним
традиційним поєднанням. Крізь приз
му права ці науки формують нову га
лузь знань — біоюриспруденцію [15],
оскільки лише комплексний систем
ний підхід дає можливість вирішення
зазначених вище питань. Такі україн
ські вчені, як С. Стеценко, Р. Гревцова,
І. Синюта, є засновниками в україн
ській правовій науці нової галузі — ме
дичного права. Оскільки мета пред
ставленої статті є за межами дискусії
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щодо права на існування медичного
права як самостійної галузі права, то і
питання співвідношення медичного

права та права біоетики (біоюриспру
денції) є предметом подальших
публікацій.
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П

Проблеми довічного позбав
лення волі були предметом на
укових досліджень таких віт
чизняних науковців, як О. Беца,
М. Вербенський, І. Даньшин, В. Льо
вочкін, П. Михайленко, Л. Мостепа
нюк, В. Трубніков, О. Фролов,
О. Шевченко та ін. Проте питання ви
конання та відбування покарання у
вигляді довічного позбавлення волі
саме жінками у вітчизняній юри
дичній науці висвітлені недостатньо.
В існуючих наукових працях [1–4 та
ін.] ці питання досліджувались фраг
ментарно або в межах ширшої право
вої проблематики, без комплексного
підходу, що обумовлює актуальність
обраної тематики наукового пошуку.
Метою цього дослідження є визначен
ня особливостей виконання та

відбування покарання жінками, яких
засуджено до довічного позбавлення
волі. Заплановано вирішити такі за
вдання: проаналізувати міжнародні
нормативні акти та відповідне націо
нальне законодавство з питань довіч
ного позбавлення волі; уточнити
сутність та значення такого виду пока
рання, як довічне позбавлення волі;
визначити відмінності психологічних
особливостей жінок, засуджених до
довічного позбавлення волі від чоло
віків.
Таке покарання, як довічне позбав
лення волі, є відносно новим для
національної пенітенціарної системи.
Що стосується сутності та значення
цього виду покарання, то, на мою дум
ку, воно має право на існування, адже є
певна категорія злочинців, які потре
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бують тривалої ізоляції від суспільст
ва. Але принциповою під час такої ізо
ляції має бути можливість помилуван
ня (дострокового звільнення) таких
засуджених після відбуття ними нор
мативно встановленого періоду часу
призначеного покарання, та за умови,
якщо поведінка засудженого свідчить
про його виправлення, і відповідно
про відсутність небезпеки для су
спільства. Така система відбування
покарання отримала назву прогресив
ної [5, 121]. Можливість такого поми
лування (дострокового звільнення) є,
з одного боку, свідченням гуманності
суспільства, одним із останніх шансів
для злочинця, який хоче повернутися
до нормального життя у звичайному
соціумі, та бажаною перспективою для
нього — з другого, що буде вимагати
від такого засудженого відповідної
правомірної поведінки під час від
бування обов’язкового терміну пока
рання.
Аналіз Мінімальних стандартних
правил поводження із в’язнями [6],
Основних принципів поводження із
в’язнями [7], Європейських пенітен
ціарних правил [8] та Рекомендації
Rec (2003) 23 щодо організації тюрем
ними адміністраціями відбування
засудженими довічних та тривалих
термінів покарання [9], а також
відповідного національного законо
давства в аспекті відбування покаран
ня жінками, яких засуджено до
довічного позбавлення волі, дозволив
виявити певні відмінності, які потре
бують їх вивчення та розроблення
відповідних пропозицій з метою усу
нення останніх. Крім того, прийнятий
8 вересня 2005 р. Закон України «Про
забезпечення рівних прав та можливо
стей жінок і чоловіків» [10], в якому
враховано вимоги міжнародних та
європейських актів, права та потреби
жінок, що відбувають покарання у ви
• ПРАВО УКРАЇНИ • 2009 • № 4 • ISSN 0132 1331 •

гляді позбавлення волі, зокрема
довічного, взагалі не враховує. Те саме
стосується й інших правових актів,
в яких нині спостерігається прогали
на, пов’язана з відсутністю урахування
потреб та інтересів жінок, засуджених
до довічного позбавлення волі.
Так, у чинному КВК України [11]
передбачено особливості відбування
покарання певними категоріями засу
джених, залежно від їх гендерних, віко
вих та інших ознак, а також залежно від
призначеного виду покарання. Однією
із таких категорій є жінки, засуджені до
довічного позбавлення волі. І якщо
особливості відбування покарання
засудженими вагітними жінками, мате
рямигодувальницями і жінками, які
мають дітей віком до трьох років у КВК
України передбачені, то особливості
відбування покарання жінками, засу
дженими до довічного позбавлення
волі, у ньому не врегульовані.
Для порівняння, у п. 43 Європейсь
ких пенітенціарних правил [8] зазна
чено, що в’язні повинні мати мож
ливість спілкуватися з їхніми сім’ями
та з урахуванням вимог виправлення,
безпеки та порядку особами або пред
ставниками позав’язничних громадсь
ких організацій, а також вони повинні
мати можливість бачитися з цими осо
бами якнайчастіше. При цьому термін
«сім’я» слід розуміти у широкому зна
чені і передбачати контакти з тими
особами, з якими у засуджених скла
лися такі самі близькі відносини, як із
членами сім’ї, навіть якщо вони і не
мають офіційного статусу. Крім того,
відповідно до п. 30 Рекомендації
Rec (2003) 23 щодо організації тюрем
ними адміністраціями відбування за
судженими довічних та тривалих
термінів покарання, особливі зусилля
для ув’язнених жінок мають бути
спрямовані на те, щоб уникнути
соціальної ізоляції, об’єднавши їх,
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наскільки це можливо, із жінками,
яких засуджено до інших видів поз
бавлення волі. Цими Рекомендаціями
передбачається надання доступу до
спеціальних послуг ув’язненим жін
кам, які були об’єктом фізичного, пси
хологічного й сексуального насильст
ва. Матері, які відбувають довічне
ув’язнення, повинні мати змогу пере
бувати разом зі своїми малолітніми
дітьми. Якщо діти залишаються з ма
терями, тюремна адміністрація повин
на забезпечити для цього належні
умови [9].
Як вказується у п. 2 Рекомендації
Rec (2003) 23 щодо організації тюрем
ними адміністраціями відбування за
судженими довічних та тривалих
термінів покарання, цілями управлін
ня системою довічного ув’язнення ма
ють бути такі: в’язниці мають бути
безпечними для інших ув’язнених і
для осіб, які працюють або відвідують
їх; необхідно протидіяти негативному
впливу на людей довготермінового
ув’язнення протягом довгого терміну;
необхідно збільшити й поліпшити
можливості для таких ув’язнених для
успішної адаптації в суспільстві після
їхнього звільнення.
Все це покладає на керівників та
працівників установ виконання пока
рань ряду обов’язків, як у сфері вихов
ної та психокорекційної роботи із
жінками, засудженими до довічного
позбавлення волі, методологічне під
ґрунтя якої на сьогодні, на жаль, ще не
вироблене, так і у сферах кадрового за
безпечення персоналу пенітенціарних
установ, його професійної підготовки,
ротації працівників, які здійснюють
охорону та нагляд за довічно ув’язне
ними (останнє передбачено п. 38 Реко
мендації Rec (2003) 23 щодо органі
зації тюремними адміністраціями від
бування засудженими довічних та три
валих термінів покарання) [9].
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Відповідно до ч. 7 ст. 151 КВК Ук
раїни засудженими до довічного поз
бавлення волі може бути подано
клопотання про його помилування
після відбуття ним не менше 20 років
призначеного покарання [11]. Внаслі
док недостатньої кількості часу, який
минув з моменту запровадження в
Україні інституту довічного ув’язнен
ня, таких прецедентів ще не було. Од
нак цілком закономірно, враховуючи
посилення впливу гендерної політики
на усі сфери суспільного життя, очіку
вати на задоволення таких клопотань
у майбутньому. Отже, за таких умов
постає питання про необхідність за
охочувати прагнення жінок, засудже
них до довічного позбавлення волі, до
здобуття освіти, оволодіння певною
професією (до речі, це передбачено
пунктами 26, 106 Європейських пені
тенціарних правил).
Отже, правове регулювання три
мання жінок, яких засуджено до
довічного позбавлення волі, нині ще
не відповідає повною мірою принци
пам та вимогам, закріпленим в євро
пейських правових актах, зокрема в
Європейських пенітенціарних прави
лах, Рекомендації Rec (2003) 23 щодо
організації тюремними адміністра
ціями відбування засудженими довіч
них та тривалих термінів покарання.
Також хочу звернути увагу на особ
ливості та, відповідно, відмінності
психологічних особливостей жінок,
засуджених до довічного позбавлення
волі від чоловіків. Така особливість
здебільшого пов’язана з більш висо
ким рівнем емоційності та демонстра
тивності, причому демонстративність,
як правило, перебільшена і нерідко
відображається в агресивності, вико
нуючи захисні, в психологічному
плані, функції. Крім того, позбавлення
права виконувати такі соціальні ролі,
як «жінка» та «матір», призводить до
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гіпертрофірованого потягу до само
визначення та самоствердження в
групі, колективі як соціального лідера,
або навпаки — до зниження само
оцінки та втрати авторитету, відторг
нення від групи. У зв’язку з цим
необхідно нормативно закріпити мож
ливість спілкування засуджених жі
нок у місцях позбавлення волі з мало
літніми дітьми до досягнення ними
шкільного віку (подібна практика
позитивно зарекомендувала себе у
Німеччині).
Характерна для більшості таких
жінок бурхливість протікання пере
живань, висока підозрілість, три
вожність, образливість провокує часте
виникнення конфліктів. А тривала
ізоляція від суспільства, неможли
вість задоволення ряду потреб біоло
гічного та соціального характеру
призводить до формування та за
кріплення таких властивостей особис
тості, як озлобленість, недовіра до
оточуючих, недоброзичливість, і, як
наслідок, до протидії вимогам режиму.
Нерозуміння цих процесів, відсут
ність
психологічної
підготовки,
невміння персоналу професійно реа
гувати може спровокувати неприй
няття засудженими законних вимог,
підвищення психологічної напруже
ності у стосунках засуджених із персо
налом, швидшої професійної дефор
мації співробітників, які безпосеред
ньо працюють із засудженими до
довічного позбавлення волі. Це вима
гає проведення відповідного соціо
логічного та соціальнопсихологічно
го досліджень з метою визначення
потреб жінок, яких засуджено до
довічного позбавлення волі, їх
соціальноціннісних орієнтацій, роз
роблення науково обґрунтованих
методик виховного та корекційного
впливу, здійснення психологічної під
готовки персоналу, який безпосеред
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ньо взаємодіє та здійснює контроль за
ними.
Засудженим жінкам, а тим більше
тим, які засуджені до довічного поз
бавлення волі, більшою мірою прита
манне прагнення до прекрасного, а то
му необхідним є створення належних
умов для розкриття їх креативних
здібностей, особистісних якостей,
заохочення розвитку корисної ініціа
тиви, творчої активності.
Беручи до уваги те, що основний
відсоток жінок, яких засуджено до
довічного позбавлення волі, мають вік
від 40 років і старше, в роботі не
обхідно враховувати з ними і психо
логічні стани, пов’язані з гормональ
ними процесами в організмі жінок у
зв’язку із віковими змінами, що потре
бує спільної роботи з медичними
працівниками для надання психо
логічної допомоги.
Невизначеність у майбутньому, не
впевненість в можливості звільнення
через певний строк, провокує виник
нення у жінок, засуджених довічно,
більшою мірою, ніж у чоловіків,
внутрішньої психічної напруженості,
емоційної нестійкості, ригідності, що,
в свою чергу, не сприяє виробленню
установки на подолання тимчасових
труднощів, створення механізмів адап
тації до умов довічного позбавлення
волі, виникнення деградуючого ефек
ту, можливості будувати свої відноси
ни з адміністрацією на принципах
співробітництва.
У зв’язку з цим пропоную розроби
ти відповідні методичні рекомендації
щодо реалізації прогресивної системи
відбування довічного позбавлення
волі, яка передбачає можливість дост
рокового звільнення частини довічно
ув’язнених та їх перспективну соціаль
ну реабілітацію, що передбачено ч. 7
ст. 151 КВК України (наприклад, у
Великій Британії засуджені мають
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можливість умовнодостроково звіль
нитися через певний строк. Щороку в
середньому під нагляд служб пробації
від довічного ув’язнення звільняється
80 осіб, після фактичного відбуття
ними 13–14 років позбавлення волі).
Враховуючи зазначене, пропоную
главу 21 КВК України «Особливості
відбування покарання у виді позбав
лення волі засудженими жінками і не
повнолітніми» доповнити окремою
статтею із назвою «Особливості відбу
вання покарання жінками, засуджени
ми до довічного позбавлення волі», в
якій врахувати основні положення на
ведених європейських правових актів.
Зокрема, це стосується можливості
зазначеного у таких актах «якнай
частішого» (виділено мною. — Авт.)
спілкування таких ув’язнених із пред
ставниками громадських об’єднань
(релігійних, благодійних, правозахис
них та інших, які можуть брати участь
у виправленні і ресоціалізації засуд
жених та проведенні соціальновихов
ної роботи з ними), з особами, з якими
у засуджених склалися близькі відно
сини до позбавлення волі. Необхідно
передбачити комплекс заходів щодо
уникнення
«соціальної
ізоляції»
(виділено мною. — Авт.) жінок, засу
джених до довічного позбавлення волі,
зокрема передбачити для них: 1) мож
ливість спілкування із жінками, ув’яз
неними до інших видів позбавлення
волі; 2) доступ до розширеного пере
ліку спеціальних побутових послуг;
3) можливість створення самодіяльних
організацій; 4) частіші короткострокові
побачення (наприклад, один раз на два
місяці, а неповнолітніми дітьми віком
від 3 до 6 років — один раз на місяць);
5) збільшення тривалості щоденної
прогулянки до двох годин.
Доцільно запровадити етапний
(стадійний) характер виконання та
відбування покарання жінками, засу
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дженими до довічного позбавлення
волі: від виправних колоній середньо
го рівня безпеки, який має стати
обов’язковим початковим етапом для
усіх засуджених жінок — до колоній
мінімального рівня безпеки з полег
шеними умовами тримання (через
10 років відбування покарання) та ко
лоній мінімального рівня безпеки із
загальними умовами тримання (через
20 років відбування покарання).
Такий етапний характер відбування
покарання повинен передбачати
обов’язкове переведення засуджених
до довічного позбавлення волі жінок
із приміщень камерного типу у зви
чайні житлові приміщення під час їх
тримання у кожному із зазначених ви
ще виправних закладів. Підставою для
переведення жінок, яких засуджено до
довічного позбавлення волі, є вико
нання ними розробленого спеціально
для них індивідуального плану відбу
вання покарання волі та позитивні ре
зультати моніторингу таких жінок, які
свідчать, що вони стали на шлях
виправлення.
Звичайно, такі гуманні заходи
мають втілюватися за умови вивчення
індивідуальних особливостей жінок,
засуджених до довічного позбавлення
волі, зокрема процесу їх виправлення і
ресоціалізації, з одного боку, та забез
печення належного нагляду та контро
лю за їх поведінкою, запобігання вчи
ненню ними нових злочинів, забезпе
чення їх безпеки — з другого.
Отже, адаптація законодавства
України до законодавства ЄС, яка є
пріоритетною складовою процесу
інтеграції України до Європейського
Союзу і пріоритетним напрямом
української зовнішньої політики буде
сприяти як більшій гуманізації націо
нального законодавства з питань від
бування покарання жінками, яких
засуджено до довічного позбавлення
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волі, так і надасть змогу якісніше ви
конувати основне завдання діяльності
кримінальновиконавчих
установ
України, яким є виправлення і ресо
ціалізація засуджених, зокрема жінок,
яких засуджено до довічного позбав
лення волі. Адже уже давно обґрунто
вано як вітчизняними, так і зару
біжними вченими, що гуманізація
порядку і умов виконання та відбуван

