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дової механізмів та інструментарію реалізації демократичної моделі суспільних відносин
на місцевому рівні.
Наукова концептуалізація поняття «локальна демократія» здійснюється у процесі
нетривалого дослідження, теоретичних напрацювань (з початку 90-х років ХХ ст.), але
еволюційно виважених та науково обґрунтованих. Процес аналізу місцевої демократії за
останні роки набув значної інтенсифікації.
Місцева демократія є комплексним соціальним, політичним, культурним і правовим
феноменом, який повинні вивчати політологи, юристи, соціологи, економісти й ін.
Ця проблематика потребує розгляду не лише
тому, що до будь-якої теми має проявлятися
науковий інтерес, а й тому, що потреба вивчення необхідна задля оптимізації та підвищення ефективного управління у державі,
зокрема на її локальному рівні.
Ключові слова: локальна демократія, місцеве самоврядування, політичний інститут,
громадянське суспільство, демократія участі.

У статті розглянуто теоретичні засади до визначення поняття муніципальної
(локальної) демократії, співвідношення та
зв’язок понять «демократія», «муніципальна
демократія», «місцеве самоврядування. Проаналізовано погляди вчених щодо визначення
поняття муніципальної демократії та її особливостей.
Конституційно-правові засади місцевого
самоврядування та процеси децентралізації в
Україні, викликані реалізацією Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р., обумовлюють
актуалізацію теоретичного осмислення демократичних процесів на місцевому (локальному рівні).
Розширення повноважень та можливостей територіальних громад (управлінських,
розпорядчих, фінансових, інституційних
тощо) свідчать не тільки про прояви, але й
про реалізацію на практиці принципів та
форм муніципальної демократії.
Важливим у процесі демократичних перетворень на місцевому (локальному) рівні є
усвідомлення сутності муніципальної демократії, її змістовних та просторових характеристик.
Визначення поняття та особливостей
муніципальної демократії під час децентралізації в Україні має значення не тільки для
теоретичного і концептуального її оформлення, але й для формування практичної скла-

Після здобуття Україною незалежності у
національній науковій школі муніципального права почався процес формування сучасних поглядів на муніципально-правову проблематику, зокрема на проблеми розвитку
інститутів локальної демократії, що знайшло
відображення у працях Баймуратова М., 5
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родовладдя) у справах локального значення. Можна констатувати, що конституційне визначення місцевого самоврядування
ґрунтується на демократичних засадах. Це
означає, що місцеве самоврядування можливе лише за умов існування муніципальної
демократії у територіальній громаді та функціонування в ній демократичних інститутів.
Як сказано в преамбулі Європейської хартії
місцевого самоврядування, органи місцевого самоврядування є однією з головних
основ будь-якого демократичного ладу [2].
Отже, у процесі становлення демократичного суспільства в Україні спостерігається взаємозв’язок та взаємозалежність таких
суспільно-правових явищ, як «територіальна громада», яка є основою муніципальних
відносин, «інститути громадянського суспільстві», які нерозривно пов’язані з територіальною громадою, реалізація принципу
«народовладдя» на місцевому рівні та функціонування «місцевої (муніципальної, локальної) демократії».
Приходимо до висновку, що демократія і муніципальна демократія – це змістовно схожі поняття, які мають різницю в
просторовому їх вираженні. Також можна
стверджувати, що муніципальна демократія
є типом демократії з огляду на її рівень (глобальний і локальний або вищий і нижчий).
Такої ж думки притримуються й науковці Була С. та Гнатюк М., які стверджують, що «в контексті глобалізації актуалізується рівнева система демократії як організації політичного життя людства. Причому
процеси, циклічно пов’язані й спрямовані
один до одного, у межах субординації є базовими у самовідтворенні, самоіснуванні та
самофункціонуванні. Це процеси глобального та локального рівня, котрі існують у
власних рамках, які інкорпорують специфіку, що, звісно, детермінує інший «вищий-нижчий» рівень і навпаки» [4, с. 76].
З огляду на таку концепцію існування муніципальної (локальної) демократії, її
можна визначити як фундаментальну просторову сферу, де безпосередньо й ефективно реалізуються принципи та механізми організації політичного життя суспільства в демократичній формі загального зразка [4, с. 76].

Батанова А., Борденюка В., Були С., Воронова М., Гнатюка В., Кампо В., Латигіної Н.,
Руснака Б. та інших учених.
Для усвідомлення та аналізу поняття муніципальної (місцевої, локальної) демократії, на наш думку, слід виходити із загальновизнаної теорією та історичним поступом
дефініції «демократія».
У світовій доктрині існує кілька підходів щодо визначення поняття демократії.
Найбільш поширеним тлумаченням поняття «демократія» є етимологічне, пов’язане з
походженням самого терміна. Щодо цього
відомим є афоризм американського президента А. Лінкольна: демократією є «влада
народу, обрана народом і для народу». Нормативне визначення терміна «демократія»
тлумачить її як ідеал, заснований на таких
загальнолюдських цінностях, як свобода,
рівність, повага до людської гідності, солідарність, і твердить, що саме ціннісний
зміст демократії робить її популярною у сучасному світі. Емпіричний підхід уточнює і
переглядає поняття демократії на підставі
вивчення суспільно-політичної практики
демократичних країн (як старих, так і молодих демократій) [9].
Найбільш загальновживане визначення демократії ототожнює її з «народовладдям». Це визначення стало майже класичним. Воно є універсальним, оскільки може
застосовуватися до будь-якого історичного
типу демократії і є нібито носієм загальнолюдських цінностей демократії. Відповідно
до цього, демократія і визначається як державний лад, що ґрунтується на владі народу
і гарантує залучення громадян до процесу
прийняття політичних рішень [6, с. 11].
Відповідно до ч.1 ст. 140 Конституції
України місцеве самоврядування є правом
територіальної громади – жителів села чи
добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста
– самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів
України[1].
Конституційне визначення місцевого
самоврядування надає можливості територіальним громадам (народу) вирішувати
питання місцевого значення, тобто формує,
свого роду, владу місцевого населення (наÏðàâî.ua ¹ 3, 2017
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домлюють загальну відповідальність за проведену політику. Всі громадяни повинні поважати правовий і конституційний порядок,
заснований на правах людини і громадянина,
і свідомо дотримуватися законів [3, с. 42].
Концепція муніципальної (місцевої, локальної) демократії має систему специфічних ознак, котрі властиві лише їй як інституційній формі організації політичного життя
в громаді, попри загальнодемократичні універсальні характеристики.
Вчені М. Лендьєл та М. Токар, зокрема,
вирізняють :
1. Приналежність до спільноти. Таким
чином відбувається активізація участі жителів у ній. Ще Веліхов Л. відзначав, що місцеве самоврядування розвиває у громадян самостійність, енергію, заповзятливість і веде
до високого розвитку суспільної діяльності.
Люди припиняють очікувати всіх благ від
уряду, звикаючи покладатися на самих себе.
Беручи участь в управлінні, громадяни готові сприяти йому всіма діями як своїй власній справі. Громадське життя, при наявності
місцевого самоврядування, рівномірно розподіляється по всій державі, а не стягається
штучно до центру, залишаючи провінцію
неспроможною [5, с. 235].
2. Деліберацію. Для демократичного
процесу важливим ефективний діалог між
різними групами інтересу.
3. Політичну освіту. Вона необхідна для
«усвідомленої» партисипації громадян та
знання про політику на рівні з місцевою
елітою, аби бути в однакових умовах в освітньому рівні.
4. Контроль за діями уряду громадянами. Висококваліфіковане та високоякісне
виконання доброго врядування та соціального добробуту [8, с. 204-210].
Сутнісні характеристики муніципальної (місцевої) демократії також закладені у
положеннях Європейської Хартії міст Ради
Європи 1992 р., зокрема у п. 3.3. «Місцева
демократія»:
- достатня можливість місцевих жителів
висувати свої вимоги до компетентних органів, у тому числі й представницьких;
- правова забезпеченість участі місцевих
жителів у процесі демократичного розвитку
міста;

Уже сьогодні наука для аналізу явищ
та процесів на такому рівні використовує
концепції нового врядування, соціального капіталу, простору як природно-соціокультурного феномену, місцевої демократії [7]. З кінця ХХ ст. у межах досліджень,
присвячених локальним процесам, сформувалися наукові концепції місцевої демократії, а відтак – власне «місцевої політики», зокрема концепції нового локалізму,
міських політичних режимів і місцевого
врядування.
З точки зору британського вченого Д. Бернса [10, с. 963-973], локальна демократія є системою здійснення влади на локальному рівні, при якій громадяни мають
право і засоби для контролю за діяльністю
органів місцевого самоврядування і безпосередньо беруть участь у прийнятті рішень.
Д. Бернс вважав, що місцеві органи не представляють усе суспільство, а тому громадяни
повинні активно визначати локальну політику – тоді місцева влада буде більш ефективною, більш демократичною.
Відомий французький дослідник Ж. Марку в першому глобальному звіті про стан
децентралізації і місцевої демократії визначає три виміри політики локального
рівня: децентралізація, самоуправління
і локальна демократія. При цьому локальну демократію він розуміє як спосіб
реалізації влади на локальному рівні [11,с. 305-313].
Вважаємо найбільш повним визначення
муніципальної демократії, що сформульоване Бондарем М., зокрема: «Муніципальна
демократія – це заснована на єдності свободи і відповідальності самоврядна форма
здійснення населенням за місцем проживання публічної влади, колективних та індивідуальних прав громадян за самостійним
рішенням у межах, встановлених Конституцією і чинним законодавством, питань місцевого значення, безпосередньому забезпеченні життєдіяльності та надання муніципальних послуг в інтересах місцевої громади та окремих громадян». Проведення
демократичної політики, що побудована на
повазі до прав громадян, передбачає активну участь громадян, які поділяють демократичні ідеали, цікавляться політикою і усві7
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мічного та соціального ефекту для громади
(у межах об’єднаних територіальних громад).
Отже, муніципальна демократія відіграє
важливу роль у реалізації місцевого самоврядування. За допомогою таких інститутів
муніципальної демократії, як місцевий референдум, муніципальні вибори, опитування
громадян, збори тощо, забезпечується формування органів місцевого самоврядування
та функціонування всіх найважливіших елементів її системи. У результаті ступінь розвитку місцевого самоврядування знаходиться в прямій залежності від ступеня розвитку
демократії в суспільстві в цілому і місцевому
співтоваристві зокрема.
Ознаками муніципальної демократії є
особливості, що характеризують демократію
в цілому, та специфічні риси, які обумовлені
місцевим рівнем.
Враховуючи теоретичні дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, міркувань
наукової (політично спрямованої) спільноти, визначаємо муніципальну (місцеву, локальну) демократію як місцевий рівень демократії, форму організації територіальної
громади, у якій місцева громада є джерелом місцевої влади, зокрема, громада формує органи місцевого самоврядування, має
право та засоби керування й контролю за
їхньою діяльністю, у тому числі за участю
інститутів громадянського суспільства, і безпосередньо бере участь у прийнятті рішень,
несе відповідальність за їх виконання.

- забезпечення функціонування міст у
прямій залежності від гарантування прав
людини;
- основою міського розвитку є безпосередня участь жителів у органах місцевого
самоврядування;
- володіння органом місцевого самоврядування широкою автономією і фінансовою
незалежністю.
Бондар М. виділяє шість особливостей
муніципальної демократії як політико-правового явища:
по-перше, вона здійснюється в особливій сфері суспільних відносин, яку формують питання місцевого значення;
по-друге, вона реалізується на нижньому
територіальному рівні організації публічної
влади;
по-третє, охоплюючи собою всю територію країни, вона проявляється і таким чином має своїми просторовими межами території муніципальних утворень;
по-четверте, ґрунтуючись на принципах
самоврядування, вона передбачає максимальне зближення керуючого і керованого
суб’єктів, органів муніципальної влади і місцевої громади і, відповідно, безпосередньої
і представницької демократії;
по-п’яте, вона організаційно відособлена від демократичних інститутів державної
влади;
по-шосте, муніципальна демократія не
обмежується відносинами на державному
рівні, але включає також інститути громадського, не публічно-владного характеру [3,
с. 17].
Тому, підсумовуючи, слід зауважити, що
поняття муніципальна (місцева, локальна)
демократія є новим порівняно з поняттям
демократії. Інтерес до поняття муніципальної демократії як суспільно-правового явища виник у процесі світової глобалізації та
демократизації суспільства й міжнародних
спільнот.
Муніципальна демократія є рівнем демократії, що локалізується на вимірі громади (територіальної громади), яка, як
правило, об’єднується за територіальним
та адміністративним принципом (у межах
адміністративно-територіальних одиниць),
а також і за принципом досягнення еконоÏðàâî.ua ¹ 3, 2017
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SUMMARY
The article examines theoretical foundations of
defining the concepts of municipal (local) democracy, the distinctions and connection between the
terms “democracy”, “municipal democracy”, “local
self-government”. The academics’ views on defining the concept of municipal democracy and its
characteristics is analysed.
Constitutional and legal foundations of local
self-government and decentralisation processes in
Ukraine, resulting from the realisation of the Law
of Ukraine “On voluntary unification of territorial hromadas” from 05.02.2015, increase the relevance of the theoretical consideration of the democratic processes at a local level.
Expansion of the responsibilities and resources
of the territorial hromadas (managing, executive,
financial, institutional, etc.) is the evidence that not
just standalone examples, but proper practical realisation of the principals and forms of municipal
democracy is underway.
Understanding the nature of the municipal
democracy, its content and geographical characteristics, is important in the process of democratic
transformation at the local level.
Defining the concept and the specifics of municipal democracy during the process of decentralisation in Ukraine is important not only for its
theoretical and conceptual framing, but also for the
forming of the practical components of the mechanisms and instruments for realisation of the democratic model of public relations at the local level.
Scientific contextualisation of the concept “local democracy” is performed in the process of so far
limited duration research and gradual and scientifically justified theoretical construction process
(since early 90’s of the XX century). The process of
analysing the local democracy over recent years has
significantly intensified. Local democracy is a complex social, political, cultural and legal phenomenon, which should be studied by political scientists,
lawyers, sociologists, economists, etc. This subject
matter requires attention not only because every
academic topic needs to be properly researched, but
also because its analysis is necessary for optimisation and improvement of the governing effectiveness in the state, specifically at the local level.
Key words: local democracy, local self-government, political institution, civil society, participative democracy
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яким здійснюється вся законодавча та правозастосувальна діяльність у державі.
Розвиток Української держави, реформування соціально-економічної і політичної
сфери суспільного життя висувають потребу
в змінах і доповненнях окремих конституційних положень.
З огляду на таку необхідність є доцільним проаналізувати становлення конституційного ладу в Україні і зробити певні висновки щодо його подальшого удосконалення.

Становление Конституционного строя в
Украине - это последовательный процесс разработки, принятия и реализации положений
Основного Закона, который является определяющим и основополагающим нормативноправовым актом для всей правовой системы
Украины.
Провозглашение независимости Украины
и становления украинского общества обусловили многие вопросы дальнейшего развития
нового эвропейского государства, основой которого должна быть Конституция. Становление конституционного строя в Украине
никогда не было простым, оно происходило в
условиях острого политического противостояния между различными политическими
силами, испытывая влияния глобализации,
мирового экономического кризиса и европейского выбора Украины. За годы независимости Украина прошла сложный путь развития как демократическое, независимое и
суверенное государство, но ее правовая система нуждается в совершенствовании, прежде
всего, путем изменений и дополнений в действующую Конституцию - Основного Закона
страны.
Ключевые слова: Конституция Украины, Основной Закон, конституционный
процесс, парламент, Президент Украины,
государственная власть, местное самоуправление.

Наукова розробленність теми дослідження знайшла своє відображення у працях таких учених, як О. Мироненко, О. Ярмиш, М. Ставнійчук, О. Копиленко, О. Головко, В. Серьогін, М. Орзих, О. Скрипнюк
та деяких інших. Предметом їх дослідження
переважно були заходи з реалізації конституційних положень у законодавчих актах, а
новітній конституційний процес належного
висвітлення не знайшов.
Мета і завдання статті полягають в
тому, щоб розглянути процес становлення
конституційного ладу в Україні як послідовний розвиток українського конституціоналізму, зумовленого історичними подіями та
політико-правовим середовищем.
Виклад основного матеріалу
Проголошення незалежності України
поставило багато питань щодо подальшого розвитку і побудови нової європейської

Постановка проблеми
Конституційний лад в Україні визначається основним законом, у відповідності з
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017
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риторії, влада народу, поділ влади, рівність
усіх громадян, гарантія їхніх прав та свобод.
Розробка проекту Основного Закону
була складним, відповідальним і тривалим
процесом. Для розробки проекту Конституції була створена Конституційна комісія.
Проект Конституційної комісії обговорювався на наукових конференціях, в органах
державної влади і місцевого самоврядування, на нарадах практичних працівників
різних сфер суспільного життя. У зв`язку з
чим, до проекту надійшла велика кількість
поправок, доповнень та зауважень. Перший
проект Конституції України було внесено на
народне обговорення (1 липня - 1 листопада 1992 р.). Враховуючи зауваження і рекомендації народного обговорення та позиції
політичних сил Верховною Радою України
підготовлено і затверджено другий проект
Конституції у травні 1993 р.
Проте, суперечностями між позиціями
та загостренням політичної ситуації, що
була обумовлена протистоянням різних гілок влади, конституційний процес було перервано (жовтень 1993 р.). Конституційна
криза в Україні тривала приблизно рік.
Наступний етап конституційного процесу розпочався 10 листопада 1994
р., коли парламентом було затверджено
новий склад Конституційної комісії, робота
якої теж не відзначалася особливою продуктивністю через політичні протистояння.
Ініціатива Президента України щодо проекту «Конституційного закону України про
державну владу і місцеве самоврядування
в Україні» не була підтримана Верховною
Радою України і ще більше посилила напруження між гілками влади. З метою політичного компромісу був узгоджений після піврічного обговорення Конституційний договір, схвалений Верховною Радою України 8
червня 1995 р. [4]. Цей документ обмежував
повноваження Верховної Ради України та
місцевих рад, водночас розширював нормотворчі та адміністративні функції Президента та Уряду. Укладений на один рік,
Конституційний договір, незважаючи на
певні недоліки, створив умови для активізації конституційного процесу.
Конституційний договір послабив напругу між гілками влади, але не вирішив

демократичної держави з ознаками національної автентичності. Верховна Рада України, як парламент незалежної і самостійної
країни, задекларувала необхідність розробки та прийняття нового Основного Закону
як важливого атрибуту сучасної суверенної
держави. Проте, шлях до власної Конституції виявився довгим та складним. Процес
створення нової Конституції тривав від часу
прийняття Декларації про державний суверенітет (16 липня 1990 р.) і складався з кількох етапів, а процедури перегляду та вдосконалення конституційного врегулювання
суспільних відносин тривають і досі.
Конституційний процес в Україні - це послідовний процес становлення українського
конституціоналізму, зумовлений історичними
подіями та політико-правовим середовищем.
Новітній конституційний процес в Україні
включає п’ять основних етапів.
Початок першого етапу новітнього конституційного процесу в Україні пов’язується
з розпадом СРСР та становленням України
як незалежної самостійної суверенної демократичної держави. Цей етап є найбільш
важким і суперечливим та складається з
кількох періодів.
Перший із них обумовлений прийняттям Декларації про державний суверенітет
України[2], у якій було проголошено «державний суверенітет України як верховенство, самостійність,повноту і неподільність
влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах». Крім того, в Декларації зазначалось,
що вона є основою для нової Конституції
та законів України. Реалізуючи положення
Декларації, Верховна Рада Української PCP
24 серпня 1991 року прийняла Акт проголошення незалежності України [3], яким
Україна визначалась як незалежна суверення держава.
24 жовтня 1990 р. Верховна Рада УРСР
утворила Комісію по розробці нової Конституції Української PCP, а вже 19 червня 1991 р.
Верховна Рада схвалила Концепцію нової
Конституції. У Концепції було визначено
науково-методологічні принципи, що мали
бути покладені в основу майбутньої Конституції, а основними засадами Концепції були:
суверенність України, недоторканність її те11
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У результаті постатейного розгляду Конституції та доповіді з кожного питання
Основний Закон України був прийнятий
28 червня 1996 р. 315 голосами. Президент
України скасував свій Указ про проведення
референдуму.
Основною знаковою подією першого
етапу (1991-1996 рр.) сучасного конституційного процесу стало прийняття Конституції
України, а 28 червня – день прийняття Конституції – проголошене державним святом.
З прийняттям Конституції була підведена
риска під перехідним періодом становлення
української державності, а Україна закріпила позиції самостійної суверенної держави.
Проте ця подія, одночасно, стала і точкою
відліку наступного етапу розвитку українського конституціоналізму.
Другий етап характеризується імплементацією положень нової Конституції України,
у той же час пов’язаний з внесенням змін,
спрямованих на удосконалення існуючої в
Україні форми держави. Слід відзначити,
що практично, до початку 2000 року питання про внесення змін до Конституції України серйозно не ставилось.
Проте 2000 рік, крім тривалих суперечностей між українським парламентом та
главою держави, ознаменувався посиленням соціально- економічної кризи. Громадянське суспільство вимагало проведення
конституційної реформи. Так, 16 квітня
2000 р. відбулося голосування на всеукраїнському референдумі, призначеному за народною ініціативою, який мав на меті кардинально змінити співвідношення сил між
Президентом та парламентом. Усі чотири
питання референдуму отримали підтримку
виборців, а результати голосування довели,
що народ України прагне: розширення підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради; зменшення кількості депутатів до 300; скасування депутатської
недоторканності; створення двопалатного
парламенту в Україні. Для легітимізацїї даного рішення потрібна була згода кваліфікованої більшості парламенту, але підтримав
його лише 251 голосом замість 300. І хоча
Конституційний Суд України визнав рішення всеукраїнського референдуму імперативним, вони так і не були реалізовані.

проблему прийняття нової Конституції. Потрібно було об`єднати зусилля всіх зацікавлених сторін для досягнення мети. Так, 24
листопада 1995 р. Конституційна комісія
підтримала пропозицію Президента України й утворила нову Робочу групу з підготовки проекту Конституції у складі 4 представників Верховної Ради України, 4 представників Президента України і 2 представників
від органів правосуддя для доопрацювання
конституційного проекту.
24 лютого 1996 р. на засіданні Комісії
було представлено розроблений Робочою
групою проект, а 18 березня 1996 р. з метою
вирішення всіх процедурних питань було
проведене останнє засідання Комісії, на якому було вирішено направити узгоджений
проект Конституції на розгляд Верховної
Ради України.
20 березня 1996 р. проект Конституції
було представлено на спеціальному засіданні Верховної Ради України, на яке були
запрошені також члени Конституційної комісії. Проте, депутати не були налаштовані
конструктивно, розгляд проекту було розпочато 17 квітня, і лише 5 травня 1996р.
парламент створив Тимчасову спеціальну
комісію з доопрацювання проекту Конституції. Поступово узгоджуючи позиції різних
депутатських об’єднань щодо спірних статей проекту, комісія крок за кроком визначила той текст Конституції, який міг бути
прийнятий Верховною Радою України.
З 28 травня по 4 червня тривав розгляд
проекту Конституції в першому читанні,
який завершився успішним прийняттям рішення 258 голосами. Проте прийняття даного документу не було безхмарним, зокрема,
26 червня деякі фракції відмовились брати
участь у засіданні, чим заблокували подальший розгляд питання прийняття Конституції в цілому. У відповідь Президент України
видав Указ про проведення 25 вересня 1996
р. всеукраїнського референдуму з питання прийняття нової Конституції України,
в основу якого було покладено попередній
проект від 11 березня 1996 р., не опрацьований Верховною Радою України. Враховуючи такий хід подій наступного дня, 27
червня 1996 р., парламент розпочав пленарне засідання, яке тривало майже добу. Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017
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системного вдосконалення конституційного
регулювання суспільних відносин, а основним її завданням визначалась підготовка
концепції системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в
Україні та проекту нової редакції Конституції України.
Було розпочато масштабну роботу, до
якої активно долучилась громадськість. Багато питань потребувало вирішення, а першочерговим завданням стало напрацювання легітимного механізму прийняття нової
Конституції, адже чинний Основний Закон
України не передбачав алгоритму ухвалення та втілення в життя нової редакції Конституції України.
Проте, як і в попередні роки, ініціативи
не знайшла втілення в життя через протистояння політичних сил у парламенті. Так, у
червні 2009 р. парламент був охоплений ідеєю створення широкої коаліції для внесення системних змін до Конституції з метою
запровадження парламентської республіки.
Втім, напередодні президентських виборів
різні політичні сили заявили про внесення до парламенту власних конституційних
проектів.
Ситуація змінилась після виборів Президента України у січні 2010 р.. Так, 2 квітня
2010 р. Указом Президента було ліквідовано Національну конституційну раду. А 30
вересня 2010 р. рішенням Конституційного
Суду України Закон України «Про внесення
змін до Конституції України» від 8 грудня
2004 р. було визнано таким, що не відповідає Конституції України (неконституційним) у зв’язку з порушенням конституційної
процедури його розгляду та прийняття.
Четвертий етап конституційного процесу було розпочато скасуванням наведених
вище змін та відновленням дії Конституції
України в редакції 1996 року. Крім того, він
характеризується тим, що у цей період Верховна Рада двічі вносила зміни до Основного Закону.
Так, 4 лютого 2011 р. набрав чинності,
прийнятий 1 лютого 2011 р. Закон України
«Про внесення змін до Конституції України
щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної

Варто зауважити, що у період з 1996
по 2004 рік Верховною Радою України періодично розглядалися проекти внесення
змін до Конституції, проте жоден з них не
був прийнятий. Ситуацію змінила політична криза, що виникла у зв’язку з виборами
Президента України. 8 грудня 2004 р. на
позачерговому пленарному засіданні Верховна Рада України 402 голосами прийняла Закон України «Про внесення змін до
Конституції України» № 2222-ІУ[5]. Закон
набрав чинності з 1 січня 2006 р., за винятком окремих положень. Прописаний під
конкретну особу, він став політичним компромісом на шляху виходу з кризової ситуації. Цим законом було розширено установчі
та контрольні повноваження парламенту
щодо виконавчої гілки влади та уряду зокрема, збільшено строк повноважень рад
усіх рівнів до 5 років, відновлено прокурорський нагляд за додержанням законності у
сфері прав людини, а Україна з президентсько- парламентської республіки стала парламентсько-президентською.
Закон «Про внесення змін до Конституції України» був спрямований на переформатування взаємовідносин Президента
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України і остаточно розбалансував владу в державі. А питання щодо легітимності процедурних питань унормування
конституційної реформи зберігали свою актуальність до 2010 року
Третій етап сучасного конституційного
процесу розпочався майже одразу з моменту набрання чинності змін до Конституції
України. Політична криза 2007 р., недосконалість та колізії оновленої Конституції, непорозуміння всередині органів державної
влади і численні порушення Конституції з
боку вищих органів державної влади змусили Президента України як гаранта Конституції створити Національну конституційну
раду.
Як зазначалось в Указі Президента, Національна конституційна рада утворюється
з метою посилення конституційних гарантій
захисту прав і свобод людини і громадянина,
створення збалансованої системи державної
влади, підвищення ролі місцевого самоврядування та напрацювання пропозицій щодо
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Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів».
21 лютого 2011 р. Указом Президента
України було створено Науково- експертну
групу, з метою напрацювання пропозицій
щодо механізму створення і діяльності Конституційної Асамблеї, а також для аналізу
концепції реформування Конституції. І хоча
група підготувала Концепцію формування та організації діяльності Конституційної
Асамблеї, цей період конституційного процесу видався складним та доволі тривалим і
носив еволюційний характер.
6 жовтня 2013 р. набрав чинності прийнятий 19 вересня 2013 р. Закон України
«Про внесення змін до статті 98 Конституції
України». Зміни стосувалися лише статті 98
Основного Закону, та розширювали повноваження Рахункової палати.
У грудні 2013 р. голова Конституційної
асамблеї анонсував завершення підготовки
концепції змін до Конституції. Проте події
кінця 2013 та початку 2014 року призвели
до безпрецедентної кризи владної вертикалі. Верховна Рада України в умовах «революційної необхідності» та загалом без рішення профільного Комітету прийняла за
основу проект закону про відновлення дії
окремих положень Конституції України, дефакто повернувши дію Конституції України
в редакції від 8 грудня 2004 р.
Так, у лютому 2014 р. розпочався п’ятий
етап конституційного процесу, що триває і
досі. Перемога Революції Гідності і Свободи
поставила завдання невідкладного реформування держави, у зв`язку з чим і провідне
місце посіла конституційна реформа. 2014
рік розпочався низкою конституційних
трансформацій, спрямованих на правове
врегулювання нової політичної реальності.
Ключовими завданнями, які повинна
вирішити конституційна реформа стали:
відновлення легітимності Конституції як
акту установчої влади; виправлення змістовних недоліків, а саме удосконалення механізму державної влади (форми правління);
створення конституційних передумов для
децентралізації влади; посилення незалежності та професійності судової влади; вирішення дилеми гарантування Конституцією
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

прав і свобод людини; посилення механізмів захисту Конституції.
З березня 2015 р. з метою напрацювання узгоджених пропозицій щодо вдосконалення Конституції України з урахуванням
сучасних викликів та потреб суспільства
Президент України створив Конституційну
Комісію як спеціальний допоміжний орган
при Президентові України.
1 липня 2015 р. Конституційною Комісією було подано до Верховної Ради України
законопроект про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади. 16 липня
2015 р. парламент ухвалив постанову про
направлення до Конституційного Суду доопрацьованого законопроекту, а 31 липня
було отримано позитивний висновок щодо
його відповідності вимогам статей 157, 158
Основного Закону. Попередньо схвалений
265 голосами народних депутатів, законопроект так і не набув подальшого розгляду. Напруження, яке зросло навколо цього
проекту переросло у масові сутички, що і загальмувало процес.
25 листопада 2015 р. Конституційна Комісія зробила наступний крок і внесла до
парламенту законопроект про зміни до Конституції України щодо правосуддя. На цей
раз спроба виявилась більш вдалою і Велика
судова реформа, попередньо схвалена Конституційним Судом України, була підтримана 2 червня 2016 р. голосами 335 народних
депутатів без суттєвого обговорення. Документ став частиною пакету реформи правосуддя, в межах якого депутати вже схвалили
нову редакцію закону про судоустрій та статус суддів. Конституційні зміни визначили
загальні риси судової системи, а новий закон про судоустрій деталізував реформу та
визначив механізми перезавантаження судів та переатестації суддів.
Висновки
Не дивлячись на всебічність ініційованих Президентом України змін до Конституції України, можна впевнено стверджувати, що поза увагою сучасного конституційного процесу залишаються такі не менш
актуальні для державотворення та ефективного функціонування влади питання, як
депутатська недоторканність, баланс гілок
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АНОТАЦІЯ
Становлення конституційного ладу в Україні – це послідовний процес розробки, прийняття та реалізації положень Основного Закону,
який є визначальним і основоположним нормативно-правовим актом для всієї правової
системи України.
Проголошення незалежності України та
становлення українського суспільства обумовили багато питань подальшого розвитку нової
європейської держави, основою якого має бути
Конституція. Становлення конституційного
ладу в Україні ніколи не було простим, воно відбувалось в умовах гострого політичного протистояння між різними політичними силами,
зазнаючи впливу глобалізації, світової економічної кризи і європейського вибору України. За
роки незалежності Україна пройшла складний
шлях розвитку як демократична, незалежна і
суверенна держава, але її правова система потребує вдосконалення, насамперед, шляхом
змін і доповнень до чинної Конституції – Основного Закону країни.
Ключові слова: Конституція України,
Основний Закон, конституційний лад, парламент, Президент України, державна влада,
місцеве самоврядування.

SUMMARY
The formation of the constitutional system
in Ukraine is a consistent process of elaboration,
adoption and implementation of the provisions of the
Basic Law, which is the decisive and fundamental
legal act for the entire Ukrainian legal system.
The proclamation of the independence of
Ukraine and the formation of Ukrainian society
caused many issues of the further development of
a new European state, the basis of which should
be the Constitution. The constitutional process in
Ukraine has never been easy, it takes place under
conditions of an acute political confrontation
between different political forces, exposing the
influence of globalization, the global economic
crisis and Ukraine’s European choice. During the
years of independence, Ukraine has gone through
a difficult path of development as a democratic,
independent and sovereign state, but its legal
system needs improvement, first of all, through
changes and additions to the current Constitution the Basic Law of the country.
Key words: Constitution of Ukraine, Basic
Law, constitutional process, parliament, President
of Ukraine, state power, local self-government.
2.
Декларація
про
державний
суверенітет України ( Відомості Верховної
Ради УРСР (ВВР), 1990, N 31, ст.429 ).
3.
Постанова
Верховної
Ради
Української РСР «Про проголошення
незалежності України» 24 серпня 1991 року
N 1427-XII.
4.
Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом
України про основні засади організації та
функціонування державної влади і місцевого
самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України ( Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 18,
ст.133 ) .
України
«Про
вне5. Закон
сення змін до Конституції України»
( Відомості Верховної Ради України (ВВР),
2005, N 2, ст.44 ) 8 грудня 2004 року N 2222-IV.

влади в межах парламентсько- президентської форми правління та інші. Будучи занадто заполітизованими, вони до цього часу
чекають свого старту. Необхідно завершити
процес децентралізації повноважень від органів виконавчої влади, продовжити створення потужних самостійних життєздатних
органів місцевого самоврядування шляхом
об`єднання громад, усунути дублювання
повноважень в окремих органах, посилити
повноваження місцевих державних адміністрацій як найближчих до населення органів державної влади.
Література
1. Конституція України (Відомості
Верховної Ради України (ВВР),1996, № 30,
ст. 141).
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ªÐÌÀÊÎÂÀ Ãàííà Ñòàí³ñëàâ³âíà - êàíäèäàò ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, äîöåíò
êàôåäðè ³ñòîð³¿ òà òåîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà Ì³æðåã³îíàëüíî¿ Àêàäåì³¿ Óïðàâë³ííÿ
ïåðñîíàëîì
ÓÄÊ: 340.12:2-74-67
Але, крім того, суттєвим і чи не найбільш
спрямовуючим стрижнем, надто в епохи
Середньовіччя та Відродження, був фактор
релігійної єдності: домінуюча роль християнства в Європі та вплив католицької церкви на свідомість соціуму та владу монархів.
Саме тому більшість із відомих політичних
проектів та казуїстичних обґрунтувань ідеї
Єдиної Європи мають релігійне забарвлення та ґрунтуються на католицькому вченні
про верховенство влади церкви чи монарха
та її [влади] Божественне походження.

Осуществлен поиск источников и исторических предпосылок становления идеи европейской интеграции. Определены основные
особенности
юридического
закрепления
институциональных основ евроинтеграционного опыта в рамках Священной Римской
империи. Проведен анализ исторических
проектов обоснования формы и механизма
объединения европейских государств с его последующим юридическим оформлением.
Ключевые слова: европейская интеграция, Священная Римская империя, межгосударственное объединение, конституционный
акт, межгосударственные договоры.

Ступінь наукової розробки теми
Аналіз передумов, механізмів та засад
розвиту ідеї євроінтеграції і її практичного
втілення протягом тривалого історичного періоду займав важливе місце в дослідженнях таких учених, як: Анакіна Т. М.,
Браницького А. Г., Дворкина А.П., Зайчука О. В., Оніщенко Н. М., Комарова Т. В., Макарчук В. С., Руденко О. М., Трагнюк О.Я.,
Яковюк І. В. та ін.