ня покарання, зокрема і під час
довічного позбавлення волі, із опти
мальним поєднанням виховної, психо
логічної та профілактичної роботи із
такими особами, залученням до цього
процесу широкого кола громадських
організацій найбільш сприятиме ви
правленню і ресоціалізації досліджу
ваної категорії засуджених.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ:
1. Беца О. В. Довічне ув’язнення : яким йому бути // Пожизненное заключение. Международные
стандарты и практика в Украине и за рубежом. — Донецк : Донецкий мемориал, 2001. —
С. 42–51.
2. Трубников В. М. Новий Кримінальний кодекс та довічне позбавлення волі // Пожизненное
заключение. Международные стандарты и практика в Украине и за рубежом. — Донецк : ДонецL
кий мемориал, 2001. — С. 51–56.
3. Фролов О. І. Довічне позбавлення волі у вітчизняному законодавстві // Проблеми правознавстL
ва та правоохоронної діяльності : Зб. наук. ст. — Донецьк : ДІВС, 2001. — № 2. — С. 307–317.
4. Шевченко О. Довічне ув’язнення як альтернатива смертній карі : аргументи та факти / Проти
катувань. — Х., 1997. — 197 с.
5. Мостепанюк Л. О. Відбування довічного позбавлення волі в Україні та за кордоном : проблеми
і перспективи // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 5. — С. 121–125.
6. Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями // Права людини і професійні стандарти
для юристів в документах міжнародних організацій. — Амстердам — К., 1996. — С. 174–188.
7. Основні принципи поводження з в’язнями // Права людини і професійні стандарти для юристів
в документах міжнародних організацій. — Амстердам ; К., 1996. — С. 188–190.
8. Европейские пенитенциарные правила // Права людини і професійні стандарти для юристів в
документах міжнародних організацій. — Амстердам ; К., 1996. — С. 229–275.
9. Рекомендації Rec (2003) 23 щодо організації тюремними адміністраціями відбування засуджениL
ми довічних та тривалих термінів покарання // Права людини і професійні стандарти для
юристів в документах міжнародних організацій. — Амстердам ; К., 1996. — С. 312–318.
10. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України від 8 вересня
2005 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 52. — Ст. 561.
11. Кримінально9виконавчий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2004. —
№ 3–4. — Ст. 21 (з відповідними змінами та доповненнями).

• ПРАВО УКРАЇНИ • 2009 • № 4 • ISSN 0132 1331 •

163

Трибуна молодого вченого
ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

А. КУТИРКІН
магістрант
(Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана)

Н

ині в Україні велику роль
відіграє правове виховання як
діяльність із формування та
постійного активного розвитку право
вої культури населення. Особливо
важливе значення має правове вихо
вання дітей дошкільного й шкільного
віку та молоді — людей, особистість
яких лише формується. Автором цієї
статті в минулих публікаціях вислов
лені деякі пропозиції щодо впрова
дження заходів, необхідних для підви
щення ефективності розглядуваної
діяльності [1 та ін.]; викладені шляхи
покращання якості правової освіти
(головної форми правового виховання
й частини всієї освіти) дітей шкільно
го віку в середніх навчальних закладах
[2 та ін.].
Представники кожної з вікових ка
тегорій (від маленьких дітей до людей
пенсійного віку) мають певні фізичні,
психічні та розумові особливості.
Однією з особливостей, яка об’єднує
дітей дошкільного і шкільного віку,
є те, що значний, а часто й вирішаль
ний, вплив на становлення їхньої
особистості здійснюють оточуючі в

повсякденному житті люди та події.
Як справедливо вказує А. Венгеров,
дотримання права — це свідома або
несвідома поведінка, що здійснюється
за звичкою: «так роблять свої», «так
треба» та ін.; «у даному випадку діють
тонкі психологічні механізми насліду
вання виконання вимог тих принципів
і норм права, які засвоюються в
дитинстві, від батьків, оточуючих
і т. д.» [3, 509].
Знання, отримувані дітьми від
батьків, вихователів та інших людей,
стосуються як позитивних, так і нега
тивних явищ. Коли негативні явища
подаються дорослими дітям як щось
погане та коректно роз’яснюються, то
сприймаються адекватно й недвознач
но. Коли ж негатив подається як щось
добре або некоректно роз’яснюється,
то таке надання знань лише шкодить
дітям і робить їхній світогляд дефор
мованим, не таким, який він має бути.
Слід погодитися з О. Кінашем, який
зазначає: «У дитячому та юнацькому
віці, в момент морального формування
особистості, відбувається накопичен
ня досвіду, в тому числі негативного,
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який може зовнішньо не проявитися
або проявитися зі значним запізнен
ням» [4, 136]. Пам’ятаючи про це, не
обхідно вже з найменшого віку готува
ти дітей до різних життєвих ситуацій,
вчити правильно сприймати події,
котрі відбуваються з ними в повсяк
денному житті.
Звернемо також увагу на те, що ма
ленькі діти в усі часи мали величезний
розумовий і фізичний потенціал, який
суб’єкти виховання намагалися збе
регти, розвинути й використати, зок
рема для формування у майбутніх
творців історії високого рівня право
вої культури (вдалий приклад — ан
тичні Греція та Рим). Радянський
письменник М. Горький говорив, що
діти дуже часто розумніші за дорослих
і завжди щиріші [5]. Надзвичайно ак
туальними слова М. Горького стають
на початку XXI ст., коли загальний ро
зумовий рівень дітей стає все вищим, а
здібності до певних видів діяльності
яскраво проявляються вже у ранньо
му дитинстві. Відповідно, актуаль
ність теми статті зумовлюється
необхідністю докладного планування
та якісного здійснення правового
виховання дітей дошкільного віку. Це
означає, що у нашій країні має бути
якнайшвидше сформована цілісна си
стема правового виховання маленьких
дітей.
Метою цієї статті є висловлення
пропозицій, спрямованих на сприяння
формуванню в Україні цілісної систе
ми правового виховання дітей до
шкільного віку.
Не викликає сумнівів той факт, що
найкращим вихованням для дітей є
гра, оскільки, поперше, гра викликає
велику зацікавленість у дітей, подру
ге, діти, зазвичай, дуже серйозно та
зосереджено ставляться до ігор, в яких
беруть участь. Недарма ще великий
французький філософ Ж.Ж. Руссо
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зазначив: «Вам ніколи не вдасться ви
ростити мудреців, якщо ви будете вби
вати у дітях пустунів» [5]. Діти мають
гратися, рухатися, пустувати. Але
інша справа — як і для чого вони це
роблять. Кожна гра має бути наповне
на позитивним виховним змістом.
Наприклад, футбол має вчити дітей
прагненню до перемоги, гідному спри
йняттю поразки й повазі до суперни
ка; гра в «міліціонерів і злочинців» —
повазі до норм права та моралі, довірі
до співробітників правоохоронних
органів і гуманному ставленню до
осіб, які вчинили злочин.
Непомітно, за допомогою ігор,
потрібно спрямувати фізичний, пси
хічний і розумовий розвиток дітей у
правильне русло. Ігри можна проводи
ти і в сім’ях за участю різних членів
сім’ї, і в дитячих садках за участю дітей
з групи, і в багатьох інших місцях. Було
б добре налагодити в Україні фабричне
виробництво правових ігор (напри
клад, правової гри «Суд», комплект
якої б містив: 1) лист із зображенням
судової зали, на якому показується, де
має знаходитися кожен учасник
засідання; 2) листи із зображеннями
можливих порушень закону та можли
вих покарань за кожне із вказаних по
рушень; 3) іграшкові протоколи судо
вих засідань і рішення суду з малюнка
ми або значками; 4) молоток судді;
5) посвідчення адвоката; 6) інші цікаві
дітям речі. Учасники наведеної у при
клад гри можуть виконувати такі ролі:
суддя, секретар судового засідання,
підсудний, адвокат, свідок. Доцільно
кожному гравцю спробувати себе у всіх
ролях). Також було б добре безкоштов
но передати фабрично виготовлені пра
вові ігри в дитячі садки, дитячі будин
ки і дітям із малозабезпечених сімей.
Цікавими для дітей традиційно є
мультфільми. Важливо, щоб вони, так
само, як і ігри, здійснювали позитив
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ний виховний вплив на дітей. У ра
дянські часи було багато наповнених
виховним змістом мультфільмів, які,
до речі, популярні й нині. Можна зга
дати мультиплікаційну трилогію
«Простоквашино», творці якої від
святкували у 2008 р. 30річчя з дня ви
ходу першої серії. «Простоквашино»
містить цілий ряд епізодів правового
характеру. Наприклад, епізод, коли кіт
Матроскін пояснює дяді Федору, що
корову вони взяли у користування й
мають повернути, а все, що вона дає
(молоко та потомство — теля), нале
жить їм і нікому вони їх віддавати не
зобов’язані.
Гарним, але, на жаль, рідкісним ви
падком створення в сучасній Україні
мультфільму з позитивним виховним
змістом є «Лис Микита», що транслю
вався деякий час на Першому націо
нальному телеканалі. У цьому мульт
фільмі міститься багато ситуацій, які
мають юридичне значення і підводять
дітей до висновку про необхідність ви
конання норм права та моралі: Мики
та штовхає кота на злочин, а сам зали
шається невинуватим, бреше на суді
царю Леву, оговорює свого батька за
ради спасіння себе самого тощо.
Українській владі й діячам культу
ри слід приділяти більше уваги та у
разі можливості, вкладати більше
коштів у розвиток вітчизняної муль
типлікації. Тим більше, в нашій країні
достатньо й якісних сучасних сце
наріїв, і творів українських класиків,
які можна екранізувати, і художників
мультиплікаторів, котрі могли б втіли
ти режисерські задуми у життя.
Тепер звернемося до засобів масової
інформації. На думку автора, функ
цією ЗМІ має бути не лише правова
пропаганда (поширення правових ідей
і вимог), про що пише ряд авторів [6; 7
та ін.], а й правове навчання (надання
цілісних правових знань та коректне
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роз’яснення їхнього значення). Тому
доцільним є, зокрема, створення на те
лебаченні передач із правового вихо
вання для дітей дошкільного віку.
Формат цих передач може бути на
кшталт «Уроків тітоньки Сови», які
транслюються в ранковому ефірі теле
каналу «Інтер». Метою вказаної пере
дачі є навчити маленьких дітей буквам
українського та англійського алфаві
тів, а також деяким словам, котрі на ці
букви починаються, за допомогою
спеціально підготовлених тематичних
мультфільмів і пісень.
Ще більш дієвим засобом покра
щання якості виховання взагалі та
правового виховання зокрема вбачає
ться створення в Україні освітнього
телеканалу на зразок іноземних
«History», «National Geographic» або
«Discovery». На цьому телеканалі
необхідно транслювати передачі, за
допомогою яких діти отримуватимуть
початкові, а згодом (у процесі дорослі
шання) й більш повні та систематичні
знання з різних наук, зокрема право
вих. Через велику любовь дітей до те
лебачення і нестандартних способів
отримання знань, запропонований для
створення телеканал має реальний
шанс стати популярним серед пред
ставників нового покоління.
У спеціалізованих дитячих та сімей
них газетах і журналах мають існувати
наряду з рубриками, спрямованими на
загальний розвиток дітей, рубрики, ме
тою яких буде надання знань з окремих
наук. Правові рубрики можуть містити
картинки правового змісту, відповідні
комікси, короткі казки, загадки тощо.
Крім того, «доцільним є створення
серії підручників із правового вихо
вання для дітей дошкільного віку, роз
роблених під контролем Міністерства
освіти і науки України та провідних
дитячих психологів» [1, 123]. Такі
підручники можуть складатися з
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казок сучасних авторів або україн
ських чи світових класиків, прикраше
них ілюстраціями правового змісту,
коміксів, картинок (шаржів, колажів)
аналогічно правовим рубрикам для
дітей у газетах і журналах.
Серед можливих головних героїв
сучасних казок і коміксів: 1) мудрий
Президент України, який очолює дер
жаву; 2) безстрашний полководець
Прем’єрміністр України; 3) доблесні
лицарі Круглого куполу Верховної
Ради України; 4) справедливі судді в
мантіях; 5) міліціонери, суворі до
порушників закону та добрі до законо
слухняних жителів країни.
Вдалим прикладом існуючого в
реальності, а не лише в проекті,
підручника з правового виховання для
маленьких дітей — є книга російського
письменника А. Усачова «Приключе
ния маленького человечка (Всеобщая
декларация прав человека в пересказе
для детей и взрослых)», видана ще в
1993 р. [8]. У цій повістіказці роз
повідається про маленького зеленого
(до питання расової рівності. — Авт.)
садівника, який бореться і виграє
спори за свої права та права інших
жителів країни у «Великих Людей»:
Мера Міста, Начальника Міліції
Поліції, ВсімаШанованогоГенерала,
Спеціального Міністра та ін. У реалі
зації та захисті своїх прав садівнику
допомагає Дуже Розумний Суддя; ідеї,
поширювані головним героєм, підтри
мують жителі країни — «маленькі
люди» всіх віків.
Важливо розповсюдити підручни
ки з правового виховання у маленьких
містах, селищах і селах, у бібліотеках,
дитячих садках, дитячих будинках, се
ред дітей, батьки яких не мають мож
ливості купити їм книжки. Виконання
цього завдання забезпечить рівний до
ступ усіх дітей до правових знань. На
разі відсутність такої рівності є дійсно
серйозною проблемою в Україні.
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Зазначимо, що діти можуть самі
складати казки та малювати комікси
правового змісту, як і власноруч малю
вати картинки для правових ігор, про
які йдеться в цій статті раніше. У разі
виникнення труднощів батькам буде
нескладно допомогти дітям.
Пропонуємо власний спосіб виго
товлення коміксів у домашніх умовах.
Для створення одного коміксу береть
ся чистий аркуш паперу формату А4,
складається буклетом так, щоб із кож
ного боку аркуша було три рівних вер
тикальних частинисторінки коміксу;
загалом цих частинсторінок налічу
ватиметься шість. Перша зі сторінок
складеного буклету є обкладинкою з
назвою коміксу та ім’ям маленького
автора, інші п’ять сторінок — малюн
ки. Кожну з цих п’яти сторінок можна
поділити горизонтальними лініями на
3–4 частини; кожна частина містити
ме один малюнок. Далі вигадується
сюжет, який втілюється у 15–20 ма
люнківдій (залежно від того, на три
чи чотири частини поділено кожну з
п’яти сторінок). Таким чином, можна
створити комікс, що складатиметься з
15–20 малюнківдій.
Говорячи про важливість допомоги
батьків при здійсненні дітьми певних
дій (тому, власне, малюванні коміксів)
і в цілому про роль батьків у вихованні
дітей, необхідно ще раз повторити дав
но відому істину: для дітей дошкільно
го віку батьки є всім. Це означає, що
діти повторюють рухи та вчинки
батьків, їхню інтонацію при розмові,
завжди довіряють їм тощо. Саме з цієї
причини «доцільним є віднесення до
основних суб’єктів правового вихо
вання батьків (для цих осіб безпосе
редніми об’єктами правового вихован
ня є їхні власні діти)» [1, 125]. У перші
роки життя у представників нового
покоління лише батьки можуть най
ефективніше закласти фундамент
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правової культури. Державні служ
бовці, політики та юристи, яких
науковці традиційно називають основ
ними суб’єктами правового виховання,
здійснюють на маленьких дітей майже
непомітний для них вплив. Хоча цей
вплив є більшим, ніж здається на пер
ший погляд, і проявляється, як прави
ло, в розробленні, організації й кон
тролі виконання, а також фінансуванні
певних програм із правового вихован
ня, що реалізуються на республікансь
кому та місцевому рівнях.
Не менш важливу за батьків роль у
вихованні дітей дошкільного віку
відіграють інші члени сім’ї: брати й се
стри, дідусі й бабусі, дядьки й тітки.
У них діти також можуть навчитися
великій кількості різноманітних речей
(як добрих, так і, на жаль, поганих).
Отже, кожному члену сім’ї треба под
бати про те, щоб діти вчилися, пере
дусім, добрим речам, погані сприйма
ли адекватно та розуміли, що їх треба
допускати якомога рідше (в одних ви
падках уникати їх, а в інших — актив
но боротися з ними). Члени сім’ї
завжди мають пам’ятати, що сім’я, ця
автономна соціальна організація, як
назвав її Л. Угрин [9, 236], з давніх
часів має неоціненне значення у будь
якому суспільстві, оскільки від благо
получчя в сім’ях напряму залежить
благополуччя в усьому суспільстві.
Звернімося також до вихователів.
У дитячих садках вони на певний час
стають другими батьками для дітей, а
в дитячих будинках — постійно їх
замінюють. Від педагогічної майстер
ності вихователів та їхньої любові до
дітей теж багато залежить у процесі
виховання нового покоління. Зале
жить багато, але далеко не все. Незва
жаючи на існуючу в Україні тенденцію
до збільшення допомоги дитячим бу
динкам з боку державної і місцевої
влади та меценатів, досі недостатньо
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уваги приділяється хлопцям і дівча
там, які після закінчення строку пере
бування залишають дитячі будинки,
де їх виховували, про них піклували
ся, а на свята представники влади й
меценати дарували їм подарунки.
Навіть якщо у дошкільному і шкільно
му віці вихованці дитячих будинків
отримують необхідні знання та в
16–18 років є вихованими правокуль
турними людьми, їхнє сприйняття
життя ще може кардинально змінити
ся. Особливо це стосується тих
хлопців і дівчат, померлі батьки яких
мали у власності житло та їхня дитина
як спадкоємець має право заселитися
в це житло після залишення дитячого
будинку, але воно вже належить
іншим людям, як це часто буває в Ук
раїні. На жаль, може статися так, що
виховання взагалі та правове вихован
ня зокрема, здійснюване в минулі ро
ки вихователями, буде марним, і жит
тєві труднощі внесуть свої негативні
корективи у світогляд колишніх вихо
ванців дитячих будинків. Саме тому і
представники влади, і меценати, які
часто є роботодавцями для великої
кількості людей, мають пам’ятати, що
допомога потрібна не лише дітям, які
перебувають у дитячих будинках, а й
тим хлопцям та дівчатам, які їх зали
шають і, відповідно, потребують жит
ла, вищої освіти, роботи й засобів до
існування.
Підсумовуючи викладене, дійдемо
таких висновків. Для формування в
Україні цілісної системи правового
виховання дітей дошкільного віку
необхідним є охоплення всіх сторін
життя маленьких дітей. Належна ува
га має приділятися іграм, мультфіль
мам, телепередачам, казкам, коміксам,
отриманню знань у сім’ях і дитячих за
кладах тощо. Великої уваги потребу
ють також питання якості правового
виховання та доступності правових
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знань і всіх тих речей, за допомогою
яких діти можуть ці знання отримати.
У забезпеченні та здійсненні право
вого виховання маленьких дітей мають
брати активну участь батьки та інші
члени сім’ї, вихователі дитячих за
кладів, представники влади і ЗМІ,
юристи, діячі культури та освіти, ди
тячі психологи. При цьому найбільш

ефективним було й, очевидно, залиша
тиметься виховання дітей батьками.
Процес виховання дітей часто спов
нений серйозних, важких для вирішен
ня проблем і особистих трагедій
людей, на які ніколи не можна заплю
щувати очі ні представникам влади, ні
науковцям, ні іншим жителям
України.
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внутрішніх справ)

П

ротягом останнього десятиліт
тя в Україні створено широку
правову базу охорони дитинст
ва. Постійно проводяться цілеспрямо
вані організаційні заходи щодо подо
лання різних негативних соціальних
явищ у середовищі неповнолітніх —
безпритульності, бездоглядності, на
сильства в сім'ї, наркоманії, злочин
ності. Безумовно, вирішення цих склад
них проблем — справа тривала. Крім то
го, вона потребує постійного пошуку
нових форм та методів роботи, а також
вивчення та використання успішно
апробованих.
Наша держава має досвід держав
ної допомоги дітям в умовах гострої
політичної, економічної та соціальної
кризи на початку минулого століття.
Основні заходи, проведені державни
ми органами та громадськими органі
заціями для рятування молодого по
коління від згубних наслідків Першої
світової війни та революції неоднора
зово привертали увагу істориків,
соціологів, педагогів та юристів. Серед

таких: Л. Задніпровська, Т. Бібанов,
А. Бондар, І. Діптан, А. Зінченко,
П. Лихолат, Г. Матвєєв, Е. Мельнико
ва, А. Нечаєва, Е. Павлова, М. Солов
йова, В. Трегубов, А. Хмиров та ін.
Однак комплексних історикоправо
вих досліджень цими науковцями не
проводилося.
Перші спроби радикально рефор
мувати політику соціальноправової
охорони дитинства здійснила радян
ська влада (відомства царської влади
та Тимчасовий уряд виявилися не
спроможними ефективно організува
ти допомогу дітям в умовах війни та
розрухи).
Насамперед, радянським урядом бу
ло започатковано спеціальні органи,
уповноважені здійснювати соціальний
захист неповнолітніх, — Раду захисту
дітей при РНК, підрозділи соціального
виховання Народного комісаріату
освіти, комісії у справах неповнолітніх,
дитячі соціальні інспекції. Однак
діяльність цих органів розпочалася у
надзвичайно складних умовах, пов’яза
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них із голодом, що тривав з осені
1921 р. та до кінця 1923 р. Цей період
характеризувався різким зростанням
рівня безпритульності, бездоглядності
та правопорушень серед неповнолітніх.
Можливості органів освіти та охорони
здоров’я щодо надання допомоги були
обмежені: переповнені дитячі заклади
не могли забезпечити вихованцям
навіть мінімуму необхідного.
Боротьбу з голодом в УСРР очоли
ла Центральна комісія допомоги насе
ленню місцевостей, що постраждали
від неврожаю, при Всеукраїнському
центральному виконавчому комітеті.
В її складі була утворена Секція допо
моги голодуючим дітям.
З переходом до правового будів
ництва на засадах нової економічної
політики було затверджено ряд нор
мативних актів, важливих для охоро
ни дитинства, подолання дитячої
безпритульності, бездоглядності та
правопорушень. Кодексом законів про
працю 1922 р. було знижено вік при
йняття на роботу, але закріплювалися
більш широкі гарантії трудових прав
неповнолітніх [1]. Кодексом законів
про народну освіту УСРР регламенту
валася діяльність органів соціального
виховання та комісій у справах непо
внолітніх [2].
Труднощі боротьби з безпритуль
ністю та бездоглядністю під час голо
ду зумовлювали високий рівень
злочинності неповнолітніх. Для біль
шості безпритульних єдиним спосо
бом прогодувати себе стало вчинення
злочинів. Зростання підліткової
злочинності під час голоду зумовило
зниження віку кримінальної відпові
дальності, що було закріплено у
Кримінальному кодексі [3]. Але знач
на частина правопорушень непо
внолітніх була майнового характеру і
не становила великої суспільної
небезпеки. Тому заходи, що застосову
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валися комісіями у справах непо
внолітніх до правопорушників, спря
мовувалися передусім на надання
допомоги: проведення співбесіди,
встановлення нагляду, влаштування
до дитячих будинків, на роботу,
направлення до лікарні.
Голод зумовив необхідність пере
глянути й організаційні форми керів
ництва боротьбою з безпритульністю.
У 1922 р. була ліквідована Рада захи
сту дітей при РНК. Досвід її роботи
дозволив створити новий, як за фор
мою, так і за змістом, надвідомчий ор
ган — Центральну комісію допомоги
дітям при ВУЦВК. Під керівництвом
новоствореної комісії проводилося
влаштування дітей до інтернатів, орга
нізовувалися нічліжки та їдальні ди
тячого харчування за активної участі
вітчизняних та іноземних громад
ських організацій.
Після подолання голоду у справі
охорони дитинства розпочався новий
етап. Першочерговим завдання зали
шалося подолання масової вуличної
безпритульності. Більшість безпри
тульних вже мали значний «стаж»
вуличного життя. Найбільш ефектив
ною формою їх виховання було визна
но залучення до праці. Для організації
виробничої діяльності усі установи
соціального виховання наділялися зе
мельними ділянками, засновувалися
майстерні при інтернатах.
Більшого значення почали надавати
освіті дітей. Запровадження у 1924 р.
загальної обов’язкової початкової осві
ти дозволило вже наступного навчаль
ного року істотно збільшити кількість
шкіл та учнів у них. В інтересах нагля
ду за дітьми влітку, охорони їх здоров’я
запроваджувалися так звані літні кам
панії, під час яких діти перебували у
санаторіях та шкільних таборах.
Налагодження роботи дитячих за
кладів було важливою передумовою
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вилучення безпритульних з вулиць.
Водночас установи соціального вихо
вання, до яких належали школи та ди
тячі будинки, призначалися для дітей
віком до 15 років. А серед безпритуль
них третину становили особи, старші
цього віку, які потребували працевла
штування із забезпеченням можли
вості набуття освіти.
Остаточно ж подолати масову без
притульність можна було лише за
умови загального піднесення економі
ки і проведення комплексу заходів
соціальноправового захисту дітей.
У 1925–1926 рр. було перевищено
довоєнний рівень промислового
виробництва. Але у сільському госпо
дарстві нова економічна політика
досягла менших результатів. Соціаль
ноекономічна ситуація у державі від
повідно позначилася на становищі
дітей, рівні безпритульності та зло
чинності. Дані комісій у справах непо
внолітніх свідчать, що у цей час зага
лом не спостерігалося збільшення
кількості правопорушень підлітків [4,
22]. А відсоток злочинів, вчинених
сільськими дітьми, зріс. Дуже багато
вихідців із сіл було і серед безпритуль
них — близько 70 % [5]. Отже, зубо
жіння селян сприяло підвищенню
рівня безпритульності та злочинності
серед їх дітей.
У той час набули поширення кам
панії масового вилучення безпритуль
них з вулиць. Частину дітей відразу
влаштовували: передавали батькам,
відправляли на батьківщину, напра
вляли до закладів соціального вихо
вання, трудових дитячих будинків та
гуртожитків. Великий обсяг роботи у
цій сфері було покладено на створенні
за сприянням Центральної комісії до
помоги дітям осередків громадського
товариства «Друзів дітей». Члени то
вариства збирали пожертвування,
влаштовували благодійні акції, кошти
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від яких надходили у фонд допомоги
дітям, брали участь у ремонті та бу
дівництві дитячих закладів, виявляли
безпритульних дітей на вулицях, здій
снювали над ними патронат. Завдяки
проведеним заходам влітку 1928 р. на
вулицях великих міст майже не зали
шилося безпритульних [6].
Загалом соціологічні дослідження
цього періоду засвідчили, що безпри
тульність та протиправна поведінка
неповнолітніх зумовлюються не стіль
ки сирітством та бідністю (як під час
війни та голоду), скільки бездогляд
ністю. 70 % безпритульних мали одно
го або обох батьків [7, 9]. Збільшилася
й кількість бездоглядних серед непо
внолітніх правопорушників, змінився
характер злочинності неповнолітніх,
зокрема зріс відсоток правопорушень
проти особи, частка злочинів проти
власності зменшилася. Це вимагало
підвищення уваги до проблем сімей
ного виховання. Зростало значення
попереджувальних заходів.
Значне місце посіла профілактична
робота в діяльності комісій у справах
неповнолітніх. Основними її формами
були обстеження умов виховання дітей
у сім’ях, стосовно яких надходили
повідомлення про порушення прав не
повнолітніх або скоєння ними самими
правопорушень, виявлення випадків
зловживань батьківськими правами,
надання допомоги дітям, захист їх прав
в адміністративних та судових органах.
Істотною проблемою профілактики
бездоглядності була відсутність пра
вової бази застосування таких форм
влаштування дітей, як усиновлення та
опіка. Із сімейних форм піклування
активно використовувався лише
патронат. Ситуація істотно не зміни
лася навіть після врегулювання сімей
них відносин Кодексом законів про
родину, опіку, шлюб та про акти грома
дянського стану» 1926 р. [8]. Застосу
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вання цього нормативного акта на
практиці було обмеженим. Опікунсь
ка справа здійснювалася переважно
лише в окружних містах. Змінити си
туацію на краще намагалися шляхом
залучення громадськості до участі в
організації опіки та усиновлень.
Попередженню бездоглядності та
правопорушень неповнолітніх сприя
ли успіхи у запровадженні загальної
обов’язкової початкової освіти. Зокре
ма, була розширена мережа шкіл, у
зв’язку з чим більша частина дітей от
римала можливість навчатися.
У 1926 р. на XV партконференції
важливим напрямом профілактики
безпритульності, бездоглядності та
правопорушень неповнолітніх було
визнано боротьбу з безробіттям [9, 57].
Особливим об’єктом уваги Цент
ральної комісії допомоги дітям стали
випускники інтернатів. Це було
пов’язано із тим, що значна їх частина
після вилучення з дитячого будинку
по досягненню встановленого законом
віку (15 років), залишившись без при
тулку та нагляду дорослих, не маючи
роботи та засобів для існування, почи
нала вести бродяжницький спосіб жит
тя, була вимушена жебракувати або ско
ювати протиправні вчинки, щоб прого
дуватися. Лише ті з них, які мали
відповідну підготовку, могли самостійно
піти навчатися до закладів професійної
освіти. Решта — потребувала державної
допомоги. Одним із головних способів
влаштування випускників інтернатів
було бронювання місць у закладах про
фесійної освіти та на підприємствах. Під
час індустріалізації проблема вирішува
лася за рахунок укладення ЦКДД та
Народним комісаріатом освіти угод з
підприємствами.