Актуальність теми
Ідея об’єднання європейських країн існувала тривалий історичний період, починаючи від самої Римської Імперії, і на кожному етапі свого існування втілювалася не
лише у філософсько-правових трактатах з
обґрунтуванням владного механізму, але і в
цілком реальні інституційні форми, як, наприклад, Священна Римська імперія. Інтеграція роздроблених державно-політичних
утворень на території Європейського континенту обумовлювалася різними чинниками, як правило, зовнішнього середовища,
однак мала тотожні рушійні механізми і засади об’єднання. Поряд з необхідністю захисту власних соціально-економічних інтересів політичними елітами в основі інтеграційних зрушень стояли пріоритети культурної, морально-етичної та етнонціональної
спільності держав, що прагнули об’єднання.
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

Мета статті
Метою даної статі є аналіз філософськоправових концептів, у яких втілювалася
ідея Єдиної Європи, виявлення ступеня їх
дієвості через масштаби практичної реалізація як в інституційному,так і у правовому
вимірах.
Виклад матеріалу
Процеси європейської інтеграції, які
отримали своє найбільш виразне втілення
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ща священнослужителів у суспільстві, все
ж таки віддзеркалював прагнення Папи
утвердити свій вплив, а відтак і вплив всієї римо-католицької церкви на всю Європу.
За своєю юридичною природою та характером Dictatus Papae являє собою розпорядчо-установчий нормативно-правовий акт,
який регулює діяльність Папи, визначаючи
практично правовий режим та юридичну
силу його рішень. Так, зокрема утверджувалася єдність церкви,а отже, єдність вірянкатоликів, що, у свою чергу, означало розповсюдження влади Папи на всій території
Європи. Оскільки Папа за Dictatus Papae
наділявся повноваженнями скидати імператорів та єпископів, видавати закони, а також
створювати та ліквідувати абатства, єпископства та інші структурні утворення церкви, то фактично можна стверджувати про
утворення певно теократичної державності,
яка мала всі формальні інституційні ознаки
світської монаршої держави, але відрізнялася більш глобальним характером та власне
впливом над світським життям, а отже, і над
світськими державами.
З подібним станом речей не міг погодитися Імператор Священної Римської імперії,
оскільки саме він протиставляв себе теократичній владі Папи, намагаючись об’єднати
європейські народи під своєю державністю.
На користь Священної Римської імперії слід
зауважити, що вона являла собою цілком
чітке інституційне втілення ідеї європейської єдності, а відтак є яскравим та досить
важливим з точки зору теоретико-методологічного дослідження засад функціонування
євроінтеграційним досвідом.
Заснована в Х ст. Священна Римська імперія була, по суті, звичайною феодальною
монархією. Засвоївши ідею спадкоємності
своєї влади від стародавнього світу, імператори здійснювали її феодальними методами, керуючи племінними герцогствами
(основними політичними одиницями в Німеччині) і марками (прикордонними адміністративно-територіальними утвореннями).
Спершу Священна Римська імперія мала
характер феодально-теократичної імперії,
яка претендує на вищу владу в християнському світі. Положення імператора і його
функції визначалися з порівняння влади ім-

,

в розвитку європейських співтовариств та
утворенні Європейського Союзу, розгорталися під впливом складного комплексу чинників, які охоплювали не лише економічні,
а й політичні, ідеологічні та культурно-ціннісні мотиви. При цьому первинними серед
них – усупереч досить поширеним уявленням, які базуються на превалюванні взаємодії у сфері економіки у початкових фазах європейського інтеграційного процесу – були
саме загальні міркування неекономічного
плану. Цей, ширший, суспільний контекст
європейського інтеграційного процесу проявляв себе поступово – мірою поглиблення
взаємодії, її проникнення в усе нові й нові
сфери. І це певним чином стимулювало й
наукові дослідження переходити від первинних, досить прагматичних підходів до
пошуку більш загальних основ для формування європейської єдності – не як суто утилітарного процесу пошуку прибутку, додаткового доходу чи вищих темпів економічного зростання, а як розкриття глибинної
ментально-ціннісної спорідненості європейської цивілізації – при всій багатоманітності
її прояву в конкретних національних формах [11].
Така спорідненість виходить із єдності
релігійного континууму, усталеності християнської релігії та католицького вчення
на всій території Європи, що склався в силу
специфіки історичного шляху розвитку
церкви та європейської цивілізації. І власне
сама церква, а точніше Папство, була тією
силою, яка дала поштовх не лише до формування єдиної системи морально-етичних
устоїв, що потім лягла в основу сучасних цивілізаційних цінностей єдиної Європи. Разом з тим саме Папство, намагаючись, утвердити та розповсюдити свій вплив, вперше
сформулювало ідею єдності Європи, оформивши її у специфічному Dictatus Papae, що
за своїм характером на час прийняття (1075
р.) вважався спорідненим до нормативноправового документа, що мав загальну дію
і розповсюджував свій вплив на весь католицький світ. Dictatus Papae, складений при
дворі папи Григорія VII, не дивлячись на
те, що в основному торкався внутрішньої
організації функціонування церкви, кліру,
його відносин між собою, а також станови17
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двох центрів впливу та центрів визначення
загальнополітичних орієнтирів розвитку
католицького світу заважало практичній
реалізації ідеї європейської єдності, оскільки втілювалося в основному у боротьбі за
економічні та матеріальні блага в інтересах
розповсюдження власного впливу з метою
отримання прибутків від нових територій.
Подібний антагонізм між світською і духовною владою в прагненні об’єднати Європу створив передумови до розвитку світськотеологічної концепції європейської єдності,
яка походила вже не лише від кліру, а від
більш світських філософів. Феномен інтеграції європейських країн на базі монархічної
форми правління отримав найбільший розвиток саме в середньоєвропейських землях,
оскільки в інших країнах Європи протягом
тривалого історичного періоду розвитку
панувала тенденція до абсолютизації персональної влади монарха. Однак і сама Священна Римська імперія проходила процес
абсолютизації, однак згодом перетворилася
на таке собі конфедеративне утворення.
Визначальною рисою імперії як ідеального типу є наявність у ній надпотужного
— як в інституційному, так і в ціннісному
відношенні — макросоціального центру, що
втілений в імперських політичних інститутах, утворює з територіальної й етнічної
точки зору відносно автономну одиницю зі
своїм особливим статусом, яка є гегемоном
або домінує у ній під час реалізації своїх
інтересів. Поняття «центр» у випадку з ЄС
використовується у двох взаємообумовлених аспектах. По-перше, це універсальна
центральна ціннісна система Союзу, яка
включає критично важливі для її існування
і ідентифікації елементи. По-друге, це інституційна система, безпосередньо легітимована центральною ціннісною системою,
що забезпечує трансляцію її змісту адресатам. Оскільки Євроcоюз — це не імперія, а
наднаціональне об’єднання, що лише використовує її принципи і технології, то під таким «центром» слід розуміти не домінуючу
етнічну групу, а певну групу держав-членів,
так зване «ядро» ЄС, яке на всіх етапах інтеграції домінує в ЄС, визначаючи напрями
його розвитку, вирішуючи питання стосовно часу і міри поглиблення інтеграції, конт-

ператорської з владою папською. Вважалося
що він був «imperator terrenus», намісником
Бога на землі у світських справах, а також
«patronus», захисником церкви. Тому влада
імператора в усьому відповідала владі Папи,
а відносини між ними вважалися аналогічними відносинам душі і тіла [3].
Намагаючись зміцнити свою соціальну
базу, німецькі королі пішли на союз з церквою, щедро роздаючи їй землі та повноваження. Єпископствам та абатствам, що безпосередньо підпорядковувались королю,
надавався королівський банк, що означав
усю сукупність судових, адміністративних
та військових повноважень. Проте король
зберігав право затвердження на всі вищі
церковні посади, а церква лише пропонувала йому кандидатури (така система називалася інвеститурою). Таким чином, королі
отримували готовий апарат управління, а
церковні ієрархи, зважаючи на обітницю
безшлюбності, не могли претендувати на
спадковість володінь [4].
У 1356 році на імперських сеймах у
Нюрнберзі та Меці було прийнято і затверджено Карлом IV «Золоту буллу» – основний
конституційний документальний акт Священної Римської імперії. Було санкціоновано княже багатовладдя, імператор обирався
курфюрстами (князями-виборцями). Чітко
визначалися ранги курфюрстів та закріплялися їхні привілеї – грошові, гірські, митні;
легалізовувалися приватні війни. «Золота
булла» зберігала своє значення включно до
1806 року [10].
Фактично «Золота булла» протиставлялася Dictatus Papae і виконувала таку ж правовставнолюючу роль для світської влади,
що Dictatus Papae для церкви. Але, на відміну
від останньої, «Золота булла» за всіма ознаками є конституційним актом, що розповсюджував свій вплив не на конкретну територію на момент часу її прийняття, а скоріше
розповсюджував вплив Імператора Священної Римської імперії на існуючі і майбутні
території в його підпорядкуванні,надаючи
йому в такий спосіб легальні підстави вести загарбницькі війни з метою об’єднання
Європи на засадах католицької віри, утверджуючи волю Божу на землі. Однак існування протистояння Імператора та Папи як
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Святої землі» (між 1305-1307). Він обґрунтовував план створення «християнської республіки», свого роду федерації європейських
монархій, керованою радою під головуванням французьких королів. Дю Буа висловлював антиклерикальні погляди і стверджував, що єдність всередині французького королівства може бути досягнута тільки
шляхом зменшення прав католицького духовенства і розширення влади короля; він
також запропонував збирати «арбітражну
раду» з найбільш впливових правителів європейських держав для вирішення спірних
питань [13].
Пій II (1405-1464), який називав Європу
«спільною батьківщиною», «нашим власним
будинком», спробував навіть – вперше в історії – скликати з’їзд усіх християнських монархів у Мантуї, але зазнав невдачі.
Майже одночасно з цією спробою Їржі
Подебрад запропонував свій проект – «Договір про союз і конфедерації між королем
Людовиком XI, королем Богемії Їржі і Радою Венеції для протистояння туркам», що
мав не тільки обґрунтування цієї ініціативи, але і схему організації спілки, яка носила федеральний характер. Іржі Подебрад
не лише закликав європейських монархів
до об’єднання, але й пропонував скликати
сейм з представників 16 королівств, який
мав виконувати роль своєрідного арбітражного суду у вирішенні конфліктів та забезпечувати спільну боротьбу проти турків [8].
Наприкінці ХVІ ст. влада церкви остаточно послабилася, а з нею втратила свою
актуальність ідея об’єднаної християнської
Європи задля протистояння іновірцям. Подальші пропозиції базувалися не стільки на
релігійній спільності європейських країн,
скільки на прагненні усунути джерела міждержавних конфліктів у Європі. Таким, зокрема, був лейтмотив «Великого плану» герцога де Сюллі (1559-1641), міністра фінансів
французького короля Генріха IV. Об’єднана
Європа герцога де Сюллі планувалася як
утворення із 15 приблизно рівних за силою
держав. Основою «Великого плану» мали
стати нові адміністративні кордони між
державами-членами, які б змінювали наявний на той час розмір територій держав
задля вирівнювання їх сили. Здійснювати

ролюючи ключові посади в інституційному
механізмі і приймаючи остаточне рішення
стосовно надання членства в організації [9].
Одночасно слід підкреслити, що з епохи
Середньовіччя походить джерело європейської інтеграції, коли Західна Європа являла собою суцільне культурне ціле, об’єднане
католицькою церквою, з єдиною мовою
спілкування, якою була латина, розвинутою
регіональною торгівлею, золотом у вигляді
основної валюти, у свій час (в епоху хрестових походів) з єдиною зовнішньою політикою і стратегічними військовими цілями
[12].
Процеси інтеграції мірою свого поглиблення та структурного ускладнення виявляють іще одну важливу властивість: на певній стадії свого розвитку вони перестають
обмежуватися перетвореннями лише у сфері формалізованих інституційних засад, які
генеруються взаємодією на міждержавному
рівні. Вже з моменту формування основних
засад спільного ринку, коли у процеси взаємодії (координації, кооперації, уніфікації
та стандартизації) втягуються величезні сегменти суспільств країн-учасниць, для ефективного розвитку безперервних контактів на різних рівнях суспільної організації
необхідною стає система розгалужених неформальних механізмів, які спираються на
норми моралі та етики взаємних стосунків,
традиції та звичаї, стереотипи суспільної
думки, поширені форми добровільної взаємодії. Тобто перебіг процесів європейської
інтеграції та розвитку окремих їх учасників
починає істотно залежати від еволюції неформальних інститутів, які у свою чергу, зумовлені культурними засадами суспільства,
його пануючими ментально-ціннісними
символами та орієнтирами [11].
Виступаючи в якості духовного пастиря
«єдиної Європи», католицизм об’єднував цю
ідею із закликом до союзу християнських
держав для боротьби з «іновірцями», що
стало поштовхом для появи філософськоправових трактатів та моделей державницької організації єдиної католицької Європи.
Так, ще до прийняття Карлом IV «Золотої
булли» з’явився потужний політичний трактат французького королівського прокурора
П’єра дю Буа (1250-1320) «Про повернення
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спробував врахувати реальну геополітичну
структуру континенту, розділеного на безліч держав. Основна ідея Пенна – створення «Європейської ліги, або конфедерації».
Її завданнями називалося як збереження
миру в Європі, так і забезпечення захисту
від зовнішніх ворогів. Вищим органом конфедерації мали стати збори представників
європейських держав, яке автор назвав порізному: конгресом, верховною радою, парламентом або палатою. Передбачалося, що
дані збори займатимуться мирним врегулюванням конфліктів між державами. Якщо ж
одна з ворогуючих сторін не підкориться
ухваленим рішенням, збори мали організувати спільні дії інших держав і примусити
її до підпорядкування. Автор вважав, що
європейська структура могла б виглядати
наступним чином: Генеральні штати; суверенні держави, що утворюють ці Штати і
представляють собою провінції; різні міста
в кожній провінції, які утворюють незалежні окремі одиниці і створюють провінційні
Генеральні штати. У якійсь мірі ця схема
передбачає ідею «Сполучених Штатів Європи», однак їй не вистачає визначеності [2].
Шарль де Сен-П’єр (1658-1743), французький абат, дипломат і філософ, опублікував свій «Проект вічного миру в Європі» в
Утрехті, в 1712 році. На думку Сен-П’єра, в
Європі існували сприятливі передумови для
встановлення міцного миру. Тут панувало
«політичне і громадянське єднання» часів
Римської імперії, були розроблені «цивільні
закони», а головне – християнство створило
найсильніший зв’язок між європейськими
народами. Автор вперше чітко сформулював
тезу про рівновагу сил як основоположний
принцип єдиного європейського устрою. У
підтримці ж рівноваги, як вважає Сен-П’єр,
винятково важлива роль належить дипломатії. Європейську систему підтримують
дипломатичні перемовини. Сен-П’єр різко
критикує ідею об’єднання Європи під керівництвом будь-якого монарха, бо немає такого діяча, який міг би стати європейським володарем. Він доводить, що «європейський
досвід» уже продемонстрував марність подібних спроб. Отже, можливим є лише конфедеративний устрій єдиної Європи. Для цього Сен-П’єр запропонував скликати конгрес

керівництво єдиною Європою мала б «дуже
християнська Рада Європи», завданням якої
було врегулювання розбіжностей та управління спільною армією. Також передбачалось створення європейського сенату, який
мав складатися з 66 осіб та переобиратись
кожні три роки. Загалом «Великий план»–
це утопічний проект створення християнської республіки, який частіше за все подається як перший з грандіозних проектівоб’єднання Європи, що загалом лягло в
основу створення самого ЄС [5].
Досить ґрунтовним був план об’єднання
Європи, запропонований Гуго Гроцієм,
голландським філософом і юристом, який
опублікував у 1625 році свій знаменитий
трактат «Про право війни і миру», де вирішувалася проблема «союзу і союзників». У
своїй праці Гроцій майже нічого не говорив
спеціально про Європу, вживаючи зазвичай терміни «християнство» і «християни».
Але висунуті ним ідеї стосувалися, перш за
все Європи і не випадково співпали за часом з формуванням системи «європейської
рівноваги». Гроцій зазначав, що рівноправні союзники мають звичай передавати свої
суперечки на дозвіл з’їзду союзників, які не
зацікавлені в даному питанні. Таким чином,
висловлювалася ідея про третейських або
загальних посередників. Подібну роль, відповідно до Гроція, міг би відігравати і Голова союзу, наприклад імператор «Священної Римської імперії». На його думку, подібний союз був колись укладений і главою
союзу був за спільною згодою поставлений
Римський імператор. Отже, всі християни
повинні заради спільної мети у міру їх сил
поставляти йому воїнів і гроші. Гуго Гроцій
вперше спробував кодифікувати норми відносин між державами Європи і тим самим
вніс важливий внесок у процес інституціоналізації «європейської рівноваги» [2].
В епоху секуляризації виділяються трактати англійського філософа та державного
діяча Вільяма Пенна (1644-1718), який опублікував у 1693 г. «Досвід про сьогодення
і майбутнє світу в Європі». Він запропонував детальний і докладно аргументований
проект створення федерації європейських
держав, який став новим словом у розвитку
ідеології єдиної Європи. При цьому Пенн
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017
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чілль висловлювався за союз усіх європейських країн під керівництвом Франції та
Німеччини, застерігаючи водночас, що його
країна не інтегруватиметься в цей союз, а
візьме на себе роль спостерігача. Послідовником Черчілля був Жан Монне, який був
одним з ініціаторів Декларації Р. Шумана
(1950 р.), а також Європейського оборонного співтовариства і Спільного ринку. Він
виступав за прискорення процесу європейської інтеграції і заснував Комітет дії за Сполучені Штати Європи. Сутність пропозицій
Ж. Монне полягала у передачі національними державами частини свого суверенітету
наднаціональній інтеграційній групі [1].
Загалом логіка історичного становлення
Європи, від епохи пізньої античності до теперішнього часу, завжди залишалася неоднорідною у своєму розвитку, зазнаючи цивілізаційні зміни згідно з духом часу. Моделі і
концепції європейської єдності, консолідації
народів і державних утворень континенту
трансформувалися у відповідності зі зміною
історичних епох, заміною домінантних ідеологічних координат суспільного розвитку.
У рамках даних трансформаційних процесів
відбувалися неминучі зміни в релігійній свідомості, конфесійної самоідентифікації європейських націй, які накладали відповідний
відбиток на лад соціальної думки і соціальної поведінки, у тому числі і на інтеграційні
тенденції в Європі. У період пізнього Середньовіччя, напередодні Нового часу, почалася заміна, що поступово зреклася імперської парадигми організації європейського
простору, замінюючи її на модель співіснування національних держав. Відбувається
поворот від уніфікаційної до федеративної
логіки міждержавних відносин, як відповідь
на вимоги буржуазного суспільства. Реформація, переплетена з інтелектуальними досягненнями мислителів гуманізму, запропонувала Європі нове бачення її внутрішньої
цілісності – вже не християнську ойкумену
народів, об’єднаних у єдиному дусі перед
авторитетом імперського палиці і папської
тіари, але континуум вільно існуючих держав-націй, які вільно реалізують право на
самоідентифікацію. Протестантизм, який
вийшов на духовне і суспільне поле Європи
в альтернативу Католицької церкви, підтри-

або асамблею, де правителі могли б укласти
Договір про конфедерацію [2].
Найбільший внесок в розвиток ідеї єдності Європейського континенту, заснованого на міжнародному праві, вніс І. Кант
(1724-1804). У своєму трактаті «До вічного
миру» він виклав дві ключові ідеї інтеграції
Європи [6]:
ідея федерації, створюваної на добровільних засадах для забезпечення «свободи», тобто суверенітета кожної державиучасниці, викладена так, що це положення
можна без змін внести в будь-який міжнародно-правовий документ кінця XX в.;
ідея взаємозв’язку і нерозривності
всіх трьох аспектів публічного права: права
державного громадянства, міжнародного
права і права всесвітнього громадянства.
Німецький гуманіст підкреслює органічний
зв’язок між державою, що визнає і гарантує
фундаментальні права і свободи громадян,
і добровільним об’єднанням держав, що забезпечує його учасникам вічний мир, спільну безпеку, суверенітет і співробітництво.
ХІХ століттю був притаманний яскраво
виражений націоналізм та колоніалізм, а
тому ідеали єдиної Європи підмінялися амбіціями панування мононаціональних держав (Франція, Германія) на всьому Європейському континенті. Епоха масштабних та
глобальних воєн кінця ХІХ – початку ХХ ст.
суттєво вплинула на формування економічного базису, а тому ідея інтеграції держав на
засадах ціннісних та морально-етичних орієнтирів та культурної єдності відійшла на
другий план звільнивши місце ідеї інтеграції на засадах економічної кооперації.
Біля витоків сучасної західноєвропейської інтеграції були видатні особистості, які
ввійшли в історію як «батьки Європи». Серед них У. Черчілль, Ж. Монне, Р. Шуман,
К. Аденауер та А. де Гаспері.Саме вони надали імпульс євроінтеграційним процесам,
започаткувавши проект, який змінив курс
історії Європи, визначивши цим самим зміст
і напрями європейського будівництва. Так,
наприклад, У. Черчілль у 1946 році у своїй
промові у Цюриху висунув ідею створення
Сполучених Штатів Європи для боротьби
з державами комуністичного блоку під час
«холодної війни». Першим кроком до цього
мало стати утворення Ради Європи. Чер21
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мав і закріпив у політичній свідомості європейців ідею про допустимість множинності
центрів впливу – у тому числі центрів влади,
ідеології, віри, що знайшло обґрунтування в
концепції федералізму [7].

ґрунтувалися на ідеях міждержавного співробітництва на засадах спільності інтересів і
культурної, ментальної, та морально-етичної
єдності, що обумовлювалося єдністю релігії
та всеохоплюючого поширення католицької
церкви. Всі проекти, запропоновані філософами та правниками, носили характер договору. І хоча цей договір передбачав міждержавні відносини, однак його укладення
передбачалося між монархами. У період абсолютизму це б означало фактичне укладення договору між монаршими домами, що не
завжди б відображало суспільні інтереси, і
не могло означати уніфікацію суспільно-політичного простору Європи.
Лише у ХХ ст.. відбувається трансформація інтеграційної парадигми в бік набуття
Європейським Співтовариством певних рис
єдності за рахунок існування наддержавних
глобальних інституцій. Це, у свою чергу, в
більшій мірі відображало сутність інтеграції,
надаючи їй рис федеративності чи конфедеративності публічно-політичного та владнодержавного устрою.

Висновки
Підводячи підсумки, слід звернути увагу на той факт, що протягом всього тривалого історичного періоду розвитку Європи
ідеї її об’єднання досить тісно перепліталися з ідеєю розповсюдження та утвердження
впливу католицької церкви. У період, коли
такий вплив був найбільш відчутний (епоха
Середньовіччя), була навіть зроблена спроба інституціоналізації об’єднання Європи на
базі теократичної моделі Папства. Але паралельне існування і потужний вплив світської
держави – Священної Римської імперії – суттєво послабив та нівелював вплив церкви.
Разом з тим саме протистояння церкви та
світської держави багато в чому спричинило
кризу ідеї Європейського об’єднання на базі
єдиного державного утворення, змістивши
таким чином вектор пошуку моделей інтеграції в бік трансдержавних об’єднань.
Подібні ідеї, які з’являлися в період між
ХVІ та ХХ ст. характеризувалися низкою
подібних рис, відрізняючись, як правило,
центром тяжіння політичної волі та порядком поширення норм на території такого
об’єднання. Так, спільними рисами більшості проектів по об’єднанню Європи, які
отримали історико-правове обґрунтування,
були наступні:
об’єднання держав без втрати
ними своїх національних особливостей, але
споріднення культурного, етичного, морального та релігійного простору;
підпорядкування всіх держав рішенням загальноєвропейського парламентського інституту: Сенату, Сейму чи Ради;
арбітражне вирішення міждержавних та монарших конфліктів;
утворення спільної армії для ведення війн, насамперед проти ісламського
світу;
розвиток торгівельних відносин.
Що стосується юридичної природи пропонованих проектів, то слід відмітити, що,
окрім Dictatus Papae та «Золотої булли»,
вони мали суто теоретичний характер та
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017
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АНОТАЦІЯ
Здійснено пошук витоків та історичних передумов становлення ідеї європейської інтеграції. Визначені основні особливості юридичного
закріплення інституційних засад євроінтеграційного досвіду в рамках Священної Римської
імперії. Проведено аналіз історичних проектів
обґрунтування форми та механізму об’єднання
європейських держав з його подальшим юридичним оформленням.
Ключові слова: європейська інтеграція,
Священна Римська імперія, міждержавне
об’єднання, конституційний акт, міждержавні договори.

SUMMARY
The sources and historical background of
the idea of European integration forming were
searched. The main features of the legal institutional framework securing the euro integration experience within the Holy Roman Empire were determined. The analysis of the historical background
of European states associating project with its legal
regulation was done.
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Статья рассматривает основные тенденции развития регионов в Украине. Указано, что
одним из основных направлений регионального развития является правовое обеспечение
экономики страны. Выделены основные проблемы развития региона в сфере экономики.
Предложены и охарактеризованы основные
направления совершенствования экономического развития регионов.
Ключевые слова: региональное развитие;
экономика; региональная политика, интеграция, правовое обеспечение, совершенствование.

Виклад основного матеріалу
Державна регіональна політика забезпечується відкритістю і прозорістю, вільним доступом до інформації,передачею на
місця владних повноважень для їх найбільшої реалізації,єдністю загальнодержавних
інтересів і цілей, підтримкою просторової,
політичної, економічної, соціальної, гуманітарної цілісності України. Сучасний етап
розвитку
суспільства
характеризується
зростанням ролі регіонів як економічних
суб’єктів міжнародного рівня, безпосередніх учасників міжнародного поділу праці.
У нинішніх умовах регіональний розвиток
також суттєво впливає і визначає загальні
темпи національного розвитку. І тому пріоритети управління соціально-економічним
розвитком регіонів є найбільш актуальними
у більшості країн світу. На сучасному етапі
перед Україною постає необхідність побудови принципово нової моделі взаємовідносин між центром та регіонами, удосконалення інструментарію регіональної політики, правового закріплення статусу регіону,
формування принципів розмежування повноважень різних рівнів управління тощо.
Ставлення до розробки регіональної стратегії розвитку як до найважливішого заходу
регіонального управління, який за самою
своєю суттю має поєднувати перспективну
та поточну діяльність, погоджувати дії між
різними суб’єктами державного регулювання в інтересах зростання добробуту суспільства та підвищення показників регіонально-

Вступ
Сьогодні Україна майже щодня переживає політичні, економічні та соціальні зміни,
які відбуваються під впливом процесів інтеграції та глобалізації. Такі процеси, у свою
чергу, потребують винайдення принципово
нових підходів до формування шляхів розвитку регіонів України.
Стан дослідження проблеми
Проблеми та перспективи регіонального розвитку досліджувались такими вченими, як: О.М. Бандурка, І.Л. Райнін, О.В.
Носова, О.П. Гетьманець, С.В. Симов`ян та
іншими.
Зважаючи на тривале і всебічне висвітлення проблем регіонального розвитку та
враховуючи сучасні проблеми розвитку регіонів, необхідне додаткове дослідження існуючих тенденцій регіонального розвитку
та визначення основних напрямів покращення стратегій розвитку регіонів України.
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повільним розвитком країни в останнє десятиліття в цілому.
Досвід більшості країн світу свідчить, що
ефективна регіональна політика держави
можлива, коли цілі просторового розвитку
чітко координуються із цілями загальнонаціонального розвитку. За умов відсутності
довгострокової стратегії соціально-економічного розвитку Україні, яка б визначала
пріоритети розвитку держави на 10-20 років, при розробці ДСРР-2020 загальнонаціональними орієнтирами слугували короткострокові цілі розвитку, викладені у Програмі економічних реформ на 2010-2014 рр.
За час впровадження та виконання стратегії розвитку регіонів виникла низка проблем, зокрема:
1) часта зміна нормативно-правових документів з формування стратегій регіонального розвитку, що не сприяє системності і
планомірності регіонального планування;
2) відмінність підходів до формування
стратегій регіонального розвитку;
3) складність узгодження пріоритетів
розвитку кожного регіону з пріоритетами
державної регіональної політики;
4) статичний характер стратегій та неспроможність реагування на плинність соціально-економічної ситуації, що є наслідком
відсутності прогнозної частини у регіональних стратегіях або сценаріїв розвитку на середньостроковий період;
5) недостатнє врахування інтересів
громадськості при розробці стратегій та
здійсненні контролю за їх виконанням;
6) регіональні стратегії є розрізненими,
стосуються винятково питань даного регіону, не пов’язані між собою [3].
Подолання цих проблем залежить від
вироблення принципово нових, загальних
напрямків розвитку регіонів та запровадження заходів їх реалізації у всіх регіонах
України.
Основним напрямком розвитку регіонів України повинно бути належне правове забезпечення економіки країни, оскільки
сприятливий економічний клімат є запорукою ефективної діяльності держави в усіх
сферах суспільних відносин.
Серед основних проблем економіки регіонів в Україні можна виділити: незначний

го розвитку, є безперечно домінуючим у сучасній державній регіональній політиці [1].
Стратегії регіонального розвитку регіонів України на період до 2020 року були
ухвалені у другій половині 2014 – 2015 роках
(крім стратегій АР Крим та м. Севастополь);
необхідність підготовки регіональних стратегій була означена в Державній стратегії
регіонального розвитку на період до 2020
року (2014 р.) [2] (далі – ДСРР) на виконання Плану заходів з її реалізації. Стратегія як
документ, що окреслює перспективи розвитку регіонів на середньостроковий період,
повинна забезпечити стабільність розвитку
регіонів та створювати передумови для економічного зростання.
ДСРР-2020, по суті, визначає бачення
державної регіональної політики на відповідний період. Розроблення ДСРР- 2020
здійснено із врахуванням змін, які відбулися у розвитку регіонів країни за останні роки. Вони характеризувалися двома
взаємопов’язаними тенденціями:
Перша з них – поступово зростаюча концентрація економічної активності як на національному, так і регіональному рівнях. На
загальнодержавному рівні це проявляється
у зосередженні основних ресурсів розвитку
в м. Києві, де виробляється понад 20% ВВП
країни, акумулюється половина всіх прямих
іноземних інвестицій, зростає чисельність
його населення за рахунок міграції з інших
регіонів. Три чверті працівників, зайнятих
тут переважно у сфері послуг,мають вищу
освіту. На регіональному рівні проявляється доволі стійкий тренд підвищення концентрації економічної діяльності в обласних
центрах та прилеглих до них районах, у
більшості яких концентрується понад 60%
будівництва, інвестицій та виробництва.
Друга тенденція – подальша нерівномірність розвитку територій, зростання у
зв’язку з цим міжрегіональних соціальноекономічних диспропорцій, що свідчить про
тривалі дивергентні процеси серед регіонів.
Ще більш контрастні диференціація розвитку на рівні адміністративних районів та невеликих міст, у третині з яких тривалий час
зменшується як економічна активність, так
і чисельність населення. Слід відмітити, що
міжрегіональні диспропорції стримувалися
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у сфері господарської діяльності та невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку
підприємництва. Проте проблем у цій сфері
виникає значно більше. Численні перевірки
контролюючими органами малого та середнього бізнесу порушують їх нормальну діяльність, а бюрократичні вимоги до ведення
своєї діяльності змушують велику кількість
підприємців просто припинити свій бізнес.
Саме тому це питання є актуальним для регіонального розвитку економіки країни.
2. Створення системи пільг для кредитування малого та середнього бізнесу. Нині є низка
системних загроз, які обумовлюють нестійкість розвитку малого підприємництва. Серед них – обмеженість фінансових ресурсів,
труднощі в придбанні виробничих площ та
обладнання; відсутність фінансових резервів та загроза швидкого банкрутства; надто вузьке коло постачальників, що може
утворювати небажану залежність бізнесу;
недостатній розвиток інфраструктури збуту
продукції та післязбутового обслуговування; локальність ресурсів та збутових ринків,
відтак – межі для зростання; низька конкурентоспроможність продукції, у виробництві якої важлива економія на масштабах,
відтак – конкуренція з боку великих підприємств; висока вразливість щодо несприятливих економічних та позаекономічних факторів; нестабільність доходів підприємств
та зайнятих на них осіб; соціальна незахищеність працівників, що створює труднощі
найму та інше [6]. Всі ці проблеми обумовлені невигідними умовами кредитування
бізнесу в Україні, які потребують перегляду
та удосконалення шляхом запровадження
певних пільг.
3. Захист вітчизняних товаровиробників від
нездорової конкуренції. Сьогодні тільки 8% від
внутрішнього ринку належить вітчизняним
товарам, незважаючи на те, що підприємства України здатні повністю або частково
задовольнити потреби країни в тому чи іншому товарі, завантажені і діють лише на
30-50%. Таким чином, враховуючи наміри
України вступити до ЄС, що призведе до
збільшення імпортних надходжень на територію країни, появу нових конкурентів,

рівень конкурентоспроможності економіки регіонів; посилення диспропорцій регіонального розвитку; несприятливі умови
для розвитку людського, інтелектуального
та соціального капіталів, хаотичність інвестиційних процесів на регіональному рівні;
недостатньо дієву інфраструктуру для впровадження комплексу структурних перетворень економіки регіонів. Це зумовлено зниженням інноваційного потенціалу розвитку
регіонів України; сировинною спеціалізацією виробництва; зниженням здатності до
відтворення капіталу в пріоритетних галузях; посиленням асиметрій на регіональних
ринках праці; зменшенням податкової бази
через зменшення обсягів діяльності підприємств; скороченням обсягів фінансування
соціальної сфери; погіршенням демографічної ситуації [4].
Головними орієнтирами розвитку економіки в Україні на майбутню перспективу
має стати пріоритетний розвиток внутрішнього ринку, збільшення глибини переробки сировини і зростання частки виробництва інвестиційних та споживчих товарів.
Докорінного перегляду потребує система
стимулів економічного зростання на рівні
регіонів. В основу політики диверсифікації
регіональної економіки має бути покладено
мотивуючу роль держави щодо розвитку у
регіонах видів діяльності, альтернативних
традиційним; розвиток внутрішнього ринку
та товарного виробництва регіональних виробників (як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, сприяння імпортозаміщенню); збалансування галузевої структури
капіталовкладень та пошуку нових «точок»
залучення інвестиційних ресурсів на регіональному рівні.
Разом з тим напрямками правового забезпечення розвитку економіки регіонів повинно стати:
1. Обмеження втручання держави у підприємницьку діяльність. У 2014 році було прийнято Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
обмеження втручання у діяльність суб’єктів
господарювання» [5], норми якого направлені на удосконалення адміністративної
відповідальності за порушення порядку
здійснення державного нагляду (контролю)
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017
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проблема підтримки та захисту вітчизняних
товаровиробників є вкрай важливою.
4. Захист суб’єктів господарювання від рейдерства. Зазвичай вважається, що атака рейдерів може загрожувати лише великим підприємствам чи компаніям, проте є рейдери,
цілі яких магазини, автозаправки та ін., захопивши який вони відразу шукають покупця. Також рейдерством можуть займатися
відносно незалежні структури (часто відома
фінансова або інвестиційна компанія, банк).
Вони є професійними рейдерськими організаціями, які можуть мати будь-яку організаційну форму. Їх штат може складати до двох
десятків чоловік, кожен з яких займається
окремим напрямом: збір і аналіз інформації,
розробка і забезпечення юридичного супроводу діяльності рейдера, відділ реалізації
проектів, служба безпеки [7]. Захист від таких рейдерських атак забезпечить розвиток
бізнесу, а відповідно й економіки регіону.
5. Попередження кіберзлочинності. Кіберзлочинність – це злочинність у так званому
“віртуальному просторі”, яка поділяється
на чотири типи комп’ютерних злочинів, що
посягають на конфіденційності, цілісності і
доступності комп’ютерних даних і систем:
незаконний доступ (протиправний умисний
доступ до комп’ютерної системи або її частини); незаконне перехоплення (протиправне умисне перехоплення не призначених
для громадськості передач комп’ютерних
даних на комп’ютерну систему, з неї або в
її межах); втручання в дані (протиправне
ушкодження, видалення, порушення, зміна або припинення комп’ютерних даних);
втручання в систему (серйозна протиправна
перешкода функціонуванню комп’ютерної
системи шляхом введення, передачі, ушкодження, видалення, порушення, зміни або
припинення комп’ютерних даних) [8]. Такі
злочини беззаперечно наносять шкоду підприємницькій діяльності в нашій країни, а
тому забезпечення захисту та попередження кіберзлочинності позитивним чином
вплине на розвиток економіки.
6. Посилення транскордонного співробітництва між Україною та країнами Європи.Транскордонне співробітництво становить
одну з форм інтеграційної взаємодії прикордонних територій різних держав через

коопераційні, виробничі та інші зв’язки
окремих господарюючих суб’єктів [9]. Створенню транскордонних регіонів в Україні
сприяє регіональна політика Європейського Союзу, яка стимулює розвиток зв’язків
між прикордонними територіями різних
країн, у тому числі тих, що не входять до
ЄС. Розвиток транскордонного коопераційного простору веде до розширення ринку
праці, товарів, послуг, інвестицій. Така інтеграція забезпечує додаткову синергію та соціально-економічну доповнюваність. Саме
тому державна стратегія України повинна
визначати умови для підвищення конкурентоспроможності регіонів, забезпечивши
їхній сталий розвиток на сучасній технологічній основі.
Висновок
Таким чином, головною проблемою розвитку економіки України є надзвичайна
розбалансованість її системи, недостатня керованість як в адміністративному розумінні,
так і у сфері дії економічних законів. Вирішення цієї проблеми залежить від впровадження в Україні нової регіональної економічної політики на кластерній основі, політики регіонального саморозвитку. Так як
кластери у складі територій передбачають
комплексну взаємодію всіх елементів виробничої системи з орієнтуванням на максимальний економічний і соціальний ефект .
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АНОТАЦІЯ
Стаття розглядає основні тенденції розвитку регіонів в України. Вказано, що одним
із основних напрямків регіонального розвитку
є правове забезпечення економіки країни. Виокремленні основні проблеми розвитку регіону
в сфері економіки. Запропоновані та охарактеризовані основні напрямки вдосконалення
економічного розвитку регіонів.
Ключові слова: регіональний розвиток;
економіка; регіональна політика, інтеграція,
правове забезпечення, вдосконалення.

SUMMARY
The article examines the main trends in the
regions of Ukraine. Indicated that one of the key
areas of regional development is to ensure legal
economy. Singling out the basic problems of regional
development problems in the economy. Proposed
and described the main directions of improvement
of regional economic development.
Key words: regional development; economy;
regional policy, integration, legal support,
improvement.
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ÓÄÊ 34.03
Формирование феодальных отношений в
Азербайджане стало результатом развития
производительных сил.
Государство Сасанидов, пришедшее к
власти в Иране в 224 году нашей эры, захватило Албанию и Атропатену в 226 году.
Социально-политические и экономические
процессы, происходящие в Азербайджане в раннем средневековье, были связаны
с государством Сасанидов. Таким образом,
формы феодальной собственности на землю
и налоги, применяемые у Сасанидов, применялись также в Азербайджане.
В государстве Сасанидов население делилось на четыре сословия: жрецы, воины,
писцы и налогоплательщики. Налогоплательщики уплачивали подушный (гезит) налог и земельный (хараг) налог.
Земельный налог составлял приблизительно от 1/3 (одной трети) до 1/6 (одной
шестой) части урожая в зависимости от близости или дальности расстояния до города
посевных площадей провинции. Сбор налогов в указанном порядке создавал целый
ряд трудностей и вызывал недовольство
земледельцев. Сборщики налогов в процессе взимания налогов совершали произвол.
Перестройка налоговой системы начатая
при Шахиншахе Кавад, была завершенаI Хосровом Анушираваном. Сасанидский
шах I Хосров провел налоговую реформу,
чтобы уменьшить произвол сборщиков налогов и обеспечить включение средств в
казну. Для правильной уплаты земельного
налога все земли были замерены, оливко-

В статье автор указывает, что в Азербайджане на раннем этапе феодализма основной
формой эксплуатации крестьян были налоги и
возложение государственных повинностей.
Перестройка налоговой системы, начатая
при Шахиншахе Кавад, была завершена I Хосровом Анушираваном. Сасанидский шах I Хосров
провел налоговую реформу, чтобы уменьшить
произвол сборщиков налогов и обеспечить включение средств в казну.
Ключевые слова: Азербайджан, налог,
власть, перестройка, территория.
В начале третьего века нашей эры в
Азербайджане постепенно начали создаваться социально-экономические отношения, присущие феодализму, и появились
новые характерные особенности владения
землей. Государственные земли были распределены среди военнослужащих и государственных работников взамен хорошей
службы, а иногда дарились лицам за особые
заслуги. Такие земли назывались владением, хозяин земли – землевладельцем, то
есть феодалом. Отсюда и получило название
общества феодализма. Крестьянин, будучи в
зависимости от феодала, должен был взращивать его землю и отдавать ему часть урожая. В раннем средневековье в Азербайджане доминировала натуральная форма
хозяйствования (производство в усадьбе).
На раннем этапе феодализма основной формой эксплуатации крестьян были налоги и
возложение государственных повинностей.
Налог уплачивался в виде урожая и денег.
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говцев и ремесленников, носили прозвище
«хютюхшбаз» (начальник владельцев профессии и ремесла) [2, с. 34-35].
Налоги собирались как в денежной, так
и в натуральной форме. Как налог «харг»,
так и налог на всходы были признаны имущественными налогами и имели разные назначения. Кроме того, термин «харг» выражал следующее:
ü налог;
ü дань (тойчу);
ü повинность;
ü обязательственные работы.
Возникновение должности высокопоставленного чиновника, называемого харгбед, также было связано с исполнением этих
повинностей и налогов.
Помимо земельного налога, подушного
налога и налога на имущество, с населения
для различных целей собирались нижеуказанные налоги:
§ налоги, взимаемые на содержание
городских стен, их ремонт, с целью содержания чиновников, организующих защиту
города;
§ налоги, предусмотренные для очистки каналов и строительства новых ирригационных каналов;
§ в целях строительства дорог и мостов в форме налога собираемый материал
(камни, деревья и т.д.) и участие населения
в этих работах как несение повинности.
Сферы ремесла в городах также облагались налогом. Из-за тяжелого налогообложения мелкие землевладельцы были вынуждены брать долг (кредит) путем залога
земельных участков с целью дальнейшей
уплаты налогов, а также содержания семьи
и ведения хозяйства. Такие кредиты предоставлялись на срок 10 лет, а закладодатель
не имел права на возврат земли. Процесс
обезземеливания мелких землевладельцев
происходил путем распродажи земельных
участков, связанных с накопленной задолженностью в результате неуплаты земельного налога.
В отличие от Атропатены, христианство
в 306 году распространилось в Албании. В
связи с углублением процесса феодализации в IV-VI вв. считающиеся здесь правящей кастой – азаты (албанские феодалы)

вые и пальмовые деревья, а также пустыня,
равнина и горы были занесены в списки.
Налоги должны были уплачиваться 3 раза
в год. По реформе, земельный налог начал
взиматься согласно площади земли [1, с. 3738].
Согласно правилам, установленным шахом I Хосровом, с посевов площадью 2400
кв.м. уплачивался налог 1 дирхам в год, с виноградников такой же площади 8 дирхамов,
с сенокосов 7 дирхамов, с пашни 1 дирхам,
с каждой из четырех пальм перса 1 дирхам
и 1 дирхам за каждую пальму ассирийца, а
также в год 1 дирхам налога за каждые 6
оливковых деревьев. Одним из тяжелых налогов, выплачиваемых земледельцами, был
налог на ячмень, который использовался
для корма лошадей, что эквивалентно было
налогу на пшеницу.
Ремесленники облагались подушным
налогом 1 раз в год. Доход, собираемый с
провинций империи, включая и Азербайджан, поступал в казну шаха. Шах I Хосров
также принял закон о регулировании подушного налога, собираемого с обладателей
профессий и ремесленников. Согласно этому закону, обладатели профессий и ремесленники в возрасте от 20 до 50 лет должны
облагаться налогом. Ремесленники делились согласно имущественному рангу на
несколько сословий. Первый ранг включал
самых богатых ремесленников, с которых
взималось 12 дирхамов в год. Ремесленники второго ранга также относились к состоятельному сословию, и они платили налог
8 дирхамов в год. Для третьего ранга было
назначено 6 дирхамов в год. С подданных
(простых обывателей) взимались четыре
дирхама налогов в год. Подданные наряду
с земляными работами занимались также и
ремеслом. Территория империи была разделена на несколько частей, чтобы обеспечить надлежащее соблюдение налогового
законодательства и своевременное поступление налогов в казну. Эти части, называемые «устан» или «кюр», были, в свою
очередь, разделены на несколько регионов. Сборщиков налогов называли «габа».
В целом, лица собирающие земельный и
подушный налог, назывались «ваструюшанасары». Те, кто собирали налоги у торÏðàâî.ua ¹ 3, 2017
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месте называемом Аквен. Согласно канонам
Аквен верующие подразделяются на две
категории: на аянов (азатов) и на шинаканларов. Здесь под «шинаканларами» подразумевали всех налогоплательщиков. Таким
образом, из закона следует, что крестьяне
были основным сословием налогоплательщиков Северного Азербайджана – Албании.
Глава общины – староста деревни, нес
ответственность перед церковью за совершение религиозных обрядов членами общины. Он также был ответственен за выполнение сельчанами государственных повинностей. Так, возложение налогов на членов общины и собирание этих налогов было
его обязанностью [4, с. 30-31].
Согласно канонам Аквена также предусматривалась уплата церковных налогов.
Этот процесс продолжался до середины
VII-го века. На ранней стадии феодализма
главной формой эксплуатации крестьянства были налогообложение и повинности,
аккумулированные в пользу государства, а
также многочисленные натуральные налоги, в том числе выплата арендной платы за
землю половиной урожая (ярдарлыг) взимаемые в пользу феодалов в период укрепления феодальных отношений. Экономическая целесообразность натурального налога
определялась условиями производства земледелия, зависящего от природно-экономической среды.
В целом, налогообложение в античные
времена во всех странах Древнего Востока,
наряду с ее натуральным характером, характеризовалось дезорганизацией и совпадением. Так, против населения оккупированных территорий была направлена крайне суровая налоговая политика, и без того
привлеченное к соответствующим налогам
и повинностям население вынуждали выплачивать в дополнение новые обязательства – бадж, харадж, дань (джизья) и подати
(тойчу). В древние времена, как и в одной
из восточных стран, на территории Азербайджанского государства применялись
различные натуральные налоги и сборы.
Налоги, собранные от населения, живущего
на азербайджанских землях, были источником пополнения казны различных империй
в разные времена. Несмотря на специфи-

были разделены на несколько групп, самым
крупным из которых был владелец области
или провинции. Азаты наряду с духовенством были освобождены от подушного налога. За службу правителям албанцам и сасанидам они получали земельный надел. В
то время основными налогоплательщиками
албанского общества были крестьяне и рамики (горожане). Налоги, которые жители
деревни должны были платить, по существу
были в трех формах: подушный налог, десятина и пожертвования церкви для успокоения их души. У более обеспеченных людей
должны были взиматься 4 единицы (мешка)
пшеницы, 6 мешков ячменя и 16 сосудов
сладкого вина, менее обеспеченные должны
были принести половину буханки хлеба и
по возможностям вино. Лица, у которых не
было ни пашни, ни виноградника, ни сада
– не облагались налогом. Тех, кто для умиротворения своей души, давал сверх этого,
отмечали как совершивших благое дело. Содержащие в доме овец должны были отдать
одну овцу, шерсть трех овец и одну головку
сыра. Было установлено, что те, у кого была
лошадь, отдавали жеребенка, а кто содержал скот – отдавали теленка. Более того,
каждый сельский житель или человек, не
принадлежащий к духовенству, должен был
по возможности не забывать ежегодные пожертвования для прочтения молитвы за
упокой своих умерших. Если у покойного
была лошадь, тогда один из его наследников должен был отдать за него желанную
лошадь в церковь, если бы у него был скот,
должен был отдать быка [3, с. 43-44 ].
Хлопок, растущий в относительно жарких районах Азербайджана, занимал прочное место в хозяйственной деятельности
местного населения. В научной литературе
сообщается, что население, живущее в Бейлагане, наряду с другими повинностями выплачивало налоги в натуральном выражении, таком как хлопок [4, с. 38].
Считаем важным отметить, что одним из
важнейших письменных источников права
на территории Албании были каноны Аквен. Этот письменный юридический памятник состоит из канонических решений (церковных правил) Аквенского собора, которое
собрал шах Албании III Вачаган в V веке в
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освобождена от налогообложения и опекалась государством, поскольку она помогала
Халифату.
IV Халиф Али бин Абу Талиб реформировал налоговую сферу. Основное внимание
уделялось не сбору хараджа (дани), а эффективному культивированию земли. В 658
году в письме Али ибн Абу Талиба египетскому правителю аль-Аштару было приказано: «Обращайте большое внимание на культивирование земли, а не на харадж (дань),
потому что харадж (дань) может быть взята только с обрабатываемой земли, и если
каждый попытается без учета земледелия
требовать харадж (дань), то он губит людей,
обедняет страну, поэтому деятельность такого лица может быть ограничена кратким
сроком. Если народ выражает недовольство
бременем налогов или любым стихийным
бедствием, прекращением ирригации, несчастным случаем, или изменением земли,
превращающей ее в водно-болотные угодья или засушливые места, облегчите их
проблемы так, как можете. Вы не должны
рассматривать это как тяжкое бремя, на которое не хватает сил. Затем он сказал, что
если земля не приносит доход, казна будет
лишена налогов» [6, с. 114].
В период правления Омейядов в налоговую систему были внесены изменения. В
Азербайджане население, животноводство и
земли были занесены в списки. Ранее отмененные налоги были восстановлены. Духовенство также уплачивало джизью, и общая
сумма налогов увеличилась. Тяжелые налоги разорили не только бедняков, но также
средних и крупных феодалов.
После того, как Аббасиды заменили династию Омейядов, положение крестьян
стало еще хуже. Налоги собирались независимо от того, была ли засеяна земля или
нет. Даже плодовые деревья облагались
налогом. Халиф аль-Мансур, благодаря его
жадности, получил прозвище «отец денег».
В эпоху выделявшегося своей жестокостью
халифа Харун аль-Рашида (786-809 г.г.), налог еще более увеличился. Мужчины, достигшие 15-летнего возраста, выплачивали налоги. В южной части Азербайджана
собиралось 4 миллиона, а из Мугани – 300
тысяч дирхамов в год. Из движимого иму-

ческие правила и условия для взимания и
сбора каждого из применяемых налогов и
платежей, налоговое бремя, как правило,
возлагалось на низшее сословие, население
региона.
Азербайджан подвергался нашествиям
арабов ближе к середине VII века. Эти нашествия, которые стали причиной решающих изменений в судьбе нашей страны и
нашего народа, в конечном итоге закончились ликвидацией государственной независимости Албании, что привело к включению исторических азербайджанских земель
в обширную территорию новой империи
– Арабского Халифата. После захвата Азербайджана Арабским Халифатом население
Азербайджана начало принимать Ислам.
Распространение религии Ислам в Азербайджане создало беспрецедентный поворот в судьбе народа, стало основой его
духовного развития и способствовало его
культурному росту. Доисламская цивилизация, изменив содержание, приобрела новое
качество. Таким образом, отношение населения к арабам смягчилось. Собираемые
Халифатом налоги и подати были намного
меньше, чем в империи Сасанидов.
Народы «Писания» (иудеи и христиане, обладающие священными религиозными книгами), в том числе на первых порах
и азербайджанцы, исповедующие зороастрийскую религию, остались в своих прежних вероубеждениях и взамен уплачивали
подушный налог – джизья. Согласно правилам, принятым мусульманской общиной,
джизью уплачивают только мужчины, подростки, женщины и хронические больные
не имеющие средств пропитания, а также
не имеющие мирского имущества верующие, были освобождены от уплаты этого
вида налогов [5, с. 114].
До правления династии Омейядов
(Омейяды были у власти в течение 661-750
г.г. нашей эры), во время первого халифа,
налогообложение было значительно облегченным, а налоги в отличие от Сасанидов
взимались не с отдельных людей, а со всей
страны. В Азербайджане христиане уплачивали 2 налога – земельный налог и подушный налог, а мусульмане освобождались
от уплаты подушного налога. Церковь была
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017
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щества облагался налогом скот, из выращиваемого урожая и фруктов, ремесленных
изделий золота и серебра собирался налог
(на благотворительность). «Зякат» тратился
на нужды духовенства, сирот, инвалидов и
обездоленных. Налог, собираемый Халифатом в Азербайджане, составлял около 8 миллионов дирхамов. Все бремя налогов и повинностей падало на сельскохозяйственные
угодья: пашни, сенокосы, пастбища, леса и
кладбища [1, с. 51-52].
Если в период правления Омейядов все
налоги уплачивались наличными деньгами,
то в эпоху Аббасидов только часть налогов
взималась наличными деньгами. Потому,
что для выплаты налогов у населения не
было достаточно наличных денег, а также
золота и серебра. Именно по этой причине
во время правления халифа аль-Мансура
наличный денежный налог был заменен на
натуральный налог.

SUMMARY
In the article the author of out of that in Azerbaijan at an early stage of feudalism.
The restructuring of the tax system began under Shakhinshah Kavad, was completed by I Khusrov Anushiravan. The Sasanid Shah I Khosrov
conducted tax reform in order to reduce the arbitrariness of tax collectors and ensure the inclusion
of funds in the treasury.
Key words: Azerbaijan, tax, power, restructuring, territory.
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ÏÎÍÎÌÀÐÜÎÂ Ñåðã³é Ïàâëîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîêòîðàíò
Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ
України є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.

В статье рассмотрены административноправовые полномочия Президента Украины в
сфере обеспечения национальной безопасности
и обороны, проанализированы положения Конституции Украины и других законодательных
актов, регламентирующих статус Президента
Украины как главы государства, гаранта государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и
гражданина. Аргументирована необходимость
расширить административно-правовые полномочия по управлению всеми военными формированиями государства в чрезвычайных ситуациях.
Ключевые слова: полномочия, Президент
Украины, безопасность, оборона, указ, статус,
закон, стратегия, государство, глава государства.

Мета і завдання статті полягають у
тому, щоб розглянути адміністративно-правові повноваження Президента України як
суб`єкта забезпечення національної безпеки і оборони в умовах здійснення Росією збройного конфлікту в східних регіонах
України, руйнування системи світової та
регіональної безпеки, необхідності перегляду та уточнення доктринальних положень
щодо формування та реалізації воєнної політики України.
Наукова дослідженність теми знайшла
своє відображення в працях таких учених, як
Верхогляд В.О., Ліпкан В.А., Сокуренко В.В..
Рибалка Н.О., Ситник Г.П., Тищенко М.М.,
Данилюк О.О., Болдирєв С.В. та деяких інших, але вказані вчені розглядали реалізацію адміністративно-правових повноважень
Президента України в інших умовах, до російської агресії та тимчасової окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, тобто до виникнення нових актуальних
воєнних загроз для України.

Актуальність теми
Правовий статус Президента України,
як голови держави, регламентується Конституцією України. Президент України є
гарантом державного суверенітету і територіальної цілісності України, додержання
Конституції України і законів держави, прав
і свобод людини і громадянина. Глава держави, Президент України,- вищий її представник у середині та за межами країни, є
символом єдності нації, держави і народу.
Роль і важливість посади Президента України набула особливого значення в умовах
протидії збройної агресії Російської Федерації на Сході України, оскільки Президент
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

Виклад основного матеріалу
У сучасному світі президентство є
дуже містким і багатоликим інститутом. Однак наявність поста президента сама по собі
мало про що говорить. Якщо обмежитися
західними країнами, то президенти є і в президентських (США), і напівпрезидентських
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ньополітичною діяльністю держави, веде
переговори та укладає міжнародні договори
України;
- призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших
державах і при міжнародних організаціях;
приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;
- припиняє повноваження Верховної
Ради України у випадках, передбачених
цією Конституцією;
- вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83
Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем’єрміністра України в строк не пізніше ніж на
п’ятнадцятий день після одержання такої
пропозиції;
- вносить до Верховної Ради України
подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ
України;
- призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора;
- вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та
звільнення з посади Голови Служби безпеки України;
- зупиняє дію актів Кабінету Міністрів
України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;
- є Верховним Головнокомандувачем
Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування
Збройних Сил України, інших військових
формувань; здійснює керівництво у сферах
національної безпеки та оборони держави;
- очолює Раду національної безпеки і
оборони України;
- вносить до Верховної Ради України
подання про оголошення стану війни та у
разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних
Сил України та інших утворених відповідно
до законів України військових формувань;
- приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобіліза-

(Франція), і парламентських (ФРН) республіках, значно відрізняючись за обсягом повноважень, характером функцій, роллю у суспільних справах. Якщо в Європі і Північній Америці досить сильна президентська влада врівноважена парламентом і судами, то на інших
континентах це зовсім не обов’язково. Так,
у Латинській Америці глава держави нерідко домінує на політичній арені. Афро – азіатська модель президентства характеризується
ще більшим авторитаризмом, що часто набирає диктаторських форм, де «батько нації»
один у трьох особах: глава держави, глава
уряду і лідер правлячої партії[1].
Глава держави – це вищий її представник у середині та за межами країни, який є
символом єдності нації, держави і народу. У
країнах з республіканською формою правління, як правило, є одноосібний виборний
глава держави – президент [2].
Правовий статус Президента України
передусім регламентується Конституцією
України (розд. V, ст. 93, 94, 114, 118 та ін.), а
також нормами деяких окремих законів (наприклад, норми Регламенту Верховної Ради
України регулюють порядок вступу Президента на посаду, припинення повноважень
внаслідок імпічменту тощо).
За Конституцією України Президент
України: є главою держави і виступає від її
імені; є гарантом державного суверенітету
і територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод
людини і громадянина. Отже, Основний Закон нашої держави не відносить главу держави до жодної гілки влади, тому роль інституту президентства в системі влади може
бути з’ясована на підставі аналізу його правового статуса [3].
Відповідно до ст. 106 Конституції України Президент України у сфері національної
безпеки має наступні повноваження:
- забезпечує державну незалежність,
національну безпеку і правонаступництво
держави;
- звертається з посланнями до народу
та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
- представляє державу в міжнародних
відносинах, здійснює керівництво зовніш35
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туальних можна віднести повноваження
Президента здійснювати управління у всіх
сферах національної безпеки і оборони.
Президент може оголосити своїм указом
про введення воєнного чи надзвичайного
стану в Україні або окремих її місцевостях,
який потім затверджується Верховною Радою України, а також оголошує в разі необхідності окремі місцевості України зонами
надзвичайної екологічної ситуації – з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України[4][6]. Фактично Президент України, як глава держави, здійснює
адміністрування в усіх сферах національної
безпеки і оборони, за винятком тих питань,
які законом віднесені до повноважень парламенту.
Як зазначено вище, Президент України
очолює Раду національної безпеки і оборони України.
Конституцією України[4] та Законом
України «Про Раду національної безпеки і
оборони України»[7] Рада національної безпеки і оборони України відповідно до Конституції України є координаційним органом
з питань національної безпеки і оборони
при Президентові України.
До повноважень Ради національної безпеки і оборони України віднесені наступні
функції: 1) внесення пропозицій Президентові України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони; 2) координація
та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної
безпеки і оборони у мирний час; 3) координація та здійснення контролю за діяльністю
органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного
або надзвичайного стану та при виникненні
кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.
Одним із адміністративно-правових повноважень Президента України є його право на видання актів у формі указів і розпоряджень, які є обов’язковими до виконання
на всій території України і всіма суб`єктами
права, яких вони стосуються [8].
Укази Президента України можуть
мати як нормативний, так і ненормативний
(правозастосовний) характер і видаються з

цію та введення воєнного стану в Україні
або в окремих її місцевостях у разі загрози
нападу, небезпеки державній незалежності
України;
- приймає у разі необхідності рішення
про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості
України зонами надзвичайної екологічної
ситуації – з наступним затвердженням цих
рішень Верховною Радою України;
- присвоює вищі військові звання,
вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;
- нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та
нагороджує ними;
- приймає рішення про прийняття до
громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в
Україні;
- створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для
здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і
служби;
- підписує закони, прийняті Верховною Радою України;
- має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів
про внесення змін до Конституції України)
з наступним поверненням їх на повторний
розгляд Верховної Ради України;
- здійснює інші повноваження з питань безпеки і держави, визначені Конституцією України[4].
Відповідно до статті 9 Закону України
«Про основи національної безпеки України» Президент України як глава держави,
гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і
громадянина, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України і Голова Ради
національної безпеки і оборони України
здійснює загальне керівництво у сферах національної безпеки та оборони України[5].
Слід визнати, що адміністративно-правові повноваження Президента у сфері національної безпеки також є надзвичайно
суттєвими. До найбільш вагомих і концепÏðàâî.ua ¹ 3, 2017
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агресії з боку Російської Федерації, досягнення Україною критеріїв, необхідних для
набуття членства в Європейському Союзі та
Організації Північноатлантичного договору, забезпечення рівноправного взаємовигідного співробітництва у воєнній, воєнноекономічній та військово-технічній сферах з
усіма заінтересованими державами-партнерами[9].
Надзвичайно важливим адміністративно-правовим актом для забезпечення безпеки і оборони держави є Указ Президента
України «Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 6 травня 2015
року «Про Стратегію національної безпеки
України»[10], яка спрямована на реалізацію
до 2020 року визначених нею пріоритетів
державної політики національної безпеки,
а також реформ, передбачених Угодою про
асоціацію між Україною та ЄС[11], ратифікованою Законом України від 16 вересня
2014 року № 1678-VII, і Стратегією сталого
розвитку «Україна – 2020»[12], схваленою
Указом Президента України від 12 січня
2015 року № 5.
Основними цілями цієї Стратегії є:
1) мінімізація загроз державному суверенітету та створення умов для відновлення
територіальної цілісності України у межах
міжнародно-визнаного державного кордону
України, гарантування мирного майбутнього України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави;
2) утвердження прав і свобод людини
і громадянина, забезпечення нової якості
економічного, соціального і гуманітарного
розвитку, забезпечення інтеграції України
до Європейського Союзу та формування
умов для вступу в НАТО[18].
Досягнення визначених цілей потребує:
1) зміцнення Української держави шляхом забезпечення поступального суспільнополітичного й соціально-економічного розвитку України;
2) якісно нової державної політики,
спрямованої на ефективний захист національних інтересів в економічній, соціальній,
гуманітарній та інших сферах, комплексне
реформування системи забезпечення національної безпеки та створення ефективного
сектору безпеки і оборони України;

найбільш важливих питань, зокрема, забезпечення безпеки і оборони держави. Відповідно до п. 3 згаданого Положення указами
Президента України оформлюються рішення про: призначення та звільнення глав
дипломатичних представництв України в
інших державах і при міжнародних організаціях; призначення всеукраїнського референдуму щодо змін Конституції України;
призначення позачергових виборів до Верховної Ради України; припинення повноважень Верховної Ради України; призначення
на посаду та звільнення з посади Генерального Прокурора України; зупинення дії актів Кабінету Міністрів України; введення в
Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, оголошення окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної ситуації; призначення на посади та
звільнення з посад голів обласних державних адміністрацій, їх відставку та інші[8].
У сфері забезпечення безпеки та оборони України Президент видає укази та розпорядження, таким є, зокрема, Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2
вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України»[9].
Відповідно зазначеним указом встановлено, що Воєнна доктрина України (далі –
Воєнна доктрина) є системою поглядів на
причини виникнення, сутність і характер
сучасних воєнних конфліктів, принципи
і шляхи запобігання їх виникненню, підготовку держави до можливого воєнного
конфлікту, а також на застосування воєнної
сили для захисту державного суверенітету,
територіальної цілісності, інших життєво
важливих національних інтересів. Воєнна
доктрина ґрунтується на результатах аналізу та прогнозування воєнно-політичної
обстановки, принципах оборонної достатності, без’ядерного статусу, високої готовності до оборони, системності оборонного
планування, а також визначених Верховною Радою України засадах внутрішньої
та зовнішньої політики. Основні положення
Воєнної доктрини є похідними від Стратегії
національної безпеки України, розвивають
її положення за напрямами забезпечення
воєнної безпеки та спрямовані на протидію
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ціональної безпеки доцільно було б більш
чітко визначити на законодавчому рівні
компетенцію РНБО України, обмеживши її
функцією координації та дорадчо-консультативними функціями щодо вказаної політики. Функції контролю за діяльністю органів державної влади (а не тільки виконавчої)
передбачені лише в умовах воєнного і надзвичайного стану. Водночас на законодавчому рівні має бути детально врегулювана
процедура контрасигнації актів Президента
України щодо введення в дію рішень РНБО
України.
Використання Президентом України своїх виключних повноважень у сфері національної безпеки покладає виключну і персональну
відповідальність на нього, оскільки, виступаючи гарантом додержання прав і свобод людини та громадянина, лише даний суб’єкт
забезпечення національної безпеки приймає
рішення про застосування інших військових
формувань, що не входять до складу Збройних Сил України, утворених відповідно до законодавства України. Водночас така ситуація
з погляду ефективності функціонування системи управління не є очевидно правильною,
оскільки концентрація в руках однієї особи
права застосування сили може призвести до
прийняття неправильних рішень [6].
У зв’язку з цим, набуває актуальності
думка стосовно розвитку в Україні «інституту контрасигнування (контрасигнації)»,
тобто скріплення актів Президента України
підписами членів Уряду.
Європейська практика свідчить, що
процедура контрасигнації, коли певні акти
Глави держави скріплюються підписами керівника Уряду та відповідного міністра, є
важливим механізмом системи стримувань
і противаг. Водночас, у країнах розвинутої
демократії немає однакового підходу до цієї
процедури. В країнах така процедура означає, що, беручи до виконання акт Глави
держави, Уряд покладає на себе політичну
та юридичну відповідальність за цей документ, в інших – контрасигнування свідчить
лише про ознайомлення з ним та підтвердження зобов’язання Уряду виконувати цей
акт [15].
Особливості “українського” варіанта
контрасигнації полягають у тому, що в Укра-

3) нового зовнішньополітичного позиціонування України у світі в умовах нестабільності глобальної системи безпеки [10].
Стратегія визначає також актуальні загрози національній безпеці України та основні напрями державної політики національної безпеки України.
Загалом наведений вище перелік повноважень Президента відповідає європейським нормам президентського контролю
над сектором безпеки. Однак за деякими
позиціями така юридична відповідність не
забезпечена повноваженнями Президента в
практичній діяльності. Так, у контексті повноважень з загального керівництва Президента України структурами безпеки та оборони, слід відзначити, що ці повноваження
не підкріплені прямим механізмом їх фінансового забезпечення. Це обмежує вплив
і відповідальність Президента України на
стан воєнної оборони і правоохоронних органів [13].
У тому ж аспекті слід розглядати статус
Президента як Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. В західних
країнах, де завдання складових сектору безпеки поділені на забезпечення оборони та
справу безпеки, першу з яких виконують
війська, другу – цивільні сили (поліція), таке
правове положення досить чітко визначає
позицію глави держави в системі управління національною безпекою та обороною[14].
В Україні ж до військ (військових формувань, які складають основу воєнної оборони держави[5]) належать не тільки війська
Збройних Сил України. І конституційно закріплене повноваження Президента лише
як Верховного головнокомандувача Збройних Сил України (які складають біля 60 %
загальної чисельності військовослужбовців)
вносить нечіткість в управління системою
воєнної оборони [13]. Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Національна поліція України,
Державна служба з надзвичайних ситуацій,
які також виконують функції з забезпечення
безпеки і оборони згідно із законодавством
підпорядковані Міністерству внутрішніх
сил України, а не Президенту України.
З огляду на досвід інших країн щодо
розробки та впровадження політики наÏðàâî.ua ¹ 3, 2017
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їні не існує офіційного тлумачення терміна
“контрасигнатура”, бо він не вживається
у чинному законодавстві взагалі [16]. Чинна редакція Основного Закону передбачає
тільки, що акти Президента України, видані ним у межах повноважень, передбачених
пунктами 5, 18, 21 частини першої статті
106 Конституції України, скріплюються підписами Прем’єр-міністра України і міністра,
відповідального за акт та його виконання
[4].
За умов змішаної республіканської форми державного правління контрасигнування стосується лише визначеного кола актів
президента. Зауважимо, що в ч. 4 ст. 106
Конституції України йдеться про відповідальність міністра, який вчинив контрасигнування акта Президента України, за цей
акт та його виконання. З огляду на усталену конституційну теорію було б коректним,
коли б відповідальним визначили і Прем’єрміністра України. Інститут контрасигнування передбачений і в деяких президентських
республіках, де уповноваженими міністрами скріплюються усі або визначена частина
актів президента [17].
Для вдосконалення наявного механізму
контрасигнації актів глави держави передусім необхідно статтю 106 Основного Закону України доповнити частиною п’ятою
такого змісту: “Акти Президента України,
не скріплені підписами Прем’єр-міністра
України та міністра, відповідального за акт
та його виконання, є недійсними та не можуть бути офіційно оприлюднені”. Також
слід надати право Прем’єр-міністру та відповідному міністру не погодитися із контрасигнуванням акта глави держави та право надіслати останньому свої зауваження
та пропозиції з приводу цього акта. Крім
того, контрасигновані акти глави держави повинні публікуватися за підписами не
лише Президента України, але і Прем’єрміністра України і відповідного міністра із
зазначенням їхніх посад, прізвищ та дати
підписання самого документа[18]. Зазначені зміни, у свою чергу, вплинуть і на покращення забезпечення безпеки та оборони
України досліджуваним у цьому підрозділі
суб’єктом.

Висновок
Президент України, відповідно до розділу V Конституції України, є главою держави. Основні повноваження глави держави у сфері національної безпеки і оборони
закріплені в ст. 106 Конституції України,
деякі повноваження в цій сфері Президент
України здійснює за згодою Верховної Ради
України, інші самостійно чи за погодженням Прем`єр-міністра України.
Адміністративно-правові повноваження
Президента України необхідно розширити,
надавши главі держави право безумовного
керівництва всіма військовими формуваннями під час агресії з боку іноземної держави чи усунення наслідків стихійного лиха та
технічних катаклізмів.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуті адміністративноправові повноваження Президента України в
сфері забезпечення національної безпеки і оборони, проаналізовані положення Конституції
України та інших законодавчих актів, регламентуючих статус Президента України, як
глави держави, гаранта державного суверенітету і територіальної цілісності України, додержання Конституції України, захисту прав
і свобод людини і громадянина. Аргументована необхідність розширити адміністративноправові повноваження з питань управління
всіма військовими формуваннями держави в
надзвичайних ситуаціях.
Ключові слова: повноваження, Президент
України, безпека, оборона, указ, статус, закон,
стратегія, держава, глава держави.

SUMMARY
The article analyzes the administrative and
legal powers of the President of Ukraine in the
sphere of providing national security and defense,
analyzes the provisions of the Constitution of
Ukraine and other legislative acts regulating the
status of the President of Ukraine as head of state,
a guarantor of state sovereignty and territorial
integrity of Ukraine, observance of the Constitution
of Ukraine, rights and freedoms man and citizen.
The necessity to expand the administrative and
legal powers for the management of all military
formations of the state in emergency situations is
argued.
Key words: powers, president of Ukraine,
security, defense, decree, status, law, strategy, state,
head of state.
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хибні варіанти розвитку подій. Таким чином, для формування зваженої державної
політики у галузі освіти, яка відповідатиме
сучасним потребам та претендуватиме на
рівень кращих світових стандартів, передовсім необхідно визначитися саме з метою, цілями цієї політики.

Статья посвящена вопросу определения целей государственной политики в области образования в Украине. Автор рассматривает как
виденье проблемы философами, управленцами,
юристами, так и имеющиеся концептуальные
программные документы, анализируя их через
призму существующих в сфере образования проблем. В итоге сформулированы основные цели,
достижение которых позволит вывести отечественную образовательную политику на качественно новый уровень.
Ключевые слова: образование, проблемы системы образования, цели государственной политики в области образования.

Метою дослідження є визначення
мети і цілей вітчизняної державної політики в галузі освіти з огляду на реалії сьогодення.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій
Питання реалізації державної освітньої
політики та управління освітою в Україні
розглядали такі науковці, як В. Андрущенко, С. Андрейчук, Г.Атаманчук, В. Бакуменко, Л. Білий, В. Бондарь, О. Демченко,
С.Домбровська, В. Жураківський, О. Зигало, І. Іванюк, І. Каленюк, Л.Карамушка,
В. Клепко, Т. Козарь, Є. Красняков,В. Кремень, В. Луговий, В.Майборода,В. Маслов, С. Ніколаєнко, Н. Протасова,
В. Пікельна, Л.Пшенична, Т. Скиба, Є.
Хриков, Н. Шульга, Л. Яременко та ін.
Водночас, стрімке реформування вітчизняної освітньої сфери, поява нових тенденцій як в Україні, так і за кордоном,
вимагає проведення нових комплексних
досліджень у цій царині.
Основний зміст дослідження
Формування державної політики в галузі освіти передбачає наступні етапи:

Актуальність теми
Реформування системи освіти, приведення її до якісно нового рівня, що відповідає провідним європейським та світовим
стандартам, є однією з необхідних умов
майбутнього процвітання українського
народу. Водночас, реформування системи
освіти заради самого реформування, як
це деколи трапляється в сучасній українській історії, може стати вкрай негативним
явищем, що зведе нанівець позитивні досягнення, дискредитує керівні кадри, призведе до подальшого розчарування з боку
населення. Будь-які зміни, які претендують на роль вирішальних або значущих,
передовсім мають бути окреслені в рамках
певної мети, цілі, яка вказує результат, до
якого варто прагнути, дає орієнтири, що
дозволяють рухатися в рамках існуючого
плану, не відхиляючись на другорядні чи
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це бажаний результат, якого необхідно
досягти, по-третє, результат дістає вияв у
відповідній формі певної моделі, тобто не
є чимось невизначеним, ефемерним. Іншими словами, мета будь-якої діяльності
обов’язково моделює майбутнє і передбачає виключно бажані результати. Це положення повною мірою стосується і процесуальної діяльності. Отже, розуміння мети в
таких трактуваннях стосується і діяльності
публічної адміністрації у сфері оборони
країни. Водночас мета виступає в ролі стимулюючого начала, своєрідного відправного пункту будь-якої діяльності.
У зв’язку з цією обставиною, її можна
визначити як причину дії, так звану причину мети. Вона певною мірою впливає на
сам зміст діяльності і зберігається на всьому її шляху. Мета виконує спрямовуючу
функцію та регулює діяльність публічної
адміністрації до кінця, з нею співвідноситься комплекс процесуальних завдань,
що дозволяє вносити певні корективи до
процесу його завершення.
Водночас, варто погодитися з думками
багатьох учених, що окреслення державної політики в галузі освіти за допомогою
визначення лише мети доволі некоректно.
Більш детально уявлення про бажаний результат дає правильна постановка цілей.
Реальна пріоритетність освіти в цілому та її важливої підсистеми вищої освіти
повинна визначатися двома чинниками:
з одного боку – суспільством і державою,
з другого – освітянською громадськістю.
До того ж ці два фактори мають взаємодоповнювати один одного. Так, на думку
Є. Краснякова, «суспільству належить розглядати освіту як національне багатство,
уводити її до переліку основних пріоритетів, об’єктів першочергової підтримки
тощо. Зі свого боку, освітянська громадськість повинна зосередити увагу на розробці конструктивних і реальних пропозицій та програм з оновлення й розвитку
системи вітчизняної освіти. Постановка
питання саме в такій площині дозволить
відбудувати національну систему освіти,
підняти її престиж, забезпечити сталий
розвиток держави» [3].

·
визначення мети та завдань;
·
формулювання кінцевого та проміжних результатів (з визначенням конкретних термінів);
·
розробка інструментарію (методів,
форм, засобів діяльності);
·
визначення суб’єктів, відповідальних за її реалізацію (органи державної
влади, громадськість, кадри тощо), здатних зрозуміти й виконати накреслені завдання;
·
експертиза;
·
впровадження у життя.
Безумовно, зазначені позиції передбачають аналіз конкретної ситуації, добір
можливих варіантів вирішення поставлених завдань. На нашу думку, така інтерпретація політики об’єднує в одне ціле і
саму політику, і її розробку, і, головне, реалізацію.
Перед кожною структурою, кожним публічним органом стоять певні цілі, для досягнення яких вони створені. В науковій
літературі присутні як широкі, так і вузькі
визначення дефініції «мета». Так, в узагальненому вигляді «мета (ціль) – це те, до чого
хтось прагне, чого хоче досягти» [1, с. 683].У свою чергу, Шершньова З. Є. наводить
більш детальне тлумачення: «Мета – це
один з елементів діяльності, що характеризується передбаченням, уявленням її
наслідків, шляхами досягнення бажаних
та необхідних результатів за допомогою
певного переліку засобів. Категорія «мета»
має багато тлумачень. Наприклад, древнє індійське слово «артха» (мета) трактувалось як мотив, бажання, напрям, спосіб. Меті передує прогноз, який визначає
напрям (напрями, можливості розвитку
з різним рівнем ризиків) розвитку, мета
– найбільш прийнятний стан системи в
межах цього напряму, а план – шлях досягнення мети, «кроки» (послідовні етапи)
та окремі «сходинки» рухи до них. Мета
потребує всебічного якісного оцінювання
майбутнього стану системи, для якої вона
розробляється, і має давати закінчене та
комплексне уявлення про майбутній стан
системи» [2, с. 242].
Таким чином, по-перше, мета – це
будь-який результат діяльності, по-друге,
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

42

Ùîê³í Ð.Ã. - Ìåòà ³ ö³ë³ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ãàëóç³ îñâ³òè...

та потенціалу для належного існування у
соціальному просторі». Далі цей вчений
пише, що «мета правової освітньої політики – це бажаний стан нормативного правового регулювання освітніх відносин, який
створює умови для максимального розкриття потенціалу кожної людини і соціуму загалом, а також створення умов для
реалізації інтелектуальних, культурних та
творчих можливостей особистості» [6].
О. Сухомлинська виокремлює такі пріоритети у розвитку і вихованні сучасної
особистості:
·
виховання активної, самостійної,
ініціативної особистості;
·
формування критичної конструктивної позиції , вільного розвитку творчої
мислячої особистості ;
·
розвиток діяльнісного компонента, коли все, що вміє робити особистість,
переходить у відповідні технології або ж
просто у діяльність ;
·
скерованість розвитку на виховання в людині культури [7, c. 8].
Актуалізація проблеми належної постановки цілей освітньої політики відбувається під впливом тріади факторів: глобального, державно-економічного та індивідуального. Так, глобалізаційні процеси
спричиняють необхідність зміни освітнього простору відповідно до умов сталого
розвитку суспільства, вимог інформаційного суспільства, інноваційних технологій
та трансформаційних чинників. Особливо
акцентується потреба узгодження національної освітньої політики з міжнародними стандартами. Економічний розвиток
держави вимагає належного рівня фахівців . Науковці так описують стан взаємодії
освіти та економіки останніх десятиліть :
«...у країні поступово розвивалися диспропорції між освітою, наукою та економікою
і наростали тенденції відставання вищої
освіти від внутрішніх потреб держави і світових процесів у цій сфері . Ґрунтуючись
на 95 % на третьому ( металургійна , хімічна, аграрна галузі) та четвертому (нафтохімія, застаріла енергетика, важке машинобудування) технологічних укладах , економіка України працювала з рентабельністю
3–6 % і створювала приблизно один – два

Отже, мета і завдання державної політики в галузі освіти є базовими критеріями спрямованими на визначення та досягнення результату. Вагомим компонентом
правової політики держави є визначення
кінцевої мети у сфері вищої освіти, яку
необхідно досягти для становлення громадянського суспільства, правової держави
та соціально-орієнтованої економіки.
Формуючи мету державної політики в
галузі освіти, слід виходити з того, що вона
має випливати із засад державної гуманітарної політики.
Освітня правова політика є елементом
загальної гуманітарної політики держави,
яка в широкому розумінні повинна відповідати загальній державній стратегії розвитку країни. Метою правової політики
сучасної держави є захист прав та свобод
громадян, побудова правової держави та
громадянського суспільства. Метою гуманітарної політики є «створення умов для
соціально-гуманітарного розвитку суспільства, соціальної, інтелектуально-духовної
безпеки людини й суспільства, реалізації її
соціальних, духовних потреб, формування
і збагачення творчого потенціалу особи,
всебічної самореалізації її сутнісних сил,
соціодинаміки освіти, науки, культури
тощо» [4, c. 127].
Сучасні держави у своїх політикоправових доктринах розвитку основою
правового регулювання проголошують
принцип гуманізму . У філософському енциклопедичному словнику гуманізм (від
лат. Humanus – людяний, людський) у широкому розумінні визначають як «історично змінну систему поглядів , яка визнає
цінність людини як особистості , її право
на свободу, щастя, розвиток і прояв своїх
здібностей, визначає благо людини критерієм оцінювання соціальних інститутів,
а принципи рівності, справедливості, людяності бажаною нормою відношень між
людьми»; у вузькому розумінні – це «культурний рух епохи Відродження» [5, с. 130].
Тут ми можемо погодитися з І. Ю. Хомшиним, який зазначає, що метою правової політики в освітній сфері, як частини
загальнодержавної гуманітарної політики,
є «розвиток людини, її творчих здібностей
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має визначити, хоча б схематично, якою
має стати система освіти в результаті вирішення поставлених завдань і який позитивний вплив вона справить на розвиток
нації. Натомість, вона носить радше декларативний характер.
На жаль, у документі відсутній серйозний аналіз вад, притаманних сучасній вітчизняній системі освіти. Це, у свою чергу,
суттєво знижує цінність доктрини, оскільки втрачається логіка викладу заходів, які
необхідно здійснити впродовж чверті століття, крім того, ні читачі, ні дослідники,
ні реалізатори реформ (а це мають бути
одні й ті ж люди, адже розвиток освіти —
всенародна справа, за ствердженням цієї
ж доктрини) не мають рекомендацій стосовно конкретного втілення її положень.
З огляду на перехід людства до дослідницько-інноваційного типу прогресу та
глобалізації суспільного життя, необхідно докорінно переглянути організаційне,
кадрове, фінансове забезпечення системи
освіти, відповідність освітньої політики
суспільним запитам і викликам сьогодення. У зв’язку з цим, варто в цілому підтримати авторів Національної доповіді
про стан і перспективи розвитку освіти в
Україні, які відносять до пріоритетних напрямів модернізації освітньої діяльності
наступні:
1. Забезпечення формування інноваційної людини — людини з інноваційним
мисленням, інноваційною культурою,
здатної до інноваційної діяльності.
2. Утвердження в освіті принципу дитиноцентризму, тобто максимальне наближення навчання і виховання дитини до її
сутності, здібностей і врахування її особливостей, що буде сприяти максимальному
саморозвитку і самореалізації особистості
впродовж життя.
3. Перехід до толерантної педагогіки,
суб’єкт-суб’єктних відносин у навчальному
процесі, взаємна повага учня і вчителя, що
забезпечать становлення самодостатньої
особистості, громадянського суспільства в
Україні, демократичний розвиток країни.
4. Здійснення підготовки громадянина
України до життя в умовах глобального
простору, формування свого роду глоба-

порядки нижчу додану вартість на одиницю продукції у порівнянні з економіками
п’ятого і шостого укладів, які домінують у
світі (електроніка, обчислювальна, телекомунікаційна техніка, програмне забезпечення, роботобудування, інформаційні послуги, біомедична інженерія). Як наслідок,
маючи постійне від’ємне сальдо торговельного балансу, для покриття внутрішніх потреб і обслуговування запозичень, Україна
невпинно скочувалася в боргову яму» [8,
c.16]. Індивідуальними причинами впливу
на зміну освітньої правової політики є, на
думку І. Ю. Хомшина, «підвищення рівня
освіченості громадян, вимога суспільства
щодо надання належних освітніх послуг
відповідно до сучасних умов розвитку
людства. Індивідуальна освіченість суспільства зумовлена передусім відкритістю
кордонів, усуненням перепон для міждержавного спілкування та інтенсифікацією
використання сучасних технологічних засобів» [6]. Таким чином, ми спостерігаємо
наявність бачення сучасними вітчизняними науковцями мети, цілей державної
політики та водночас – вкрай критичного
ставлення до існуючої державної політики
й ситуації, що складається у вітчизняній
галузі освіти в цілому.
З точки зору правового регулювання,
мету і пріоритетні напрямки державної
політики в галузі освіти визначено у Національній доктрині розвитку освіти. Так,
згідно з розділом 2 даної доктрини «Мета
державної політики щодо розвитку освіти полягає у створенні умов для розвитку
особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати
й примножувати цінності національної
культури та громадянського суспільства,
розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти» [9].
Позитивно ставлячись до більшості
положень Національної доктрини розвитку освіти від 14.04.2002 року як до документу, який окреслює загальну філософію освіти, слід зазначити, що доктрина
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лістської людини, що забезпечить сучасний рівень її діяльності, а також конкурентоспроможність України в європейському
і світовому просторах.
5. Виховання у громадян України сучасної системи цінностей, що сприяли б
максимальній самореалізації кожного з
них, утвердженню національної єдності,
найповнішому усвідомленню національних інтересів і їх розвитку у співпраці та
конкуренції з іншими країнами, включно
з захистом незалежності і територіальної
цілісності України. [10]
Окрім переліченого, варто додати, що
важливим завданням, спрямованим на
успішну реалізацію положень державної
політики у галузі освіти має стати гарантування достатнього та стабільного фінансування освітньої галузі. Без інвестування
державою значних коштів у систему освіти, будь-які концепції і теорії носитимуть
виключно декларативний характер.

безпечення комплексу умов для ефективного розвитку вітчизняної освіти, орієнтованої на формування конкурентоспроможного людського потенціалу.
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Висновки
Сучасний стан державної політики у сфері освіти свідчить про недостатню
чіткість, декларативність цілей, незначний
рівень аналізу наявних проблем та відсутність бачення шляхів їх досягнення з боку
держави. Водночас, вітчизняні дослідники
пропонують ряд напрямів, які мають стати пріоритетними цілями такої політики.
Стратегічна мета державної політики в галузі освіти сьогодні має включати такі напрямки, як:
·
підвищення доступності якісної
освіти, що відповідає вимогам інноваційного розвитку економіки, сучасним потребам суспільства і кожного громадянина;
·
переорієнтація освітнього процесу на толерантне ставлення до дитини, як
ключового елементу цього процесу, а не
просто об’єкту педагогічного впливу;
·
підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної освіти на світовому
ринку праці і як результат – позиціонування України як одного з лідерів у галузі експорту освітніх послуг.
Отже, з врахуванням вищенаведеного,
ми вважаємо, що метою державної політики в галузі освіти має бути створення та за45
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SUMMARY
The article is devoted to the question of the
definition of the goals and objectives of state policy
in the field of education in Ukraine. The author
views both the vision of the problem philosophers,
managers, lawyers and existing conceptual
program documents, analyzing them through the
prism of existing problems in education. As a result,
the main goals are formulated, the achievements of
which will allow to bring the domestic educational
policy to a qualitatively new level.
Key words: education, problems of the system
of education, the goal of state policy in the field of
education, the goals of state policy in the field of
education.

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена питанню визначення цілей державної політики у галузі освіти в
Україні. Автор розглядає як бачення проблеми
філософами, управлінцями, юристами, так і
наявні концептуальні програмні документи,
аналізуючи їх крізь призму існуючих у сфері освіти проблем. У підсумку сформульовано
основні цілі, досягнення яких дозволить вивести вітчизняну освітню політику на якісно
новий рівень.
Ключові слова: освіта, проблеми системи
освіти, цілі державної політики у галузі освіти.
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ського суспільства, формування соціально
орієнтованої ринкової економіки. Невизначеність пріоритетів діяльності органів виконавчої влади, у першу чергу, створює перешкоди у реалізації прав та свобод людини
і громадянина, породжує зловживання та
вчинення корупційних правопорушень
державними службовцями. Іншою причиною, яка породжує кризу виконавчої гілки
влади, є брак її досконалого правового регулювання, що сягає в минуле.
Своєчасність і необхідність наукового
аналізу функціонування виконавчої влади
підтверджується й конституційно-правовим
реформуванням в Україні, важливим наслідком якого має стати суттєва зміна статусу органів цієї влади.
Актуальність обраної тематики зумовлюється ще й тим, що одним із напрямків свого розвитку Україна визначила входження
до європейських структур з метою створення правової європейської держави з високим рівнем життя, культури й демократії. У
свою чергу, політична і правова інтеграція
до Євросоюзу може бути досягнута лише в
результаті набуття нових якісних характеристик, що неможливо без всебічного вдосконалення механізму державної влади взагалі і виконавчої зокрема.