Того самого року товариство «Дру
зів дітей» почало організовувати
спеціальні виробничі майстерні для
забезпечення робочими місцями вихо
ванців дитячих будинків. За тверджен
ням І. Діптана, в цей час вдалося гаран
тувати мінімум соціальної захищеності
вказаної категорії осіб. Однак пробле
ми житла та початкової професійної
підготовки залишалися актуальними
[10, 58].
Отже, у 20х роках ХХ ст. в УСРР
було проведено ряд правових та орга
нізаційних заходів, спрямованих на
забезпечення охорони дитинства, по
долання у середовищі неповнолітніх
таких негативних явищ, як вулична
безпритульність, бездоглядність та
правопорушення. Зокрема, була за
проваджена загальна початкова освіта,
розширена мережа шкіл, започатко
вані літні оздоровчі кампанії. Посилю
валася виховна робота в інтернатах.
Істотного значення надавали боротьбі
з безробіттям підлітків і, передусім,
серед випускників інтернатів. Прове
дена робота дала значні результати:
вдалося ліквідувати масову вуличну
безпритульність, стабілізувався рівень
злочинності неповнолітніх.
Разом із тим негативні соціально
економічні та політичні процеси, що
відбувалися в державі, зокрема згор
тання НЕПУ, проголошення курсу на
індустріалізацію та колективізацію,
формування жорсткої командноадмі
ністративної системи, стали новими
чинниками, що погіршували рівень
життя народу та ускладнювали прове
дення державноправових заходів з
охорони дитинства.
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ім. В. Стефаника)

В

продовж останніх років в Украї
ні було вжито чимало заходів,
спрямованих на реформування
системи органів управління у сфері
використання та охорони надр. Серед
них варто згадати ліквідацію Держ
комгеології, створення та наступну
ліквідацію Державного комітету при
родних ресурсів, численні реоргані
зації Міністерства охорони навколиш
нього природного середовища. Зазна
чені вище реформи пов’язані, зокрема,
з пошуком оптимальної моделі органі
зації контрольної діяльності у сфері
раціонального використання надр та їх
охорони. За таких обставин, на нашу
думку, детального вивчення потребує
історичний досвід функціонування
системи органів контролю за викори
стання надр на території України,
зокрема у дореволюційний період.
На сьогодні запропонована пробле
матика залишається малодослідже
ною. Окремі питання організації кон
тролю за використанням надр у Росій
ській імперії вивчає у своїх наукових

працях І. Козьяков. Дедалі частіше ці
питання стають предметом аналізу
російських науковців — А. Перчика,
І. Юшкарьова. З огляду на це, метою
нашого дослідження є поглиблення
історикоправових знань стосовно
особливостей організаційноправово
го забезпечення контролю за викорис
танням та охороною надр на території
України в період її входження до скла
ду Російської імперії.
Включно до ХVІІ ст. письмові
пам’ятки права України не містили ви
мог, які б безпосередньо стосувалися
використання надр. Таким чином, са
ме у період входження Лівобережної
України до складу Російської імперії
вперше з’явилися правові норми, які
встановлювали окремі правила щодо
видобутку корисних копалин. Надалі
правовий інститут контролю за вико
ристанням та охороною надр в Україні
розвивався за принципами, закладе
ними російським імперським законо
давством.
На території Російської імперії
перші кроки в організаційнонорма
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тивному забезпеченні контролю за ви
добуванням корисних копалин здій
снено в період правління Петра І,
яким 10 грудня 1719 р. було підписано
Іменний Указ «Про створення Берг
Колегії для ведення нею справ про ру
ди та мінерали і свободу рудопошуко
вого та рудокопного підприємництва»
(БергПривілегія). Як слушно зазна
чається в сучасній правовій доктрині,
«правила, сформовані в окремих стат
тях БергПривілегії, становлять своє
рідні основи гірничого права, що фор
мувалося» [1].
Відповідно до Указу в БергКолегії
сконцентровувалися функції держав
ного управління гірничозаводською
справою, зокрема функції гірничого
нагляду. БергКолегії надавалася вла
да бути «єдиним суддею над усіма
справами і особами, щоб ніякі губер
натори, воєводи та інші начальники в
рудокопні справи не вступали і не вмі
шувалися» [2].
БергПривілегією закладалися керів
ні положення гірничого права щодо
участі держави в урегулюванні гірничих
відносин — принципи гірничої регалії та
гірничої свободи.
У книзі А. Яновського, виданій у
СанктПетербурзі в 1900 р., знаходи
мо таке трактування: «Під гірничою
регалією розуміють принцип, в силу
якого надра визнаються власністю
казни. Під гірничою свободою розу
міють такий порядок речей, при якому
будькому надається право здійснюва
ти пошуки і розвідку руд на чужій
землі, без згоди на це вотчинника, за
умови попереднього про це повідо
млення відповідним властям» [3].
Таким чином, на основі принципу гір
ничої регалії здійснювалося розмежу
вання права власності на корисні ко
палини та на землі: в якій формі влас
ності не знаходилися б останні, наявні
в них руди вважалися власністю дер
176

жави. Принцип гірничої свободи був
похідним та продовжував принцип
гірничої регалії: якщо вотчинник не
здійснював видобуток наявних на
своїх землях руд самостійно, то цим
могли займатися будьякі інші особи
навіть без його згоди. Для будівництва
рудовидобувного заводу та безпосе
реднього видобування руд (на той час
це був єдиний законодавчо визнаний
різновид надрокористування), необ
хідним було одержання дозволу від
держави як власника надр. Окрім
цього, за видобування руд користувач
сплачував у державну казну десяту
частину від свого прибутку. Отож,
контроль за раціональним викори
станням та охороною надр мав не
екологічний, а цивільноправовий ха
рактер, оскільки виступав гарантією
права державної власності на надра.
З часом принципи гірничої регалії
та гірничої свободи неодноразово пере
глядалися, і в результаті їхня дія поши
рилася виключно на казенні землі.
Стосовно інших категорій діяло прави
ло: право власності на землі містить та
кож право власності на наявні у них
корисні копалини. Але навіть за таких
обставин держава залишала за собою
ряд управлінських функцій у сфері ви
добутку руд, серед яких — контрольну.
Реорганізацій зазнавала також Берг
Колегія. У 1807 р. вона була перетворе
на в Гірничий департамент, який почат
ково входив до Міністерства фінансів,
з 1874 р. — до Міністерства державних
власностей, а з 1905 р. і до 1917 р. — до
Міністерства торгівлі і промисловості.
Першою українською пам’яткою
права, в якій згадується гірнича рега
лія, можна вважати «Права, за якими
судиться малоросійський народ»
(1743 р.) — кодифікований акт, на
основі якого відносини в Україні та
Росії врегульовувалися на загально
державних засадах. В «Правах…», зок
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рема, зазначалося: «…знайдені руди,
мінерали, різні барвні речі, мають бути
взяті на “монарха”» [4].
У першій половині ХІХ ст. на тери
торію України поширилося російське
законодавство, основу якого становив
Звід законів Російської імперії. Сьо
мий том Зводу містив Гірничий устав,
призначений регулювати відносини
щодо здійснення гірничих промислів.
Варто зазначити, що до 1983 р. у
Гірничому уставі не було положень, які б
безпосередньо стосувалися території Ук
раїни. Так, ще в редакції цього акта від
1857 р. основна увага законодавця зосе
реджувалася на врегулюванні гірничих
промислів в області Уральського хребта
(книга ІІ), Алтайського краю (книга ІІІ)
та Сибіру (книга ІV) [5].
Ситуація змінилася лише напри
кінці ХІХ ст. разом із прийняттям но
вої редакції уставу. Відповідно до Зво
ду установ та уставів гірничих 1893 р.
[6] головне управління гірничою ча
стиною в Імперії покладалося на
Міністерство торгівлі і промисловості.
Для місцевого управління гірничою
частиною територію Російської імперії
було поділено на 11 гірничих областей;
у межах області організовувалися гір
ничі округи з нагляду за приватною
гірничою промисловістю або заводські
округи і округи з завідування казенни
ми гірничими заводами. Однією з
названих 11 гірничих областей була
область Південної Росії, до складу якої
входили Катеринославська, Харків
ська, Таврійська, Херсонська, Поділь
ська, Київська, Полтавська, Волинська
і Чернігівська губернії.
Відповідно до Уставу міністр тор
гівлі і промисловості завідував гірни
чою частиною за допомогою Гірничого
департаменту, Гірничої ради, Гірничо
го вченого комітету, Геологічного ко
мітету, Ради по гірничопромисловим
справам та місцевих гірничих установ
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лень. На міністра було покладено
обов’язок контролювати, щоб вияв
лені на приватних землях руди і міне
рали не залишалися необробленими,
а також, щоб усі гірничопромисловці
були рівними в оподаткуванні та не
переобтяжені податками.
Для місцевого завідування гірни
чими справами стосовно казенних та
приватних заводів і промислів на те
риторії України створювалося місцеве
Гірниче управління, що знаходилося в
Катеринославі. До його складу входи
ли начальник, його помічник та інші
чини по штату. Для нагляду за приват
ною гірничою промисловістю в межах
гірничих округів запроваджувалися
посади окружного інженера, помічни
ка окружного інженера, маркшейдерів
і гірничих наглядачів. Для завідування
казенними соляними джерелами, від
даними в приватне утримання, ство
рювалося місцеве соляне управління,
яке очолював наглядач приватних со
ляних промислів.
Гірниче управління спостерігало за
точним виконанням законів і розпоря
джень уряду з питань гірництва; вжи
вало законних заходів для охорони ка
зенної власності, попередження будь
якої шкоди для казни і порушення
гірничих узаконень; опікувалося вчас
ною сплатою гірничих податків та
інших узаконених зборів з приватних
промисловців; здійснювало нагляд за
дотриманням правил безпеки гірни
чих робіт; у передбачених законом ви
падках проводило загальне спостере
ження за правильністю гірничих робіт
у технічному плані; надавало дозволи
на будівництво нових заводів на при
ватних землях; спостерігало за тим,
щоб власники гірничих заводів і про
мислів, які одержали їх у приватну
власність від держави, неухильно ви
конували всі прийняті на себе умови
та зобов’язання.
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Уставом встановлювався доволі
детальний розподіл функцій між поса
довими особами, які здійснювали
управління гірничими промислами.
На окружного інженера покладалися
такі обов’язки: нагляд за безпекою
гірничих і гірничозаводських робіт; спо
стереження за правильністю гірничих
робіт з технічної точки зору; спостере
ження за будівництвом гірничих заводів
і будівель на гірничих промислах; спо
стереження за правильною та своєчас
ною сплатою податків та стягнення не
доїмок. Через окружного інженера
Гірниче управління наглядало, щоб
власники приватних заводів розробля
ли рудники і видобували руду правиль
но, в таких розмірах, які б не розубожу
вали рудник і не призводили до занепа
ду чи абсолютної зупинки заводу.
Маркшейдери в межах округу
наглядали за точним виконанням при
ватними гірничопромисловцями вимог
закону щодо ведення і постійного по
повнення планів рудникових розроб
лень, а при порушенні цього обов’язку
були уповноважені самі складати або
поповнювати ці плани за відповідну
оплату. Для виконання своїх обов’язків
маркшейдер мав право відвідувати
приватні рудники. При цьому він мав
звертати особливу увагу на те, чи до
тримуються в процесі робіт всі вимоги
закону. У випадку встановлення відхи
лень, маркшейдер давав гірничопро
мисловцю відповідні вказівки, про що
повідомляв окружного інженера.
Гірничі наглядачі були зобов’язані
здійснювати щоденний нагляд за не
ухильним дотриманням гірничопро