В статье поднимаются проблемы деятельности органов исполнительной власти в сфере
обеспечения национальной безопасности Украины. Осуществлен анализ основных направлений государственной политики национальной
безопасности на современном этапе и функций
органов исполнительной власти по обеспечению ее практической реализации. Особое внимание уделено вопросам мотивации государственных служащих органов исполнительной
власти по вопросам обеспечения безопасности.
Проанализированы полномочия органов государственной власти в сфере обеспечения национальной безопасности Украины. Предложены
перспективные пути совершенствования административно-правовой регламентации деятельности органов исполнительной власти,
обеспечивающих национальную безопасность
Украины.
Ключевые слова: национальная безопасность, органы государственной исполнительной власти, субъекты обеспечения национальной безопасности, государственная политика
национальной безопасности, коллективные и
региональные системы безопасности, управления сферой безопасности, контроль.
Постановка проблеми
Курс, узятий Україною на побудову
правової, соціально орієнтованої держави,
поставив вимогу реформування інститутів
виконавчої влади. Сучасний стан їх функціонування характеризується тим, що рівень
їх впливу на суспільні процеси не відповідає
потребам динамічного розвитку громадян-

Ступінь наукової розробки
Аналізу окремих питань функціонування органів виконавчої влади у різні часи та
в різних аспектах приділялася певна увага
з боку як вітчизняних науковців, так і зару47
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влади відрізняються значною різноманітністю [1]. Виконавча влада – влада, що має
право безпосереднього управління державою відповідно до її призначення: виконавча діяльність – здійснення тих рішень, що
прийняті органами законодавчої влади; розпорядча діяльність – здійснення управління
шляхом видання підзаконних актів і виконання організаційних дій. У механізмі забезпечення безпеки саме органи виконавчої
влади виконують основну функцію – виявлення загроз, ризиків, їх аналіз та розробка
відповідних контрзаходів. Така діяльність
вимагає від суб’єктів державної влади відповідного високого морального та етичного
рівня, високого рівня усвідомлення важливості прийняття ефективного рішення.
Виконавча влада діє безупинно і скрізь
на території держави (на відміну від законодавчої і судової), спирається на людські,
матеріальні та інші ресурси, здійснюється чиновниками, армією, адміністрацією
тощо [2]. Ефективність діяльності державної
влади залежить від узгодженості її складових. Тому державне управління в Україні
має бути реформованим, вивільненим від
адміністративно-командних методів минулого, а виконавча влада – не лише декларованою, а й побудованою відповідно до соціальних стандартів, задекларованих Конституцією України.
Основний склад органів виконавчої
влади визначений Конституцією України
(розділ VI). Виконавча влада є найбільшою
за масштабами гілкою влади, вона є самостійним видом реалізації державної влади в
Україні, яка, згідно з конституційним принципом поділу державної влади, покликана
здійснювати функції, покладені на виконавчу гілку влади [3].
Органи виконавчої влади здійснюють
покладені на них управлінські функції у сфері забезпечення безпеки на різних рівнях:
загальнодержавний (централізоване керівництво сферою безпеки взагалі), галузевий
(управління окремими галузями безпеки)
та регіональний (делегування повноважень
з центру на відповідні території) рівні. У
сфері забезпечення фінансово-економічної
безпеки органи виконавчої влади виконують такі основні функції: а) забезпечують

біжних дослідників, зокрема таких, як: В.Б.
Авер’янов, О.М. Бандурка, А.І. Берлач, Ю.П.
Битяк, В.М. Гаращук, С.В. Ківалов, В.В.
Ковальська, Т.О. Коломоєць, В.П. Пєтков,
О.Ю. Синявська, О.Ф. Скакун, С.Г. Стеценко, Ю.О. Тихомиров, І.Б. Шахов, В.А. Юсупов та ін. Проте, незважаючи на інтенсивність та різноманіття таких досліджень,
питання удосконалення діяльності органів
виконавчої влади потребують подальшої
розробки. Особливим, на наш погляд, є питання концептуального та методологічного
характеру.
Мета статті
Агресія з боку Російської Федерації, анексія Криму, масові протести у різних регіонах
України вказали на неналежну організацію
діяльності державної влади. У системі органів державної влади в Україні особлива роль
належить органам виконавчої влади, адже
вони здійснюють виконавчо-розпорядчу та
організаційну діяльність, тобто організовують реальне виконання, втілення в життя
законів та інших нормативно-правових актів, а також здійснюють заходи із забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки.
Враховуючи їх правове положення, необхідним є перегляд організаційно-правових
засад діяльності органів виконавчої влади,
притому особливе значення слід приділити
питанню поєднання елементів безпеки: забезпечення безпеки держави, суспільства,
людини. Відповідно, така настанова вимагає змінити концептуальні підходи до організації діяльності органів виконавчої влади
з командно-адміністративних до сервісних,
соціально спрямованих.
Виклад основного матеріалу
Виконавча влада – це самостійна гілка
державної влади, головне функціональне
призначення якої полягає у виконанні законів. Система і структура виконавчої влади в
Україні на сучасному етапі будується відповідно до завдань державотворення в нашій
країні, її основоположні параметри започатковані безпосередньо у Конституції України
та згідно зі «Стратегією сталого розвитку
«Україна – 2020». Органи державної виконавчої влади порівняно з іншими гілками
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017
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людини лежать певні мотиви: внутрішні
прагнення, цінності, які зумовлюють спрямованість їхньої активності та її форми; їх
розуміння дає ключ до пояснення поведінки кожної особи і можливостей впливу на
неї [4].
Цікавою, на наш погляд, є думка А. Дроньє, який зазначив, що визначна роль у формуванні свідомих зусиль належить потребам, їх усвідомленню на основі вироблення
уявлень про цінності, властивості предметів
і явищ, породжує індивідуальні, групові,
колективні інтереси, які проявляються у
вигляді уваги і намагання до задоволення
нових матеріальних і духовних потреб, що є
основою формування мотивів поведінки людей. Знання мотивів дій (чи бездіяльності)
людини дозволяє виявити його ставлення
до праці, організації. Стимулювання до певної діяльності є сукупністю мотивів, з яких
одному чи декільком належить вирішальна
роль. У процесі управління важливо визначити основні засади і взаємозв’язок мотивів,
виділити головні для того, щоб створити
необхідні умови для їх реалізації чи формування нових зусиль до дій [4, с. 34-38]. Перша проблема мотивації співробітників до
ефективної праці полягає у площині загальновизначеної державної моделі управління.
Так, у пострадянських країнах з плановою
економікою в умовах командно-адміністративної системи відбувалася неузгодженість
мотивів «на себе» і «на інших», тому що в
ній працівник віддає суспільству суттєво
більше, ніж одержує за свою працю. Відповідною реакцією на це було систематичне
зниження якості праці. Ринкова економіка
через механізм конкуренції гармонізує таку
мотивацію. Так виділяються кілька груп
мотивів праці, які утворюють у сукупності
єдину систему. Це мотиви змістовності праці, її суспільної корисності, статусні мотиви,
пов’язані із суспільним визнанням плідності
трудової діяльності, мотиви одержання матеріальних благ, а також мотиви, орієнтовані на визначену інтенсивність роботи. З вищенаведеного випливає, що стимулами, що
спонукають до трудової активності, можуть
бути будь-які блага, котрі задовольняють
значимі потреби людини, якщо їхнє одержання припускає трудову діяльність. Ін-

здійснення комплексного підходу суб’єктів
відповідно до наявних і потенційних загроз,
небезпек та ризиків; б) підвищують ефективність діяльності суб’єктів забезпечення
безпеки, яке досягається шляхом оптимізації їх участі та співпраці під час виконання своїх функцій; в) здійснюють контроль
за практичною реалізацією суб’єктів своїх
повноважень; г) забезпечують міжнародне
співробітництво[3, с. 8]. Фундаментальне
значення здійснення управління виконавчою владою мають такі складові: рішення,
його реалізація (виконання), контроль (нагляд) за здійсненням рішення (включаючи,
в першу чергу, охоронну функцію). Тобто
від правильності прийнятого рішення залежать наслідки такого рішення: або вони
будуть становити загрозу для системи безпеки, або рішення державного службовця
буде ефективним і зміцнюючим для системи
безпеки держави. Тому, на наш погляд, яка
б не була система органів виконавчої влади,
вихідною точкою залишається людина, яка
представляє інтереси держави і вчиняє дії
на її ж благо.
Розглядаючи питання вдосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань
забезпечення безпеки, варто відмітити, що,
на жаль, на сьогодні має місце незадоволеність суспільства низькою ефективністю виконання своїх функцій урядом та органами
виконавчої влади, низька якість надання
управлінських послуг тощо. Як наслідок, негативною тенденцією є втрата довіри громадян до органів державної влади в цілому.
Відповідно, така негативна тенденція посилює проблему забезпечення безпеки, втрачається принцип єдності елементів державного механізму забезпечення безпеки, фінансово-економічної безпеки у тому числі. А
отже, від науки та практики вимагається пошук компромісу інтересів громадян і ефективної діяльності органів виконавчої влади.
Ми хотіли б звернути увагу на таку складову організації здійснення виконавчої влади, як мотивація. Мотивація персоналу,
працівників органів виконавчої влади є однією з найважливіших функцій державного управління. Вона вимагає спеціальних
вмінь, наполегливості й розуміння людської
природи. Адже в основі поведінки кожної
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мування відчуття безпеки у державного
службовця. Реформи, що змушують змінювати кожні півроку-рік склад співробітників
будь-якого державного органу, у результаті,
безперечно, призведе до негативних наслідків. Державний службовець, відчуваючи небезпеку бути звільненим, відповідно розуміє
втрату свого матеріального забезпечення і,
як наслідок, намагається стрімко незаконно
збагатитися. Розробка системи заохочування державних службовців, на наш погляд,
дасть більш позитивні наслідки. І знову ж
слід враховувати мотивацію кожного співробітника.
У більш масштабному значенні органи
виконавчої влади повинні забезпечувати
здійснення як внутрішньодержавної безпеки, так і особистої безпеки співробітників.
Невиконання цієї вимоги створює для державного службовця ризик перетворитися з
суб’єкта забезпечення безпеки на носія ризику, небезпеки. На підставі аналізу основних сфер державної політики національної безпеки, визначених Законом України
«Про основи національної безпеки України», ми пропонуємо виділити окремо сферу
особистої безпеки людини. Зазначена сфера
стосується проблеми забезпечення безпеки
кожної окремої людини як фізичної особи та
включає комплекс основних напрямів державної політики щодо захисту її фізичного
і морального здоров’я, створення належних
умов життя (зокрема, праці і відпочинку), а
також соціального захисту.
Також слід розглянути питання щодо
доповнення положень Закону України
«Про основи національної безпеки України» окремими нормами, що регламентують
діяльність суб’єктів виконавчої влади у сфері забезпечення національної безпеки щодо
гарантування безпеки особистості.
Таку позицію підтримує Кременовська І.В.,
яка вказує на наявність прогалин у праві та
управлінні з питань гарантування особистої
безпеки суб’єктів, забезпечення фінансовоекономічної безпеки та національної безпеки
взагалі [6, с. 58-60]. Так, Кременовська І. В.
зазначає, що функціональна інтегрованість
у діяльність суб’єктів виконавчої влади з
метою досягнення внутрішньої узгодженості стану захищеності життєво важливих

шими словами, благо стає стимулом праці,
якщо воно формує мотив праці.
Стимулювання праці припускає створення умов, при яких активна трудова діяльність, що дає певні результати, стає необхідною і достатньою умовою задоволення
значимих і соціально обумовлених потреб
працівника, формування в нього мотивів
праці [5]. Ще з давніх часів відомо, що можна вмисно впливати на людей для успішного виконання поставлених завдань. Одним
з мотивів є потреби людини. Потреби в безпеці і впевненості в майбутньому, потреби
в захисті від фізичних і психологічних небезпек з боку навколишнього світу і впевненості в тому, що фізіологічні потреби будуть
задоволені в майбутньому, є тією рушійною
силою у підвищенні власної ефективності діяльності кожного співробітника, посадовця
тощо. Саме такий мотив у своїй найнегативнішій формі породжує корупцію, зловживання та інші негативні наслідки. Тому завданням сьогодення є створення умов реальної
гармонізації мотивів діяльності посадовця
«на себе» і «на державу». Кожен державний службовець повинен відчувати безпеку
і захищеність з боку керівництва установи,
організації тощо. Постійні реформування
будь-якого органу зводять нанівець питання забезпечення власної безпеки, у тому
числі фінансово-економічної і, відповідно,
людина, відчуваючи небезпеку, умисно йде
на вчинення протизаконних дій. Саме така
мотивація лежить в основі корупції, зловживань, вчиненні інших дій, що, у свою чергу,
становлять загрозу національній безпеці, у
тому числі фінансово-економічній.
Тому, у першу чергу, в уряд повинні
призначатися особи, які мають чітку політичну програму дій щодо певного сектора
державного управління, ініціативність та
достатню мужність для відстоювання своїх
поглядів і впровадження їх у життя. Важливо також запровадити ефективний механізм
як заохочення урядовців, так і можливість
притягнення до юридичної відповідальності членів уряду, що не досягли позитивних результатів у своїй діяльності. Цей же
принцип слід покласти в основу діяльності
державних службовців, але при тому слід
створити умови для плідної праці та форÏðàâî.ua ¹ 3, 2017
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пису державним службовцем виникає природний ризик його порушення, який має
бути попередньо встановлений, може бути
вивчений і кваліфікований (визначений)
за допомогою аналізу ризиків. Прийняття
правильного рішення посадовцем служить
запорукою успіху його діяльності, тому що
знижує ступінь ризику й дає можливість
одержати високий кінцевий результат. Але,
як ми вже зазначали, на прийняття управлінського рішення, з метою нейтралізації,
зменшення впливу загроз та ризиків, великий вплив виявляє мотивація державного службовця, ступінь забезпеченості його
власної безпеки.
Сьогодні в Україні триває процес пошуку досконалої політико-правової моделі
розбудови державності, яка б відповідала
цінностям, визнаним в усьому світі, сприяла
б поширенню демократичних принципів в
органах публічної влади. Виконавча влада
в Україні здійснюється відповідною системою органів, це обумовлено тим, що в Україні її утворює цілісна, єдина впорядкована
система. Сучасне реформування державного управління має перетворювати систему
центральних органів виконавчої влади на
узгоджений та чіткий механізм з розподілом повноважень та відповідальності, пристосованим за змістом та переліком державних функцій, обґрунтованою штатною чисельністю та спрямований на задоволення
потреб народу України. Для того, щоб домогтися максимального використання потенціалу державного службовця, керівники
повинні враховувати питання, що пов’язані
з управлінням персоналу на етапі розробки
планів розвитку всієї організації, тобто на
етапі створення реформи слід передбачити
певні критерії оцінки ефективності діяльності державного службовця. У широкому
сенсі під цим розуміється визначення перспективних цілей розвитку державного органу, методів і часу їхнього досягнення, а також системи оцінки ступеня реалізації цих
цілей, при тому значну увагу слід приділити
саме забезпеченості державного службовця.

інтересів особи як першооснови і головного об’єкта, а відповідно – суспільства і держави як консолідованої нації від наявних
і потенційних внутрішніх і зовнішніх загроз, визначає зміст національної безпеки
України як адміністративно-правової категорії, основною складовою якої є особиста
безпека людини. Кременовська І. В. пропонує у ст. 8 Закону України «Про основи
національної безпеки України» напрями
державної політики національної безпеки у соціальній та гуманітарній сферах, які
стосуються збереження та зміцнення демографічного та трудоресурсного потенціалу
країни; подолання кризових демографічних
процесів; створення ефективної системи соціального захисту людини, охорони та відновлення її фізичного і духовного здоров’я,
ліквідації алкоголізму, наркоманії та інших
негативних явищ. Для вирішення цих питань необхідно виділити окрему складову –
сферу особистої безпеки людини. Вона вказує на доцільність внесення змін до Закону
України «Про основи національної безпеки
України», з доповненням визначеного уст. 8 переліку основних напрямів державної
політики відповідно до зазначених сфер суспільного життя внесенням до нього окремої
складової – сфери особистої безпеки людини, яка належатиме до внутрішньополітичної галузі національної безпеки. Зокрема,
в цій частині пропонується до слів: „у соціальній та гуманітарній сферах…” додати
слова: поліпшення системи соціального захисту людини, забезпечення належних умов
для її праці та відпочинку; реалізація заходів щодо зміцнення моральності населення,
виховання сучасного та майбутніх поколінь
українців у дусі поваги до духовних, історичних, матеріальних та інтелектуальних
цінностей українського народу, утвердження в суспільстві ідеологічних засад єдності,
взаємодопомоги, поваги до прав та інтересів
інших людей тощо [7, с. 18].
Державний службовець є елементом
системи управління ризиками, у тому числі
фінансово-економічними. Основною складовою цього процесу є накопичення й використання позитивного й негативного досвіду, одержаного в результаті оперативної
діяльності. Під час видання будь-якого при51
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АНОТАЦІЯ
У статті піднімаються проблеми діяльності органів виконавчої влади у сфері забезпечення безпеки України. Здійснено аналіз
основних напрямів державної політики національної безпеки на сучасному етапі та функцій органів виконавчої влади щодо забезпечення її практичної реалізації. Особливу увагу
приділено питанням мотивації державного
службовця. Проаналізовано повноваження органів державної виконавчої влади у сфері забезпечення національної безпеки України. Запропоновано перспективні шляхи вдосконалення
адміністративно-правової регламентації діяльності органів виконавчої влади, які забезпечують національну безпеку України.
Ключові слова: національна безпека, органи державної виконавчої влади, суб’єкти забезпечення національної безпеки, державна
політика національної безпеки, колективні та
регіональні системи безпеки, управління сферою національної безпеки.

SUMMARY
The article raises problems of activity of
executive authorities in the sphere of providing
national security of Ukraine. The analysis of the
main directions of the state policy of national
security at the present stage and the functions of
the executive authorities for ensuring its practical
implementation is carried out. Particular attention
is paid to motivating civil servants of executive
bodies for security issues. The author has analyzed
the powers of state executive authorities in the
sphere of ensuring national security of Ukraine.
Proposed ways of improving the administrative
and legal regulation of the executive authorities’
activities, which ensure the national security of
Ukraine are proposed.
Key words: national security, state executive
bodies, subjects of national security, state policy
of national security, collective and regional
security systems, national security management,
coordination, control, interaction of subjects of
national security.
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загальному механізмі забезпечення специфічних прав громадян.

Рассмотрены современные научные подходы к классификации субъектов обеспечения
прав граждан, осуждённых к лишению свободы, определены основные критерии для их
классификации. Выделены основные группы
субъектов обеспечения и защиты прав граждан, осуждённых к лишению свободы в Украине,
дана общая характеристика содержания и особенностей их деятельности.
Ключевые слова: субъект административного права, классификация субъектов права,
административно-правовое обеспечение, осуждённый к лишению свободы, права и свободы,
пенитенциарная система.

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Загальнотеоретичні
питання
суб’єктного складу адміністративних правовідносин розглядалися у численних працях таких відомих вітчизняних та зарубіжних учених, як В. Авер’янов, Л. Анохіна,
О. Бандурка, Д. Бахрах, Ю. Битяк, С. Гончарук, Т. Коломоєць, В. Колпаков, М. Костів, Б. Лазарєв, М. Матузов, О. Меліхова,
О. Скакун, Ю. Старилов, С. Стеценко та
ін. До питань суб’єктного складу учасників
правовідносин у сфері захисту прав та свобод громадян у пенітенціарних закладах
України у своїх дослідженнях зверталися
Є. Бараш, І. Богатирьов, К. Василенко,
С. Гречанюк, М. Дзюдзь, Н. Домбровська,
О. Шкута, М. Яцишин та ін.

Постановка проблеми
Удосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності та взаємодії суб’єктів захисту прав і свобод громадян у пенітенціарних установах України
є одним із пріоритетних напрямків діяльності держави на сучасному етапі. Досягнення зазначеної мети дозволить створити
ефективний правовий механізм функціонування системи забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в
Україні. Ефективність правового регулювання, охорони та захисту прав громадян,
які відбувають кримінальне покарання у
вигляді позбавлення волі, безпосередньо
залежить від чіткого визначення місця
всіх існуючих державних та громадських
суб’єктів забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні, у

Не вирішені раніше проблеми
Проте аналіз сучасного стану розробленості даної проблематики дозволяє відзначити відсутність єдиного підходу до класифікації суб’єктів забезпечення та захисту
прав осіб, засуджених до позбавлення волі
в Україні, а також недостатню систематизацію та характеристику їх видів, що й зумовлює актуальність дослідження даного
питання.
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Метою статті є аналіз видів суб’єктів забезпечення прав громадян, засуджених до
позбавлення волі в Україні, що передбачає розгляд сучасних наукових підходів до
класифікації суб’єктів забезпечення прав
громадян, засуджених до кримінального
покарання у вигляді позбавлення волі, визначення основних критеріїв для їх класифікації, а також виділення основних груп
суб’єктів забезпечення та захисту прав
громадян, засуджених до позбавлення
волі в Україні, та загальну характеристику
змісту й особливостей їх діяльності.

та об’єднань [4, ч.1 ст.8]. Крім того, закріплюється, що для одержання правової допомоги засуджені можуть користуватися
послугами адвокатів або інших фахівців у
галузі права, які за законом мають право
на надання правової допомоги особисто
чи за дорученням юридичної особи [4, ч.2
ст.8].
Л. Стрельбіцька, аналізуючи механізм
захисту прав і свобод засуджених осіб, визначає його як внутрішньо узгоджену систему державних органів, громадських організацій, посадових осіб та громадян, залучених у сферу кримінального судочинства, або тих, які відповідно до наданих
їм повноважень можуть здійснювати на
нього вплив. Діяльність даного механізму спрямовується на вирішення завдань
кримінального судочинства та на охорону
прав і законних інтересів учасників процесу [5, с.48]. Ю. Чеботарьова підкреслює,
що у вітчизняному кримінальному процесі систему реалізації та охорони (захисту)
прав, свобод і законних інтересів засудженої особи складають: суд, прокурор, захисник, Президент України, Уповноважений
Верховної Ради України з прав людини,
Конституційний суд України, спостережні
комісії, міжнародні урядові та неурядові
організації [3, с.13].
С. Гречанюк поділяє всі суб’єкти захисту прав і свобод пенітенціарних установ
України на дві загальні групи:
- державні органи (правоохоронні,
контролюючі, а також ті державні інституції, які не належать до системи правоохоронних);
- неурядові інституції (громадські, релігійні, правозахисні організації, приватні
підприємці тощо) [1, с.149].
Н. Домбровська, досліджуючи питання, пов’язані із забезпеченням захисту
прав засуджених до позбавлення волі,
основну увагу звертає на особливості діяльності суб’єктів, що забезпечують дотримання прав засуджених, серед яких
виділяє органи та установи виконання покарань, органи прокуратури, Уповноваженого Верховної Ради України з прав лю-

Виклад основного матеріалу
Класифікація суб’єктів забезпечення
прав громадян, засуджених до позбавлення волі, у сучасному адміністративному
праві проводиться за різними підставами,
зокрема:
- за видом (змістом) та напрямками діяльності з захисту та забезпечення прав
засуджених;
- за зв’язком із державною владою та
громадянським суспільством;
- за формою реалізації компетенції
суб’єктами забезпечення прав засуджених
осіб;
- за характером організаційно-правових форм та засобів взаємодії суб’єктів захисту прав засуджених;
- за фінансовими джерелами діяльності
суб’єктів забезпечення прав засуджених та
ін. [1; 2; 3].
Безпосередньо нормами Кримінальновиконавчого кодексу України встановлюється, що засуджені мають право звертатися відповідно до законодавства з пропозиціями, заявами і скаргами до адміністрації
органів і установ виконання покарань, їх
вищестоящих органів, до Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини,
Європейського суду з прав людини, а також інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником
яких є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних організацій, суду, органів прокуратури, інших органів державної
влади, органів місцевого самоврядування
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забезпечує здійснення внутрішньої політики держави, виконання Конституції та
законів України, актів Президента України, зокрема, щодо вжиття заходів із забезпечення прав та свобод людини і громадянина [8, ч.1,2 ст.116]. Центральні органи
виконавчої влади у своїй діяльності забезпечують виконання Конституції та законів
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України зокрема, щодо забезпечення законності і правопорядку; додержання прав і свобод громадян, у тому
числі й засуджених до позбавлення волі.
Однією з головних юридичних засобів захисту прав і свобод людини, у тому
числі і засуджених осіб, є судовий захист.
І. Шицький, розглядаючи специфіку правового статусу суду як органу державної
влади, що має державно-владні повноваження, відзначає, що завдяки особливим
функціям та специфіці діяльності суд посідає особливе місце у державному механізмі та може бути розглянутий як «державна
організація, що вступає у правовідносини при реалізації владних повноважень,
котрі знаходять свій прояв у праві приймати акти застосування права, а також у
можливості забезпечувати виконання та
дотримання прав та свобод людини і громадянина» [9, с.14]. Відповідно до норм
Кримінального процесуального кодексу
України, питання, які виникають під час
та після виконання вироку, вирішуються
судом за клопотанням (поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, органу або установи
виконання покарань, а також інших осіб,
установ або органів у випадках, встановлених законом [10, ч.1 ст. 539].
2.
Правоохоронні та контролюючі
суб’єкти, що мають контрольні повноваження, але не відносяться до правоохоронних, зокрема й відомчі.
До даної групи суб’єктів забезпечення
прав засуджених слід, насамперед, віднести:
Прокуратуру України, що становить єдину систему, яка здійснює встановлені Конституцією функції з метою захисту

дини, а також суди в частині забезпечення
дотримання прав засуджених до позбавлення волі, їх реалізації та відновлення в
разі порушення [6, с.293-295].
Аналіз основних підходів до класифікації суб’єктів забезпечення прав громадян,
засуджених до позбавлення волі, дає змогу
визначити такі їх загальні групи:
1.
Загальнодержавні суб’єкти.
Верховна Рада України як вищий представницький та єдиний законодавчий орган влади в Україні розробляє та приймає
закони в галузі кримінально-виконавчого
законодавства, забезпечує єдність законодавчого регулювання у сфері виконання
покарань на всій території України, здійснює безпосередньо і через створювані
нею органи контроль за дотриманням законності в діяльності органів і установ виконання покарань. Відповідно до Закону
України «Про Уповноваженого Верховної
Ради з прав людини», парламентський
контроль за додержанням конституційних
прав і свобод засуджених та захист їх прав
на території України здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини [7]. Як відзначають експерти, його
роль і авторитет у державі постійно зростають, про що свідчать численні звернення громадян із скаргами на порушення їх
конституційних прав [5, с.5]
У державно-правовому механізмі забезпечення прав і свобод громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні,
важлива роль належить Президенту України, який, відповідно до ст.102 Конституції
України, є гарантом прав і свобод людини
й громадянина [8]. Статус Президента як
голови держави, визначений даною статтею, дає підставу вважати його уособленням держави і державної влади в цілому,
що має створювати умови, які б забезпечували чітке і своєчасне реагування відповідних органів держави на будь-які факти
порушення конституційних прав і свобод
людини.
Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади і,
відповідно до ст.116 Конституції України,
55

Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

прав і свобод людини, інтересів суспільства
та держави. У Законі України «Про прокуратуру» серед засад, на яких ґрунтується
діяльність прокуратури, зокрема, встановлено законність, верховенство права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і
гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю [11, ст.3];
поліцію як органа влади, діяльність якого спрямована на забезпечення
охорони прав і свобод людини, протидії
злочинності, підтримання безпеки і порядку;
Національну гвардію України,
яка є військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить до
системи Міністерства внутрішніх справ
України і яка призначена для виконання
завдань із захисту та охорони життя, прав,
свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави та ін.
Серед контролюючих суб’єктів, що мають контрольні повноваження у сфері забезпечення прав осіб, засуджених до позбавлення волі, слід відзначити й низку
тих, що не відносяться до правоохоронних
органів (державні інспекції, служби, агентства та інші контролюючі органи), а також
відомчі — Міністерство юстиції України,
органи Державної кримінально-виконавчої служби України.
Так, Міністерство юстиції України є
головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну правову політику, зокрема — державну політику з питань організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), державну політику у сфері
виконання кримінальних покарань та
пробації, забезпечує здійснення правового регулювання з питань забезпечення та
реалізації конституційних прав і свобод
людини, а також контроль за дотриманням прав людини і громадянина, вимог
законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізацією законних прав та інтересів засуджених
осіб [12].
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Органи державної кримінально-виконавчої служби України реалізують державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, здійснюючи, відповідно до
законодавства, відповідні правозастосовні та правоохоронні функції [13, ст.1,6].
Основними принципами діяльності Державної кримінально-виконавчої служби
України є: законність, повага та дотримання прав і свобод людини та громадянина,
гуманізм, відкритість для демократичного
цивільного контролю та ін. [13, ст.2]. Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України спрямовується і координується Міністерством юстиції України. Керівництво органами і установами
виконання покарань в Україні здійснює
Державна кримінально-виконавча служба
України, якій підпорядковуються територіальні органи управління в регіонах і
містах державного значення. Діяльність
Департаменту Державної кримінальновиконавчої служби України спрямована
на організацію забезпечення безпеки осіб,
які тримаються в установах виконання
покарань, підрозділами таких установ та
слідчих ізоляторів, а також на організацію
контролю за дотриманням прав людини і
громадянина, вимог законодавства щодо
виконання і відбування кримінальних покарань, реалізація законних прав та інтересів засуджених осіб.
3)
Місцеві органи виконавчої влади
та самоврядування.
Як відповідні ланки у системі виконавчої влади України, управління та відділи центральних органів влади, а також
місцеві органи виконавчої влади у своїй
діяльності забезпечують виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України
та відповідних інших органів виконавчої
влади, зокрема, щодо забезпечення законності і правопорядку; додержання прав і
свобод громадян, у тому числі й засуджених до позбавлення волі [8, ч.1, 2 ст.119].
Органи місцевого самоврядування
представляють територіальні громади та
здійснюють від їх імені та в їх інтересах
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функції і повноваження самоврядування
у відповідних представницьких органах
місцевого самоврядування, у тому числі
й щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян, соціального захисту
населення, сприяння діяльності органів
суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, адвокатури і
Державної кримінально-виконавчої служби України [14, ст.34, 38].
4.
Громадські суб’єкти, які контролюють умови утримання засуджених.
Можливі форми участі громадськості
у виправленні і ресоціалізації засуджених
та форми громадського контролю за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань встановлені нормами Кримінально-виконавчого
кодексу України [4, ст.25]. Так, відповідно
до Кодексу, об’єднання громадян та засоби масової інформації, релігійні та благодійні організації, окремі особи в порядку,
встановленому законами України, можуть
надавати допомогу органам та установам
виконання покарань у виправленні засуджених і проведенні соціально-виховної
роботи [4, ч.1 ст.25]. Громадський контроль за дотриманням прав засуджених під
час виконання кримінальних покарань
у виправних колоніях, арештних домах,
виправних центрах та слідчих ізоляторах
здійснюють також спостережні комісії,
які діють на підставі Кримінально-виконавчого кодексу України [4, ч.2 ст.25] та
Положення про спостережні комісії [15].
Експерти відзначають, що функціонування спостережних комісій створює реальні
умови для участі громадськості у процесі
виправлення і ресоціалізації засуджених
та здійснення громадського контролю за
дотриманням прав людини [16, с.156].
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації
державної політики» [17] при кожному
органі виконавчої влади утворюється консультативно-дорадчий орган — громадська рада, метою діяльності якої є участь

громадян в управлінні державними справами. Зокрема, створено Громадські Ради
при міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних покарань
та пробації Міністерства юстиції як постійно діючі колегіальні виборні консультативно-дорадчі органи, діяльність яких
спрямовано на забезпечення участі громадян в управлінні державними справами,
здійснення громадського контролю за діяльністю органів і установ, що належать до
сфери виконання кримінальних покарань,
налагодження ефективної взаємодії зазначених органів та установ із громадськістю,
врахування громадської думки під час реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань в Україні.
Громадський контроль за дотриманням
прав засуджених під час виконання кримінальних покарань можуть здійснювати й
різноманітні громадські об’єднання — неурядові правозахисні організації, численні
об’єднання громадян, релігійні та благодійні організації, окремі особи та ін. Так,
зокрема, неурядові правозахисні організації — добровільні громадські об’єднання,
які ставлять своєю основною метою захист
прав і свобод людини і громадянина [2,
с.6] — є самостійним інститутом громадянського суспільства, який діє незалежно
від незаконного впливу органів державної
влади, завдаючи при цьому значний вплив
на державні структури, та є свого роду гарантією захисту і забезпечення прав і свобод осіб, засуджених до позбавлення волі
в Україні.
Висновки
Отже, правовий механізм забезпечення
прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні, складає система органів
державної влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднань та організацій,
а також осіб, які мають відповідні завдання, функції та адміністративні повноваження у даній сфері діяльності.
Аналіз змісту та сутності діяльності
основних суб’єктів забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі
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в Україні, дає змогу визначити такі їх загальні групи:
1)
загальнодержавні суб’єкти (Верховна Рада України, Президент України,
Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, суди);
2)
правоохоронні (прокуратура, поліція, Національна гвардія України та
інші державні органи, статус яких визначається підзаконними актами) та контролюючі суб’єкти (що мають контрольні повноваження, але не відносяться до
правоохоронних — державні інспекції,
служби, агентства та інші контролюючі
органи), зокрема й відомчі (Міністерство
юстиції України, органи Державної кримінально-виконавчої служби України);
3)
місцеві органи виконавчої влади
та самоврядування (обласні та районні
державні адміністрації, управління та відділи центральних органів влади, органи
місцевого самоврядування);
4)
громадські суб’єкти, у тому числі
й спеціалізовані, які контролюють умови
утримання засуджених (спостережні комісії, громадські ради, неурядові правозахисні організації, громадські об’єднання,
окремі особи).
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АНОТАЦІЯ
Розглянуто сучасні наукові підходи до класифікації суб’єктів забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі, визначено основні критерії для їх класифікації. Виділено основні групи суб’єктів забезпечення та
захисту прав громадян, засуджених до позбавлення волі в Україні, надано загальну характеристику змісту та особливостей їх діяльності.
Ключові слова: суб’єкт адміністративного
права, класифікація суб’єктів адміністративного права, адміністративно-правове забезпечення, засуджений до позбавлення волі, права
і свободи, пенітенціарна система.

SUMMARY
Analyzes of the contemporary scientific
approaches to classification of the subjects of
ensuring the rights of persons condemned to
imprisonment were conducted, the basic criteria for
their classification are considered. The main types of
subjects of ensuring the rights of persons condemned
to imprisonment in Ukraine are determined, and a
general description of the content and peculiarities
of their activities is provided.
Key words: subjects of administrative law,
classification of subjects of administrative law,
administrative-legal ensuring, condemned to
imprisonment, right and freedoms, penitentiary
system.
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зокрема жінки – поліцейського, необхідне додаткове дослідження цього питання.

Стаття присвячена дослідженню проблеми
інтеграції гендерних аспектів у діяльність поліцейського. Проаналізовано внутрішній та відомчий
контроль діяльності поліції. Висвітлені кадрові
питання набору до служби в лавах поліції з урахуванням вимог гендерної політики. Надано визначення понять «гендер» та «гендерний баланс».
Ключові слова: інтеграція, гендерні аспекти,
професійна етика поліцейського, гендер, гендерний
баланс, діяльність поліцейського.

Мета статті – проаналізувати проблеми
інтеграції гендерних аспектів у діяльність поліцейського, у зв’язку з цим, з’ясувати суть і
дати визначення категорій «гендер» та «гендерний баланс».

Актуальність теми
Поліція виконує в суспільстві надзвичайно важливу функцію щодо захисту прав та
свобод кожного громадянина та надання широкого спектру соціальних послуг. Для того,
щоб працівники поліції мали змогу ефективно
виконувати свої обов’язки, вони повинні усвідомлювати різні можливості та потреби чоловіків та жінок, враховуючи це у своїй діяльності. Особливо важливим є надання чоловікам
та жінкам рівних можливостей у виконанні
ними своїх функціональних обов’язків та забезпечити справедливе ставлення до них у соціальному плані. У зв’язку з цим актуальним є
питання захисту честі і гідності саме жінки-поліцейського, як особи, яка виконує численні
функції щодо забезпечення публічної безпеки, протидії злочинності та наділена владними повноваженнями нарівні з чоловіками, але
має свій «особливий статус».

Виклад основного матеріалу
Конституцією України проголошено, що
всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах , що кожен має право на повагу до його
гідності та зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і
гідність інших людей. Також зазначено, що
людина, її життя і здоров’я, честь та гідність,
недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю [1].
У забезпеченні прав і свобод людини і громадянина, проголошених основним законом
України, особлива роль відводиться органам
поліції.
Національна поліція України (поліція) –
це центральний орган виконавчої влади, який
служить суспільству шляхом забезпечення
охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Поліцейським є громадянин України,

Стан наукової розробленості теми
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Доведено, що злочини по-різному впливають
на чоловіків та жінок, жінки та чоловіки порізному вчиняють злочини, їх поведінка в тій
чи іншій ситуації та інше. Тому «гендерний
баланс» є необхідним у поліцейській діяльності та взагалі в житті суспільства на всіх рівнях.
Для забезпечення контролю в діяльності
поліції та її підзвітності населенню необхідні
контрольні структури як всередині поліцейської структури, так і зовні.
Діяльність поліції підлягає зовнішньому
контролю зі сторони громадських організацій,
органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, міністерства внутрішніх справ,
судової системи та парламенту. Фінансовий
контроль над поліцією здійснюють уповноважені фінансові органи. Важливу роль у здійсненні
контролю відіграють також незалежні від держави контролюючі органи – національний правозахисний інститут, інститут омбудсмена чи
комісія з розгляду скарг на дії поліції. На міжнародному рівні контроль може здійснювати Організація Об’єднаних Націй, а також регіональні договірні органи з прав людини. [3]
Враховуючи важливу роль зовнішнього
контролю, все ж таки, головну відповідальність за ефективність роботи поліції на місцях
та за активні заходи по запобіганню зловживання зі сторони співробітників поліції несе
поліцейське керівництво. Саме воно відповідає за вирішення щоденних завдань охорони
правопорядку та здійснює найбільший вплив
на результати роботи та поведінку своїх підлеглих. [3] Проте, механізм внутрішнього
контролю може не забезпечувати довіру з
боку населення, так як більшість вважає, що
керівник завжди стає на бік свого підлеглого.
Внутрішні механізми також направлені лише
на каральну функцію підлеглого, а не на превентивну. Це є суттєвим недоліком у роботі з
кадрами поліцейських, у формуванні взаємовідносин поліції і населення, в реалізації гендерних аспектів.
Необхідно також зазначити, що гендерний аспект у діяльності поліцейського тісно
зв’язаний з професійною етикою працівника.
Професійна етика поліцейського – це наука про застосування загальних норм моралі та
специфічних професійних моральних правил
і моральності в їхній діяльності і повсякденному поводженні [4].

який склав присягу поліцейського, проходить
службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції [ 2].
Для виконання своїх функцій поліція має
специфічні повноваження, в тому числі на
затримання особи та арешт. Це ставить поліцію у складне становище, так як від неї потребується витримувати баланс між правом
людини на особисте життя з одного боку та
обов’язком поліції підтримувати законність та
порядок у суспільстві з іншого боку. Поліцейські також повинні нести відповідальність за
ефективність своєї праці та підвищення рівня
суспільної безпеки.
До лав поліції щороку приходять на службу як чоловіки, так і жінки. При цьому не має
будь-яких обмежень стосовно статі кандидатів
на роботу в поліції. Кадрові процеси мають
ключове значення для комплектування поліції, оскільки необхідно враховувати склад населення, якому вона служить, – у тому числі у
співвідношенні працівників жіночої та чоловічої статі. Потрібен постійний контроль над
процедурами набору кадрів та просування по
службі, а також активний моніторинг, направлений на вирішення питання про надання
співробітникам обох статей рівних можливостей з точки зору підтримання на службі в
поліції, кар’єрного зростання та справедливої
оплати праці [3].
Необхідно проводити ретельну перевірку
кандидатів на посади, які пов’язані з захистом
дітей та дорослих, протидію насиллю у родині, проституції тощо. Добір кадрів має бути
здійснений з врахуванням гендерних аспектів
та демографічних викликів.
«Гендер» – це поняття, яке полягає у соціальній характеристиці та можливостях, які
пов’язані з приналежністю до чоловічої чи жіночої статі, а також взаємовідносинами між дівчатами, жінками, чоловіками та підлітками [3].
Гендер є новою темою в діяльності більшості поліцейських та дуже часто неправильно
ними сприймається. Чомусь «гендер» вважають тим, що відноситься лише до жінок та
сфери жіночої діяльності.
Для ефективного виявлення та справедливого вирішення будь-яких питань, підвищення довіри населення поліція повинна в
рівній мірі складатися з чоловіків та жінок,
що і буде так званим «гендерним балансом».
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню проблеми інтеграції гендерних аспектів у діяльності
поліцейського. Проаналізовано внутрішній та
відомчий контроль діяльності поліції. Висвітлені кадрові питання набору до служби в лавах
поліції. Надано визначення понять «гендер»
та «гендерний баланс». Крім того, висвітлена роль жінок поліцейських та ставлення до
останніх зі сторони чоловічого колективу. Надано визначання поняття «професійна етика
поліцейського».

SUMMARY
The article is devoted to problems the
іntegrations of gendernykh aspects are in activity
of constabulary. Internal and department control
of activity of police is analised. Determination of
concepts « gender» and «gendernyy balance». A role
is in addition rotined of women of constabularies
and attitude is rotined toward the last from the side
of masculine collective. Determination of concept «
professional etika of constabulary».
вказує на протилежне, що жінки більше витрачають часу на службу, ніж чоловіки в поліції та мають у зв’язку з цим велику професійну завантаженість. Через це має місце значна
кількість звільнень жінок-поліцейських з лав
поліції.

Кожен працівник щодня повинен самовдосконалюватись та розвиватись, підвищувати свій професійний та культурний рівень.
Приклад цього повинен надавати, в першу
чергу, керівник структурного підрозділу,
який відноситься до зовнішнього контролю
над поліцейськими силами. Тому, піклуючись
про честь і гідність поліцейського, сам поліцейський повинен бути бездоганним у своїй
поведінці з іншими особами, особливо жіночої статі. Він своєю моделлю ідеальної поведінки повинен надавати приклад всім членам
нашого суспільства. Без цього не буде загальної поваги суспільства до поліцейського і поліцейського до суспільства.
Слід зауважити, що на сьогоднішній день
поліцейський на законодавчому рівні формально захищений, але на практиці такий
захист відсутній. Особливого захисту потребують жінки, що працюють в поліції. Прийняті
на службу в органи поліції жінки частіше за
все займають нижчі посади, ніж чоловіки, що
призводить до їх звільнення, так як вони не
мають змогу реалізувати свої знання та професійні навики. Також жінки потерпають від
сексуальних домагань та зневаги з боку чоловіків, вони мають труднощі з суміщенням роботи в поліції та сімейними обов’язками. Дослідження також показують, що жінки часто
привносять в поліцію корисні навички,певну
м’якість і людяність, які підвищують ефективність роботи поліції в цілому. Жінки-поліцейські потребують більшої уваги, ніж чоловіки,
адже є «ніжнішими особами». Гендерна рівність в поліції не означає, що в поліцейській
діяльності не повинні враховуватись фізичні,
психологічні, моральні, духовні особливості
жінки-поліцейського. Практика сьогодення
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

Висновки
Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що контроль у поліції відіграє важливу
роль в організації поліцейської діяльності,
зокрема у сфері кадрової роботи, виконання
поліцією своїх функцій та професіоналізму
співробітників. Внутрішній контроль необхідний для виявлення та розв’язання проблем та
визнання недоліків. Необхідно запровадити
гендерні аспекти до всіх механізмів контролю.
Кожна поліцейська служба повинна мати у
своїй діяльності чітку внутрішню політику, яка
забороняє будь-яку дискримінацію,зокрема, в
питаннях гендерної рівності, неправомірні дії
та інше. Повсюдно в поліцейській діяльності
мають бути запроваджені так звані «кодекси
моральної поведінки», як це зроблено вже в
багатьох країнах Європи.
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їх змісту. Актуальність такого дослідження
обумовлюється значущістю принципів судочинства як основних його засад.

Сделана попытка применения системного
подхода, сформулированы требования необходимости, достаточности, принципов (основных
начал) административного судопроизводства
Украины. Целью формулирования и обеспечения
функционирования принципов судопроизводства
является получение не только соответствующих
локальных положительных эффектов, но и суммарного, синергетического эффекта.
Ключевые слова: административное судопроизводство, принципы судопроизводства,
системный подход, требования необходимости и
достаточности, однозначность понимания, содержание принципов, локальные положительные
эффекты, синергетический эффект.

Аналіз останніх досліджень
Питанням
адміністративного
судочинства, в т.ч. його принципам, присвячено публікації провідних науковців:
В. Б. Авер’янова, Н. В. Александрової,
В. П. Базова, М. Т. Гаврильціва, Н. Ю. Задираки, О.В. Кузьменко, М. В. Коваліва,
Р. О. Куйбіди, В. К. Матвійчука, О. М. Пасенюка, В. Г. Перепелюка, І. Б. Стахури,
В. Е. Теліпка, І. О. Хар, О.І. Харитонової,
В. І. Шишкіна та ін. У той же час вищезазначені проблеми не одержали свого вирішення. Виходячи з цього, проведено подальше
спеціальне дослідження відповідних відносин з використанням комплексного, системного підходу.

Постановка проблеми та її
актуальність
23.11.2017 Президентом України повернуто до Верховної Ради України підписаний
ним Закон України «Про внесення змін до
Господарського процесуального кодексу
України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» [1]. Зазначеним Законом викладаються
в нових редакціях усі процесуальні кодекси,
в т.ч. і Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ). Змінам були піддано
низку положень цих кодексів, включаючи
положення, що стосуються принципів судочинства. Проблеми полягають у невизначеності на теоретичному рівні вичерпного
їх переліку, виходячи з вимог необхідності
та достатності та однозначності розуміння

Метою статті є аналіз та визначення, виходячи з застосування системного підходу
та вимог необхідності, достатності, принципів адміністративного судочинства України,
однозначності розуміння їх змісту як основних засад.
Виклад основного матеріалу
Вважаємо, що визначення, виходячи із
застосування системного підходу та вимог
необхідності, достатності, принципів адміністративного судочинства України, забезпечення однозначності розуміння їх змісту
як основних засад, може забезпечити одер63
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ням необхідного балансу між будь-якими
несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з
урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто
протягом розумного строку (ч. 2 ст. 2). І, нарешті, в ч. 3 цієї статті записано: «Основними засадами (принципами) адміністративного судочинства є:
1) верховенство права;
2) законність;
3) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;
4) гласність і відкритість судового процесу;
5) змагальність сторін, диспозитивність
та офіційне з’ясування всіх обставин у справі;
6) обов’язковість судового рішення;
7) забезпечення права на апеляційний
перегляд справи;
8) забезпечення права на касаційне
оскарження судового рішення у випадках,
встановлених законом;
9) розумність строків розгляду справи
судом;
10) неприпустимість зловживання процесуальними правами;
11) відшкодування судових витрат фізичних та юридичних осіб, на користь яких
ухвалене судове рішення».
Комплексний, системний аналіз положень статті 2 КАСУ дозволяє зробити висновок про те, що: по-перше, у порівнянні
з положеннями ст. 2 попередньої редакції
КАСУ перелік принципів адміністративного судочинства дещо розширений. Введено
нові принципи - розумність строків розгляду справи судом (9); неприпустимість зловживання процесуальними правами (10) та
відшкодування судових витрат фізичних та
юридичних осіб, на користь яких ухвалене
судове рішення» (11). Положення п.п. 7) «забезпечення права на апеляційний перегляд
справи» і 8) «забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у випадках, встановлених законом» - у попередній
редакції КАСУ викладались в одному пункті
(п. 7). По-друге, основними засадами адміністративного судочинства, а отже, і його

жання не тільки відповідних локальних
позитивних ефектів, а й сумарного, синергетичного ефекту в процесі реалізації відповідного судочинства.
У КАСУ у свій час були визначені принципи, на основі яких здійснюється розгляд
та вирішення публічно-правових спорів. У
ст. 2 зазначеного Кодексу в якості принципів здійснення правосуддя в адміністративних судах називались: верховенство права,
законність, рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом, змагальність сторін, диспозитивність та
офіційне з’ясування всіх обставин у справі,
гласність і відкритість адміністративного
процесу, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду, крім випадків, установлених
цим Кодексом, обов’язковість судових рішень.
Згідно із Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального
кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», у викладенні кодексу адміністративного судочинства України, у ст. 2
«Завдання та основні засади адміністративного судочинства» зазначено, що «Завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту
прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав
та інтересів юридичних осіб від порушень з
боку суб’єктів владних повноважень» (ч. 1).
У справах щодо оскарження рішень, дій
чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють,
чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі,
у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України;2) з використанням повноваження з метою,
з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин,
що мають значення для прийняття рішення
(вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з
дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманÏðàâî.ua ¹ 3, 2017
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України; 2) з використанням повноваження
з метою, з якою це повноваження надано;
3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх
обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо
(неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності
перед законом, запобігаючи всім формам
дискримінації; 8) пропорційно, зокрема
з дотриманням необхідного балансу між
будь-якими несприятливими наслідками
для прав, свобод та інтересів особи і цілями,
на досягнення яких спрямоване це рішення
(дія); 9) з урахуванням права особи на участь
у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.
Після визначення усього переліку, а
також змісту принципів адміністративного судочинства, що містяться в КАСУ, слід
проаналізувати наведені принципи з метою
відповісти на питання, чи є цей спектр (перелік та зміст) достатнім для забезпечення
необхідної якості судового процесу. Однак
перш ніж переходити до такого аналізу,
спробуємо відповісти на запитання: навіщо
законодавець формулює принципи судочинства і чи не є це в більшій мірі данина
теоретичним засадам, ніж прагматичним
цілям судочинства. Якщо це не так, тобто
коли це не є даниною теоретичним засадам, то в чому полягає їх практична значущість? Зазначимо, що принципи судочинства, як наголошують М. В. Ковалів разом
із І. Б. Стахурою, виступають найбільш загальними правилами поведінки визначеного характеру: вони прямо передбачені в
законі; звернені до всіх учасників процесу;
мають загальнообов’язковий характер; забезпечуються засобами державного примусу; містять правовий механізм реалізації.
Основне призначення принципів полягає
в тому, що їх втілення в судочинство надає
йому якості правосуддя, та, навпаки, їх ігнорування призводить до порушення права
на судовий захист, а відтак – до неправосудності рішень суду [2, С.176]. Таким чином,
застосування судом принципів судочинства
при винесенні рішень є обов’язковим, а ігнорування цих принципів (того чи іншого
принципу) призведе до незаконності судового рішення. Інакше кажучи, принципи

принципами є не тільки положення ч. 3 статті,
а й ч. 1 («Завдання та основні засади адміністративного судочинства» зазначено, що
«Завданням адміністративного судочинства
є справедливе, неупереджене та своєчасне
вирішення судом спорів у сфері публічноправових відносин з метою ефективного
захисту прав, свобод та інтересів фізичних
осіб, прав та інтересів юридичних осіб від
порушень з боку суб’єктів владних повноважень»), а також ч. 2 цієї статті (У справах
щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті
(вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою
це повноваження надано; 3) обґрунтовано,
тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено);
5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом,
запобігаючи всім формам дискримінації;
8) пропорційно, зокрема з дотриманням
необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод
та інтересів особи і цілями, на досягнення
яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі
прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто
протягом розумного строку). Справді, виходячи з ч. 1 ст. 2, можна зробити висновок,
що до принципів адміністративного судочинства відносяться такі його бажані ознаки (фактично, принципи) як «справедливе,
неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав,
свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку
суб’єктів владних повноважень». А аналіз ч.
2 цієї ж статті дозволяє говорити про такий
принцип адміністративного судочинства,
як обов’язковість перевірки адміністративними судами рішень, дій чи бездіяльності
суб’єктів владних повноважень що оскаржуються, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на
підставі, у межах повноважень, та у спосіб,
що визначені Конституцією та законами
65
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ня правосуддя безстороннім і незалежним
судом”, закріпленому у §1 статті 6 Європейської Конвенції про захист прав і основних
свобод людини [4]. Ці випадки втручання з
боку органів державної виконавчої влади відображають, крім того, брак поваги до самого функціонування судової гілки влади”[5].
Таким чином, приведення системи
принципів вітчизняного судочинства, що
містяться в процесуальних кодексах, КАСУ до вимог міжнародних, принципів функціонування Європейського суду з прав людини
– дозволить вдосконалити нормативну модель адміністративного судочинства, забезпечити необхідну якість судового процесу.

носять імперативний характер і є нормами
прямої дії.
Тепер про те, навіщо встановлені принципи і чи не мають вони лише теоретичне
значення. Частково на це питання ми вже
відповіли. Додамо, що сукупність принципів (системоутворюючих ознак, властивостей) складає якість судочинства. Якість - це
нормативна модель адміністративного процесу і, впливаючи на той чи інший принцип, ми практично одержуємо можливість
управляти цією якістю. Без сумніву, наявна
сукупність принципів є його нормативною
моделлю, тобто моделлю, що містить нормативні (бажані) властивості судового процесу.
Виявивши відхилення від бажаних властивостей (порушення принципів), ми, за законами управління, маємо привести фактичний стан речей до бажаного.
Зараз уже можемо переходити до відповіді на питання, чи є спектр принципів
(перелік та зміст) достатнім для забезпечення необхідної якості судового процесу. Для
відповіді на це питання потрібно, на нашу
думку, порівняти принципи, позначені в
міжнародно-правових документах, зокрема,
у статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, що регулює принципи здійснення правосуддя як у цивільному,
так і в кримінальному процесах. Джерелами принципів судового розгляду є також Рішення Європейського Суду з прав людини,
що приймаються щодо конкретних справ.
Однією з найважливіших вимог до судового процесу (його принципом) є забезпечення незалежності суддів при здійсненні
ними правосуддя, невтручання в судовий
розгляд органів державної влади. Для України це сьогодні є важливою проблемою. На
цю проблему, зокрема, вказав Європейський суд з прав людини у своєму рішенні
від 25 липня 2002 року у справі „Совтрансавто-Холдинг проти України” [3]. У цій
справі Європейський суд звернув увагу на
„численні випадки втручання в судове провадження українських органів державної
влади на найвищому рівні. Якими б не були
мотиви, представлені Урядом на виправдання такого втручання, Суд вважає, що воно,
з огляду на його зміст та спосіб здійснення,
є таким, що суперечить принципу здійсненÏðàâî.ua ¹ 3, 2017

Висновки
Комплексний, системний аналіз положень статті 2 КАСУ дозволяє зробити висновок про те, що, по-перше, у порівнянні
з положеннями ст. 2 попередньої редакції
КАСУ перелік принципів адміністративного судочинства дещо розширений. Введено
нові принципи. По-друге, основними засадами адміністративного судочинства, а отже
і його принципами є не тільки положенняч. 3 ст. 2, а й ч. 1, а також ч. 2 цієї статті. Приведення системи принципів вітчизняного
судочинства, що містяться в процесуальних
кодексах, КАСУ - до міжнародних вимог,
принципів функціонування Європейського
суду з прав людини – дозволить вдосконалити нормативну модель адміністративного
судочинства, забезпечити необхідну якість
судового процесу, а також одержати не тільки відповідні локальні позитивні ефекти, а й
сумарний, синергетичний ефект.
Перспективи подальших розвідок у даному
напрямі полягають у розробці концептуального підходу до обчислення розміру локальних і сумарного, синергетичного ефектів від
застосування тих чи інших принципів у процесі здійснення адміністративного судочинства, а також у формулюванні положень з
побудови організаційного механізму управління якістю відповідного судового процесу.
Література
1. Проект Закону про внесення змін до
Господарського процесуального кодексу
України, Цивільного процесуального кодек66
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SUMMARY
An attempt was made to apply the system
approach, formulated the requirements of necessity,
adequacy to the principles (basic principles) of
administrative legal proceedings of Ukraine.
The purpose of formulating and ensuring the
functioning of the principles of legal proceedings is
to obtain not only the corresponding local positive
effects, but also the total, synergistic effect.
Keywords. administrative justice, principles of
legal proceedings, systematic approach, requirements
of necessity and sufficiency, unambiguous
understanding, content of principles, local positive
effects, synergistic effect.

АНОТАЦІЯ
Зроблено спробу застосування системного
підходу, сформульовано вимоги необхідності,
достатності до принципів (основних засад)
адміністративного судочинства України. Метою формулювання та забезпечення функціонування принципів судочинства є одержання
не тільки відповідних локальних позитивних
ефектів, а й сумарного, синергетичного ефекту.
Ключові слова: адміністративне судочинство, принципи судочинства, системний
підхід, вимоги необхідності та достатності,
однозначність розуміння, зміст принципів,
локальні позитивні ефекти, синергетичний
ефект.
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подолання корупції значною мірою зумовлено об’єктивною доктринальною невизначеністю. Останнє знайшло своє відображення вже у сучасному законодавстві України,
зумовивши його вкрай низьку ефективність
щодо фактичного впливу на суспільні відносини. Таким чином, проблема щодо чіткого
доктринального окреслення розглядуваних
понять має не лише доктринальну, але й
значну практичну вагу.

В статье акцентировано внимание на общих
проблемах теоретической и историко-правовой
разработанности понятий предотвращения и
борьбы с коррупцией в контексте системы преодоления коррупции. Ввиду исследования разработано
определение этой системы, а также определены
перспективы исследований в очерченной сфере.
Среди прочего предпринята попытка разработки
общих черт предотвращения и борьбы с коррупцией в контексте ретроспективы регулирования общественных отношений на территории Украины
при различных исторических периодах. Определены некоторые перспективы теоретико-правовых
преобразований с учетом рассматриваемой проблематики.
Ключевые слова: антикоррупционная деятельность, борьба с коррупцией, предотвращения коррупции, система преодоления коррупции, Украина.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Загалом проблематиці корупції, а також різним аспектам запобігання і боротьби з нею присвячені праці В.Б. Авер’янова,
О.М.
Бандурки,
М.Ю.
Бездольного,
Ю.П. Битяка, О.Т. Білоуса, А.Ф. Волобуєва,
А.В. Гайдука, В.В. Галунько, Л.А. Гапоненка, О.М. Джужі, С.М. Дерев’янка, Є.Б. Дідоренка, Д.Г. Заброди, Д.І. Йосифовича,
Р.А. Калюжного, М.І. Камлика, Н.С. Карпова, С.В. Ківалова, М.В. Коваля, В.К. Колпакова, Г.М. Котович, О.В. Кузьменко,
А.М. Куліша, В.І. Литвиненка, М.І. Мельника, С.В. Невмержицького, Д.Й. Никифорчука, В.І. Олефіра, В.М. Поповича, Ю.І. Римаренка, С.С. Рогульського, Т.В. Сараскіної,
А.В.Сердюка, В.В. Сташиса, В.Я. Тація,
Р.М. Тучак, М.І. Хавронюка, В.І. Шакуна,
М.Я.Швеця і багтьох інших. Разом з тим
автори зазвичай акцентують увагу при викладі матеріалу на визначенні корупції як
такому, але не приділяють уваги поняттям
запобігання або боротьби з нею.

Хаотичність мелодій
Раптом звук камертона
У сплетіннях рапсодій
У хмільному полоні
Лиш на цвинтарі тиша
Де Готьє і Гонкури
Я тебе тут залишу
Зі Стендалем і Гейне.
Хвилі котяться Рейну.
Софія Костицька («Парізьєн») [1, с. 86]
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями
Відсутність чіткості понять запобігання
і боротьби з корупцією у контексті системи
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017
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ні, але поточний (дещо специфічний) підхід
до законодавчого регулювання розглядуваної сфери дозволяє виділити запобігання
(Закон України «Про запобігання корупції»
[5]) і боротьбу (Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» [6]) з
формуванням відповідних органів державної
влади. Відсутність чітких дефініцій можна
констатувати і в «Антикорупційній стратегії»
[7] України на 2014-2017 роки. При цьому слід
підкреслити, що звуження поняття запобігання
виключно до перевірки декларацій посадових
осіб держави виходячи з духу права суперечить
ст. 13 Конвенції Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) проти корупції [8] і через
бюрократизацію процесу об’єктивно зумовлює практичну фіктивність відповідного напрямку антикорупційної діяльності.
Розглядаючи ретроспективу в наведеному контексті, видається доречним згадати витоки відповідної діяльності: «Вперше
термін «свобода» з’явився у XXIV ст. до н.е.,
коли монарх Шумера встановив свободу для
підданих шляхом застосування санкцій до
нахабних збирачів податків та захисту від
несправедливих дій людей, що мають владу»
[9, с. 85]. Так, можна відзначити принципову взаємозалежність ефективної діяльності,
яка спрямована на запобігання і боротьбу
з протиправною діяльністю посадових осіб
держави і дійсних правових можливостей
громадян.
З урахуванням значного історичного досвіду і практики, яка склалася у суспільних
відносинах, навіть у релігійних текстах наведено прямі вказівки щодо корупційних
діянь: «Старий Заповіт («Вихід», «Повторення Закону») настановляє: «Дарів не приймай, адже дари сліпими роблять і зрячих,
і спотворюють правоту»; «Начальник вимагає дарунків, і суддя судить за хабарі, а
вельможі висловлюють злі пожадання душі
своєї, і викривляють усе». У Корані знаходимо такі слова: «Не привласнюйте незаконно
майна одне одного і не підкуповуйте суддів,
щоб навмисно привласнити частину майна
інших людей» [10].
З посиланням на М. Грушевського дослідниця А. Волошенко зазначає: «У період
татарської орди хабарництво тимчасово силовими методами усунув хан Батий» [11, c. 11].

Метою статті є розгляд ретроспективи
понять запобігання і боротьби з корупцією
у контексті системи подолання корупції в
Україні.
Виклад основного матеріалу
Розвиток поточного дослідження передусім має базуватися на концептуальному
усвідомленні системи подолання корупції.
Так, у Великому тлумачному словнику сучасної української мови подано наступні
визначення системи: «5. Сукупність принципів, які є основою певного вчення. // Сукупність способів, методів, прийомів здійснення чого-небудь. Система управління. 6.
Будова, структура, що становить єдність закономірно розташованих та функціонуючих
частин» [2, с. 1126]. У цьому ж словнику наведено таке значення поняття «подолання»,
як «перемагати кого-, що-небудь, знищувати
когось, щось у боротьбі. // Перемагати, переборювати різні перешкоди» [2, с. 824]. У Довіднику ООН щодо антикорупційної політики подано таке «збірне» поняття корупції, як
«зловживання державною владою для одержання вигоди в особистих цілях, що спричиняє шкоду громадським інтересам» [3, с. 21].
Таким чином, під системою подолання
корупції ми розуміємо сукупність принципів, методів, способів, прийомів, втілених
у системі управління, функціонування якої
спрямовано на ліквідацію (припинення)
зловживань державною владою для одержання вигоди в особистих цілях на шкоду
громадським інтересам.
Так, система подолання корупції значною
мірою відображає різні актуальні напрямки
щодо практичної діяльності, яка спрямована
на досягнення результатів у окресленій сфері. Дисонанс у теорії права загалом і права
адміністративного зокрема можна побачити
на прикладі підходу до таких понять, як запобігання, протидія і боротьба, зокрема, Т.
Супрун зазначає: «Міжнародне співробітництво в боротьбі з корупцією реалізується
шляхом прийняття конвенцій та угод, які
надають рекомендації щодо запобігання і
протидії корупції» [4, с. 335]. Щодо широкого розуміння поняття антикорупційної діяльності всі наведені напрямки мають бути
однорівневими. Спеціальні дефініції відсут69
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вим є положення Резолюції Генеральної
Асамблеї (далі – ГА) ООН A/RES/51/59 від 28
січня 1997, де у п. 2 ч. 9 зазначається: «ГА
приймає Міжнародний кодекс поведінки
державних посадових осіб, який міститься у
додатку до цієї Резолюції, і рекомендує його
державам-членам як інструмент, який вони
могли б використовувати у своїй діяльності
щодо боротьби з корупцією» [15]. У Кримінальній конвенції про боротьбу з корупцією
(ETS 173) Ради Європи зазначено, що держави-члени покликані «здійснювати у невідкладному порядку спільну кримінальну
політику, спрямовану на захист суспільства
від корупції, включаючи ухвалення відповідних нормативно-правових актів і вжиття
превентивних заходів» [16, с. 2939]. Разом з
тим, незважаючи на відсутність чіткої дефініції, слід взяти до уваги необхідність практичного застосування спеціальних принципів: «враховуючи також, що у резолюції (97)
24, яка стосується 20 керівних принципів
боротьби із корупцією та яку Комітет міністрів ухвалив 6 листопада 1997 року на
своєму 101-му засіданні, підкреслюється
необхідність якнайскорішої розробки міжнародно-правових документів відповідно до
Програми дій проти корупції» [16]. У наведеному контексті слід згадати і цілі Конвенції ООН проти корупції, до яких ч. «а» ст. 1
віднесено «сприяння вжиттю й посиленню
заходів, спрямованих на більш ефективне
й дієве запобігання корупції та боротьбу з
нею» [8]. Так, можна відзначити, що хоча
на міжнародному рівні й відсутні дефініції
щодо запобігання і боротьби з корупцією,
але напрацювання стосовно відповідних
принципів дають загальне уявлення стосовно їх специфіки.
Перетворення, які почалися в Україні
2014 року мали свої особливості: «Реформа
антикорупційного законодавства ввела у вітчизняне правове поле цілу низку важливих
новел: створюються нові органи, які здійснюють діяльність як на стадії запобігання
(Національне агентство з питань запобігання корупції), так і на стадії протидії корупції
(Національне антикорупційне бюро України), закладаються нові механізми декларування доходів і видатків осіб, на яких поширюється чинність антикорупційних норм;

Заслуговують на увагу і суто українські
уявлення щодо належного підходу до корупції: «У Запорізькій Січі Велика екстрадинаційна Рада у своєму присуді від 23 грудня
1764 року зазначила, що згідно з військовим
уставом отаманам та старшинам забороняється на особисті потреби використовувати військову казну під страхом «смертного
штрафу». А у випадку, якщо отаман куреня
веде себе «не справно», або потакає злодіям,
він підлягає покаранню і наступного разу не
може бути обраний отаманом» [12, с. 42].
Цікавим є і досвід часів Російської імперії (хоч і негативний у контексті практичних
здобутків): «Петро І Указом від 24 грудня
1724 р. «Про заборону хабарів і обіцянок і
про покарання за оне» розділив (а в деяких
випадках карав їх нарівні) тих, хто дає хабар (ліходатєлєй), і тих, хто його отримує
(ліхоімцев). Постанови цього документа, що
містяться в главі шостій розділу V, мають
назву «о мздоімствє і ліхоімствє» [11, с. 11].
Специфічні особливості були щодо правового регулювання у цій сфері й за радянського періоду. Л. Плющ свого часу відзначив: «Прийнята у липні 1991 р. Постанова
Секретаріату ЦК КПРС «Про необхідність
посилення боротьби зі злочинністю в сфері
економіки», як не дивно, ні про хабарництво, ні про корупцію не мала ні слова» [13,
с. 475].
У нормативно-правових актах України і
доктрині права усталеним став однотипний
підхід до розуміння корупції, зокрема: «У ст. 1Закону України «Про боротьбу з корупцією» від 5 жовтня 1995 р. № 356/95-ВР є єдине поняття корупції, а саме – діяльність осіб,
уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або
інших переваг» [14, c. 4]. Відповідний закон
вже втратив чинність, але саме визначення
використовується фахівцями-практиками і
надалі.
Цікавим у поточному контексті є і розгляд положень деяких міжнародних нормативно-правових актів, які активно почали напрацьовуватися лише опісля періоду
«холодної війни» і які набули актуальності
за умов сучасної України. Передусім цікаÏðàâî.ua ¹ 3, 2017
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тів: «Як переконливо показав ще Джордж
Орвел, мовні нововведення створювалися
не для розширення, а для звуження мислення, і, звівши набір слів до мінімуму (або ж
підмінивши первісний сенс слова, яке було
ще небезпечнішим), цієї мети було побічно
досягнуто. Так, зокрема, вирішувалося головне завдання, поставлене тоталітарною
владою: «Виховання нової людини». Людини з деформованою свідомістю. Людини,
яка, можливо, і не буде сліпо вірити словам
сумнозвісного гімну УРСР, проте, напевно, вже буде говорити одне, думати інше.
А робити – третє» [20]. Подібні особливості
державотворчих процесів вказують на збереження пострадянських впливів і при розробці згаданого законодавства, що сутнісно
може становити загрозу не лише для його
ефективності, але й для держави у цілому.
Так, актуальним за умов сучасної України є
і наступне зауваження Вейна МакКормака:
«Коли уряд не дотримується правил, люди
починають вірити, що правила не мають
значення. І якщо правила не мають значення, то люди можуть поводитися так, як вони
забажають. Результатом є хаос та існування,
за якого сильні є вільними зловживати щодо
слабших» [21].

у системі органів прокуратури створюється
антикорупційна прокуратура; змінюються
шляхи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів тощо» [17, с. 280].
Відсутність чіткого розуміння дефініцій
щодо безпосередньої практичної діяльності, спрямованої на подолання корупції, вже
на доктринальному рівні викликає сумніви
щодо спроможності посадових осіб держави налагодити функціонування відповідної
ефективної системи. Так, фахівці-практики
зазначають: «Корумповані політики під час
перебування при владі часто використовують певну категорію осіб, яка за їх підтримки набуває правової недоторканості, для
виконання замовлень на залякування конкурентів та опозиції, для стримування процесу реальної протидії корупції й навіть для
маніпулювання корумпованим оточенням»
[18, c. 143].
Досі у якості правової фікції лишається
такий сегмент антикорупційної діяльності,
як протидія, що за своєю правовою сутністю
є відмінним і від запобігання, і від боротьби й
передбачає переважно специфічні аналітичні заходи, яких на належному рівні за умови
значної корумпованості органів державної
влади здійснити не вдається і які також має
реалізовувати громадянське суспільство.
Вона актуалізується через спеціальні механізми, але: «одним з таких механізмів є
громадський моніторинг діяльності органів
влади. Тут маємо на увазі низку заходів, що
мають здійснюватися неурядовими організаціями з метою визначення проблемних
питань діяльності органів державної влади
та органів місцевого самоврядування» [19].
Поточна ситуація з поняттями щодо запобігання і боротьби з корупцією (коли замість них у відповідних документах розглядається передусім або суто поняття корупції)
за своєю суттю нагадує радянський прийом
щодо маніпуляції громадською свідомістю,
коли стандартні мовні кліше не передбачали
глибокого розуміння явищ, процесів і тенденцій, які поширювалися у вигляді ідеологічних догм і політичних гасел, що виводить
проблематику поточного дослідження з суто
правової площини і опосередковано вказує
на можливість неправового підходу вже на
стадії розробки нормативно-правових ак-

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у окресленому
напрямі
Подальший розвиток доктрини адміністративного права з-поміж іншого має зачіпати питання щодо антикорупційної діяльності. Разом з тим задля належної реалізації
правових завдань у практичній площині з
досягненням дійсних результатів необхідним є напрацювання не лише теоретичного
базису щодо корупції як такої, але й понять,
які безпосередньо окреслюють спеціальні
напрямки діяльності у розглядуваній сфері.
Незважаючи на існування чинного законодавства, досі є нагальною потреба щодо напрацювання практично значущих дефініцій
запобігання і боротьби з корупцією (а також
протидії їй, хоча зараз протидію і боротьбу
представники юридичної науки подекуди
розуміють синонімічно).
Так, поняття запобігання і боротьби з
корупцією (і відповідної протидії) у пер71
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спективі мають цілісно охоплювати за своїм
обсягом загальні напрямки окресленої діяльності з тим аби дозволити стратегічно підійти до завдання щодо подолання корупції,
яке об’єктивно постає у контексті розробки
і забезпечення дієвого функціонування відповідної системи. Останнє у перспективі
має бути враховано при розробці нового і
удосконаленні чинного законодавства щодо
подолання корупції. Відсутність чітких дефініцій у розглядуваній сфері дозволяє довільно підходити до розуміння і сприйняття
відповідної діяльності, що, у свою чергу, є
передумовою для зниження ефективності
антикорупційної діяльності у цілому.
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АНОТАЦІЯ
У статті закцентовано увагу на поточних
проблемах теоретичної та історико-правової
розробленості понять запобігання і боротьби
з корупцією у контексті системи подолання
корупції. Опрацьовано визначення останньої,
а також перспективи подальших досліджень
у окресленій сфері. З-поміж іншого зроблено
спробу опрацювання загальних рис запобігання і боротьби з корупцією у контексті ретроспективи щодо регулювання суспільних відносин на території України за різних історичних періодів. Окреслено деякі перспективи теоретико-правових перетворень з урахуванням
розглянутої проблематики.
Ключові слова: антикорупційна діяльність, боротьба з корупцією, запобігання корупції, система подолання корупції, Україна.

SUMMARY
Current research is focused on the recent problems
of theoretical and historical-legal elaboration of the
corruption prevention and countering concepts
in the context of the corruption oppression system.
Thus the latter definition and the prospects for
further research in the defined field were worked
out. Also there was conducted an attempt to work
out general features of corruption prevention and
countering in the context of a retrospective review
of the social relations’ regulation in the territory of
Ukraine during different historical periods. Some
prospects of theoretical and legal transformations
are considered as well in the light of the considered
problem.
Keywords: anti-corruption activity, corruption
countering,
corruption
oppression
system,
corruption prevention, Ukraine.
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відносини, а частина окремих суспільних
відносин, навпаки, терміново потребують
правового регулювання із застосуванням
інституту адміністративної відповідальності, що обумовлює необхідність проведення
наукових досліджень у цій сфері правовідносин.

В статье изложена характеристика современных взглядов на функционирование института
административной ответственности за правонарушения в области управления морским и речным транспортом. Проведен анализ сущности и
содержания общего понятия административной
ответственности, а также ее назначения в области управления по регулированию общественных
отношений. Представлено авторское определение
понятия «административной ответственности
в сфере управления морским и речным транспортом».
Ключевые слова: административная ответственность, административное правонарушение,
юрисдикция, управление, морской и речной транспорт.

Аналіз останніх публікацій
Дослідженням інституту адміністративної відповідальності та діяльності у сфері
управління морським та річковим транспортом присвячена низка монографій,
наукових статей, навчальних посібників,
науково-практичних коментарів до законодавства таких авторів, як: В.Б. Авер’янов,
Т.В. Аверочкіна, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, Є.В. Додін, Д.П. Калаянов, С.В. Ківалов, Л.В. Коваль, В.В. Коваленко, В.К. Колпаков, В.В. Копєйчиков,
А.Т. Комзюк, С.О. Кузніченко, С.О. Кузнецов, О.В. Кузьменко, О.С. Літошенко,
Д.М. Лукянець, О.І. Миколинко, Н.Р. Нижник, В.І. Олефір, І.В. Підпала, С.О. Кузніченко, А.Н. Шемякін, В.К. Шкарупа, О.Н. Ярмиш та інші. Незважаючи на вагомий науковий вклад вітчизняних учених, вбачається відсутність ґрунтовних досліджень щодо
адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері управління морським та
річковим транспортом, тому більш змістовне вивчення цього організаційно-правового
інституту в сучасних умовах визначає актуальність його дослідження.

Постановка проблеми
Поставлені цілі в процесі здійснення
управління у сфері експлуатації морського
та річкового транспорту досягаються широким комплексом організаційно – правових
заходів, особливе місце поміж яких займає
адміністративна відповідальність, як метод
застосування до правопорушників визначених нормами адміністративного права примусу.
Проте існуючий механізм адміністративної відповідальності у сфері управління морським та річковим транспортом, який регламентується численними нормами права,
на наш погляд, не в повній мірі відповідає
сучасним вимогам. Частина норм на даний
час не систематизована, інші застарілі, деякі
по-різному регулюють одні й ті самі родові
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О.В. Кузьменко характеризують примус як
метод державного управління, говорять,
що це різні способи, прийоми та засоби цілеспрямованого, організаційного впливу
суб’єктів управління на об’єкти, що віднесені до їх ведення [5, с.184]. І.П. Голосніченко,
М.Ф. Стахурський, Н.І. Золотарьова визначають примус як спосіб цілеспрямованого
впливу на поведінку громадян, а також діяльність підприємств і організацій, органів,
служб та службовців апарату державної виконавчої влади в інтересах забезпечення
оптимального рівня виконання вимог законодавства [6, с. 87].
О.С. Літошенко розглядає адміністративну відповідальність через призму її ознак
зауважує, що вона нормативно врегульована, носить примусовий характер і реалізується у специфічних для неї процесуальних
формах, тобто згідно із визначеними чинним законодавством правилами і процедурами, що встановлюють порядок діяльності
чисельних відповідних компетентних державних органів [23, с.116].
Варто відмітити, що адміністративна відповідальність як інститут галузі адміністративного права, що охоплює численну кількість адміністративно-правових норм, які
характеризують її як особливий вид юридичної відповідальності, на наш погляд, не
повністю законодавчо урегульована. Зокрема, ні Кодекс України про адміністративні правопорушення [7], ні Митний кодекс
України [8], ні окремі закони, наприклад,
Закон України «Про виключну (морську)
економічну зону України») [9], які передбачають адміністративну відповідальність, не
містять правового визначення її поняття,
хоча досить часто в текстах вживається цей
термін.
На думку А.О. Башняка, у Кодексі України про адміністративні правопорушення
дане поняття закріплено наступним чином:
за основу взято дві ознаки – адміністративне
правопорушення і адміністративне стягнення. А.О. Башняк вважає, що відсутність визначення адміністративної відповідальності в Кодексі збіднює його зміст, позбавляє
стержневої направленості правових норм,
що дозволяє іноді в практичній діяльності
суб’єктам, які застосовують законодавство,

Мета статті полягає в тому, щоб на основі теоретичних висновків різних учених та
норм чинного законодавства дослідити правову регламентацію механізму адміністративної відповідальності за правопорушення
у сфері управління морським та річковим
транспортом та сформулювати авторське
розуміння поняття та функцій адміністративної відповідальності в зазначеній сфері
суспільних відносин.
Виклад основного матеріалу
Серед пріоритетів національних інтересів України особливе місце займає стабільність роботи транспортного комплексу
в сучасних умовах розвитку інтеграційних
процесів. Наша держава як суб’єкт глобальної транспортної системи розвиває та регулює дані відносини, зокрема, саме шляхом
здійснення управління у сфері експлуатації морського та річкового транспорту. Завдання управління в різноманітних галузях
господарської діяльності із використанням
морського та річкового транспорту досягаються широким комплексом організаційно
– правових методів, особливе місце серед
яких, займає юридична відповідальність.
Одним із видів юридичної відповідальності
в правовій системі України на сьогодні є адміністративна відповідальність як метод застосування до фізичних чи юридичних осіб,
що вчинили правопорушення, адміністративного примусу.
На думку Ю.П. Бітяка, адміністративна
відповідальність є одним з закріплених Конституцією України, видів юридичної відповідальності. З іншого ж боку, це складова
частина одного з методів державного управління – державного примусу [1, с.85].
Метод (від грец. μέθοδος – шлях дослідження, спосіб пізнання) 1. Спосіб пізнання дійсності і її відтворення в мисленні.2. Спосіб, прийом або система прийомів для
досягнення якої-небудь мети, для виконання певної операції [2], свідомі систематичні
й послідовні дії, що ведуть до досягнення
якої-небудь мети [3].
Як зазначає Ю.П. Битяк, методи виявляються у формах управління, через взаємодію
суб’єктів і об’єктів управління у зв’язках, що
склалися між ними [4, с.163]. В.К. Колпаков,
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зв’язку з чим створює проблеми в правозастосуванні.
При цьому слід сказати, що незалежно
від того, як ми її будемо розглядати, адміністративна відповідальність тягне за собою
відповідні психологічні, матеріальні, право
обмежувальні наслідки для фізичної особи чи матеріальні наслідки для юридичної
особи, щодо якої вона застосовується. Це
повною мірою стосується адміністративної
відповідальності за правопорушення у сфері управління морським та річковим транспортом, адже такі наслідки є необхідними
для захисту інтересів суспільства загалом та
управлінської діяльності в зазначеній сфері
діяльності зокрема.
Адміністративна відповідальність у сфері управління морським та річковим транспортом за вчинення адміністративного
правопорушення, як і інші види юридичної
відповідальності, виконує певні, притаманні
їй функції, має відповідну мету та специфічні ознаки.
Визначення мети та функцій адміністративної відповідальності у сфері управління
морським та річковим транспортом, як і
мети та функцій адміністративної відповідальності за інше правопорушення в будь
якій сфері суспільних відносин, неможливо без вияснення філософських категорій
«функція» та «мета».
Функції, як стверджує Є.Н. Пастушенко,
виражають зміст явища: те, що об’єктивно
присутнє в реальній дійсності, в цей же час
мета – це ідеальний образ результату [15].
Однак говорячи щодо безпосередньої
мети та функцій адміністративної відповідальності в цілому, а також її видів, то
єдності в наукових точках зору учених досягнуто не зовсім, прицьому для окремих
авторів мета та функції адміністративної
відповідальності – це, по суті, тотожні поняття.
О.І. Миколенко запропонував виділяти
такі види функцій адміністративної відповідальності: виховну, регулятивну, карну,
превентивну, альтернативну, відновлювальну (компенсаційну) [16, с. 27-33].
В.О. Продаєвич до функцій адміністративної відповідальності відносити такі:-

тлумачити норми Кодексу довільно, при бажанні у відповідності зі своїм баченням [10].
Аналіз теоретичних досліджень свідчить,
що вітчизняні учені адміністративісти не є
єдиними у поглядах на сутність цього юридичного терміну. Як стверджує В.К. Колпаков «адміністративна відповідальність – це
специфічне реагування держави на адміністративне правопорушення, що полягає
в застосуванні уповноваженим органом або
посадовою особою передбаченого законом
стягнення до суб’єкта правопорушення» [11].
На думку А.Т. Комзюка, це застосування
до осіб, які вчинили адміністративні проступки, адміністративних стягнень, що тягнуть для цих осіб обтяжливі наслідки майнового, морального, особистісного чи іншого
характеру і накладаються уповноваженими
на те органами чи посадовими особами на
підставах і у порядку, встановлених нормами адміністративного права [12].
Як зазначають О.І. Остапенко, М.В. Ковалів, Р.В. Кісіль, адміністративна відповідальність у найзагальнішому плані визначається як вид юридичної відповідальності,
що визначає обов’язок суб’єкта зазнавати
обмеження або позбавлення державно –
владного характеру в зв’язку з вчиненням
адміністративного правопорушення. Адміністративну відповідальність визначають як
механізм реагування держави на прояв адміністративної протиправності, що містить
матеріально – правові підстави та процесуальний порядок провадження у справах про
адміністративні правопорушення [13].
В.Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко, С.І. Шимон під адміністративною відповідальністю
розуміє застосування уповноваженим органом чи посадовою особою адміністративного стягнення до особи, яка вчинила правопорушення, що за своїм характером не передбачає відповідно до чинного законодавства
кримінальну відповідальність [14, с.174].
Як справедливо зазначається в юридичній науковій літературі, відсутність нормативного – правового визначення поняття
адміністративної відповідальності є прогалиною в українському законодавстві, що
обумовлює виникнення перепон в однаковому розумінні цього правового інституту, у
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тивних норм, правил, вимог та владних
приписів.
С.М. Алфьоров, С.В. Ващенко, М.М. Долгополова, А.П. Купін вважають, що охоронна (юрисдикційна) функція означає, що
органи виконавчої влади наділені повноваженнями щодо застосування до юридичних
та фізичних осіб державного примусу [21,
с.38].
Як відмічали А.К. Жудро, Ю.Х. Джавад
в підручнику «Морське право» за 1974 рік,
під адміністративною юрисдикцією розуміється право розслідування і розгляду справ,
пов’язаних з порушеннями адміністративних правил і приписів влади, які не тягнуть
за собою кримінальну відповідальність. Влада прибережної держави має право здійснювати розслідування і притягати до адміністративної відповідальності капітана або
інших членів екіпажу й у зв’язку з цим може
затримувати вихід з порту будь-якого судна, якщо, на її думку, капітан допустив порушення поліцейських, митних, санітарних,
навігаційних, протипожежних або інших діючих в порту правил або якщо судно знаходиться в неморехідному (технічно несправному) стані, що загрожує безпеці людського
життя на морі [22, с.175].
У сфері управління мають місце різноманітні напрямки регулювання суспільних
відносин у галузях транспортних перевезень морськими та річковими водними
шляхами, що потребують адміністративно
– правового регулювання із застосуванням
адміністративної відповідальності. Зокрема,
в економічній сфері суспільних відносин діють господарські, транспортні, фінансові,
митні правила тощо. У сфері забезпечення
безпеки судноплавства та екологічної безпеки – правила запобігання забрудненню із суден на водних шляхах України, навігаційні,
протипожежні правила, вимоги санітарного
та карантинного режиму тощо. Крім того,
правовідносини щодо захисту державного
кордону, який проходить по зовнішній межі
територіального моря України чи на судноплавних річках – по середині головного
фарватеру або тальвегу річки. Невиконання таких правил призводить до вчинення
правопорушень, як контрабанда, незаконне
перетинання або спроба незаконного пере-

1) виховну, 2) регулятивну, 3) превентивну,
4) карну і 5) відновлювальну [17].
Як вважає Л.В. Коваль, мету адміністративного стягнення становлять: припинення
протиправного вчинку, відновлення правовідносин, порушених проступком, виправлення, виховання правопорушника, попередження нових можливих проступків, компенсація завданих проступком збитків [18,
с.114].
Хоча у відповідності до статті 23 Кодексу
України про адміністративні правопорушення, яка має назву «Мета адміністративного
стягнення», відмічається, що адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка
вчинила адміністративне правопорушення,
в дусі додержання законів України, поваги
до правил співжиття, а також запобігання
вчиненню нових правопорушень як самим
правопорушником, так і іншими особами [7].
З позиції В.К. Колпакова, який ототожнює мету адміністративного стягнення згідно з Кодексом України про адміністративні
правопорушення, із метою адміністративної
відповідальності. Зокрема, він пише: «Мета
адміністративної відповідальності полягає
у вихованні особи в дусі додержання законів, поваги до правил співжиття, запобіганні здійснення нових проступків» [19, с.253254].
На думку В.В. Коваленка, адміністративна відповідальність має публічний
державно-обов’язковий характер. Це виявляється у тому, що проступок за будь-яких
умов, навіть коли він спрямований проти
особи (фізичної чи юридичної), є порушенням правового порядку, охорона якого –
мета і функція держави [20].
Кінцева мета адміністративної відповідальності, передбаченої законодавством
у сфері управління морським та річковим
транспортом, на наш погляд,– це не лише
попередження та припинення адміністративних правопорушень, а також поновлення порушених правовідносин та відшкодування матеріальних збитків, перш за все,
загальна мета – це охорона правовідносин,
і виступає як юрисдикційна функція управління – забезпечення охорони адміністра77
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тинання державного кордону України, порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. А
також в інших сферах організаційно – правових відносин, наприклад, неповернення
капітаном іноземного судна перепусток на
право сходження на берег осіб суднового
екіпажу.
Для забезпечення реалізації мети сфери управління морським та річковим транспортом його суб’єкти (органи та посадові)
наділені публічно-владними повноваженнями, використовують методи впливу на
об’єкт управління у формі прийняття відповідних організаційних – правових рішень, які породжують відносини органічного взаємозв’язку (правовідносини) між
суб’єктом та об’єктом, що пов’язані між собою суб’єктивними правами і юридичними
обов’язками як обумовлені цілями управлінського процесу.
Щодо адміністративної відповідальності
у сфері управління морським та річковим
транспортом, виникає потреба говорити
про підвідомчість справ про адміністративні
правопорушення, яка характеризується родовими ознаками суспільних відносин, що
підлягають захисту, а це обумовлює необхідність визначення органів та посадових осіб
(коло яких досить велике і мають різноманітний адміністративно – правовий статус),
що наділені повноваженнями притягнення
до адміністративної відповідальності.