мисловцями всіх правил та інструкцій
з безпечного ведення гірничих робіт і
про всі виявлені недоліки повідомля
ти окружного інженера.
Гірничим уставом також було
закріплено ряд обов’язків гірничопро
мисловців. Серед них: дотримання
правил про порядок здійснення
підземних робіт та інших встановле
них законодавством правил; дотри
мання при здійсненні підземних робіт
кордонів, визначених вертикальними
площинами від межі відводу в глибину
землі; здійснення розробки відводу за
правилами гірничого мистецтва, не ус
кладнюючи (фізично чи економічно)
подальшої розробки свого або ж
сусіднього родовища; надання, на ви
могу уряду, відомостей щодо кількості
видобутку і збуту корисних копалин.
Отже, історія становлення інститу
ту контролю за використанням надр
на території України в дореволюцій
ний період залишається малодослі
дженою. Водночас, як свідчать пам’ят
ки права, наприкінці ХІХ ст. такий
контроль отримав достатнє законо
давче та організаційне забезпечення.
Звід установ та уставів гірничих
1893 р., який входив до Зводу законів
Російської імперії, містив доволі де
тальний перелік повноважень спеціа
лізованих контролюючих органів.
Незважаючи на те, що тогочасний
контроль за надровикористанням мав
цивільноправовий характер, він вели
кою мірою забезпечував раціональне
використання надр, їх охорону, а та
кож охорону довкілля у процесі видо
бутку корисних копалин.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ:
1. Юшкарев И. Ю. Формирование горного права в российском государстве в конце ХІХ — начале
ХХ века // Нефть, газ и право. — 2006. — № 3. — С. 56.
2. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней : учеб. пособие / А. С. Орлов,
В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. — М. : Проспект, 1999. — С. 166.
3. Яновскій А. Е. Основныя начала горнаго законодательства і пересмотръ его в Россіи. — СПб.,
1900. — С. 7.
4. Правові основи майнових земельних відносин : навч. посіб. / кол. авт. ; за заг. ред. В. М. ЄрмоленL
ка. — К. : Магістр — ХХІ сторіччя, 2006. — С. 46.
5. Свод Законов Российской Империи. — Т. VІІ // Свод учреждений и уставов горных. — СПб., 1857.
6. Свод Законов Российской Империи. — Т. VІІ // Свод учреждений и уставов горных. — СПб., 1893.
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Знані юристи України
ЮРИСТ, ДЕРЖАВНИЙ І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ

О

собливе місце в ряду проку
рорів України належить Рома$
ну Андрійовичу Руденку. Зна
менним є той факт, що велика честь
бути головним обвинувачем від Радян
ського Союзу на Нюрнберзькому
процесі — першому Суді Народів —
випала синові українського народу
Р. А. Руденку.
Народився майбутній прокурор Ра
дянського Союзу, державний і гро
мадський діяч 17 (30) липня 1907 р. у
с. Носівка (нині — місто)
Чернігівської області.
Трудову діяльність роз
почав учнем на заводі.
Брав активну участь у
суспільногромадському
житті, служив у робітни
чоселянській інспекції.
Закінчив 1929 р. Мос
ковську юридичну шко
лу, а в 1941 р. — Вищі
юридичні курси при Все
союзній правовій ака
демії (Москва); 1954 р. —
курси юридичного факультету Київ
ського державного університету. Від
1929 р. працював в органах прокурату
ри; 1930–1931 рр. — помічником
чернігівського окружного прокурора
та прокурором Бориславського райо
ну Сталінської (нині — Донецької) об
ласті (1932–1933 рр.); прокурором
м. Макіївки цієї самої області (від
жовтня 1933 р.); прокурором Сталін
ської області (1937–1940 рр.), від
1941 р. — у центральному апараті Про
куратури СРСР.
У березні 1942 р. був призначений
заступником прокурора УРСР, а у
серпні цього ж року очолив спеціаль
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ну оперативну групу республіканської
прокуратури, діяльність якої була
спрямована на організацію органів
прокуратури на звільненій території
України. Одночасно Роман Андрійо
вич виконував обов’язки прокурора
республіки. З червня 1944 р. по 1953 р.
Р. А. Руденко — прокурор УРСР. Від
1 липня 1953 р. і до кінця життя
(23 січня 1981 р.) був Генеральним
прокурором Радянського Созу. Оби
рався депутатом Верховної Ради
СРСР 3–10 скликань.
Найбільш знаним Ро
ман Андрійович став як
головний обвинувач від
СРСР на Нюрнберзько
му процесі над головни
ми нацистськими вій
ськовими злочинцями
(1945–1946 рр.), один із
розробників
проектів
Статуту і Регламенту
Міжнародного воєнного
трибуналу. Він — учас
ник і організатор ряду
міжнародних конгресів і конференцій
у боротьбі з нацизмом і мілітаризмом,
неодноразово очолював радянські де
легації на конгресах Міжнародної
асоціації юристівдемократів.
Р. А. Руденко брав участь у лікві
дації наслідків культу особи Сталіна,
зміцненні законності в країні. При
ньому було ліквідовано «двійки»,
«трійки», особливі наради. Як Гене
ральний прокурор СРСР проводив
лінію на підвищення авторитету про
курорських органів, ефективності
прокурорського нагляду за закон
ністю. Він ініціював прийняття у
1955 р. Положення про прокурор
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Юрист, державний і громадський діяч

ський нагляд у СРСР, сприяв розвит
ку наукових досліджень з проблем
діяльності прокуратури.
Р. А. Руденко був головним редак
тором ряду видань: «Нюрнберзький
процес» (1954 р.), «Нюрнберзький
процес над головними німецькими
воєнними злочинцями» (томи 1–7,

1957–1961 рр.), «Радянська проку
ратура. Історія і сучасність» (1977 р.)
та ін.
У пам’яті тих, хто працював з Рома
ном Андрійовичем, він назавжди зали
шився людиною високопрофесійною,
принциповою, вимогливою, але вод
ночас людяною і справедливою.

Вийшов друком підручник:

Семчик В. I.
Земельне право України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. /
В. I. Семчик, П. Ф. Кулинич, М. В. Шульга. — К. : Вид. Дім «Ін Юре»,
2008. — 600 с.
Підручник підготовлено відповідно до програми курсу земельного
права вищих юридичних закладів. Висвітлюються теоретичні питання
земельного права, земельне право як галузь у системі сучасного права УкL
раїни і навчальна дисципліна. Розглядаються предмет, принципи, витоки
і система земельного права, дається характеристика земельноLправової
норми і земельного правовідношення та його елементів, права власності
на землю і права землекористування, набуття та припинення прав на
землю тощо.
Видання розраховане на студентів юридичних спеціальностей вищих
навчальних закладів, може стати у нагоді студентам та викладачам
економічних, сільськоLгосподарських, кооперативних вищих навчальних
закладів та факультетів.
Замовляйте видання за телефонами:
(044) 5375120, 5375121
або за електронною поштою
sales@inyure.kiev.ua
http://shop.inyure.kiev.ua
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Правова хроніка
608РІЧЧЯ АКАДЕМІКА АПрН УКРАЇНИ
Ю. П. БИТЯКА

Н

ародився Юрій Прокопович
Битяк 28 квітня 1949 р. у с. Бе
резняки Смілянського району
Черкаської області. У 1968–1970 рр.
проходив строкову службу у Зброй
них Силах.
Після закінчення у 1974 р. Харків
ського юридичного інституту (нині —
Національна юридична академія
України імені Ярослава Мудрого) пра
цював слідчим прокуратури Соснів
ського району м. Черка
си. У 1975–1977 рр. на
вчався в аспірантурі
Харківського юридично
го інституту. Протягом
1978–1999 рр. — асистент,
старший викладач, до
цент, професор, з 1990 р. —
завідувач кафедри адмі
ністративного права На
ціональної юридичної
академії України імені
Ярослава
Мудрого.
Захистив кандидатську
дисертацію «Гарантії забезпечення
законності актів органів радянського
державного управління» (1979),
докторську дисертацію «Державна
служба в Україні: проблеми станов
лення, розвитку та функціонування»
(2006).
Професор — з 1994 р. У 2008 р. об
раний академіком Академії правових
наук України. З 2000 р. — директор
Інституту державного будівництва та
місцевого самоврядування Академії
правових наук України. У травні
2007 р. призначений проректором із
навчальної роботи Національної юри
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дичної академії України імені Яросла
ва Мудрого.
Головні напрями наукових дослі
джень — наукові засади державного
управління; проблеми конституційно
го й адміністративного права: вико
навча влада та конституційноправо
вий статус органів виконавчої влади,
державна служба, адміністративна
юстиція, адміністративний процес та
адміністративне судочинство, пробле
ми становлення та роз
витку місцевого самовря
дування.
Ю. П. Битяком опублі
ковано понад 180 науко
вих праць, серед яких
14 монографій, підручни
ки, науковопрактичні ко
ментарі до Конституції і
законів України тощо, зо
крема: «Державна служба
і розвиток її демократич
них основ» (1990), «Кон
ституція України — осно
ва реформування суспільства» (у спів
авт.) (1996), «Державне управління:
теорія і практика» (1998), «Виконавча
влада і адміністративне право» (у спів
авт.) (2002), «Конституційноправові
засади становлення української дер
жавності» (у співавт.) (2003), «Консти
туція України: науковопрактичний ко
ментар» (у співавт.) (2003), «Державна
служба в Україні: організаційнопра
вові засади» (2005); підручник «Адмі
ністративне право України» (2000,
2003, 2004) та ін.
У складі робочих груп Кабінету
Міністрів України та Міністерства юс
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60 річчя академіка АПрН України Ю. П. Битяка

тиції України Ю. П. Битяк брав участь
у розробленні проектів законів Украї
ни «Про освіту», «Про державну
службу», «Про наукову та науково
технічну діяльність», Адміністратив
нопроцедурного кодексу України,
Кодексу загальних правил етики по
ведінки державних службовців та ін.
Він — член Науковоконсультатив
ної ради при Міністерстві юстиції Ук
раїни, член Науковоконсультативної
ради при Вищому адміністративному
суді України.

Ю. П. Битяк є членом ряду спеціа
лізованих вчених рад, членом редко
легії ряду видань.
За багатогранну діяльність Ю. П. Би
тяк нагороджений знаком «Відмінник
освіти», орденом «За заслуги» ІІІ ступе
ня. Він — лауреат премії імені Ярослава
Мудрого, має почесне звання «Заслуже
ний діяч науки і техніки України».

Редакційна колегія та редакція журналу «Право України» тепло вітають
ювіляра і зичать шановному Юрію Прокоповичу багато років плідної праці на
науковій та викладацькій ниві, доброго здоров’я й усіляких гараздів.