новлення порушених правовідносин та відшкодування матеріальних збитків.
Адміністративна відповідальність у сфері управління морським та річковим транспортом – це застосування до фізичних та
юридичних осіб, які вчинили діяння, що
мають ознаки адміністративного правопорушення в галузях перевезень морським
та річковим транспортом, державного примусу у виді мір адміністративних стягнень,
які несуть для цих осіб обтяжливі наслідки
психологічного, морального, матеріального,
правообмежувального чи іншого характеру,
і накладаються уповноваженими на те юрисдикційними органами чи їх посадовими особами, на підставах та у порядку, встановлених нормами адміністративного права.
Література
1. Битяк, Ю.П. Адміністративне право України: конспект лекцій / Ю.П. Битяк,
В.В. Зуй. – Харків: Націон. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 1996. – 160 с.;
2. Мельничук, О.С. Словник іншомовних слів / за ред. О.С. Мельничук. – М.: Гол.
ред. УРЕ, 1974. – 775 с.;
3. Івченко, А.О. Тлумачний словник
української мови / А.О. Івченко. – Харків :
«Фоліо», 2002. – 543 с.;
4. Адміністративне право України : підруч. / [Битяк Ю.П., Гаращук В.М., Дяченко О.В. та ін.] ; за ред. Ю.П. Битяка. – К. :
Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.;
5. Колпаков, В.К. Адміністративне право України : [підруч.] / В.К. Колпаков,
О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2003.
– 543 с.;
6. Голосніченко, І.П. Адміністративне
право України: основні поняття. Загальна
та основна частина : [навч. посіб.] / Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф., Золотарьова
Н.І. – К., 2005. – 231 с.;
7. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року
№ 8073-X (ВВР) 1984, додаток до № 51,
ст.1122;
8. Митний кодекс України від 13 березня
2012 року № 4495-VI (ВВР), 2012, №44-45,
№46-47, №48, ст.552;
9. Закон України від16 травня 1995 року
№162/95-ВР «Про виключну (морську) еко-

Висновки
Узагальнивши загальні теоретичні дослідження щодо та сутності адміністративної
відповідальності та функцій які вона виконує, виникає потреба для з’ясування поняття адміністративної відповідальності у сфері управління морським та річковим транспортом як складової інституту юридичної
відповідальності. Дані правовідносини характеризуються особливостями управлінської та організаційно – технічної діяльності, які складаються в галузях морського та
річкового судноплавства, що охороняються
публічно – владним механізмом примусу, з
метою попередження та припинення адміністративних правопорушень, а також поÏðàâî.ua ¹ 3, 2017
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АНОТАЦІЯ
У статті викладено характеристику сучасних поглядів на функціонування інституту адміністративної відповідальності за
правопорушення у сфері управління морським
та річковим транспортом. Проведено аналіз
сутності та змісту загального поняття адміністративної відповідальності, а також її
призначення у сфері управління щодо регулювання суспільних відносин. Подано авторське
визначення поняття «адміністративної відповідальності у сфері управління морським та
річковим транспортом».
Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення,
юрисдикція, управління, морський та річковий транспорт.

SUMMARY
The article describes the characteristics of modern views on the functioning of the institute of administrative responsibility for offenses in the field of
marine and river transport management. The essence and content of the general concept of administrative responsibility, as well as its appointment in
the field of public relations regulation, have been
analyzed. The author’s definition of the concept of
«administrative liability in the field of management
of sea and river transport» is submitted.
Key words: administrative liability, administrative offense, jurisdiction, management, sea and
river transport.
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Аналіз останніх досліджень
і публікацій
У період 60 – 80-х років вивчення інституту адміністративної відповідальності
стає одним із головних напрямків адміністративно-правових досліджень, що дало
змогу таким вченим-адміністративістам,
як Д. М. Бахрах, І. О. Галаган, А. А. Горницький, І. І. Веремеєнко, Б. М. Лазарєв,
А. Є. Луньов, Н. Г. Салищева, М. С. Студенікін, Л. Л. Попов, А. П. Шергін та іншим,
провести величезну роботу з вивчення
правової сутності адміністративної відповідальності. Наукові праці вчених виступили міцним підґрунтям для подальших
наукових досліджень цієї сфери, зробивши
адміністративну відповідальність однією із
основних тем наукових дискусій, до якої по
нинішній час не згасає інтерес науковців
України.

В статье исследовано понятие административной ответственности и ее сущности путем
проведения ретроспективного анализа подходов ее
понимания.
Ключевые слова: административная ответственность, административное правонарушение,
правовое регулирование.
Постановка проблеми
Адміністративне право як галузь безпосередньо пов’язана з функціонуванням
державної влади, зазнало чи не найбільш
вагомих змін, пов’язаних з кардинальним
переглядом поглядів щодо визначення
держави, державної влади, ролі людини і
громадянина у відносинах з державою та
її інституціями. Проте до цього часу адміністративне право розглядається в основному як право державного управління,
юридична форма одного із видів державно-владної діяльності [1, с. 69]. Однак,
розвиток держави, права, удосконалення
суспільних відносин, юридична практика
постійно вносять корективи в поняття та
зміст відповідальності, методи її здійснення, сприяють появі нових її видів.
Тому важливо виробити ідеальне визначення адміністративної відповідальності, яке б розкривало суть цього правового
явища, відмежовуючи його від інших споріднених понять, а також відображало заходи адміністративної відповідальності, з
якими немає ясності в науці адміністративного права.
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

Відповідно метою даної статті є аналіз
існуючих підходів щодо визначення поняття адміністративної відповідальності та
спроба ще раз звернути увагу законодавця
на необхідність легального закріплення даної правової категорії.
Виклад основного матеріалу
Адміністративна відповідальність є важливим інструментом державного управління, і майже неможливо виділити сферу, де
б вона не застосовувалася. І хоча в основу
правового регулювання інституту адміністративної відповідальності покладені
80
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ника, що дає можливість, по-перше, виявити особливості кваліфікації певного виду
адміністративних проступків, де в якості
обов’язкової ознаки виступає спеціальний
суб’єкт, і, по-друге, визначитись зі специфікою застосування до певної категорії осіб
тих чи інших адміністративних стягнень.
До третьої групи відносяться роботи,
які пов’язані з розглядом проблем у цілому заходів адміністративно-правового примусу (представниками даного підходу якої
є: Л. М. Волкова, О. В. Константи та інші).
Смислове навантаження в таких працях, у
тому числі щодо адміністративної відповідальності, залежать від того, за яким критерієм і на які види поділяє вчений заходи
адміністративно-правового примусу. Без
з’ясування цього питання неможливо встановити зміст адміністративної відповідальності та її визначення.
У роботах четвертої групи увагу зосереджено на особливостях застосування
одного чи декількох видів адміністративних стягнень або адміністративних санкцій (представниками даного підходу якої є:
А. П. Купіна, Т. П. Мінко та інші).
І, нарешті, до п’ятої групи відносяться наукові дослідження, які зосереджують
свою увагу безпосередньо на змісті адміністративної відповідальності (представниками даного підходу якої є В. К. Колпаков, В. В. Іванова, Р. І. Кирилюк,
Д. М. Лук’янець, Н. В. Гришина, Л. О. Літошенко та інші).
Не дивлячись на таку багатогранну наукову роботу в цій сфері, єдиного підходу
до визначення адміністративної відповідальності в юридичній літературі так і не
вироблено. Натомість, існує декілька точок
зору щодо визначення поняття і змісту адміністративної відповідальності.
Так, одна група вчених під адміністративною відповідальністю розуміє частину
заходів адміністративного примусу, а саме
– адміністративних стягнень. Зокрема,
Д. М. Бахрах, відсуваючи на задній план
моральний аспект, формалізовано визначає
адміністративну відповідальність як застосування, реалізацію адміністративних стягнень за адміністративні правопорушення
суб’єктами функціональної влади на підста-

Конституція України, відповідні законодавчі та підзаконні акти, основним нормативним актом у цій сфері є Кодекс України
про адміністративні правопорушення (далі
– КУпАП) [2]. Протягом тридцяти років
застосування цей нормативно-правовий
акт зазнав ряду істотних змін, викликаних
розвитком усіх галузей господарювання та
управління в країні. Проте, так і не надав
визначення адміністративної відповідальності, обмежившись лише вказівкою на те,
що мірою адміністративної відповідальності є адміністративне стягнення (ст.ст. 9, 23
КпАП). Як наслідок, чинне законодавство
України й досі не має визначення поняття
адміністративної відповідальності, хоча в
теорії адміністративного права існує численна кількість наукових досліджень та точок зору стосовно даного соціально-правового явища.
Так, здійснюючи доктринальний аналіз
поняття адміністративної відповідальності
та її сутності, можна розподілити наукові дослідження у цій сфері на 5 груп [3, с. 12-14].
До першої групи належать наукові дослідження, які вивчають та аналізують специфіку адміністративної відповідальності за
вчинення певного виду адміністративних
проступків (представниками даного підходу є В. А. Бабич, А. О. Башняк, А. М. Благородний, С. В. Гаркуша, Г. В. Корчевний
тощо). Наукова цінність цих робіт полягає
в тому, що на основі загальнотеоретичних
напрацювань і знань досліджується практика застосування заходів адміністративної
відповідальності за вчинення певної групи адміністративних проступків. На думку
вченого, яку підтримуємо й ми, це дозволяє не тільки виявити недоліки чинного законодавства, а й запропонувати конкретні
пропозиції щодо поліпшення змісту правових норм та механізму їх реалізації у цій
сфері.
До другої групи варто віднести дослідження, що деталізують порядок притягнення до відповідальності спеціального
суб’єкту
адміністративної
відповідальності (представниками даного підходу є:
О. В. Горбач, О. О. Єременко, В. О. Кузнєцова, А. Ф. Мота тощо). У цих роботах увагу
зосереджено на особистості правопоруш81
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ного примусу. Адже «каральний» підхід до
визначення поняття адміністративної відповідальності не розкриває в цілому цей інститут, не показує всі його структурні елементи, а замикається на одному, фактично
ототожнюючи поняття «відповідальність» і
«покарання».
У дійсності ж поняття адміністративної
відповідальності є більш об’ємним і витікає з власне характеристики заходів адміністративно-правового примусу, ознак
адміністративної відповідальності та цілей
її застосування, а також поняття та ознак
адміністративних стягнень. І є не лише
різновидом юридичної (правової) відповідальності та одним із інститутів адміністративного права, але й виступає ефективним
засобом запобігання правопорушенням та
забезпечення правопорядку, регламентує
певний стан суспільних відносин, який виникає внаслідок порушення законодавства.
У підтримку такої позиції виступила інша група вчених, яка трактує адміністративну
відповідальність
дещо
ширше, як застосування до порушників
загальнообов’язкових правил, що діють у
сфері управління та інших сферах адміністративних стягнень. Так, Ю. П. Битяк визначає адміністративну відповідальність як
вид юридичної відповідальності фізичних і
юридичних осіб перед органами виконавчої влади, а у випадках, передбачених законом, – перед судом (суддею) за порушення загальнообов’язкових адміністративноправових норм на підставі застосування
до винних адміністративних стягнень, заходів впливу (до неповнолітніх) [3, с. 25].
В. В. Зуй, деталізуючи, визначає адміністративну відповідальність як накладення
на порушників загальнообов’язкових правил, що діють у державному управлінні та
інших сферах, адміністративних стягнень,
які тягнуть для цих осіб обтяжливі наслідки матеріального чи морального характеру
[10, с. 177].
Зрештою, О. І. Миколенко вважає, що
адміністративна відповідальність – це особливий вид юридичної відповідальності,
який передбачається чинним законодавством, настає за вчинення адміністративного проступку та полягає в накладенні в осо-

ві і в порядку, встановленому адміністративним правом [4, с. 24].
Л. Л. Попов також визначає адміністративну відповідальність через реалізацію
адміністративно-правових санкцій, застосування уповноваженим органом або посадовою особою адміністративних стягнень
до громадян та юридичних осіб, що вчинили правопорушення [5, c. 335–336]. Такої ж
думки дотримується і О. П. Альохін, який
розглядає адміністративну відповідальність як вид юридичної відповідальності,
яка проявляється в застосуванні уповноваженим органом чи посадовою особою адміністративного стягнення до особи, що вчинила правопорушення [6, с. 269].
Б. В. Росинський більш жорстко визначає, що адміністративна відповідальність
проявляється в призначенні органом чи посадовою особою, що має відповідні повноваження, адміністративного покарання особі, яка вчинила правопорушення [7, с. 1].
Таким чином, аналіз наведених точок
зору дає змогу дійти висновку, що це поняття науковцями розглядається як форма забезпечення одного із заходів примусу
(стягнення). Зокрема, показовою в цьому
аспекті є позиція І. О. Галагана, який, виражаючи певною мірою на той час consensus
ingeniorum (загальну думку найвидатніших
розумів), вважав, що питання про співвідношення відповідальності і покарання
(стягнення) повинно бути вирішене на користь їх повного ототожнення, оскільки це
однопорядкові правові поняття, які стоять
поруч і не можуть існувати одне без іншого. Будь-яка відповідальність, на його думку, це те чи інше покарання, що є лише
юридичною формою її виразу та прояву [8,
с. 13]. Однак, така позиція не є точною ні
з методологічної, ні з гносеологічної точок
зору, оскільки, по-перше, вона обмежує
зміст відповідальності тільки лише одним
елементом і, по-друге, ототожнення відповідальності і покарання позбавляє інститут
відповідальності сенсу існування, знеособлює і вихолощує його [9, с. 12-13].
Тому поняття адміністративної відповідальності не можна зводити тільки до накладення на винних осіб адміністративних
стягнень як частини заходів адміністративÏðàâî.ua ¹ 3, 2017
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Наприклад, В. К. Колпаков, аналізуючи заходи державного примусу залежно від
галузі застосування, відзначив, що адміністративний примус має відмітні ознаки, які
дозволяють розпізнати заходи адміністративного впливу серед інших примусових
заходів. Автор зауважує, що якщо всі види
державного примусу рівнозначні за своєю
сутністю відповідному виду юридичної відповідальності (наприклад, кримінальний
примус практично рівнозначний кримінальній відповідальності), то адміністративний примус і адміністративна відповідальність – різні правові явища. З позиції
автора поняття «адміністративний примус»
значно ширше за поняття «адміністративна
відповідальність», таким чином адміністративна відповідальність є частиною адміністративного примусу [14, с. 277].
О. М. Якуба також вважає, що адміністративна відповідальність і адміністративний примус є цілком різними категоріями,
які існують окремо. Вони можуть співпадати на певних етапах реалізації, але не можна їх ототожнювати. На її думку, інші види
адміністративного примусу застосовуються при реалізації адміністративної відповідальності, оскільки особистість і ступінь
вини встановлюються раніше, потім визначається вид адміністративної відповідальності правопорушника, і тільки після цього
слідують заходи адміністративного примусу. Отже, вчена стверджує, що момент притягнення особи до відповідальності і застосування до неї заходів адміністративного
примусу розбігаються у часі і тому є поняттями, що не співпадають [15, с. 34].
У свою чергу, Ю. П. Битяк зазначає, що
адміністративна відповідальність має три
суттєві ознаки: державний осуд, адміністративний примус, несприятливі наслідки для
правопорушника. Звідси адміністративний
примус і адміністративна відповідальність
– це поняття, що не співпадають. Адміністративний примус може бути без відповідальності, але відповідальність завжди
супроводжується адміністративним примусом, який є її обов’язковою ознакою і завжди присутній або у потенційній загрозі,
або в реальному процесі його застосування.
Отже, адміністративна відповідальність не

бливому процесуальному порядку на винну
особу адміністративних стягнень і заходів
впливу, які застосовуються до неповнолітніх, органами адміністративної юрисдикції (органами державної виконавчої влади,
місцевого самоуправління, судами загальної юрисдикції і їх посадовими особами),
завдяки чому реалізується обов’язок особи,
винної у вчиненні адміністративного проступку, перетерпіти передбачені чинним
законодавством обмеження матеріального,
морального чи організаційного характеру
[11, с. 19].
Останню групу складають вчені, які
визначають адміністративну відповідальність через застосування заходів примусового впливу. Зокрема, Є. В. Додін дійшов
висновку, що адміністративна відповідальність – це визначення повноважними
державними органами через застосування
адміністративно-примусових заходів обмежень майнових, а також особистих благ
і інтересів за здійснення адміністративних
правопорушень [12, с. 71]. Більш детально
в цьому аспекті визначає адміністративну
відповідальність А. Б. Агапов, який зазначає, що адміністративна відповідальність
це заходи примусового впливу, які застосовуються до (фізичної, юридичної) особи, що винна у вчиненні адміністративного правопорушення, та які обмежують
майнові (немайнові) права порушника чи
встановлюють його додаткові обов’язки
[13, с. 394].
У цьому контексті варто відмітити, що
адміністративний примус є невід’ємною
складовою системи методів державного
управління суспільством поряд з іншими
управлінськими прийомами. Він дозволяє
виконувати різноманітні функцій державним структурам. При цьому його значення
є не меншим у випадках запобігання, припинення антисоціальної поведінки окремих осіб, поновлення порушених прав, а
також притягнення до відповідальності винних осіб. У зв’язку з цим, примус традиційно розглядають з позиції захисту сформованих державою правовідносин і забезпечення неухильного й точного виконання
юридичних норм конкретних галузей права, зокрема адміністративного.
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може реалізовуватись без адміністративного примусу [16, с. 10, 21].
Д. М. Бахраха також притримується позиції, що адміністративний примус
пов’язаний лише із відповідальністю. Визначаючи адміністративну відповідальність
як засіб адміністративного примусу до виконання вимог права, який містить осуд діянь правопорушника державою та суспільством [17, с. 24], автор наполягає, що поняття «відповідальність» охоплює три види
адміністративного примусу: заходи припинення, відновлюючи заходи та заходи стягнення [18, с. 16-26; 66-67]. Схожу позицію
займає і В. П. Антонова, яка розрізняє види
відповідальності за заходами відповідальності, які вживаються у порядку її реалізації. До таких заходів, окрім адміністративної відповідальності, вона відносить заходи
по відновленню порушених відносин (компенсаційні) та заходи примусу таких порушень (превентивні) [19, с. 15-21].
Висновки
Таким чином, кожна з якостей, в яких
виступає адміністративна відповідальність,
так чи інакше пов’язана з питанням адміністративного примусу, який реалізується
завдяки останній. Виходячи із зазначеного,
адміністративна відповідальність як один
із різновидів юридичної відповідальності,
а також як різновид заходів адміністративного примусу, представляє собою реакцію
держави на скоєне адміністративне правопорушення, що знаходить свій прояв у реалізації в передбаченій законом процесуальній формі, компетентними державними
органами (посадовими особами) права піддати протиправне діяння офіційній оцінці
та у випадку негативної оцінки застосувати
до особи адміністративне стягнення.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено поняття адміністративної відповідальності та її сутності
шляхом проведення ретроспективного аналізу
підходів щодо її розуміння.
Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення,
правове регулювання.

SUMMARY
The article analyzes the concept of administrative responsibility and its essence by conducting a
retrospective analysis of approaches to the definition of its concept.
Key words: administrative responsibility, administrative offense, legal regulation
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ÍÀÑ
ÊÎÐÍÈÅÍÊÎ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ - äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,
çàñëóæåííûé þðèñò Óêðàèíû, ëàóðåàò ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè Óêðàèíû â
îòðàñëè íàóêè è òåõíèêè
ÒÅÐÒÛØÍÈÊ Âëàäèìèð Ìèòðîôàíîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð, ïðîôåññîð Óíèâåðñèòåòà òàìîæåííîãî äåëà è ôèíàíñîâ, àêàäåìèê
Àêàäåìèè ïîëèòè÷åñêèõ íàóê Óêðàèíû
Целью данной работы есть определение основных алгоритмов дальнейшего
реформирования системы следственных
органов.

В статье анализируются новеллы УПК
Украины и законодательства о следственных
органах. Раскрываются концептуальные модели совершенствования статуса следователя.
Вносятся предложения по оптимизации досудебного расследования.
Ключевые слова: следствие, следователь,
статус, реформа.

Изложение основного материала исследования
В доктринальном аспекте следователь
в уголовном процессе выполняет многоаспектную функцию уголовного процесса –
функцию расследования. С одной стороны,
он должен в условиях состязательного процесса установить все обстоятельства дела
(здесь он должен быть профессиональным,
независимым, беспристрастным и объективным исследователем), с другой стороны, он обязан реализовать принцип верховенства права, обеспечить защиту прав
и свобод всех участников процесса (здесь
он и омбудсмен, и правозащитник). История уготовила ему участь быть истинным
рыцарем истины, свободы и справедливости. Образно говоря, уголовное право для
него должно стать математикой свободы, а
уголовно-процессуальное право – алгеброй
правосудия. Такая неудачно реформированная «алгебра» следственной работы,
равно как и ее организация, сегодня становится ахиллесовой пятой всего правосудия.
В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины, который набрал силу 19 ноября 2012 года, независимость и процессуальная самостоятельность

Постановка проблемы
Затянувшаяся судебно-правовая реформа в Украине, усугубленная непрофессионализмом и неугомонной правотворческой активностью законодательной власти,
создает ситуацию коллапса и все большие
проблем в деятельности в следственных
органов, которые имеют негативные последствия для всего общества.
Актуальность проблемы обуславливается несовершенством принятого в 2012
году под лозунгами реформаторских идей
суррогатного УПК Украины, практика
применения которого всё больше обнажает
комом нарастающие острые проблемы уголовного судопроизводства.
Анализ публикаций ученых показывает на множество неразрешённых проблем
выполнения функции расследования в уголовном процессе [1-19].
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сходке. И по уже печальной традиции – задержано и отпущено…
Во-вторых, долго ожидаемое, а также
создаваемое вопреки противодействию
коррумпированных чиновников – Государственное бюро расследований существует пока что лишь на бумаге закона.К подследственности данного бюро закон
относит расследование преступлений, совершенных должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение, соответственно с ч. 1 ст. 9 Закона
Украины «О государственной службе», лицами, должности которых отнесены этим
законом к 1–3 категорий, а также судьями,
работниками правоохранительных органов и воинские преступления. Создавать
данный следственный орган сегодняшние
власти Украины «спешат не торопясь», как
говорится «не откладывая на завтра то, что
вообще можно отложить».
Временно функции этого органа выполняет прокуратура, которая за предписаниями
норм Конституции Украины уже лишена
функции расследования. Безусловно, что
временное выполнение любой функции
не на пользу эффективности такого выполнения. К тому же попытка лишить прокуратуру функции расследования выглядит
тщетной, при том, что закон возложил на
прокуратуру функцию руководства расследованием, а у прокурора остается право
принять любое дело к своему производству.
Тем более такая концепция не укладывается в логику закона, когда в самой Генеральной прокуратуре, ведомственными
нормативными актами, создана Генеральная инспекция, в структуре которой предусмотрено следственное подразделение,
которое расследует преступления, совершенные самими прокурорами. В реальности вместо Государственного бюро расследований в прокуратуре создано такое себе
«домашнее следствие» (зачем «выносить
ссор из избы»).
В соответствии с изменениями в УПК
Украины, внесенных Законом Украины «О
Высшей раде правосудия» от 21 декабря
2016 года № 1798-VІІІ, в Украине создан
еще один проблемный следственный орган
в Государственной уголовно-исполнитель-

следователя, за которую боролись долгие
годы видные ученые-юристы, практически
сведена к декларативным юридическим
концептам. Прокурор, в соответствии со
ст. 36 нового УПК Украины, осуществляет надзор за законностью расследования
путём руководства следствием. При этом,
его указания следователю обязательны к
исполнению, без каких-либо исключений и
возможностей их обжалования. Надзирать
же за законностью руководства расследованием будет сам же прокурор, то есть фактически будет надзирать и сам за собой.
Ситуация с обеспечением эффективности следственной работы усугубилась
перманентными реформами организации
и юридической формы деятельности следственных органов.
Правовой коллапс в сфере противодействия казнокрадству и экономическим преступлением неугомонными и противоречивыми реформами создает ситуация фактического блокирования работы следственных органов.
Во-первых, работа следственных подразделений налоговой милиции юридически прекращена. Так, законом Украины№ 1797-VIII «О внесении изменений к Налоговому кодексу Украины с целью улучшения инвестиционного климата в Украине» был упразднен раздел ХVIII-2 Налогового кодекса Украины с названием – «Налоговая милиция», чем фактически 1 января 2017 года остановлена деятельность как
оперативных, так и следственных органов
налоговой милиции. При этом, проектируемое взамен упраздненного органа многообещающее бюро финансовых расследований не создано не только организационно,
не разработан даже законопроект, регламентирующий его организацию и деятельность. Такая «забота» законодателей об инвестиционной деятельности «не заставила
себя долго ждать» – воры в законе и иные
уголовные авторитеты начали съезжаться
в Украину, где им вполне комфортно. За
примерами далеко ходить не нужно. Только 26 ноября 2017 горда сотрудниками национальной полиции в одном из ресторанов близ г. Белая Церковь было задержано
20 уголовных авторитетов, участвующих в
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и из системы МВД, создание отдельного
независимого от исполнительных властей
следственного агентства, обеспечение реальной независимости следователей.
В Украине создано новый правоохранительный орган – Национальное антикоррупционное бюро Украины, в компетенцию которого входит расследование
коррупционных деяний, совершенных
высшими должностными лицами государства, судебной и правоохранительной ветви власти, преступлений, обозначенных в
ч. 5 с. 216 УПК Украины.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) фактически объединяют статус следователей
и оперативных сотрудников, могут выполнять как следственные действия, так
и мероприятия оперативного характера.
При этом УПК Украины в 2015 году был
дополнен новой формой получения доказательств – «мониторинг банковских счетов», а правом на его проведение наделил
исключительно детективов НАБУ. Между
тем, статус следователей и процессуальная
форма их деятельности должны быть единственными для всех следователей, независимо от ведомства, в структуре которого
они работают.
Компетенцию следователей и детективов все же, на наш взгляд, следует разграничить. К компетенции детективов
традиционно оправданно будет относить –
производство оперативно-розыскных действий, а также производство неотложных
следственных действий.
Остается особо острой проблема – проблема обеспечения объективности расследований, важным условием чего попрежнему остаются гарантии независимости и процессуальной самостоятельности
следователя.
Обеспечение эффективности расследования обуславливает необходимость вывода следователей всех ведомств из-под влияния исполнительной власти, признания
функции расследования самостоятельной
функцией специально уполномоченных государственных правоохранительных органов – исключительной функцией органов
следственной юрисдикции, определение

ной службе Украины. Следователи этого
подразделения призваны осуществлять досудебное следствие преступлений, осуществленных на территории или в помещениях
Государственной
уголовно-исполнительной службы. Фактически такие следователи, как и многие возможные участники
процесса (потерпевшие, свидетели и т.д.),
оказались в административной власти руководства Государственной уголовно-исполнительной службы, что не исключает
конфликта интересов и может стать нежелательным рычагом влияния на ход и результаты следствия. К тому же появление
такого следственного органа, к подследственности которого отнесены дела о всех
преступлениях, за принципом территориальности, вступает в конкуренцию с нормами о подследственности НАБУ и ДБР относительно коррупционных деяний. Такими
коллизионными нормами закона руководители уголовно-исполнительной службы могут ограждать себя от попыток установления истины детективами НАБУ и ДБР, на
что обращают внимание исследователи [4].
Наряду с сохранением следственного подразделения в службе безопасности
Украины и попыткой упразднения функции расследования прокуратуры, расследование уголовных дел в основном сосредоточено в Национальной полиции
Украины. Однако, следователи этого ведомства оказались заложниками командноадминистративной системы полицейского
ведомства, непосредственно находятся в
распоряжении политизированных руководителей МВД. Ситуации, когда министр
назначается на должность от коалиции политических сил в парламенте, не должно
быть в правовом государстве в принципе.
Тем более следователи не должны быть в
подчинении Национальной полиции, задачей которой в соответствии со ст. 3 Закона Украины «О Национальной полиции»
есть «оказание полицейских услуг» в сфере
«противодействия преступности», а оперативные сотрудники которой де-юре и
де-факто должны сами выполнять процессуальные поручения следователя и содействовать ему в осуществлении расследования. Необходимо выведение следователей
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

88

Êîðíèåíêî Ì.Â., Òåðòûøíèê Â.Ì. - Îñòðûå óãëû ðåôîðìèðîâàíèÿ ñëåäñòâåííûõ...

следственным органом Державным бюро
расследований.
2. Выделить следственные подразделения из Национальной полиции МВД Украины в отдельный независимый следственный орган – Державное агентство расследований (ДАР), сохраняя существующую
юрисдикцию относительно категорий расследуемых ими дел.
3. Отменить законодательные нормы
относительно создания и компетенции
следователей Государственной уголовноисполнительной службе Украины, оставив
предыдущую подследственность соответствующих дел.
4. Следователям любого ведомства должен предоставляться статус неприкосновенности, аналогично статусу судей.
5. Необходимо принять Закон «О статусе и гарантиях деятельности следователя». Система их назначения и увольнения
с должности должна содержать противовесы возможному давлению властных чиновников и манипулирования следствием, а,
следовательно, должна быть максимально
усложнена. Здоровый бюрократизм здесь
как раз уместен.
Назрела необходимость четкого законодательного определения процессуального
статуса следователя – регламентации его
прав, обязанностей и гарантий его деятельности.
Предлагаем включить к УПК статью под
названием “Статус следователя”, которая
должна быть изложена таким образом.
«Следователь – субъект уголовного процесса, который, будучи должностным лицом правоохранительного органа, принял
в соответствии со своими полномочиями
уголовное дело к своему производству и
осуществляет в соответствии с законом досудебное расследование с целью решения
задач уголовного процесса.
Следователь процессуально самостоятельный и независимый от какого-либо влияния,
действует только на основании и в рамках
закона и предоставленных нему прав.
При производстве расследования все
решения по делу следователь принимает
самостоятельно, за исключением случаев,
когда законом предусмотрено получение

места следователя в системе ветвей власти,
укрепление его статуса и гарантий объективности и независимости.
На наш взгляд, руководители Национального
антикоррупционного
бюро
Украины, Государственного бюро расследований, а равно и другие руководители
следственных подразделений должны назначаться на свои должности за представлением Президента Украины Верховной
Радой перед окончанием своих полномочий сроком на 9 лет.
На сегодняшний день прокурор, в соответствии со ст. 36 нового УПК Украины, совмещает функцию надзора за законностью
расследования и непосредственного руководства следствием. Но настолько ли он сам
может быть объективным и независимым, в
условиях, когда назначение на должность
Генерального прокурора Украины (равно
как и его отстранение от должности) зависит от политического большинства в парламенте, а сам он уходит в отставку после
новых выборов Верховной Рады Украины.
И это лишь маленький штрих, который
указывает на возможные негативные последствия политизации правоохранительной системы, которая изначально должна
«подчиняться только закону».
Процессуальный контроль и надзор за
законностью при проведении расследования должны осуществлять исключительно
лица, относительно которых следователь
не находится в административной подчиненности. Административная власть не
должна объединяться с функцией процессуального контроля или надзора в одной
лице.
Независимость и процессуальная самостоятельность следователя по-прежнему
остается декларативной. Похоже, власть не
хочет терять контроль над правосудием и
рычагов манипулирования следствием.
На наш взгляд, следует реализовать
следующие концептуальные модели организации расследования.
1. Объединить следственные подразделения, которые сегодня уполномочены
осуществлять контроль за соблюдением
налогового законодательства с предусмотренным ст. 216 УПК Украины новым
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мотренные Конституцией и законами государства;
§ давать распоряжения относительно
организации оперативно-поисковых мероприятий и другой необходимой работы с
целью выяснения обстоятельств, которые
имеют значение для дела;
§ давать оперативным органам отдельные письменные поручения и указания относительно проведения розыскных
и негласных следственных (розыскных)
действий и требовать от них содействия в
проведении отдельных следственных действий.
§ задерживать и подвергать допросу
лицо, которое подозревается в совершении
преступления, применять другие меры
принуждения в случае крайней необходимости на основании и в порядке, предусмотренном законом, соблюдая принцип
соразмерности применения силы и ограничения прав человека;
§ привлекать в качестве подозреваемых
лиц, в отношении которых в соответствии с
законом собрана достаточная совокупность
достоверных доказательств совершения
преступления;
§ требовать обеспечения собственной
безопасности путем применения предусмотренных законом мер;
§ подавать жалобы на действие и решение начальника следственного отдела, прокурора, следственного судьи и суда.
§ обжаловать любые решения суда в
апелляционном и кассационном порядке.
В случае несогласия следователя с
рекомендациями и указаниями прокурора следователь имеет право подать
дело вышестоящему прокурору с письменным изложением своих возражений.
В таком случае прокурор или отменяет
рекомендации и указания нижестоящего прокурора, или поручает проведение
следствия по этому делу другому следователю.
Следователю запрещается:
§ производить действия, не предусмотренные законом ли в таком порядке, который не отвечает требованиям действующего законодательства;

санкции прокурора или решение суда, и
несет полную ответственность за их законность.
Постановления следователя, вынесенные
в соответствии с законом по уголовным делам, которые находятся в его производстве,
обязательны для выполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями,
должностными лицами и гражданами.
Следователь обязан:
· в каждом случае выявления признаков
преступления, в пределах своей компетенции немедленно приступить к проведению
следствия;
· использовать все предусмотренные
законом меры, имеющиеся в его распоряжении научно-технические средства и свои
знания для раскрытия преступления, изобличение лиц, виновных в совершении
преступления, установление истины, всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, защиты прав
и свобод человека, решения задач уголовного процесса с тем, чтобы каждый, кто
совершил преступление, был привлечен к
ответственности и ни один невиновный не
подвергнут наказанию;
· во взаимоотношениях с обвиняемым
исходить из конституционного принципа
верховенства права, а также презумпции
невиновности, в силу которого обвиняемый не считается виновным, пока его вина
не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда;
· соблюдать установленный порядок
расследования, неуклонно придерживаться действующих правовых норм и прецедентной практики Европейского суда по
правам человека;
· при проведении следственных и других процессуальных действий разъяснить
участникам процесса их права и обязанности, а также порядок их реализации;
· использовать все предусмотренные законом меры для обеспечения прав и законных интересов, а также безопасности участников процесса.
Следователь вправе:
§ производить следственные и иные
процессуальные действия на основании, в
границах полномочий и в способ, предусÏðàâî.ua ¹ 3, 2017
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Никто, кроме прокурора, в пределах
полномочий, определенных Уголовно-процессуальным кодексом и функциональными обязанностями, не может истребовать
уголовное дело для проверки.
Запрещается без разрешения следователя, в производстве которого находится
уголовное дело, выдача кому-либо (за исключением прокурора, который осуществляет надзор) задержанных или арестованных по такому делу для допросов или
других следственных действий или для
осуществления каких-либо не процессуальных форм общения.
Данные досудебного следствия могут
быть оглашены только с разрешения следователя или прокурора и в том объеме,
в котором они признают возможным. Материалы уголовного дела не могут быть
разглашены до окончания следствия без
разрешения следователя, в производстве
которого находится дело. В необходимых
случаях следователь предупреждает свидетелей, потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика, защитника, эксперта, специалиста, переводчика, понятых,
а также других лиц, которые присутствуют
при проведении следственных действий,
об обязанности не разглашать без его разрешения данных досудебного следствия.
Виновные в их разглашении несут уголовную ответственность.
Никто не имеет права давать какие-либо указания следователю о производстве
расследования по делу. Прокурор, изучив
уголовное дело, может дать следователю
отдельные рекомендации, которые приобщаются к делу.
Следователь неприкосновенен. Привлечение к уголовной ответственности следователя возможно только с разрешения
Парламента страны по представлению Генерального прокурора.
Запрещается прослушивание телефонных разговоров следователей в связи с
проверкой их деятельности без разрешения апелляционного суда. Уголовное дело
против следователя может быть возбуждено только прокурором области или прокурором соответствующего или высшего
уровня.