Вийшов друком підручник:

Чушенко В. І., Заяць І. Я.
Конституційне право України : підруч. — К. :
Вид. Дім «Ін Юре», 2007. — 488 с.
Авторський колектив акцентує на доктринальному тлумаченні констиL
туційноLправових засад, норм та положень, які властиві сучасній правовій
системі України. Проаналізовано тенденції імплементації міжнародноL
правових стандартів у національному конституційному законодавстві та
результати правових процесів, зумовлених входженням України в ЄвроL
пейське співтовариство.
Розглянуто політикоLправові наслідки конституційноLправової реформи та положення
пропонованої концепції реформування територіального устрою. У контексті аналізу констиL
туційноLправової реформи досліджено тенденції розвитку системи органів публічної влади,
їх компетенції та юрисдикції.
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних закладів, усіх тих, хто цікавиться
проблематикою сучасного конституційного законодавства України.
Замовляйте видання за телефонами:
(044) 5375120, 5375121
або за електронною поштою
sales@inyure.kiev.ua
http://shop.inyure.kiev.ua
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НАУКОВО8ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ
ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ XXI СТОЛІТТЯ:
ЕКОНОМІЧНІ І СТРАТЕГІЧНІ
МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНИ»
(19–20 лютого 2009 р., м. Київ)
Г. ЗАДОРОЖНЯ
кандидат юридичних наук,
директор Науководослідного центру
Юридичного інституту
«Інститут повітряного і космічного права»
Національного авіаційного університету

У

країна з моменту проголошен
ня незалежності обрала євро
пейський вибір, результатом
якого стало її поступове входження в
політичний, економічний і правовий
євроінтеграційний простір. Основною
метою практичної реалізації такого
стратегічного курсу нашої держави
визначено розбудову в Україні ринко
во орієнтованої економіки, що мало
забезпечити їй як рівноправне парт
нерство в Європейському Союзі, так і
повномасштабну інтеграцію націо
нальної економіки в єдиний еконо
мічний простір Європи. Натомість,
глобалізаційні процеси мають як по
зитивні, так і негативні наслідки, що
підтверджує світова економічна криза.
Проблема подолання світової еко
номічної кризи є наріжним каменем
сьогодення. Економісти зі світовим
ім’ям, впливові політики, знані прав
ники, господарники, експерти, аналі
тики намагаються знайти ефективні
шляхи її подолання, а саме, віднайти
оптимальний «рецепт» швидкого реа
німування економіки з урахуванням її
національних особливостей.

Одним із пріоритетних напрямів
подолання економічної кризи в Украї
ні визнано авіабудування, що, безпе
речно, не лише актуалізує, але й
робить нагальною тематику цієї На
уковопрактичної конференції.
Відомо, що в загальному процесі
євроінтеграції особливе місце посідає
інтеграція авіаційної галузі України до
авіаційного простору Європейського
Союзу. Нині авіаційна галузь України
переживає складні часи, пов’язані з
економічною та політичною кризою,
скороченням багатьох унікальних ви
робництв та втратою значної частини
науковотехнічного потенціалу. Спо
вільнення темпів розвитку авіаційної
техніки призводить до гальмування
соціальноекономічного та культурно
го розвитку цілих регіонів, збільшує
часові межі вирішення кризових си
туацій, позбавляє світову та вітчизня
ну науку нагально необхідних теоре
тичних та емпіричних результатів і
напрацювань.
Важливою передумовою ефектив
ного розвитку національної авіаційної
галузі є не лише технічна інноваційна
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модернізація сучасних повітряних су
ден, але й виважена і послідовна
політика України в контексті розвитку
політичних,
торговоекономічних,
правових та інших відносин із держа
вами світу. Україна, як один із сві
тових лідерів авіабудування, має від
стоювати і дотримуватися протекціо
ністської політики у цій сфері. І така
політика має будуватися з урахуван
ням як вітчизняної, так і світової євро
пейської правової традиції.
Можливості та варіанти вирішення
виокремленої проблеми розглядалися
учасниками Науковопрактичної кон
ференції «Державна політика розвит
ку цивільної авіації XXI століття:
економічні і стратегічні можливості
України», яка вже традиційно відбу
вається наприкінці зими в стінах сла
ветного Національного авіаційного
університету. Організатором конфе
ренції виступив Юридичний інститут
«Інститут повітряного і космічного
права» за підтримки ректорату НАУ.
Робота конференції традиційно
здійснювалася у формі пленарного
засідання та наукових секцій. З при
вітальним словом до учасників конфе
ренції на пленарному засіданні висту
пив доктор технічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки
України, проректор з наукової роботи
Національного авіаційного універси
тету В. Харченко, який повідомив
присутніх не лише про інноваційні
технології вітчизняного авіабудуван
ня, але й акцентував їх увагу на про
блемах правового регулювання, які, на
жаль, мають місце в цій сфері. Важли
во, що проректор, визначаючи пріори
тетні напрями наукових досліджень,
акцентував увагу на ролі професор
ськовикладацького складу та студен
тів НАУ в їх реалізації.
Із доповідями на пленарному засі
данні виступили: доктор юридичних
184

наук, академік Академії педагогічних
наук України, завідувач відділу Інсти
туту держави і права Національної
академії наук України О. Костенко,
доктор юридичних наук, професор,
членкореспондент Національної ака
демії наук України, академік Академії
педагогічних наук України В. Семчик,
доктор юридичних наук, професор,
членкореспондент Академії правових
наук України В. Костицький, началь
ник відділу моніторингу вищої освіти
Міністерства освіти і науки України
М. Фоменко. У своєму виступі
М. Фоменко розкрив тему стратегічно
го розвитку вищої освіти, поділився
найближчими планами оптимізації
професійної та вищої школи відповідно
до потреб перебудови всієї системи
освіти.
Актуальні та важливі проблеми
розвитку авіабудування були опри
люднені в змістовних наукових
доповідях викладачів Інституту та
гостей конференції. Важливо, що до
повіді викликали жвавий інтерес не
лише в науковопедагогічних праців
ників, але й у студентів. Загалом у ро
боті Конференції взяло участь понад
130 учасників, серед яких не лише
представники Юридичного інституту
«ІПКП» НАУ, але й вихованці інших
вищих навчальних закладів України,
представники органів державної вла
ди, громадських організацій тощо.
Після пленарного засідання учас
ники конференції плідно працювали в
семи наукових секціях:
1) «Проблеми формування повітря
ного права в контексті сучасних тен
денцій розвитку теорії права та юри
дичної практики» (керівники — до
цент В. Марчук, доцент З. Боярська);
2) «Організаційноправові засади
здійснення господарської діяльності у
сфері використання повітряного про
стору» (керівник — доцент Н. Корчак);
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3) «Інформаційне забезпечення
державної політики у розвитку ци
вільної авіації» (керівник — професор
В. Цимбалюк);
4) «Правове регулювання безпеки у
галузі цивільної авіації» (керівник —
доцент О. Мотлях);
5) «Проблеми організаційнопра
вового забезпечення державного регу
лювання в сфері цивільної авіації»
(керівник — професор С. Гончарук);
6) «Правове регулювання договір
них відносин у сфері цивільної авіа
ції» (керівник — доцент С. Вишно
вецька);
7) «Право інтелектуальної влас
ності та проблеми розвитку цивільної
авіації» (керівник — доцент Н. Філик).
Учасники конференції дійшли до
розуміння того, що новітні економічні
зміни світового масштабу вимагають
від науковців, економістів, практиків
не тільки і не стільки постановки про
блеми в національній авіабудівній га
лузі, як обґрунтованих і логічно вива
жених пропозицій та висновків щодо
оптимізації цієї галузі вітчизняної
економіки. На думку учасників кон
ференції необхідно: забезпечити
включення вимог з авіаційної безпеки
до двосторонніх (багатосторонніх)
міжнародних договорів України про
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повітряне сполучення; розробити та
впровадити надійні засоби зв’язку для
обміну інформацією про загрозу без
пеці цивільної авіації між Мінтран
сом, СБУ, МВС з метою постійного
моніторингу рівня такої загрози в ок
ремих регіонах та аеропортах України
і забезпечення їх локалізації; сприяти
запровадженню в міжнародному праві
заборони застосування зброї проти
цивільних повітряних суден; забезпе
чити контроль за приведенням у
відповідність до законодавства діяль
ності в авіапідприємствах штатних
підрозділів служб авіаційної безпеки,
на які покладається забезпечення за
хисту авіаційних суб’єктів від актів
незаконного втручання.

З привітальним словом виступає доктор
технічних наук, професор В. Харченко

185

До уваги науково*юридичної громадськості

Відповідно до статті 12 Конституції України,
статей 5 і 12 Закону України «Про Вищу раду юстиції»
та статті 12 Закону України «Про освіту»
визначено проведення

Всеукраїнського з’їзду представників
юридичних вищих навчальних закладів
та наукових установ
для своєчасного оновлення складу Вищої ради юстиції.
За рішенням Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти
і науки України створено Оргкомітет з’їзду на чолі з ректором
Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого,
професором, академіком НАН України В. Я. Тацієм.
Згідно з затвердженим планом заходів у всіх областях,
містах Києві та Севастополі, Автономній Республіці Крим
у період з 15 травня по 15 червня 2009 року
пройдуть
обласні конференції по обранню делегатів
від вищих юридичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації
та наукових установ,
а в серпні–вересні цього року
відбудеться
Всеукраїнський з’їзд представників юридичних вищих
навчальних закладів та наукових установ.
ОРГКОМІТЕТ
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Рецензії
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
З ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
М. БАЙМУРАТОВ
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри правознавства,
заслужений діяч науки і техніки
(Маріупольський державний гуманітарний університет)

У

кінці 2006 р. вийшов друком
навчальний посібник «Історія
держави і права зарубіжних
країн (середні віки та ранній новітній
час)»*. Робота над посібником була
розпочата ще у 2001 р. і стала своє
рідним продовженням першого етапу
проекту з видання ряду навчальних
посібників, якими охоплюється за
гальний курс історії держави і права
зарубіжних країн. Ініціатором цього
проекту виступив відомий фахівець з
історії держави і права, завідувач кафе
дри історії права, держави і філософії
права Львівського національного
університету імені Івана Франка, по
чесний доктор права Люблінського ка
толицького університету ім. Івана
Павла II, професор Борис Йосипович
Тищик. Саме його зусиллями у 2001 р.
було видано перший посібник із запла
нованої трилогії за назвою «Історія
держави і права країн стародавнього
світу», після чого робота над проектом
продовжувалася вже групою учених.
Визначаючи ступінь актуальності
та новизни навчального посібника,

слід, насамперед, відзначити його ве
лике методологічне, гносеологічне й
аксіологічне значення. Крім того, не
обхідно зазначити, що з кінця XX ст.
і донині дослідженнями держави і
права зарубіжних країн доби Серед
ньовіччя фактично займалося дуже
обмежене коло науковців. Слід нага
дати, що посібники до вивчення істо
рії держави і права зарубіжних країн,
видані в добу СРСР, були надмірно
заідеологізованими, а висновки, що
подавалися у них, не були об'єктивни
ми. Традиційно радянська історико
правова школа базувалася на форма
ційний підхід у загальній періодизації
названого курсу. Основна увага
науковців переважно приділялася пи
танням класової боротьби в суспільст
вах різних країн та експлуататорській
сутності несоціалістичних держав.
Тому для вищих навчальних закладів
в УРСР Міністерством освіти пропо
нувалися підручники єдиного зразка,
які відповідали стандартам радянської
ідеології та моральним орієнтирам ко
муністичної партії.

* Історія держави і права зарубіжних країн (середні віки та ранній новітній час) : навч. посіб. / [Б. Й. Тищик,
В. С. Кульчицький, А. В. Кольбенко та ін.] ; за ред. проф. Б. Й. Тищика. — Л. : Світ, 2006.
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Після розпаду СРСР, заборона на
дослідження «незручних» тем з істо
рії держави і права зарубіжних країн
природно була скасованою. Однак ще
тривалий час у вищих навчальних за
кладах України продовжували корис
туватися підручником з історії держа
ви і права зарубіжних країн росій
ського професора З. Черніловського.
Діяльність вітчизняних учених у
90х роках XX ст. у сфері досліджень
історії держави і права зарубіжних
країн була не дуже активною. Одним
із перших посібників із названої дис
ципліни став посібник О. Шевченка.
Він був розроблений на основі програ
ми курсу з історії держави і права за
рубіжних країн юридичного факульте
ту Київського університету імені
Т. Г. Шевченка (нині — Київський
національний університет імені Тара
са Шевченка) і виданий у 1994 р. Далі
навчальнометодична література з
дисципліни вже почала виходити
більш інтенсивно, але не завжди рі
вень її розроблення був високим.
Також досить часто у підручниках
«обходили увагою» теми, що стосува
лися історії держави і права країн —
найближчих сусідів України: Польщі,
Румунії, Молдови. Донині найчастіше
у підручних з названої дисципліни
зустрічаються розділи, що традиційно
висвітлювалися ще в радянський
період: Англія, Франція, Німеччина,
Китай, США.
Аналізуючи зміст навчального
посібника львівського колективу ав
торів, приємно відзначити його значну
відмінність від традиційного переліку
тем. Посібник містить 21 розділ, де
представлені матеріали з історії дер
жави і права понад 25 країн середнь
овічного періоду. Безумовно, такий
широкий тематичний діапазон дає
змогу стверджувати, що поява такої
праці є важливою та неординарною
188

подією в історикоправовій науці
України.
У навчальному посібнику відчу
вається високий рівень майстерності
його авторів та їхній науковий про
фесіоналізм. Пізнання процесів утво
рення і діяльності та функціонування
середньовічних держав здійснені на
основі принципів єдності логічного та
історичного дослідження явищ у кон
кретних історичних умовах, переходу
від конкретного до абстрактного й від
абстрактного до конкретного. При
цьому слід зазначити, що історичний і
логічний методи в цій праці виступа
ють методологічною реалізацією
принципу історизму і діалектики істо
ричного та логічного як важливих
форм процесу пізнання.
На особливу увагу заслуговує
розділ 18 «Організація та роль Римо
католицької церкви у середньовічній
Європі». Цей розділ є нетрадиційним
для посібників з історії держави і пра
ва зарубіжних краї у вищих навчаль
них закладах України. Він дає мож
ливість отримати рідкісну інформацію
стосовно сучасних поглядів вітчизня
них істориків права щодо місця і ролі
Римокатолицької церкви у процесі
формування європейських держав і
доктрини природного права.
Справжньою новацією, на нашу
думку, став розділ 19 «Держави Орде
ну хрестоносців», в якому зроблено
оригінальний комплексний аналіз пе
редумов появи цих держав та їхньої
нормативноправової бази.
Наприкінці навчального посібника
подано список використаної літерату
ри, що, безумовно, допоможе всім, хто
цікавиться історією держави і права
зарубіжних країн, більш глибоко
ознайомитись з матеріалами.
Аналіз переліку літератури пока
зує, що авторський колектив навчаль
ного посібника активно використову
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вав наукові праці польських учених
різних періодів часу, що, безумовно,
збагачує всебічний розгляд матеріалів
курсу.
Слід зазначити, що праця написана
доступною мовою, логічно і послідо
вно. Юридичні терміни та назви дер
жавних посад іноземних держав пода
ються з поясненнями, що дозволяє
легко сприймати інформацію навіть
не підготовленому спеціально читачу.
Отже, навчальний посібник «Істо
рія держави і права зарубіжних країн
(середні віки та ранній новітній час)»

є вагомим внеском у розвиток істори
коправової науки України та необ
хідним навчальним джерелом для сту
дентів вищих навчальних закладів
юридичного профілю в Україні. Поява
видання такого високого рівня роз
роблення також дозволить спростити
процес підготовки молодих викла
дачів цією дисципліни. Одночасно він
є цікавим джерелом для пізнання
історії держави і права країн доби
Середньовіччя для всіх, хто цікавить
ся цією тематикою.

Вийшов друком навчальний посібник:

Історія держави і права зарубіжних країн (середні віки
та ранній новітній час) : навч. посіб. / [Б. Й. Тищик,
В. С. Кульчицький, А. В. Кольбенко та ін.] ;
за ред. проф. Б. Й. Тищика. — Л. : Світ, 2006.
Навчальний посібник є логічним і хронологічним продовженням
матеріалу Держава і право країн Стародавнього світу. Згідно з навчальною
програмою, у ньому описані такі країни: держава франків, середньовічні
Франція, Англія, Німеччина, Австрія, Італія, скандинавські країни, країни
Сходу, Візантія, а також слов’янські держави — Росія, Болгарія, Польща,
Сербія, Чехія та ін. Матеріал поданий за чітко обґрунтованою структурою: утворення
держав, їх розвиток і суть, державний устрій, суспільний лад, характерні джерела та риси
права, причини загибелі. В українській історикоLправовій науці викладений у такому
розрізі й обсязі навчальний матеріал, який повністю відповідає навчальній програмі,
систематизовано вперше. Аналогічного посібника чи підручника в Україні досі немає.
Для студентів юридичних інститутів, правових факультетів університетів, коледжів та
інших юридичних навчальних закладів.
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У

вазі юридичної спільноти пред
ставлена монографія С. Погріб
ного «Механізм та пранципи
регулювання договірних відносин у ци
вільному праві України»1, сама назва
якої свідчить, що автор торкається най
важливішої проблеми цивільного права
на сучасному етапі розвитку України —
проблеми договірних відносин. І хоча
за останні роки договірній тематиці
присвячено багато праць як в галузі
цивільного, так і в галузі господарсько
го права2, безумовно, не можна сказати,
що всі питання цієї складної проблема
тики, незалежно від того чи були вони
предметом розгляду ґрунтовних дослі
джень знаних фахівців, чи досліджува
лися у працях молодих науковців, отри
мали кінцеве вирішення. Так, проблеми
договору як регулятора цивільних
відносин, аналогії закону та аналогії
права як засобів регулювання до

говірних відносин, співвідношення
індивідуального і нормативного регу
лювання договірних відносин і багато
інших на сьогодні все ще залишаються
дискусійними.
З погляду на це, поперше, можна
констатувати, що актуальність теми,
яка вибрана C. Погрібним, важко пере
оцінити. Подруге, існують різні рівні
осмислення цієї проблематики — від
фрагментарного, який викликаний, на
приклад, необхідністю дослідження не
пойменованих договорів з метою удос
коналення чинного законодавства, до
намагання охопити дослідженням ши
рокий пласт питань. Безумовно, кожен
рівень є важливим і виконує свою
функцію, але прагнення до всеосяж
ності сфери дослідження, висуває до
сить складні вимоги, насамперед, щодо
системності бачення проблематики та її
відповідного розв’язання. Саме такий

Погрібний С. О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві Україні. — К. :
Правова єдність, 2009. — 304 с.
2
Бервено C. M. Проблеми договірного права України : моногр. — К. : Юрінком Інтер, 2006; Боднар Т. В.
Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві : моногр. — К. : Юрінком Інтер, 2005; Боднар Т. В.
Договірні зобов’язання в цивільному праві : заг. положення : навч. посіб. — К. : Юстініан, 2007; Беляневич О. А.
Теоретичні проблеми господарського договірного права : дис. дра юрид. наук. — K., 2006; Договірне право
України. Загальна частина : навч. посіб. / Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнецова та ін. ; за ред.
О. В. Дзери. — K. : Юрінком Інтер, 2008; Луць В. В. Контракти в підприємницькій діяльності : навч. посіб. —
2е вид., перероб. і допов. / В. В. Луць. — К. : Юрінком Інтер, 2008; Мілаш B. C. Підприємницькі комерційні
договори в господарській діяльності. — Полтава : АСМІ, 2005.
1
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рівень може претендувати на доктри
нальність і, на наше переконання, лише
він заслуговує на доведення вирішення
авторами вагомої наукової проблеми.
Розглядаючи монографію C. По
грібного крізь призму зазначеного
вище, є підстави стверджувати, що її
автор поставив перед собою завдання
всеохоплюючого дослідження дого
вірних відносин з точки зору меха
нізму їх правового регулювання. Це
дозволило підійти до розробки автор
ської теорії договірних відносин із
максимально вигідних позицій, бо в
зоні уваги дослідника, таким чином,
опинився і весь спектр нормативно
правового регулювання поряд із підхо
дами до саморегулювання, а саме це й
здійснюється на рівні договору; і місце
договору в системі юридичних фактів;
і договірні відносини з їх суб’єктним
складом, об’єктом (предметом), права
ми та обов’язками сторін; і здійснення
та захист прав останніх. Додаючи до
цього базові поняття принципів регу
лювання договірних відносин, якими
звичайно пронизані всі складові ме
ханізму правового регулювання, муси
мо визнати, що автор вдало визначив
сектори докладання своїх наукових зу
силь та зробив все для того, щоб вони
склалися в єдину завершену і цілісну
картину.
Монографія С. Погрібного пере
конливо свідчить про її ґрунтовність.
У кожному з наведених складових
праці автор дає свою оцінку тим док
тринальним підходам, що склалися в
цивілістиці, іноді погоджуючись з ни
ми, іноді ж піддаючи аргументованій
критиці. Висновки автора виводяться
з теоретичних надбань і є наслідком
прискіпливого аналізу різноманітних
позицій вчених як у сфері цивілістики,
так і загальної теорії права щодо пра
вового регулювання договірних відно
син та власних роздумів.
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Одним із проявів такого розвине
ного до власного концептуального
виразу теоретичного узагальнення по
зицій щодо нормативного регулюван
ня договірних відносин є твердження
автора про нормативність саморегу
лювання, зокрема і на рівні договору.
Приділяючи багато уваги питанню
місця і ролі договору в регулюванні
цивільних відносин, дослідник пере
конливо доводить, що останній у
сучасних умовах виступає регулято
ром договірних зобов’язань. При цьо
му автор вважає, що при розв’язанні
проблеми визначення розрізняльних
особливостей договірного і норматив
ного регулювання, слід, насамперед,
вирішити питання про нормативність
цивільного договору, яке, в свою чергу
залежить від попереднього з’ясування
питання про сутність норми права і, як
наслідок, — нормативності в цілому.
Останнє поняття, на думку автора, по
требує уточнення в умовах сьогодення
стосовно як договору, так і актів
цивільного законодавства. З огляду на
бачення норми як правила поведінки,
а нормативності акта — у встановленні
правила (а не в повторюваності або ба
гаторазовості використання, чи некон
кретизованості суб’єктів, на яких він
розрахований), С. Погрібний дово
дить, що цивільноправові договори,
які створюють такі правила, слід
вважати нормативними. Така позиція
заслуговує на підтримку.
Не менш цікавими є міркування ав
тора із приводу бачення договору як
юридичного факту, який не тільки по
роджує цивільноправові відносини, а
й виступає нормативною основою їх
регулювання. Саме у цьому полягає
специфіка правової природи договору.
Вчений не пройшов і поміж ряду
інших юридичних фактів, намагаючись
розширити межі свого наукового поля.
Це стосується загального підходу з точ
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ки зору можливості (чи відсутності)
виникнення цивільних відносин безпо
середньо з нормативноправових актів.
Дослідник висловився досить одно
значно із цього приводу: у будьякому
разі в основі виникнення цивільних
відносин лежить юридичний факт,
який одночасно виступає у вигляді на
явності самого акта цивільного законо
давства. Така позиція здається цілком
виваженою.
Чимало уваги автор приділяє прин
ципу свободи договору, аналізуючи
його з різних позицій. І це виправдано,
адже завдяки цьому принципу можна
стверджувати про те багатогранне зна
чення, яке набув договір у механізмі
правового регулювання цивільних
відносин. З багатоманітності підходів
до свободи договору автор досліджує
цей принцип з двох позицій: його про
гресуючого значення і, навпаки, по
ступового зниження його впливу. Як
що перша позиція відома і підтри
мується вітчизняними дослідниками,
то друга на сьогодні залишилася поза
межами їх уваги, хоча вона на це не за
слуговує, адже не можна відкидати то
го, що в таких питаннях, як захист
прав споживачів, панування конку
рентних норм, норм біржового, стра
хового, банківського права, принцип
свободи договору обмежується на
рівні певних стандартів (стандартів
справедливості, типових договорів,
договорів приєднання, стандартизова
них контрактів тощо). С. Погрібний,
зважуючи ці дві тенденції, зазначає,
що така типізація, тим не менш, не є
всеосяжною і не охоплює достатньо
широкого кола питань, а тому прин
цип свободи договору залишається в
чинному законодавстві не тільки
однією з основних його засад, а й гене
ральним напрямом розвитку цивіль
ноправового регулювання суспільних
відносин в Україні.
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Обраний автором підхід до систем
ності дослідження постійно ним до
держується. Це спостерігається не ли
ше в зазначених вище напрямах щодо
механізму правового регулювання і
багатоаспектності розуміння догово
ру, а й проектується в системність до
говірних цивільних відносин. У моно
графії правильно наголошується на
тому, що система договорів за радян
ських часів була порівняно простою та
одноманітною. В умовах ринкових
відносин вона стає досить розгалуже
ною. Не ставлячи за мету виявити си
стему договорів (їх типи, види тощо),
автор дотримується обраного ним
рівня дослідження — теоретичного
узагальнення при наявності систем
ності бачення. Проте це не заважає
йому, а навпаки, дозволяє охопити
такі проблеми, як реалізація суб’єк
тивних цивільних прав та обов’язків
учасників цивільних відносин, примус
у механізмі цивільноправового регу
лювання, і навіть торкнутися питань
захисту цивільних прав, але наскільки
це обумовлюється тематикою праці.
Доцільним є звернення автора до
порівняльноправового аналізу норма
тивних положень договірного права
України та інших країн, а також науко
водоктринальних підходів, висвітле
них на сторінках сучасної правової
літератури закордонними науковцями.
Аналізуючи положення актів чинного
цивільного законодавства України,
С. Погрібний не обмежується лише ко
ментуванням нормативних приписів, а
піддає їх критичному аналізу та вказує
на перспективні шляхи їх подальшого
вдосконалення, усунення допущених
законодавцем прорахунків.
Разом із тим слід зазначити, що
автор не завжди залишається в межах
своєї проблематики, а виходить далеко
за неї, торкаючись, наприклад, питань
характеристики ЦК України як кодек
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су приватного права, системного бачен
ня юридичних фактів взагалі, надаючи
оцінки таким поняттям, як охорона і
захист тощо. Дійсно, іноді важко втри
матися від характеристики загального
для того, щоб мати можливість перейти
до особливого, втім, це не має переви
щувати ступінь обґрунтованості.
Зважаючи на логічну виваженість,
концептуальну послідовність, новизну
та ґрунтовність подання авторських

міркувань, висновків та пропозицій,
монографічне дослідження С. Погріб
ного є самостійною, завершеною нау
ковою працею, яка викликає теоретич
ний інтерес і є приводом для осмислен
ня багатьох суміжних із досліджувани
ми автором проблем. На нашу думку,
праця має привернути увагу не лише
цивілістів, а й інших науковців і
практикуючих працівників.