§ без наличия предусмотренных законом оснований и условий крайней необходимости ограничивать конституционные и
прочие права и свободы человека;
§ производить расследование дел, не отнесенных к его компетенции или при наличии оснований для самоотвода;
§ перекладывать обязанность доказывания на обвиняемого;
§ добиваться показаний и получать
иные доказательства путем насилия, угроз
или других незаконных мер;
§ использовать и приобщать к делу недостоверные фактические данные, источник и средство получения которых неизвестны или данные, добытые незаконным
путем, сообщать суду сознательно недостоверную информацию;
§ разглашать данные об обстоятельствах личной жизни человека, которые
стали ему известны в связи с выполнением
своих обязанностей, если такие данные не
являются доказательствами совершения
преступления и их разглашение не вызывается условиями крайней необходимости;
§ использовать свои полномочия во
вред интересам правосудия.
Следователь несет уголовную ответственность за принуждение к даче показаний
путем незаконных действий, грубое нарушение права лица на защиту, заведомо незаконные задержание, обыск, привод или
арест, привлечение заведомо невиновного
к уголовной ответственности и в иных случаях в соответствии с действующим законодательством.
Гарантии деятельности следователя.
Следователь процессуально самостоятелен,
независим и подчиняется только закону.
Запрещается любое вмешательство в
процессуальную деятельность следователя. При проведении расследования следователь самостоятельно избирает тактику и
методику расследования, производит следственные действия и принимает решения
по делу.
Никто, кроме прокурора в пределах его
полномочий, не имеет права требовать от
следователя информацию, которая является следственной тайной.
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Документы, связанные с выполнением следователем функции расследования в
уголовном деле, не подлежат осмотру, разглашению или изъятию, кроме случаев,
если на это соответственно закону было получено разрешение апелляционного суда.
Следователь может быть допрошен как свидетель по делу только с его согласия и не
несет ответственности за отказ от дачи показаний или ответов на отдельные вопросы.
Не может быть вынесено отдельное постановление судьи или постановление суда относительно правовой позиции следователя.
Дисциплинарные взыскания за нарушение норм уголовно-процессуального законодательства могут накладываться на
следователя только на основании заключения прокурора.
Права, честь и достоинство следователя
охраняются законом.
Проявление неуважения к следователю, угроза в его адрес или оговор, влияние
в любой форме на него с целью воспрепятствовать выполнению им своих служебных
обязанностей или добиться принятия незаконных решений влекут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством».
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У статті досліджуються особливості доказування обставин, що доходи отримані
внаслідок вчинення корупційного правопорушення у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Відповідні обставини
з’ясовано з урахуванням виду злочинно набутого майна та одержаного доходу (ті, які
отримані від реалізації майна, а також від
його використання, а також ті, що отримані
від грошових коштів, шляхом їх інвестування
чи укладення договорів).

факту вчинення корупційного правопорушення та здобуття доказів того, що майно
набуте внаслідок одержання неправомірної вигоди. Наявність вказаних чинників
не надає органу досудового розслідування
можливості вчасного звернення (до моменту використання та реалізації предмета неправомірної вигоди) до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту
на майно, і, як наслідок, вигодоодержувач
чи треті особи, від одержаного внаслідок
вчиненого корупційного правопорушення
майна, можуть отримати доходи.

Постановка проблеми
Доказування обставин, що доходи отримані внаслідок вчинення корупційного
правопорушення у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням
публічних послуг, має важливе практичне
значення, оскільки виступає підставою для
застосування інституту спеціальної конфіскації. Тобто за умов проведення органом
досудового розслідування належного документування злочинної корупційної діяльності осіб та отримання доказів вказаної обставини збільшаться надходження до державного бюджету, та, водночас, боротьба з
корупцією матиме більш дієвий характер.
Водночас, правоохоронні органи не завжди мають змогу вжити заходів щодо запобігання можливості вигодонабувача розпорядитися набутим, внаслідок вчинення
корупційного правопорушення, майном.
Це пов’язано з багатьма чинниками, серед
яких можна назвати невчасне виявлення

Стан дослідження
Особливості застосування інституту
спеціальної
конфіскації
розглядалисяК.П. Задоєю, Є.В. Корнієнком, К.М. Оробцем, О.С.Пироженком, А.М. Ященком та
іншими. Окрім того, окремі аспекти виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних правопорушень, а також проблеми забезпечення
їх конфіскації були предметом розгляду
у працях О. Ю. Бусол, Л.А. Гарбовського,
О. В. Гулака.
Водночас науковцями не аналізувалися
обставини, які підтверджують, що доходи
отримані внаслідок вчинення корупційного
правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної
з наданням публічних послуг, зокрема, з
урахуванням виду злочинно набутого майна та доходу (ті, які отримані від реалізації
майна, а також від його використання, а та-
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рухоме майно, Єдиний державний реєстр
МВС тощо) та документів (висновок оцінки
майна), а також шляхом здійснення тимчасового доступу до документів, на підставі
яких було відчужено майно. Вони можуть
знаходитись у нотаріуса, який посвідчив
факт відчуження майна, сервісних центрах
МВС, а також в особи, яка набула у власність майно, та особи, яка його відчужила.
В такому випадку зазначені документи можуть слугувати доказом одержання доходу
від реалізації майна, набутого внаслідок
вчинення корупційного правопорушення,
оскільки у них відображено ідентифікаційні дані відповідного майна, час, сума та інші
суттєві умови його відчуження.
Водночас, розповсюдженими є випадки, коли з метою уникнення сплати
обов’язкових платежів (державного мита,
податку на доходи фізичних осіб, військового збору), одержання субсидій та інших
соціальних виплат, сторонами відповідної
угоди свідомо вказується занижена сума
доходу, одержаного від відчуження майна,
а також здійснюється відповідно занижена
оцінка його вартості. У такому випадку свідомо занижується розмір доходу одержаного від майна, яке набуте в ході вчинення
корупційного правопорушення, а тому органам досудового розслідування необхідно
провести дії, спрямовані на встановлення
дійсного розміру доходу від такого майна.
У першу чергу, тактично правильно буде
встановити місцезнаходження (місце зберігання) доходів (грошових коштів, майна),
одержаних внаслідок відчуження майна.
Для цього необхідно провести обшук за
місцем їх можливого зберігання. З метою
з’ясування дійсного розміру доходу, одержаного вигодоодержувачем від відчуження
такого майна, можливо провести товарознавчу експертизу, допит особи, яка набула
його у власність, нотаріуса, який посвідчував угоду про його відчуження та допитати
інших осіб, яким могли бути відомі умови
укладення угоди тощо.
Водночас, навряд чи сторонами угоди
про відчуження майна в ході проведення
їх допиту буде надана правдива інформація щодо суми та виду доходу, який одержаний внаслідок відчуження майна. За

кож ті, що отримані від грошових коштів,
шляхом їх інвестування чи укладення договорів).
Тому основною метою цієї роботи є
дослідження особливостей доказування
обставин, які підтверджують, що доходи
отримані внаслідок вчинення корупційного
правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної
з наданням публічних послуг.
Виклад основних положень
У законодавстві України відсутня дефініція поняття «доходи». Водночас, загальноприйнятою є класифікація доходів на
активні (отримуються внаслідок укладення
договорів купівлі-продажу, обміну тощо) та
пасивні, які не потребують постійної участі
особи в їх створенні та вимагають попередніх вкладень коштів чи зусиль (проценти,
дивіденди, роялті тощо) [1, с.58; 2, с.30; 3,
с.101-102]. У даному випадку доходами від
майна, одержаного внаслідок вчинення корупційного правопорушення, можуть бути
ті, які отримані від реалізації такого майна,
а також від його використання. У першому випадку передбачається отримання одноразового доходу внаслідок відчуження
майна (укладення договору купівлі-продажу, ренти, дарування, обміну тощо) з позбавлення права власності на нього вигодоодержувача чи його довірених осіб.
Слід зазначити, що специфіка доказування обставин, що доходи отримані внаслідок реалізації майна, яке одержане в ході
вчинення корупційного правопорушення,
залежить від виду злочинно набутого майна, яке реалізовано вигодоодержувачем.
Так, не викликатиме особливих складнощів доведення факту реалізації нерухомого майна, транспортних засобів, тобто того
майна, право власності на яке відображається у відповідних державних реєстрах. У
такому випадку органу досудового розслідування, в першу чергу, необхідно встановити, хто набув у власність вказане майно,
яким чином здійснювалось його відчуження та за яку суму. Це можливо здійснити
шляхом витребування (отримання) інформації з відповідних державних реєстрів
(Державний реєстр права власності на не95

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

(будівельних матеріалів). Зволікання у проведенні слідчих (розшукових) та негласних
слідчих (розшукових) дій може призвести
до втрати предмета неправомірної вигоди
та унеможливлення отримання доказів про
одержання доходу від його реалізації, як
наслідок, неможливості застосування інституту спеціальної конфіскації.
Не виключено, що правоохоронним
органам про факт одержання неправомірної вигоди у виді майна та подальшої
її реалізації стає відомо після вчинення
корупційного правопорушення. У такому випадку отримати докази, які свідчать
про те, що доходи одержані внаслідок
вчинення корупційного правопорушення (одержання неправомірної вигоди), є
надто проблемним, однак можливим у випадку здійснення комплексу дій, спрямованих на з’ясування обставин походження
активів особи та наближених до неї осіб.
У такому випадку органу досудового розслідування необхідно вжити заходів щодо
документування корупційного правопорушення «незаконне збагачення», що ґрунтується на проведенні аналізу майнового
стану суб’єкта до моменту одержання доходу від реалізації майна та після, а також
фіксації перебування у фактичній власності суб’єкта предмета доходу та виключення законних способів його набуття у власність. Аналіз майнового стану суб’єкта,
його витрат та прибутків, проводиться
шляхом отримання інформації з відкритих реєстрів, з податкових та митних органів, державної прикордонної служби,
туристичних фірм, з місця роботи про
розмір заробітної плати та інших виплат,
здійснення тимчасових доступів до банківських рахунків, отримання інформації, наданої органами державної влади. У такому
випадку виводиться різниця між розміром
законно набутого майна (активів) та майна
(активів), законність підстав набуття якого не підтверджено доказами. Орган досудового розслідування вправі звертатися
з відповідним запитом до Національного
агентства з питань запобігання корупції
з метою проведення моніторингу способу
життя суб’єкта корупційного правопорушення.

таких умов результативним для доказування цієї обставини є проведення негласних
слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття
інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відеоконтроль особи,
аудіо-, відеоконтроль місця, спостереження
за особою, річчю або місцем. Під час проведення вказаних НСРД можлива фіксація
відомостей щодо справжньої суми, за яку
відчужується майно, факт передачі грошових коштів або майна як виду доходу.
Окрім того, необхідно провести обшук з
метою виявлення та вилучення у суб’єкта
корупційного правопорушення грошових
коштів та в подальшому в ході проведення слідчих (розшукових) дій (допитів), витребування інформації про його майновий
стан (отримання інформації з відкритих реєстрів, здійснення тимчасового доступу до
всієї інформації, наявної в реєстрі електронних декларацій, отримання інформації з
податкових та митних органів), після чого
встановити обставини їх законного чи незаконного походження.
Доказування обставин одержання доходу від реалізації іншого майна (ювелірних
виробів, будівельних матеріалів, товарів
тощо), право власності на яке не відображається у відповідних державних реєстрах,
залежить від декількох обставин. Як правило, реалізація такого майна відбувається без укладення відповідних письмових
угод, шляхом здійснення переговорів та
усних домовленостей. За таких умов, досить складно ідентифікувати таке майно,
встановити, хто набув його у власність, а
також розмір отриманого доходу. Зазначені обставини можливо з’ясувати під час
проведення одночасного документування
факту одержання предмета неправомірної вигоди з подальшою його реалізацією.
Наприклад, суддя за винесення рішення
на користь відповідача у цивільній справі,
одержав неправомірну вигоду у виді будівельних матеріалів, яку відразу реалізував
шляхом продажу на підставі усних домовленостей іншій особі. В такому випадку
під час документування його корупційної
діяльності здобуваються також докази, які
підтверджують факт одержання доходів від
реалізації предмета неправомірної вигоди
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лізниця», на які було попередньо накладно
арешт, в оперативне управління та користування з наданням права на комерційне
використання зазначених об’єктів з правом
передання в оренду та оперативне управління третім особам [4].
Набагато складнішим є доказування
обставин одержання доходів від використання майна без укладення відповідних
письмових договорів, а також майна, яке не
має особливих ідентифікаційних ознак. Це
пов’язано з тим, що таке майно складно відшукати та прослідкувати його переміщення, а відповідно, здобути докази, які засвідчують факт одержання доходів від нього.У даному випадку орган досудового розслідування стикається з проблемою доказування розміру одержаного доходу від такого майна, встановлення періоду користування та обумовленого розміру оплати. Ці
обставини можна встановити під час проведення обшуків в житлі та інших володіннях
в особи, яка одержує дохід (вигодоодержувача) та особи, яка користується майном, у
ході яких можна вилучити майно, від якого
одержується дохід (предмет неправомірної
вигоди), записники, акти прийому-передачі, розписки, квитанції про оплату тощо.
Також необхідно здійснити тимчасовий
доступ до банківських рахунків особи, яка
надала у користування майно, в ході якого
можна встановити суму одержаного доходу та осіб, які його надали. Під час допиту відповідних осіб можна встановити, на
якій підставі та з якого часу здійснюється
користування майном, а також суму коштів,
одержаних від здійснення цих операцій.
Наявність доказів, отриманих у ході проведення вказаних слідчих (розшукових) дій,
зумовить можливість вжити заходів щодо
забезпечення в подальшому застосування
спеціальної конфіскації шляхом накладення арешту на відповідні доходи.
Слід зазначити, що саме формулювання
у пункті 6 частини 1 статті 91 КПК України «доходами від такого майна» викликає
певні сумніви, оскільки вигодоодержувач
може отримати доходи не лише від майна,
набутого внаслідок вчинення корупційного
правопорушення, але й від грошових коштів внаслідок прямих інвестицій з метою

Крім цього, необхідно розглянути доказування обставин одержання доходів,
отриманих від використання майна, яке
отримане внаслідок вчинення корупційного правопорушення. В цьому випадку
майно залишається у власності вигодоодержувача, однак за його використання
(напр. оренда, лізинг, прокат тощо) ним
одержується дохід. Доказування одержання доходів від використання такого майна
залежить, зокрема, від виду майна та способу його використання. Так, при доказуванні одержання доходу від використання
нерухомого майна, транспортних засобів
або іншого майна, яке має чіткі ідентифікаційні ознаки, особливих складнощів у
більшості випадків немає, оскільки орган
досудового розслідування, під час виїзду,
наприклад, на адресу місця розташування
нерухомого майна, має змогу встановити,
хто ним користується, з якого часу, на якій
підставі, який порядок та розмір оплати
за відповідне користування. Це можливо
встановити під час проведення допиту осіб,
які користуються майном, витребування
або здійснення тимчасових доступів до відповідних договорів, платіжних документів
тощо, здійснення тимчасових доступів до
банківського рахунку, на який здійснюється оплата за користування майном, а також
з урахуванням відомостей про кінцевого
бенефіціарного власника майна.
Як приклад, ухвалою Печерського районного суду м. Києва у кримінальному
провадженні було накладено арешт на
1000 залізничних напіввагонів, що належали ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» як на майно, яке
здобуте внаслідок вчинення корупційного
правопорушення шляхом заборони користування та розпорядження зазначеним
майном. На виконання цієї ухвали, ПАТ
«Укрзалізниця» до військової прокуратури
України надіслано листа про передачу їм
в оперативне управління зазначених 1000
напіввагонів у зв’язку з необхідністю їх використання для забезпечення перевезень
для усунення можливості настання негативних наслідків для економіки держави.
З огляду на викладене, Печерським районним судом м.Києва прийнято рішення про
передачу 1000 напіввагонів ПАТ «Укрза97
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про рух коштів на банківських (розрахункових, депозитних) рахунках відповідних
підприємств та фінансових установ, з метою встановлення факту надходження від
суб’єкта (вигодоодержувача) грошових
коштів та одержання відповідного доходу у виді відсотків, інвестиційного доходу,
членського доходу тощо. У разі укладення договору позики з фізичною особою,
то відповідно таким же чином необхідно
здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів вказаного договору, примірник якого зберігається в нотаріуса, до
банківських рахунків, через які здійснювалась оплата відсотків за користування
грошима, відомостей про одержання плати за користування грошовими коштами.
Наявність відповідної інформації надасть
можливість органу досудового розслідування визначити суму одержаного доходу
та провести інші процесуальні дії (допит,
огляд документів, призначення експертизи, накладення арешту).
Враховуючи те, що одним із суб’єктів
корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної з наданням публічних послуг,
є службова особа, яка відповідно до антикорупційного законодавства зобов’язана
щорічно подавати декларацію про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, то марним є сподіватись, що
вона укладатиме від свого імені відповідні договори і тим самим демонструватиме
факт незаконного збагачення. За таких обставин важливим є проведення негласних
слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних
мереж, аудіо-, відеоконтроль особи, аудіо,відеоконтроль, виконання, виконання спеціального завдання з розкриття злочинної
діяльності організованої групи чи злочинної організації), в ході яких можливо отримати відомості про третіх осіб, залучених
вигодонабувачем до своєї злочинної діяльності, спрямованої на одержання доходу
від грошових коштів, набутих внаслідок
вчинення корупційного правопорушення.
В подальшому, шляхом проведення ряду
слідчих (розшукових) та процесуальних дій
(тимчасового доступу, огляду документації,

одержання прибутку від діяльності підприємства, укладення договорів позики, банківського вкладу тощо. За таких умов, видається, необхідно внести відповідні зміни
до пункту 6 частини 1 статті 91 КПК України, зазначивши, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню «обставини, які підтверджують, що грошові кошти та майно, які підлягають спеціальній
конфіскації, одержані внаслідок вчинення
кримінального правопорушення та/або є
доходами від них…». Таким чином, на наш
погляд, необхідно більш детально зупинитись на доказуванні обставин, які свідчать
про одержання доходів від грошових коштів, які набуті внаслідок вчинення корупційного правопорушення.
Доказування обставин про факт отримання службовою особою чи особою, яка
здійснює професійну діяльність, пов’язану
з наданням публічних послуг, доходів від
грошових коштів, шляхом їх інвестування
чи укладення договорів (позики, банківського вкладу), полягає у встановленні підприємства, в активи якого здійснювалось
інвестування, банківської чи іншої фінансової установи, з якою укладався відповідний
договір, а також фізичних осіб, яким надавались грошові кошти у позику. Це можливо зробити шляхом витребування інформації від податкових органів щодо відкриття
вигодоодержувачем депозитних рахунків,
укладення договорів банківського вкладу,
здійснення відповідних членських внесків
у кредитні спілки, а також здійснення платежів відповідно до умов інвестиційного
договору тощо.
У випадку відкриття в банківській установі депозитного рахунку (банківського
вкладу) необхідно здійснити тимчасовий
доступ до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню відповідного
рахунку, а також доступ до інформації про
рух коштів на вказаному рахунку. Крім
цього, здійснити тимчасовий доступ до
оригіналів документів по укладенню інвестиційного договору, про участь у кредитних спілках та інших фінансових установах (платіжних бухгалтерських документів, відомостей про отримання доходів,
заяв, угод, договорів тощо), до інформації
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017
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проведення почеркознавчої, фоноскопічної
експертиз, допиту) з’ясовуються обставини
одержання доходів від грошових коштів
вигодоодержувачем із залученням третіх
(підставних) осіб.
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Висновки
Доказування обставин, що доходи
отримані внаслідок вчинення корупційного правопорушення, є доволі складним. Це
пов’язано з тим, що правоохоронним органам, окрім доведення обставин, що майно чи грошові кошти одержані внаслідок
вчинення корупційного правопорушення,
необхідно довести факт одержання доходу
від їх реалізації. За таких обставин, неналежне доказування вказаної обставини унеможливлює відшкодування завданої шкоди
державі, внаслідок вчинення корупційного
правопорушення.
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Статья посвящена предоставлению общей
характеристики учения о вещественных доказательствах в уголовном процессе. Определяются исторически сложившиеся и объективно
существующие эмпирические и теоретические
предпосылки его формирования. Формулируется общая научная проблема и определяется
ряд частных проблем, требующих решения на
теоретическом уровне. Исследуются объект,
предмет, цель, задачи, функции и система
учения о вещественных доказательствах в уголовном процессе, на основе которых определяется его понятие.
Ключевые слова: вещественные доказательства, учение о вещественных доказательствах, формирование учения о вещественных
доказательствах, объект учения о вещественных доказательствах, предмет учения о вещественных доказательствах, цель учения о
вещественных доказательствах, задачи учения о вещественных доказательствах, функции учения о вещественных доказательствах,
система учения о вещественных доказательствах.
Постановка проблеми
Динаміка наукового знання зумовлена
постійним розвитком і поглибленням його
змісту та призводить до необхідності узагальнення сформованих концепцій щодо вирішення тих або інших існуючих проблем.
Аналізуючи процес виникнення окремих
напрямів криміналістичних знань, В.С. Мітричев відзначає, що завдяки постійному
розвитку їх змісту «неодмінно досягається
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

такий рівень, за яким подальше їх прогресивне вдосконалення виявляється неможливим без створення стрункої системи теоретичних концепцій, тобто теорії» [5, с.8-9].
У сучасній українській мові термін «учення» («вчення») визначається як «сукупність
теоретичних положень у якій-небудь галузі
знань, система поглядів на щось» [1, с.1522],
а термін «теорія» у відповідному значенні –
як «учення про певну сукупність явищ, галузь знань, створена на підставі такого узагальнення» [1, с.1441]. Як вказує М.А. Погорецький, у сучасній науці термін «теорія»
(«наукова теорія») визначається як «вища
форма формування наукового знання, система аргументованих положень, яка поєднує
цілісні знання про закономірності та важливі зв’язки юридичної діяльності чи окремих її складових і створює не лише окрему
юридичну науку, а й її розділи, підрозділи»
[9, с.14]. У доктрині кримінального процесу
теорія розглядається як система наукових
знань про правове явище або процес. Зокрема, В.М. Тертишник визначає теорію як
систему узагальнюючих ідей, концепцій, поглядів, положень, тверджень, спрямованих
на тлумачення певного явища чи процесу
[12, с.61]. Наведене розуміння терміну «теорія» у сучасній українській мові та науці,
у тому числі й у доктрині криміналістики,
дозволяє використовувати його як синонім
терміну «вчення».
У науковій літературі істотна увага присвячена дослідженню передумов формування окремих криміналістичних вчень і ви-
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значенню їх теоретико-прикладних основ.
Водночас, вченими недостатня увага присвячується визначенню поняття та наведенню загальної характеристики сформованих
у кримінальному процесі вчень. Фактична
відсутність наукових праць, присвячених
вказаній проблематиці, зумовлює необхідність розробки окремих кримінальних
процесуальних вчень зі зверненням до суміжних із кримінальним процесом галузей
наукового знання, у першу чергу, до криміналістики, в якій вченими детально розроблено та науково обґрунтовано комплексні
теоретичні підходи до визначення самостійних криміналістичних теорій (вчень), окремі
положення яких будуть покладені в основу
дослідження поняття та надання загальної
характеристики вчення про речові докази у
кримінальному процесі, з урахуванням притаманної останньому специфіки.
Формулювання мети статті
Метою цієї статті є надання загальної характеристики вченню про речові докази у
кримінальному процесі та визначення на її
основі поняття цього вчення.
Виклад основного матеріалу
Формування вчення відбувається за наявності передумов, тобто «таких елементів наукового знання, що розвивається, які необхідні для побудови нової теорії та виражають
реальну можливість її виникнення» [7, с.38].
Характеризуючи передумови формування
того або іншого криміналістичного вчення,
вчені вказують, що їх комплекс складається історично [6, с.12-13] та має об’єктивний
характер [10, с.170; 13, с.58]. Розглядаючи
передумови формування теорії як причини,
В.А. Ледащев відзначає, що «формування
часткової теорії науки відбувається, як правило, під впливом двох причин: 1) завдань,
які поставлені практикою перед наукою, що
виникають у процесі суспільного розвитку;
2) нових даних, які накопичені всередині
самої науки і не вкладаються в існуючу систему її часткових теорій» [4, с.53].
Повною мірою вказані передумови стали
визначальними для формування вчення про
речові докази у кримінальному процесі: з однієї сторони, необхідність його формування

зумовлена потребами слідчої та судової практики, а з іншої, – наявністю достатньої теоретичної основи, що вимагає здійснення систематизації накопичених і врахування нових
знань, вироблення однозначного підходу до
предмета дослідження та комплексного вирішення охоплюваних ним проблем. Таким
чином, до емпіричних передумов формування вчення про речові докази у кримінальному процесі належать потреби правозастосовної практики у розробці, науковому обґрунтуванні та впровадженні заснованих на
нормах кримінального процесуального закону рекомендацій, спрямованих на удосконалення порядку збирання, перевірки, оцінки
і використання речових доказів під час кримінального провадження, строків і порядку
їх зберігання, способів і порядку вирішення
долі речових доказів тощо. До теоретичних
передумов формування цього вчення належить необхідність узагальнення наукових
розробок вчених-процесуалістів, присвячених як визначенню поняття та видів речових доказів, так і дослідженню порядку їх
збирання, перевірки, оцінки і використання
у ході кримінального провадження, строків
і порядку зберігання речових доказів, способів і порядку вирішення їх долі тощо. Відповідно, передумови формування вчення
про речові докази у кримінальному процесі
пов’язані, з одного боку, із визначеними ст.
2 КПК України завданнями кримінального провадження та закріпленими ч. 1 ст. 91
КПК України обставинами, що підлягають
доказуванню у кримінальному провадженні
(практичний аспект), а з іншого, – з предметом наукового дослідження, присвяченого
характеристиці еволюції, сучасному стану
та перспективам розвитку наукового знання
щодо речових доказів і формуванню у кримінальному процесі вчення про речові докази
(теоретичний аспект).
Емпіричні та теоретичні передумови
передують формуванню вчення про речові
докази у кримінальному процесі, але виступають недостатніми для його створення за
відсутності наукової проблеми, яка вченими
розглядається в якості умови, що являє собою основний стимул формування криміналістичної теорії [10, с.171; 13, с.59]. Як відзначає О.О. Ексархопуло, «теорія стає необ-
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хідною там і тоді, де і коли виникають наукові проблеми, вирішення яких неможливе
без теоретичного дослідження» [14, с.15].
Узагальнення наукових концепцій, присвячених речовим доказам у кримінальному
процесі, дозволяє окреслити низку часткових проблем, які потребують вирішення на
теоретичному рівні та об’єднуються в одну
загальну наукову проблему – формування
самостійного вчення про речові докази. До
числа часткових проблем належать: 1) застосування існуючих теоретичних концепцій
для характеристики нових видів речових
доказів, зокрема електронних речових доказів; 2) використання розроблених в інших
галузях знань наукових рішень для визначення поняття речових доказів у кримінальному процесі та удосконалення порядку їх
формування (збирання, перевірки, оцінки),
використання та зберігання під час кримінального провадження, що відображає загальну тенденцію до інтеграції у сучасній
науці; 3) переосмислення теоретичних підходів до процесуального порядку формування, використання, зберігання та вирішення
долі речових доказів під час кримінального
провадження; 4) узагальнення слідчої та
судової практики щодо формування та використання речових доказів, зберігання та
вирішення їх долі у ході кримінального провадження; 5) забезпечення недоторканності
права власності осіб на матеріальні об’єкти,
вилучені як речові докази у кримінальному
провадженні; 6) імплементація європейських правових стандартів формування та
використання речових доказів у кримінальне процесуальне законодавство України; 7)
прогнозування подальшого розвитку вчення про речові докази у кримінальному процесі.
Вирішення наведених наукових проблем зумовлює необхідність використання
комплексного підходу, який дозволяє найбільш повно розкрити сутність існуючих
проблем, пов’язаних із формуванням і використанням речових доказів у кримінальному провадженні, їх зберіганням та вирішенням їх долі. Комплексний підхід до вирішення наведених наукових проблем вчення
про речові докази у кримінальному процесі
дозволяє узагальнити існуючі теоретичні
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

концепції та досягнення правозастосовної
практики і запропонувати напрями теоретичного вирішення існуючих наукових проблем.
Як вказує П.В. Копнін, «об’єднання знання в теорію здійснюється, перш за все,
самим предметом, його закономірностями. Саме цим і визначається об’єктивність
зв’язку окремих суджень, понять і умовиводів у теорії» [3, с.206]. Водночас, наявність
самостійного предмета вчення не вичерпує
його характеристику, оскільки не охоплює
собою об’єкт, мету, завдання, функції та
систему вчення, виділення яких дозволяє
всебічно охарактеризувати його зміст і відмежувати від будь-якого іншого наукового
вчення, що виділяється у доктрині кримінального процесу та криміналістики.
Об’єкт і предмет вчення про речові докази у кримінальному процесі відображають особливості функціонування його внутрішніх зв’язків і вказують на перспективи
його подальшого розвитку. Об’єкт і предмет
вказаного вчення підлягають визначенню
на основі теоретичних розробок вченихпроцесуалістів, присвячених дослідженню
об’єкта та предмета теорії кримінального
процесуального доказування.
Об’єкт вчення про речові докази у кримінальному процесі формується під впливом
об’єкта теорії кримінального процесуального доказування та виступає його складовою
частиною. Об’єктом вчення про речові докази у кримінальному процесі виступають
речові докази як правове явище та суспільні
відносини, що виникають під час формування (збирання, перевірки, оцінки) і використання доказів у ході досудового розслідування та судового провадження.
Предмет вчення про речові докази у
кримінальному процесі охоплюється предметом теорії кримінального процесуального
доказування. Поділяючи наведену М.А. Погорецьким позицію щодо розуміння предмета теорії кримінального процесуального
доказування [9, с.15], потрібно відзначити,
що предмет вчення про речові докази у
кримінальному процесі складають: 1) історія становлення та розвитку нормативного закріплення поняття речових доказів,
порядку їх формування та використання у
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кримінальному провадженні, а також наукових уявлень із цієї проблематики; 2) поняття, сутність і властивості речових доказів;3) види речових доказів; 4) порядок формування та використання речових доказів під
час кримінального провадження; 5) строки,
порядок та умови зберігання речових доказів і порядок відшкодування завданої шкоди у разі їх втрати або пошкодження; 6) зарубіжний досвід нормативного визначення
поняття речових доказів і порядку їх формування та використання у кримінальному
провадженні й сформовані у зарубіжних
країнах доктринальні підходи і практика з
цих питань; 7) способи і порядок вирішення
долі речових доказів у кримінальному провадженні; 8) сформовані у практиці ЄСПЛ
правові стандарти формування та використання речових доказів у кримінальному
провадженні; 9) перспективи розвитку вітчизняного кримінального процесуального
законодавства у частині визначення поняття речових доказів, порядку їх формування
та використання, строків, порядку та умов
зберігання речових доказів і способів та порядку вирішення їх долі під час кримінального провадження.
Мета та завдання вчення про речові докази у кримінальному процесі випливають
із мети і завдань теорії кримінального процесуального доказування, які, у свою чергу, зумовлюються визначеними ст. 2 КПК
України завданнями кримінального провадження.
Мету теорії кримінального процесуального доказування доцільно розглядати як
одержання нових і поглиблення наявних
знань, що становлять її предмет, удосконалення доказового права та сформованої на
його основі слідчої та судової практики, розробку і впровадження у навчальний процес
знань, які складають предмет цієї теорії. Відповідно, метою вчення про речові докази у
кримінальному процесі виступають одержання та поглиблення знань, які становлять предмет цього вчення, удосконалення
вітчизняного кримінального процесуального законодавства у частині визначення
поняття речових доказів, порядку їх формування, використання, зберігання та вирішення долі, удосконалення практики його

застосування та розробка і впровадження
у навчальний процес знань, які складають
предмет вказаного вчення.
Завдання вчення про речові докази у
кримінальному процесі відображають напрями досягнення його мети і можуть бути
класифіковані на три групи: загальні, спеціальні (часткові) та конкретні.
До числа загальних завдань вчення про
речові докази доцільно віднести: 1) пізнання сутності речових доказів як правового
явища, їх видів і закономірностей формування та використання речових доказів у
кримінальному процесі; 2) дослідження передумов формування вчення про речові докази у кримінальному процесі та визначення напрямів розвитку його структурних елементів; 3) дослідження зарубіжного досвіду
легального та доктринального визначення
поняття речових доказів, нормативно закріпленого порядку їх формування та використання у кримінальному процесі і визначення можливості врахування цього досвіду
у процесі удосконалення вітчизняного кримінального процесуального законодавства;
4) розробка та впровадження практичних
рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності процесуальної діяльності
щодо формування та використання речових
доказів у кримінальному процесі; 5) розробка та наукове обґрунтування пропозицій,
спрямованих на удосконалення норм кримінального процесуального інституту речових
доказів на основі розроблених та науково
обґрунтованих положень вчення про речові докази; 6) створення однакової слідчої та
судової практики щодо формування та використання речових доказів у кримінальному
процесі, у тому числі й з урахуванням сформованих у практиці ЄСПЛ правових стандартів кримінального процесуального доказування; 7) вивчення положень вчення про
речові докази під час навчальної підготовки
студентів вищих навчальних юридичних закладів.
Спеціальними (частковими) завданнями
вчення про речові докази у кримінальному
процесі виступають: 1) використання розробок гуманітарних, природничих і технічних
наук для вдосконалення поняття та сутності
речових доказів у кримінальному процесі;-
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2) прогнозування процесу розвитку наукових досліджень, присвячених речовим доказам та вченню про них у кримінальному
процесі, кримінального процесуального
інституту речових доказів і слідчої та судової практики щодо їх формування та використання у кримінальному процесі; 3)
впровадження пропозицій, спрямованих
на удосконалення норм кримінального процесуального законодавства у частині формування та використання речових доказів;
4) впровадження науково обґрунтованих
практичних рекомендацій щодо формування та використання речових доказів у слідчу
та судову практику; 5) формування у студентів вищих навчальних юридичних закладів
системного уявлення про речові докази у
кримінальному процесі, засвоєння ними
відповідного категоріального апарату, вивчення структурних елементів вчення про
речові докази і формування компетенційних навичок, пов’язаних із практичним застосуванням його положень.
Конкретні завдання вчення про речові
докази у кримінальному процесі залежать
від низки чинників, які обумовлені, у першу
чергу, сферою його використання. Так, конкретні завдання вчення про речові докази як
галузі наукового знання зумовлені напрямами наукових досліджень, присвячених дослідженню поняття, сутності, видів речових доказів, порядку їх формування і використання
під час кримінального провадження, строків
і порядку зберігання речових доказів, способів і порядку вирішення їх долі тощо. Конкретні завдання вчення про речові докази
як форми практичної діяльності у сфері кримінального процесу залежать від виду речових доказів, їх належності та допустимості,
забезпечення схоронності речових доказів,
забезпечення права власності на матеріальні
об’єкти, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, тощо. Конкретні завдання вчення про речові докази як частини
навчальної дисципліни зумовлені розвитком
наукових положень щодо поняття, сутності,
видів речових доказів, порядку їх формування і використання під час кримінального
провадження, строків і порядку зберігання
речових доказів, способів і порядку вирішення їх долі тощо, удосконаленням криміÏðàâî.ua ¹ 3, 2017

нального процесуального інституту речових
доказів і сформованої на його основі слідчої і
судової практики та імплементацією у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство вироблених у практиці ЄСПЛ правових
стандартів формування та використання речових доказів у кримінальному процесі.
Функції вчення про речові докази у кримінальному процесі зумовлені його метою
та завданнями. Із урахуванням останніх до
числа функцій вчення про речові докази доцільно віднести: 1) онтологічну, яка дозволяє об’єктивно розкрити сутність речових
доказів як правового явища та їх поясненні
останнього в існуючому вигляді з урахуванням об’єктивних процесів його становлення
та розвитку; 2) гносеологічну, спрямовану на
пізнання сутності речових доказів як правового явища та систематизацію накопичених
і отримання нових знань щодо їх поняття,
сутності, видів і закономірностей формування та використання речових доказів у кримінальному процесі, вироблення однозначного підходу до предмета цього вчення та
комплексного вирішення охоплюваних ним
проблем; 3) пояснювальну, що реалізується шляхом теоретичного опису та наукового роз’яснення категоріального апарату та
структурних елементів вчення про речові
докази; 4) конструктивну, яка полягає у розробці та впровадженні практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності процесуальної діяльності щодо формування та використання речових доказів у
кримінальному процесі, а також у розробці
та науковому обґрунтуванні пропозицій,
спрямованих на вдосконалення норм кримінального процесуального інституту речових
доказів на основі розроблених та науково обґрунтованих положень вчення про речові докази; 5) адаптаційну, що передбачає визначення можливостей використання розробок
гуманітарних, природничих і технічних наук
для вдосконалення поняття та сутності речових доказів у кримінальному процесі; 6) прогностичну, яка дозволяє передбачити напрями розвитку наукових досліджень, присвячених речовим доказам та вченню про них у
кримінальному процесі, кримінального процесуального інституту речових доказів і слідчої та судової практики щодо їх формування
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та використання у кримінальному процесі;
7) прикладну (практичну), яка передбачає
впровадження пропозицій, спрямованих на
удосконалення норм кримінального процесуального законодавства у частині формування та використання речових доказів, і науково обґрунтованих практичних рекомендацій
щодо формування та використання речових
доказів у слідчу та судову практику; 8) навчальну, що полягає у розробці та впровадженні у навчальний процес знань, які складають предмет вчення про речові докази.
Система вчення про речові докази у
кримінальному процесі відображає послідовність розташування взаємопов’язаних
структурних елементів, які становлять її
зміст. Структурно-змістовний аналіз кримінального процесуального вчення про речові
докази дозволяє стверджувати, що воно являє собою цілісну інтеграційну систему, яка
розвивається на двох структурних рівнях і
включає в себе загальну та особливу частини. Такий висновок ґрунтується на аналізі
праць вчених-процесуалістів, присвячених
визначенню структури теорії кримінального процесуального доказування, які вказують на виправданість її побудови за схемою
«від загального до особливого» [11, с.13] та
виділяють у ній загальну та особливу частини [2, с.11-12; 8, с.9-10].
Загальну частину вчення про речові
докази складають теоретичні положення
щодо: 1) його еволюції у вітчизняному кримінальному процесуальному законодавстві
та доктрині кримінального процесу; 2) визначення об’єкта, предмета, мети, завдань,
функцій і системи вчення про речові докази; 3) характеристики методологічних основ
вчення про речові докази у кримінальному
процесі.
Особливу частину вчення про речові докази становлять: 1) сутність речових доказів
у кримінальному процесі; 2) їх класифікація
у доктрині кримінального процесу; 3) порядок формування та використання речових
доказів під час досудового розслідування та
судового провадження; 4) забезпечення недоторканності права власності осіб на матеріальні об’єкти, вилучені в якості речових
доказів у кримінальному провадженні; 5) зарубіжний досвід нормативного визначення

поняття речових доказів і порядку їх формування та використання у кримінальному
провадженні й сформовані у зарубіжних
країнах доктринальні підходи і практика з
цих питань; 6) європейські правові стандарти формування і використання речових доказів та їх імплементація у кримінальне процесуальне законодавство України.
Висновки
Підсумовуючи результати проведеного
дослідження, потрібно вказати на доцільність виділення вчення про речові докази
як самостійного кримінального процесуального вчення, яке характеризується притаманними йому об’єктом, предметом, метою,
завданнями, функціями і системою. Формування вчення про речові докази у кримінальному процесі відбувається на основі
історично сформованих та об’єктивно існуючих емпіричних і теоретичних передумов
та спрямоване на вирішення шляхом застосування комплексного підходу відповідної
загальної наукової проблеми. Із урахуванням наведеного, вчення про речові докази
у кримінальному процесі являє собою систему наукових положень про речові докази
як правове явище та закономірності їх формування (збирання, перевірки та оцінки) і
використання під час кримінального провадження та заснованих на пізнанні цих закономірностей практичних рекомендацій,
спрямованих на удосконалення кримінального процесуального інституту речових доказів і формування однакової слідчої та судової практики його застосування. Таким
чином, система наукових положень, яка
охоплюється вченням про речові докази, з
одного боку, відображає результати пізнання закономірностей, що становлять його
предмет, а, з іншого, – виступають науковою
основою для удосконалення інституту речових доказів і сформованої на основі його
норм слідчої та судової практики.
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SUMMARY
The article is devoted to the presentation of
the general characteristics of the doctrine of material evidences in the criminal proceedings. Historically formed and objectively existing empirical and
theoretical preconditions of its formation are determined. The general scientific problem is formulated
and a number of partial problems, which need to
be solved on a theoretical level, are outlined. The
object, subject, purpose, tasks, functions and system
of the doctrine of material evidences in the criminal proceedings researched, on the basis of which its
concept is determined.
Key words: material evidences, the doctrine of
material evidences, the formation of the doctrine of
material evidences, the object of the doctrine of material evidences, the subject of the doctrine of material evidences, the purpose of the doctrine of material evidences, the tasks of the doctrine of material
evidences, the functions of the doctrine of material
evidences, the system the doctrine of material evidences.
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кримінальному процесі. Визначаються історично сформовані й об’єктивно існуючі емпіричні і теоретичні передумови його формування. Формулюється загальна наукова проблема
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які потребують вирішення на теоретичному
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її вирішувати. Така ситуація виникає тоді,
коли традиційні, усталені та використовувані раніше методи стають обмеженими і
малоефективними в дослідженні того чи іншого складного об’єкта. Саме така ситуація
склалася в дослідженні всього комплексу
проблем кримінологічної безпеки, так як
традиційні концептуальні та методологічні
основи вже стали в якійсь мірі стримувати
просування наукового пошуку вперед.