Вийшла друком монографія:

Погрібний С. О.
Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному
праві України : моногр. — К. : Правова єдність, 2009. — 304 с.
Монографія присвячена дослідженню теоретичних проблем правового
регулювання договірних цивільних відносин в Україні. На підставі положень
ЦК України 2003 р. визначаються поняття, нормативна основа та окремі елеL
менти механізму правового регулювання договірних цивільних відносин в
Україні, а також принципи їх правового регулювання. При цьому послідовно
відстоюється ідея про переважання саморегулювання таких відносин над їх
державним регулюванням, і на цій підставі формулюється ряд теоретичних і
практичних висновків та рекомендацій.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих юриL
дичних навчальних закладів і факультетів, всіх, хто цікавиться проблемами
правового регулювання суспільних відносин.
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ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
С. ГУСАРЄВ
доктор юридичних наук, доцент,
начальник кафедри теорії держави та права
(Київський національний університет внутрішніх справ)
А. КОЛОДІЙ
доктор юридичних наук, професор,
начальник кафедри конституційного
та міжнародного права
(Київський національний університет внутрішніх справ)

Н

езважаючи на кризу, яка має
місце не лише у сфері еконо
мічного життя українського
суспільства, представники харківської
школи продовжують наполегливо пра
цювати у напрямі зміцнення навчаль
нометодичної бази викладання теорії
держави та права, посилюючи тим са
мим як навчальновиховний вплив на
майбутніх юристів, так і позиції фун
даментальної правової науки у системі
юридичних наукових дисциплін. Так,
нещодавно накладом у 5 000 примір
ників вийшов друком новий підручник
із загальної теорії держави та права,
підготовлений потужним авторським
колективом, до складу якого увійшли
академіки АПрН України, доктори юри
дичних наук М. Цвік, О. Петришин,
а також інші відомі у науковому світі
фахівці з питань теорії, філософії права,
державознавства, зокрема Л. Аврамен
ко, І. Бенедик, О. Дашковська, С. Мак
симов.
Видання затверджено МОН Украї
ни як підручник для студентів юридич
них спеціальностей вищих навчальних
закладів, який може бути в нагоді для

вирішення широкого кола пізнаваль
них та освітньовиховних завдань. Зок
рема, він може бути корисний і для
викладачів правознавства загально
освітніх шкіл, для аспірантів навчаль
них закладів юридичного профілю,
всіх, хто цікавиться проблемами за
гального вчення про державу і право.
Такий широкий простір його викори
стання, на нашу думку, обумовлений
рядом причин.
Насамперед, хотілося б зазначити,
що сучасна загальна теорія держави та
права переживає не найкращі часи
свого розвитку з урахуванням того, що
серед освітян та науковців активно об
говорюється можливість вироблення
нової концепції викладання цієї дис
ципліни та запровадження на цій
основі типової програми з курсу
«Загальна теорія права». Крім того,
теоретикоправові дослідження все
більше набувають міждисциплінарно
го характеру, відходять від класичної
парадигми позитивізму, що разом
створює умови для переосмислення
деяких положень світоглядного та ме
тодологічного характеру, які дозволя

*Загальна теорія держави і права : [підруч. для студ. в юрид. вищ. навч. закл.] / М. В. Цвік, О. В. Петришин,
Л. В. Авраменко та ін. ; за ред. дра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, дра юрид. наук, проф.,
акад. АПрН України О. В. Петришина. — Х. : Право, 2009. – 584 с.
© С. Гусарєв, А. Колодій, 2009
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ють проникати в сутність правових
явищ. Усе разом висуває проблему не
лише удосконалення методики викла
дання загальнотеоретичних правових
дисциплін, а й переосмислення пер
спектив, тенденцій розвитку право
знавства загалом, збереження балансу
методик викладання та наукових під
ходів при проведенні правових дослі
джень.
Останні роки представники вищої
школи правової освіти все активніше
беруться до створення методичних
посібників, підручників з теорії права,
серед яких більшою мірою приверта
ють увагу ті, що готуються потужними
авторськими колективами, зокрема, і
колективом під керівництвом акаде
міків М. Цвіка та О. Петришина.
Привертає увагу уміння авторів до
тримуватися наступності в характери
стиці правових явищ, поєднувати кла
сичні підходи з новаціями наукової
правової думки. Дещо поновому
викладено окремі параграфи підруч
ника, завдяки чому зміщуються ак
центи у сприйнятті загальної теорії
держави та права як фундаментальної
науки, яка в системі юридичних наук
виконує системоутворюючу, методо
логічну функції, закладає світоглядну
основу у формуванні правової культу
ри майбутніх служителів Феміди.
Окремим розділом висвітлюються
питання методології правової науки,
що надає рис науковості виданню тако
го рівня, як підручник. Це особливо є
корисним для опанування системою
фундаментальних правових знань, вра
ховуючи те, що фундаментальність та
ґрунтовність досягаються завдяки пра
вильно обраній методиці пізнання.
Оволодіння методологічним інстру
ментарієм надає можливості студентам
ефективно засвоювати навчальний ма
теріал при використанні самостійних
форм роботи, здійснювати власні
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дослідження правової проблематики,
як по курсу теорії права, так і з проблем
галузевих наук. У зв'язку із цим автори
підручника ґрунтовно характеризують
різні рівні методології: загальні наукові
підходи, спеціальні та власні методи
правознавства, не обмежуючись лише
методологією навчальної дисципліни
або однойменної науки.
Питання держави розкриваються
через призму її внутрішньої будови та
правових форм діяльності. Держава
представлена авторами як правова, яка
узгоджує свою діяльність із потребами
громадянського суспільства (потре
бовий підхід), орієнтуючись на загаль
носвітові цінності, на самоцінність
людини (людиноцентризм), що є акту
альним у формуванні сучасного право
вого світогляду майбутніх правників.
Розкриваючи питання механізму
держави, автори підручника дотриму
ються української традиції державо
розуміння, звертаючись до спадщини
одного із видатних учених України
В. Копейчикова, який справедливо ви
знається засновником теорії механізму
держави. На цій підставі механізм
держави представлений як сукупність
державних органів, установ, під
приємств та інших державних інсти
тутів, за посередництвом яких здійсню
ються завдання і функції держави.
Частина третя підручника цілком
присвячується загальному вченню
про право, що є підтвердженням вико
ристання класичного підходу у фор
муванні структури змісту. В автор
ському визначенні права виявляється
природноправовий підхід, що також
узгоджується із сучасними тенден
ціями праворозуміння та дозволяє на
освітньому рівні стверджувати ідеали
добра, свободи та справедливості. По
ряд із конкретизацією основних ознак
права, у підручнику характеризуються
такі важливі його риси, як систем
195

С. Гусарєв, А. Колодій

ність, нормативність, здатність висту
пати регулятором суспільних відносин,
що разом доповнює ідеальний образ
явища право з виокремленням його
юридичних ознак. Правильним, на на
шу думку, є також розміщення окремо
го параграфа, який дає змогу пізнати
право в аксіологічному аспекті.
Як позитив у характеристиці змісту
підручника є наявність авторської
пропозиції щодо ознайомлення з
проблематикою теорії правової держа
ви та громадянського суспільства, яка
доповнюється контекстом прав та сво
бод людини і громадянина та політич
ною системою суспільства. Зручність
користування навчальною інформа
цією забезпечується наявністю алфа
вітнопредметного покажчика.
За наявності значної кількості пере
ваг запропонованого юридичній гро
мадськості видання привертають увагу
й деякі спірні моменти, які, власне, не
змінюють загального позитивного
сприйняття колективної праці, але
вказують на певні особливості в логіці
подання матеріалу. Так, наприклад,
вважаємо, що доцільно було б виокре

мити питання сучасних концепцій дер
жави в самостійний блок, який
вивчається в контексті загального
вчення про державу. Правову культуру
та правову свідомість краще подавати
у порядку від загального до конкретно
го та у логічному поєднанні з питання
ми правомірної поведінки. Привертає
увагу і той факт, що автори недостат
ньо уваги приділили питанням право
вих сімей, хоча відповідний матеріал у
стислій формі міститься у заключному
розділі підручника та дозволяє студен
там сформувати необхідні уявлення
про правовий устрій світу.
Отже, попри наявність своєрідних
відмінностей навчальних програм,
методик викладання, які використову
ються у навчальних закладах юридич
ного профілю в Україні, запропонова
ний до використання підручник із
навчальної дисципліни «Загальна
теорія держави та права» є вагомим
внеском у скарбницю надбань системи
правової освіти та може стати надій
ним помічником у пізнанні найваж
ливіших явищ правової дійсності.

Редколегія і колектив редакції журналу «Право України» висловлюють
щире співчуття члену редколегії журналу Григорію Порфировичу Середі
у зв’язку з тяжкою втратою — смертю матері
Олександри Петрівни
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О. БЕЛЯНЕВИЧ
доктор юридичних наук,
професор кафедри господарського права
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

У

2008 р. вийшла друком науко
вопрактична монографія судді
Вищого господарського суду
України, доктора юридичних наук,
відомого фахівця з правових проблем
регулювання неспроможності (бан
крутства) «Коментар судової практи
ки Верховного Суду України у спра
вах про банкрутство».
Серед численних публікацій, при
свячених окремим проблемам бан
крутства, рецензований Коментар,
безумовно, вирізняє цілісність прове
деного аналізу практики застосування
законодавства про банкрутство, адже
в полі зору автора перебувають
найбільш злободенні проблеми, які
виникають при застосуванні норм усіх
основних інститутів законодавства
про банкрутство.
Б. Поляков визначив метою своєї
праці виявлення ефективності засто
сування тієї чи іншої норми права,
обґрунтування шляхів вирішення
проблемних правових ситуацій у спра
вах про банкрутство, формулювання
пропозицій щодо удосконалення Зако
ну України «Про відновлення плато
спроможності боржника або визнання
його банкрутом». Зважаючи на склад
ність і багатогранність відносин
неспроможності, це доволі непроста і в
певному сенсі смілива мета, адже

об’єктом уваги автора є, насамперед,
аналітична діяльність Верховного Су
ду України, втілена в постановах Судо
вої палати у господарських справах.
Значення цієї діяльності важко пере
оцінити, зважаючи на те, що Законом
України «Про судоустрій України» на
Верховний Суд України покладене
завдання забезпечення однакового за
стосування законодавства усіма суда
ми загальної юрисдикції. Однаковість
судової практики у правозастосуванні,
зокрема у справах про банкрутство, не
лише виступає важливим чинником
підтримання правопорядку у сфері го
сподарювання, але й не меншою мірою
має забезпечувати реалізацію принци
пу правової рівності як вияву справед
ливості. Забезпечення однаковості
судової практики Верховним Судом
України має здійснюватися не лише
через її узагальнення, але й під час пе
регляду справ у касаційному порядку.
Для досягнення мети свого дослі
дження Б. Поляков обрав логічний
шлях, подібний до мистецтва гри в ша
хи, — ретельний розбір та обміркуван
ня нестандартних правових ситуацій,
що виникають в процедурі банкрут
ства суб’єктів господарювання.
Уявляється вдалою обрана автором
методологія узагальнення і критично
го осмислення практики господар

* Поляков Б. М. Коментар судової практики Верховного Суду України у справах про банкрутство /
Б. М. Поляков. — К. : Логос, 2008. — 488 с.
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ських судів у справах про банкрутство.
Предметом уваги автора є не лише
правові позиції власне Верховного
Суду України, але й судові акти усіх
судових інстанцій. Завдяки цьому чи
тач може усвідомити глибину тієї чи
іншої правової проблеми, адже оскар
ження судових актів у справах про
банкрутства всіма щаблями системи
господарських судів, зокрема оскар
ження до Верховного Суду, свідчить,
насамперед, про неоднаковість право
застосування, породжену неясністю,
неповнотою, суперечливістю окремих
норм чинного законодавства, і кіль
кість проблем правового регулювання
відносин неспроможності, що виника
ють практично на всіх стадіях прова
дження у справах про банкрутство.
Точне формулювання правової
проблеми, як і будьякої іншої пробле
ми, є необхіднім елементом наукової
діяльності. Важливо, що в рецензованій
роботі такі проблеми загальнотеоретич
ного і практичного характеру форму
люються крізь призму загальних прин
ципів права та генеральних цілей зако
нодавства про банкрутство, цілей окре
мих стадій провадження у справі про
банкрутство (попереднього засідання,
санації, ліквідації боржника). Виявляю
чи ту чи іншу проблему теоретичного
або прикладного характеру, що виникає
у справах про банкрутство, Б. Поляков
пропонує вирішити її за допомогою ши
рокого спектра юридичного інструмен
тарію — сукупності різноманітних
методів тлумачення закону, що, як ви
дається, і є єдино можливим шляхом
для з’ясування волі законодавця та не
допущення судових помилок при засто
суванні недосконалого законодавства.
Автор наводить позиції різних —
від місцевого господарського суду до
Верховного Суду України — судових
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інстанцій, даючи їм оцінку на основі
догми права та власного правового пе
реконання судді в тому, яким чином у
процесі реалізації норм права мають
досягатися цілі законодавства Украї
ни про банкрутство. Слід зазначити,
що автор, як науковець, прагнув до
об’єктивності при критичному аналізі
окремих правових позицій Верховно
го Суду України. Погоджуючись із по
зицією вищої судової інстанції країни
чи піддаючи сумніву її обґрунто
ваність, Б. Поляков прагне обґрунту
вати власний погляд на проблему не
лише за допомогою різноманітних ме
тодів тлумачення права, але і з позицій
того, як мають бути враховані у про
цесі тлумачення типи функціональ
них зв’язків норм права.
Видається вдалою і практично
корисною структура Коментаря, що
рецензується. Основну частину його
змісту становить авторський аналіз
проблем застосування Закону України
«Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкру
том». Важливим додатком до Комента
ря є об’ємний ілюстративний мате
ріал — судові акти Верховного Суду
України та Вищого господарського
суду України. Це дає можливість чита
чеві самостійно оцінити правові пози
ції вищих судових інстанцій у справах
про банкрутство, краще зрозуміти
правову аргументацію автора.
Зазначена праця, безумовно, знайде
свого читача і стане вагомою допомо
гою широкому юридичному загалу —
суддям, науковцям, юристампрак
тикам, арбітражним керуючим, студен
там юридичних вищих навчальних
закладів – під час вирішення складних
правових питань, що виникають при
застосуванні законодавства про банк
рутство.
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