Статья посвящена обобщению взглядов на
основные направления развития криминологической безопасности как объекта методологического исследования. Отмечается, что
возникла настоятельная и объективная потребность в выработке нового методологического понимания безопасности с криминологических позиций. В частности, обращается
внимание на то, что сфера безопасности государства пока один из наименее разработанных объектов научного анализа, что требует
особого внимания к выбору верной методологии исследования.
Ключевые слова: безопасность, криминологическая безопасность, методология исследования криминологической безопасности,
конкретно-научное исследование, интеграция
в научном познании.
Постановка проблеми
Одним із ключових напрямків теоретичної розробки будь-якого або явища, або
процесу тієї чи іншої предметної сфери є
методологія, яка дає обґрунтування самого «шляху» отримання знань (методи, процедури тощо). Саме методологія дозволяє
сформувати структуру наукової теорії, вивчити закономірності її виникнення, функціонування і зміни, понятійний каркас
науки, сукупність використовуваних при
цьому пізнавальних можливостей. Прийнято вважати, що необхідність у методологічному забезпеченні наукових досліджень виникає тоді, коли є проблема (теоретична, практична), але незрозуміло, як

Аналіз останніх досліджень і публікацій
У радянський період загальні питання
безпеки і її кримінологічної характеристики досліджували у своїх роботах такі
вчені, як Давиденко Н. Р., Нечипоренко
Л. А., Опалев А. В., Пирумов В. С., Романенко М. В., Рубанов В. А., Е. Г. Шевелєв
та інші. Необхідно констатувати, що кримінальна ситуація, що склалася протягом
останнього десятиліття в Україні, вимагає
застосування відповідних заходів протидії
злочинності і вимагає оновлення методологічної основи усього комплексу проблем
кримінологічної безпеки.
Метою статті є узагальнення поглядів
на основні напрями розвитку кримінологічної безпеки.
Виклад основного матеріалу
Виникла нагальна і об’єктивна потреба
у виробленні нового методологічного розуміння безпеки з кримінологічних позицій.
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У самому загальному вигляді можна виділити два види проблем, з якими стикається
дослідник в ході конкретно-наукового дослідження. До першого виду відносяться проблеми, пов’язані з безпосередньою метою пізнавальної діяльності. Це питання про те, що
являє собою предмет вивчення або предметна сфера, які їх основні властивості. Такого
роду питання можна назвати предметними.
Другий вид проблем являє собою питання
про характер самого процесу дослідження,
про найбільш оптимальні методи побудови нового знання. Залежно від того, які дії,
в якому порядку і як робить дослідник, має
місце той або інший спосіб пізнавальної діяльності (метод пізнання) [1, с. 80−81].
Виходячи з основних проблем загальної методології науки, можна сформулювати основні проблеми методології кримінологічної безпеки. Відтак, розглядаючи кримінологічну безпека держави як складний
предмет комплексного дослідження, слід
враховувати, що в числі найбільш важливих методологічних завдань вирішуються
питання адаптації пізнавального досвіду
всіх наук і досвіду практичної діяльності.
Вважається, що сфера використовуваного
при цьому досвіду може бути дуже широкою і в межі представляти всю соціальну
культуру. При цьому не йдеться про механічне (без якої-небудь істотної зміни) перенесення методів інших наук до розв’язання
нової задачі. Методологічною діяльністю
у вирішенні складних нестандартних проблем за своєю суттю є «пошук, винахідництво, евристика-мистецтво, що спирається
на вигадку, інтуїцію і прозріння» [2, с. 18].
Існують різні точки зору, підходи та
оцінки стану розробленості цієї проблеми.
Так, професор М. В. Романенко зазначає,
що дослідження проблеми безпеки слід
здійснювати на основі концепції багатофакторного підходу, що охоплює вплив всієї
сукупності економічних, політичних, культурно-моральних причин і умов [3, с. 18].
На думку доктора філософських наук,
професора А. В. Опалева, сфера безпеки
держави поки що один з найменш розроблених об’єктів наукового аналізу [там же,
с. 19], що вимагає особливої уваги до вибору правильної методології дослідження.
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

Професор Л. А. Нечипоренко пише
про необхідність більш широкого застосування конфліктології в дослідженні питань
безпеки, так як ця наукова дисципліна не
суперечить філософській методології і здатна пролити додаткове світло на проблеми
безпеки особистості, суспільства і держави
[там же]. При цьому практично всі зазначені вчені висловлюються проти «обвальної»
рецепції концепцій західної філософії при
дослідженні суспільно-політичної обстановки в країні без урахування національнокультурних особливостей останньої.
Аналіз сучасного рівня методології дослідження проблем кримінологічної безпеки держави показує, що сьогодні настав час
формувати філософський методологічний
інструментарій на основі використання і
синтезу передових політологічних поглядів України, Сходу і Заходу [4; 5; 6; 7].
Методологічна основа філософії безпеки,
поєднуючи методи філософських навчань
Заходу, Сходу і України, інтегруючи загальнофілософські вчення, течії, погляди, підходи (у тому числі нетрадиційні), системи
знань, що охоплюють глобальні проблеми
та методологію управління ними, дають дослідникові загальну картину у сфері забезпечення кримінологічної безпеки держави.
Багато дослідників відзначає, що загальна теорія безпеки повинна давати
світоглядні і методологічні відповіді на
питання, котрі виникають і в теорії, і в
окремих концепціях безпеки. При цьому її
світоглядну та методологічну базу повинні
складати прогресивні гуманістичні напрями філософії, соціології, а також фундаментальні положення низки інших природничих і суспільних наук (біології, екології,
суспільної психології, політології, юридичних наук). У спеціальному плані можуть
бути використані положення загальної теорії систем, конфліктології, загальної теорії
управління, теорії катастроф тощо.
Професор Е. Г. Шевелєв пропонує використовувати положення системології для
аналізу проблем безпеки на національному, регіональному і глобальному рівнях [3,
с. 20].
Н. Р. Давиденко зазначає, що неопрацьованість проблем безпеки в науковому
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плані призвела до того, що визначення безпеки базується, в основному, на поняттях
«інтереси» і «загрози», зміст яких або зовсім
не розкрито, або розкрито не зовсім вдало.
Вченим пропонується на основі системного
аналізу розглядати безпеку через призму
життєво важливих потреб людини, виділяючи при цьому три групи небезпек: природно-екологічні, техногенно-виробничі,
антропогенно-соціальні. В якості міри небезпеки використовується поняття ризику
соціально-економічного збитку. В якості
пріоритету у сфері забезпечення безпеки
виділяється підвищення освіченості і культури тих, хто має до даної проблеми безпосереднє відношення. Другим за значимістю
повинно стати завдання загальнодержавного управління процесом самозбереження держави як гаранта безпеки і розвитку
нації. Третє завдання – це вдосконалення
законодавчого регулювання процесу забезпечення безпеки [8, с. 87].
До використання методологічної бази
діалектики закликає В. А. Рубанов, виділяючи при цьому наступні логіко-пізнавальні
засоби діалектичного методу:
1) уявлення про матеріальну, соціальну і духовну триєдність світу;
2) застосування триадичної схеми (теза-антитеза-синтез) логічних суджень;
3) дотримання вимог про парне використання системоутворюючих понять;
4) реалізація у процесі логічного конструювання принципу роздвоєння єдиного, діалектичних законів тотожності, противополагання і вирішення протиріч, а також подвійного заперечення;
5) відтворення спіралевидної форми
звернення базових термінів у цілісному понятійному просторі [9, с. 5].
В. С. Пирумов пропонує при дослідженні проблем безпеки системно аналізувати геополітичні фактори (географічні,
політичні, економічні, військові, екологічні
та ін.), порівнювати їх з аналогічними параметрами інших держав для вироблення
геополітичної концепції розвитку країни.
Геополітичний аналіз передбачає використання таких категорій, як «геостратегічний
район», «геополітичний регіон», «геополітична обстановка». Не можна не погодити-

ся з В. С. Пирумовим, коли він стверджує,
що «в цілому геополітика сьогодні відіграє
синтезуючу роль у політологічних дослідженнях, об’єднуючи такі дисципліни, як
загальна теорія безпеки, яка знаходиться
на початковому етапі свого розвитку, економіка, географія, соціологія, військова
справа, екологія та інші науки, пов’язані з
дослідженням процесів розвитку макросвіту» [10, с. 54].
З допомогою комплексного підходу,
що ґрунтується на об’єднанні розрізнених
систем знань різних наук, досягається внутрішньодисциплінарний та міжгалузевий
синтез наукового знання. Б. М. Кедров виділяє наступні характерні для цього підходу риси: цілісний розгляд; виділення
головного чинника (моменту, рівня, сторони тощо) і групування навколо нього
інших; виявлення вищої сходинки розвитку даного об’єкта та її співвідношення з
присутніми в ній нижчими ступенями, характеру їх стикування і взаємних переходів; розкриття взаємозв’язку внутрішньої
сторони досліджуваного об’єкта з його
зовнішньою стороною; нерозривність загального і окремого при русі від окремого
до загального і від загального до окремого при отриманні та обґрунтуванні теоретичних висновків і побудов [11, с. 142].
Висновки
На рівні методології загальної теорії
безпеки інтегруються методи різних наук,
що досліджують соціальні, політичні, правові, управлінські, економічні, інформаційні процеси у сфері взаємодії держави з суспільством і громадянами.
Все разом це і створює комплексний
методологічний інструментарій вивчення та проектування механізмів і процесів
політичного та державного управління
у сфері кримінологічної безпеки держави, розкриття його як об’єкта і суб’єкта
управління; механізмів самоорганізації
у духовній, соціальній і екологічній сферах; технологій розробки програм забезпечення глобальної кримінологічної безпеки.

109

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена узагальненню поглядів на основні напрями розвитку кримінологічної безпеки як об’єкта методологічного
дослідження. Зазначається, що виникла нагальна і об’єктивна потреба у виробленні нового методологічного розуміння безпеки з кримінологічних позицій. Зокрема, звертається
увага те, що сфера безпеки держави поки що
один з найменш розроблених об’єктів наукового
аналізу, що вимагає особливої уваги до вибору
вірної методології дослідження.
Ключові слова: безпека, кримінологічна
безпека, методологія дослідження кримінологічної безпеки, конкретно-наукове дослідження, інтеграція в науковому пізнанні.

SUMMARY
The article is devoted to the generalization of
views on the main directions of development of
criminological security as an object of methodological research. It is noted that there is an urgent and
objective need to elaborate a new methodological
understanding of security from a criminological
standpoint. In particular, attention is drawn to the
fact that the security of the state is one of the least
developed object of scientific analysis that requires
special attention to choosing correct research methodology.
Keywords: safety, criminological security, the
research methodology of criminological security,
particular scientific study, integration in scientific
knowledge.
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ті цього правового забезпечення, ступеня
правового забезпечення інтелектуальної
власності (ІВ), її захищеності залежить, чи
не прямо пропорційно, розвиток інноваційної діяльності, кількість нововведень,
інновацій, які можуть з’явитися, бути залучені у виробництво, а отже, й інтенсивність
розвитку економіки країни. У той же час у
зазначеній сфері (інноваційної діяльності)
є низка проблем, наявність яких стримує
розвиток інноваційної діяльності. Саме це
й обумовлює необхідність дослідження нового у законодавстві про інтелектуальну
власність, визначення його спрямованості
на вирішення наявних проблем.

Проанализированы законопроекты, представленные в Верховную Раду Украины, которые предлагают определенные изменения в
сфере интеллектуальной собственности, правовое обеспечение которой сейчас интенсивно
развивается. Обновление законодательства
в сфере защиты прав ИС проведено в рамках
Соглашения об ассоциации, а следовательно соответствует европейским стандартам.
Особое внимание уделено борьбе с так называемым «патентным троллингом». Проанализированы некоторые инновации процессуального законодательства, связанные
с «запуском» нового органа - Высшего суда по
вопросам интеллектуальной собственности
Украины, а также развитием принципов судопроизводства. Подчеркнута важность нового принципа судопроизводства - принципа
недопустимости злоупотребления процессуальными правами.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, Соглашение об ассоциации, европейские стандарты, «патентный троллинг»,
инновации процессуального законодательства, Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности Украины, принципы
судопроизводства, принцип недопустимости
злоупотребления процессуальными правами.

Метою та завданнями цієї статті є аналіз нового у законодавстві про інтелектуальну власність, оцінка тих чи інших новел
щодо їх здатності формувати практику розвитку ІВ у потрібному напрямі, забезпеченні відповідності зазначеного законодавства
Угоді про асоціацію з ЄС.
Основний матеріал
До Верховної Ради України подано
декілька законопроектів, що пропонують
певні зміни в зазначеній сфері. Ці законопроекти стосуються як матеріального
права, що регулює відносини в галузі інтелектуальної власності, так і процесуального. Законопроекти у сфері матеріального
права включають спеціальні нормативно-правові акти і комплексні. Щодо поданих законопроектів, то до спеціальних

Вступ
Однією зі сфер економічної життєдіяльності в Україні, правове забезпечення
якої зараз інтенсивно розбудовується, є
виробництво нововведень, інновацій – результатів інноваційної діяльності. Від якос111
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можна віднести проект Закону про виноград та виноробну продукцію № 5667 від
19.01.2017 р. [1]. Цей проект включає положення, спрямовані на уточнення деяких
термінів й визначень, введення нових термінів, класифікацію сортів винограду та
вимоги до виробництва виноробної продукції. Передбачено передачу суб’єктам
господарювання функцій центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну аграрну
політику щодо затвердження нормативних документів на виробництво нових марок виноробної продукції, вин. Крім того,
імплементуються правила щодо маркування та представлення виноробної продукції та встановлюються принципи проведення перевірок, а саме перевірок на
місцях, унормовуються процедури захисту
на території України географічних зазначень ЄС на виноробну продукцію. Так,
«шампанським України класичним та/або
ігристим України класичним» можна буде
назвати лише біле ігристе вино, процес
шампанізації якого проходив у пляшках з
наступною трирічною витримкою. Також
даний документ визначає, що «фальсифікація виноробної продукції — це умисна
з корисливою метою підробка виноробної
продукції за походженням (місцем виробництва) або її складом шляхом додавання
нешкідливих чи шкідливих для здоров’я
людини речовин, виготовлення сурогатів
у процесі виробництва, транспортування, зберігання та продаж, неправомірне
використання знака для товарів і послуг,
копіювання форми упаковки, зовнішнього
оформлення, а також пряме відтворення
товару іншого суб’єкта господарювання із
самовільним використанням його імені»
(ст. 13 «Фальсифікація виноробної продукції»). [1].
До спеціальних актів слід віднести проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування
напівпровідникових виробів № 5694 [2].
У той же час проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони
інтелектуальної (промислової) власності
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

№ 5699 [3]) ми відносимо до комплексних
нормативно-правових актів в сфері ІВ.
Усі ці правові акти (як спеціальні, так
і комплексні) спрямовані на приведення у
відповідність законодавства України у сфері інтелектуальної власності до законодавства ЄС, виходять з усталеної європейської
практики.
Проект Закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів № 5694
пропонує, зокрема, надати нове визначення термінам «компонування напівпровідникового виробу», «напівпровідниковий
виріб», уточнити умови надання правової
охорони та умови охороноздатності компонування напівпровідникового виробу,
переглянути вимоги до заявки на реєстрацію, удосконалити порядок проведення
експертизи заявок та уточнити перелік
прав та обов’язків, що випливають з державної реєстрації компонування напівпровідникового виробу тощо. Проект Закону
про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової)
власності № 5699 запроваджує процедуру
адміністративного оскарження виданих
свідоцтв на промислові зразки («post-grant
opposition») як дієвий механізм боротьби з
«патентним тролінгом». Введено положення про те, що право на промисловий зразок
не поширюється на зовнішні ознаки продукту, які зумовлені виключно його технічною функцією. Указане положення теж має
стати ефективним інструментом нейтралізації «патентного тролінгу».
Слід зазначити, що сьогодні проблема
«патентного тролінгу» є дуже великою і актуальною. Як зазначає Ю. Л. Бошицький,
йдеться про проблему, пов’язану з існуванням на українському ринку патентних послуг, так званих «патентних тролей». Патентний троль – це фізичні або юридичні
особи, які володіють патентами, але самі не
використовують запатентовану технологію
для виробництва товарів та/або надання
послуг, а пред’являють претензії та позови
до тих осіб, які виробляють такі товари та/
або надають послуги. Захищаючи свої па-
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тенти, вони ініціюють судові спори, блокують діяльність конкурентів тощо.
Прикладом може бути отримання деклараційних патентів на корисні моделі
та винаходи, які не відповідають умовам
патентоспроможності. Такі деклараційні
патенти захищали корисні моделі та винаходи, які вже давно були відомими і не
мали новизни та винахідницького рівня.
Патентним тролям сприяє і Митний кодекс
України, згідно з яким до митного реєстру
об’єктів права інтелектуальної власності
можна вносити, окрім об’єктів авторського
права, торговельних марок, промислових
зразків та географічних зазначень, які були
в попередньому кодексі, ще й винаходи,
корисні моделі, сорти рослин. До речі, внесення об’єкта інтелектуальної власності до
митного реєстру здійснюється безоплатно.
Користуючись Митним кодексом, патентні
тролі отримали можливість призупиняти
митне оформлення товарів, які порушують
їх засвідчені патентом права. Затримання
партії товару на митному кордоні стимулює так званого порушника бути достатньо
поступливим, що й дає змогу патентним
тролям отримувати прибутки від своєї діяльності. Отримавши патент, наприклад,
на фотоапарат, власнику залишається чекати, коли до митного оформлення буде
пред’явлена партія фотоапаратів. Далі події можуть розвиватись двома шляхами:
або імпортер «домовляється» з власником
патенту, або сторони вирішують спір в
суді. Поки суд триває, конкурент спокійно
реалізує свій товар на території України.
Тим самим підривається авторитет імпортера, завдається шкода його діловій репутації. Багато часу марнується на вирішення спору в суді. Таким чином, в наявності
декілька правопорушень: завдання шкоди
діловій репутації суб’єкта господарювання
та порушення конкурентного середовища.
Присутній тролінг і в державних закупівлях. Так званий тендерний «тролінг», коли
у тендерах беруть участь одні і ті ж самі
компанії, одні і ті ж компанії і виграють
тендери [10].
Патентні тролі існують задля торгівлі патентами, а не виробництва товарів та
надання послуг. Вони виникали з метою

надання допомоги винахідникам, які не
мають достатніх коштів і досвіду для просування свої патентів на ринок та захисту
своїх прав. Однак з часом такі компанії почали зловживати своїми правами. Термін
«патентний троль» почали використовувати у 1993 р. щодо компаній, які агресивно
здійснюють патентне переслідування. До
патентних тролей можна віднести інститути, окремих дослідників, компанії, які захищають свої права не в тій сфері економіки тощо. Хоча деякі патентні тролі справді
захищають власні винаходи, більшість просто купує патенти. Тобто патентні тролі
збирають арсенал патентів.
Патентні тролі знаходять певну компанію і вимагають від неї плати за користування ліцензією, погрожуючи судовим
переслідуванням. Зазвичай компанії не хочуть ув’язуватись у процес і вважають, що
відкупитися буде дешевше. Це і є остаточна
мета тролів. Однак, коли патентовласники
доходять згоди із виробниками продукту,
то майже завжди підписують з ними угоду
про нерозголошення, тож з’ясувати реальний стан справ дуже важко.
У літературі [11] надаються пропозиції
щодо вирішення зазначених проблем. Зокрема, пропонується посилили юридичну
відповідальність у сфері інтелектуальної
власності, зробити заявки про патент відкритими та прозорими для громадськості
і доступними для пошуку. Було б доцільно
вести відповідний реєстр, що сприяло б
становленню ринку інновацій, створенню
конкурентного середовища. Слід погодитися з тим, що система патентного права
потребує удосконалення або навіть певного
перегляду. Для цього, як варіант, можливим є вироблення концепції боротьби з патентними тролями на рівні Антимонопольного комітету України. Учасникам ринку
слід приділяти більше уваги моніторингу
зареєстрованих патентів, аналізувати митний реєстр об’єктів права інтелектуальної
власності. З метою протидії патентним тролям кожен суб’єкт господарювання, який
виробляє продукт, може використовувати
організаційні способи протидії та відстежувати новинки відповідного сектору ринку,
зокрема за допомогою Державного реєстру
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патентів України на промислові зразки
та Держреєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Необхідно також
більш широко використовувати можливості Українського центру інноватики та
патентно-інформаційних послуг, здійснювати патентні дослідження зовнішнього вигляду об’єкта права промислової власності
й об’єкта господарської діяльності. Діючи на
випередження подій, можна звернутися до
Державної служби інтелектуальної власності та в порядку ст. 33 Закону України «Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі» подати клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу на відповідність умовам патентоспроможності, а
з метою уникнення зловживання правами
патентними тролями слід розглянути можливість уповноваження апеляційної палати Держслужби інтелектуальної власності
приймати заяви третіх осіб та розглядати
їх за скороченою процедурою [4].
Слід зазначити, що патентний тролінг, або так звані фіктивні патенти є одним з найнебезпечніших порушень права
ІВ, оскільки це пов’язано з подальшими
злочинними діями: здирництвом, розкраданням великих бюджетних коштів
тощо. В якості прикладу можна навести
дії, що відбулися в Укрзалізниці і мають
злочинний характер. Т. Чорновол наводить цей приклад, посилаючись на газету
«Експрес», яка присвятила цим діянням
цикл публікацій під назвою «Справа на
мільярд. Почерк мафії». «Справа на мільярд – це справа про мафію». В Українi,
пише вона, за офiцiйними даними, майже
23 тисячi кiлометрiв залiзничних колiй. Як
стверджують науковцi, за кiлька десяткiв
рокiв їх експлуатацiї з’ясувалося, що
найскладнiшим вузлом – з конструктивного та технологiчного погляду – є крiплення
рейки до шпали. Тривалий час рейку до
шпали крiпили за допомогою металевої прокладки i знаменитого костиля. У
1996 року вітчизняні конструктори винайшли скрiплення з назвою КПП-1, а дещо
пiзнiше з’явилось дуже схоже скрiплення
– КПП-5. Його розробив науковець В. Говоруха. Тодi вiн очолював державне науково-конструкторське технологiчне бюро
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

шляхового господарства Укрзалiзницi, яке
й стало власником вiдповiдного патенту.
Ці два кріплення нині скріплюють тисячі
кілометрів українських колiй. Державна
залiзниця витратила на переобладнання
шляхів мільярди гривень. Однак, незважаючи на те, що нові кріплення конструювали розробники державних організацій,
збагатилася на цьому не держава, а кілька
приватних осiб. Причому згаданий конструктор В. Говоруха не отримав нiякої
вигоди вiд масштабного застосування його
винаходу. Отримали аферисти, які вкрали винахід у держави. Схема, з ознаками
злочину, наступна. Отримавши патент на
той же анкер Говорухи, приватна фірма –
корпорацiя «Колiйнi ремонтнi технологiї»
(корпорацiя КРТ) отримала ексклюзивні
права на освоєння коштів «Укрзалізниці». I вже невдовзi на рахунки згаданої
корпорацiї почали спрямовуватися сотнi
мiльйонiв гривень. Лише постачання
анкерiв, патент на якi був оформлений
таким шляхом, що містять ознаки злочинних дій, на комерцiйне пiдприємство,
коштувало державi 1,5 мiльярда гривень.
Державні гроші легально «вимивалися» на
сплату роялті власникам крадених патентів [5].
Таким чином, проблема патентного
тролінгу, фіктивних патентів постає як
крупна проблема вимагання, здирництва,
корупції, розкрадання бюджету.
Ось чому вдосконалення, посилення
правової охорони інтелектуальної (промислової) власності, яке відбулося зараз в контексті Угоди про асоціацію с ЄС, оновлення процесуального законодавства (про що
піде мова далі) та створення ІР-судочинства
– «запуску» нової інституції – Вищого суду з
питань інтелектуальної власності України –
сприятиме успішному вирішенню проблем
даної сфери економічної життєдіяльності.
Щодо процесуального законодавства,
яке регулює відносини в галузі інтелектуальної власності. Саме зараз в ньому відбулися достатньо суттєві зміни, що стосуються інтелектуальної власності. Ці зміни
містяться у Законі України «Про внесення
змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального
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кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» [6].
Перераховані процесуальні кодекси
(Господарський процесуальний, Цивільний процесуальний, Кодекс адміністративного судочинства) у зазначеному Законі
викладаються в нових редакціях. Серед
безлічі процесуальних новел – «запуск» нової інституції – Вищого суду з питань інтелектуальної власності України, створення
якого було передбачено Законом України
«Про судоустрій та статус суддів» №1402VIIІ від 02.06.2016 року та Указом Президента України «Про утворення Вищого
суду з питань інтелектуальної власності»,
[7] прийнятим у вересні цього року.
У листопаді 2017 року відповідні дані
про створення органу державної влади –
Верховного Суду – внесено у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань, про що свідчать відкриті відомості на
сайті Міністерства юстиції України [8].
Важливою інновацією процесуального
законодавства, процесуальних кодексів стали процесуальні кодекси (Господарський
процесуальний, Цивільний процесуальний,
Кодекс адміністративного судочинства) у
зазначеному Законі викладаються в нових
редакціях. Серед безлічі процесуальних
новел – «запуск» нової інституції – Вищого суду з питань інтелектуальної власності
України розвиток принципів судочинства.
Як відомо, серед цих принципів розрізняють ті, які визначають організацію, устрій
суду (організаційні принципи) та принципи, що регулюють його діяльність (процесуальні принципи). До останніх, зокрема,
тих, що позначені у Господарському процесуальному кодексі, відносяться, перш за
все принципи, які можна позначити як загальні, міжгалузеві тобто такі, що характерні для всіх видів процесів. Це – доступність
судового захисту прав і загальних інтересів;
свобода надання сторонами своїх доказів і
доведення перед судом їх переконливості;
законність; усність; безпосередність; змагальність та ін. Крім того, виділяються галузеві або спеціальні принципи. Щодо господарського процесу – то це рівноправність

сторін; диспозитивність; розгляд справи
одноособово або колегіально тощо. Спеціальні принципи також дістали подальший
розвиток у рамках оновлення процесуального законодавства.
Серед новел поміж принципів судової діяльності, викладених у процесуальних кодексах, заслуговує на увагу новий
принцип судочинства – принцип неприпустимості зловживання процесуальними
правами. Цей принцип закріплений не
тільки в ГПК, а й у ЦПК України, КАС,
а отже, його можна віднести до міжгалузевих принципів судочинства [6]. У відповідності до частини 3 статті 2 ГПК України в
новій редакції неприпустимість зловживання процесуальними правами вказано серед
основних засад (принципів) господарського
судочинства [9, с. 3].
У новій редакції ГПК України цьому
принципу присвячені дві статті (2 та 44)
Кодексу, а також глава 9 «Заходи процесуального примусу» [9, с. 3, 21-22, 51-52] ГПК.
Згідно з частиною 1 статті 44 ГПК, учасники судового процесу та їх представники
повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.
Залежно від конкретних обставин суд
може визнати зловживанням процесуальними правами дії, які суперечать завданню
господарського судочинства, зокрема:
1) подання скарги на судове рішення,
яке не підлягає оскарженню, не є чинним
або дія якого закінчилася (вичерпана), подання клопотання (заяви) для вирішення
питання, яке вже вирішено судом, за відсутності інших підстав або нових обставин,
заявлення завідомо безпідставного відводу
або вчинення інших аналогічних дій, які
спрямовані на безпідставне затягування чи
перешкоджання розгляду справи чи виконання судового рішення;
2) подання декількох позовів до одного
й того ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав, або
подання декількох позовів з аналогічним
предметом і з аналогічних підстав, або вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція автоматизованим розподілом справ між
суддями;

115

Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

3) подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору
або у спорі, який має очевидно штучний
характер;
4)
необґрунтоване
або
штучне
об’єднання позовних вимог з метою зміни
підсудності справи, або завідомо безпідставне залучення особи в якості відповідача (співвідповідача) з тією ж метою;
5) укладення мирової угоди, спрямованої на шкоду правам третіх осіб, умисне неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до участі у справі (частина 2 ст. 44).
Якщо подання скарги, заяви, клопотання визнається зловживанням процесуальними правами, суд з урахуванням обставин
справи має право залишити без розгляду
або повернути скаргу, заяву, клопотання
(ч. 3).
Суд зобов’язаний вживати заходи для
запобігання зловживанню процесуальними
правами. У випадку зловживання процесуальними правами учасником судового процесу суд застосовує до нього заходи, визначені цим Кодексом (ч. 4 ГПК) [9, с. 21-22].
Із зазначеного випливає, що стаття 44
ГПК не містить виключного переліку дій,
які можуть розцінюватися судом як зловживання правом і це призводить до побоювань щодо можливості вільної кваліфікації з боку суду дій учасника провадження
як зловживання правом.
Висновки
Еволюція права інтелектуальної власності, оновлення процесуального законодавства, створення Вищого суду з питань
інтелектуальної власності України здійснюється у напрямі нейтралізації головних
проблем у цій сфері життєдіяльності, в контексті Угоди про асоціацію,
Подальші розвідки в даному напрямі досліджень доцільно присвятити оцінці
ступеня ефективності законодавчих новел.
Завданням теорії господарського процесуального права має стати формулювання
визначення поняття «зловживання процесуальними правами», систематизація видів
зловживання процесуальними правами, а
у разі неможливості сформувати вичерпний їх перелік, слід надати критерії відÏðàâî.ua ¹ 3, 2017

межування зловживання процесуальними
правами від іншої недобросовісної чи неналежної поведінки учасників господарського процесу.
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SUMMARY
The bills submitted to the parliament of
Ukraine, which propose certain changes in the
field of intellectual property, are being analyzed,
the legal support of which is now being intensively
developed. The update of the relevant legislation
in the field of the protection of IP rights has been
carried out within the framework of the Association
Agreement, and therefore complies with European
standards. Particular attention is paid to the
fight against the so-called “patent trolling”. Some
innovations in procedural legislation are analyzed,
the “launch” of a new institution - the Supreme
Court on Intellectual Property of Ukraine, as
well as the development of the principles of legal
proceedings. The importance of the new principle of
legal proceedings - the principle of inadmissibility
of abuse of procedural rights - is emphasized.
Key words: intellectual property, Association
Agreement, European standards, “patent trolling”,
innovations in procedural legislation, Supreme
court on intellectual property issues of Ukraine,
principles of legal proceedings, the principle of
inadmissibility of abuse of procedural rights

АНОТАЦІЯ
Проаналізовані законопроекти, подані до
Верховної Ради України, що пропонують певні зміни у сфері інтелектуальної власності,
правове забезпечення якої зараз інтенсивно
розбудовується. Оновлення відповідного законодавства у сфері захисту права ІВ проведено
в рамках Угоди про асоціацію, а отже, відповідає європейським стандартам. Особлива увага
приділена боротьбі з так званим «патентним
тролінгом». Проаналізовано деякі інновації
процесуального законодавства, пов’язані із
«запуском» нової інституції – Вищого суду з
питань інтелектуальної власності України, а
також розвиток принципів судочинства. Наголошено на важливості нового принципу судочинства – принципу неприпустимості зловживання процесуальними правами.
Ключові слова: інтелектуальна власність,
Угода про асоціацію, європейські стандарти,
«патентний тролінг», інновації процесуального законодавства, Вищий суд з питань інтелектуальної власності України, принципи
судочинства, принцип неприпустимості зловживання процесуальними правами.
net.ua/blogs/1106786/verhovniyi_sud_zakon_
svavllya_bez_mej. 1.
9. Господарський процесуальний кодекс України [текст] чинне законодавство
зі змінами та доповненнями станом на 23
листопада 2017 року.: (відповідає офіційному текстові) — К.: «Центр учбової літератури», 2017. — 148 с.

10. Из-за увеличения жалоб и троллинга: АМКУ хочет сделать обжалование торгов платным [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// https://daily.rbc.ua/ukr/show/
glava-amku-yuriy-terentev-seyc
has-rynokgaza-1508513800.html
11. Лавренова Н., Костін І. Патентні
тролі в українських реаліях[Електронний
ресурс]. – Ре- жим доступу //https://www.
legalalliance.com.ua/ukr/publikacii/patentnitroli-

117

Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

ÏÐÎÁËÅÌÈ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß
ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÎ¯ ÌÎÄÅË²
ÐÎÇÓÌ²ÍÍß ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÎ¯
ÁÅÇÏÅÊÈ Ï²ÄÏÐÈªÌÍÈÖÒÂÀ
ßÊ ÓÍ²ÂÅÐÑÀËÜÍÎÃÎ ÎÁ’ªÊÒÀ
ÑÓÑÏ²ËÜÍÈÕ Â²ÄÍÎÑÈÍ Ó ÑÊËÀÄ²
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÁÅÇÏÅÊÈ
ËÈÑÅÍÊÎ Ñåðã³é Îëåêñ³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, äîöåíò
êàôåäðè óïðàâë³ííÿ áåçïåêîþ, ïðàâîîõîðîííî¿ òà àíòèêîðóïö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
Ì³æðåã³îíàëüíà Àêàäåì³ÿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì, ì. Êè¿â
Лише такий підхід дозволить державі гідно
відповідати вимогам часу, а вітчизняному
підприємництві належним чином конкурувати в умовах розвитку інформаційних
технологій.

Статья посвящена проблеме формирования концептуальной модели понимания
информационной безопасности предпринимательства с точки зрения права. Автор анализирует специфику отечественного правового
регулирования отношений между субъектами
информационного права и государством через
призму информационной безопасности предпринимательства.
Ключевые слова: информационное право,
модель информационной безопасности, информационная безопасность предпринимательства, правовой механизм, общественные
отношения.

Мета дослідження: проаналізувати специфіку вітчизняного правового регулювання відносин між суб’єктами інформаційного права та державою крізь призму інформаційної безпеки підприємництва

Актуальність обраної теми
Бурхливий розвиток інформаційних
технологій породжує не лише нові можливості, але й нові загрози для підприємницької діяльності. З одного боку з’являються
нові технічні, інформаційні можливості для
зловживань, не обмежені, оскільки банально не передбачені законодавством, з іншого
– новий інструментарій для давно відомих
правопорушень, що дозволяє вправно обходити чинні норми регулювання підприємницької діяльності. У таких умовах реформування вітчизняного інформаційного
права є не просто нагальною потребою, а
вкрай пріоритетною задачею як для теоретиків права, так і для правотворців. Національна інформаційна безпека в ідеалі повинна базуватися на концептуальних, наукових і методологічних розробках, систематизованих і об’єднаних в єдину концепцію.
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

Аналіз попередніх досліджень та публікацій
Окремим аспектам інформаційного
права в цілому та інформаційної безпеки
підприємництва зокрема вже присвячували свою увагу численні вітчизняні та зарубіжні вчені: П. Д. Біленчук, О. Р. Бойкевич, Т. Г. Васильців, В. І. Волошин,
Р. Гриценко, О. В. Іляшенко, С. В. Кавун, В. В. Каркавчук; Б. В. Романюк,
В. С. Цимбалюк та інші. Водночас поява
нових загроз безпеці підприємництва в
ході бурхливого розвитку інформаційних технологій та трансформації суспільних відносин вимагає проведення нових,
комплексних досліджень окресленої сфери, з метою формування концептуальної
моделі розуміння інформаційної безпеки підприємництва як універсального
об’єкта суспільних відносин у складі національної безпеки.
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Основний зміст
У сучасній науці передбачені різні підходи до правового визначення концептуальної моделі розуміння інформаційної
безпеки підприємництва. Вони представляють собою сукупність прийомів, способів правового регулювання, здійснюваних
державою та адміністрацією підприємств
та спрямованих на забезпечення інформаційної безпеки підприємництва. У правовій науці виділяють наступні методи правового регулювання, що містяться в законодавчих актах забезпечення інформаційної безпеки: імперативний, диспозитивний, заохочувальний і рекомендаційний.
Галузеве правове регулювання забезпечується імперативним і диспозитивним методами. Хоча пояснити особливість галузевого регулювання названими методами
не можна. У різних галузях права присутні різні поєднання зазначених методів. На
основі правових положень та дослідження
стану правового забезпечення інформаційної безпеки можна дійти висновку, що
для правових норм, що містяться в законодавстві в галузі забезпечення інформаційної безпеки, характерно використання
всіляких засобів і прийомів, імперативних
і диспозитивних підходів, які свідчать про
великі схожості з галузями публічного
права, особливо з адміністративним законодавством, а також застосування методів
заохочувального і рекомендаційного характеру [1, с. 89].
Спробуємо дослідити структурні компоненти методу правового визначення в
інформаційному праві: встановлення меж
інформаційних відносин; видання відповідних нормативних правових актів, що
визначають права і обов’язки суб’єктів; наділення учасників інформаційних відносин
відповідною правоздатністю і дієздатністю;
визначення заходів юридичної відповідальності у випадках порушення встановлених
норм. Багатоаспектність і специфіка інформації, громадських відносин, пов’язаних зі
збором, обробкою і зберіганням інформації
та забезпеченням інформаційної безпеки,
приводять до необхідності застосування
правових норм і використання всього відомого кола методів правового регулювання

в залежності від виду та призначення інформації.
Логічно зробити висновок про єдність в
інформаційному праві всіх зазначених методів правового визначення та приведення
всього переліку регулюючих, контрольних,
примусових, каральних і стимулюючих заходів.
Особливу актуальність набуває визначення врегулювання суспільних відносин,
пов’язаних із запобіганням поширенню
протиправної інформації за допомогою використання
інформаційно-телекомунікаційних мереж, недопущенням поширення
інформації терористичного і екстремістського характеру.
Концептуальна модель інформаційної
безпеки повинна приділяти увагу проблемам протидії використанню Інтернету в
терористичних і екстремістських, а також
в інших протиправних цілях для забезпечення інформаційної безпеки особистості,
суспільства і держави, що є важливою складовою забезпечення національної безпеки.
Слід визначати необхідність координувати
діяльність державних органів виконавчої
влади з правового забезпечення інформаційної безпеки і впровадження систем інформаційно-технологічного забезпечення
адміністративних процесів на основі міжвідомчої взаємодії. Рівень взаємодії і використання сучасних інформаційних технологій недостатній для підвищення ефективності діяльності органів державної влади. В
цьому вбачається сенс створення концептуальної моделі, яка торкається державного
рівня виконавчої влади та регіонального,
де ті ж самі проблеми вимагають єдиних
позицій і підходів [2, с. 98].
Концептуальна модель вирішення проблеми забезпечення інформаційної безпеки підприємств в умовах демократичного
суспільства, множинності господарюючих
суб’єктів з різними організаційно-правовими формами, ставленням до власності і високим ступенем самостійності в прийнятті
управлінських рішень вимагає збалансованого підходу до нормативно-правового регулювання цієї сфери діяльності. Методика
оцінки рівня та достатності заходів безпеки підприємств повинна носити універ-
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сальний характер і встановлювати єдиний
підхід до аналізу, незалежно від відомчої
належності об’єктів, їх організаційно-правових форм, форм власності та сфери діяльності. Така можливість існує і може бути
реалізована при системному підході створення моделей, до формування їх правової
бази у сфері забезпечення безпеки підприємств [3].
Різноманітність видів корпоративної
інформації робить вкрай скрутним встановлення загальних критеріїв, на підставі яких інформація може бути віднесена
до загальнодоступної. Це призводить до
необхідності вирішувати питання про доступність інформації шляхом закріплення
в нормативних актах підприємств. Крім
того, при правовому регулюванні відносин,
пов’язаних із забезпеченням доступу до інформації, необхідно акцентувати увагу на
змістовному аспекті інформації і говорити
про доступ до інформації як можливості
сприйняти конкретний зміст.
Систему забезпечення державної політики в галузі інформаційної безпеки являє
сукупність державних органів і недержавних суб’єктів, що беруть участь у здійсненні
інформаційного супроводу забезпечення
державної політики і встановлених нормативними правовими актами відповідних
суспільних відносин. Національна інформаційна безпека повинна базуватися на концептуальних, наукових і методологічних
розробках, систематизованих і об’єднаних
в єдину концепцію. Концептуальну модель
інформаційної безпеки слід формувати як
сукупність цілей, що відображають приватні і національні інтереси в інформаційній
сфері; стратегії і тактики управлінських рішень і методів їх реалізації, що розробляються і реалізуються державною владою
для регулювання і вдосконалення як безпосередньо процесів інформаційної взаємодії
в усіх сферах життєдіяльності суспільства і
держави, так і процесів технологічного забезпечення такої взаємодії між державою
та підприємством [4, с. 30].
В області правового визначення концептуальної моделі забезпечення інформаційної безпеки можна виділити наступні
основні напрямки:
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- захист прав особистості, інтересів суспільства і держави;
- захист інформації;
- забезпечення сталого функціонування
інформаційно-телекомунікаційних систем і
мереж;
- розвиток міжнародного співробітництва в галузі безпеки глобального інформаційного простору;
- відкритість у реалізації функцій органів державної влади, регіональних органів
державної влади, громадських об’єднань та
підприємств, що передбачає інформування
суспільства про їх діяльність з урахуванням
обмежень, встановлених законодавством
України;
- правова рівність усіх учасників процесу інформаційної взаємодії незалежно від їх
політичного, соціального та економічного
статусу, що ґрунтується на конституційному праві громадян на вільний пошук, отримання, передачу, виробництво і поширення інформації будь-яким законним способом [4, с. 31].
Отже, правовий механізм у складі механізму функціонування моделі інформаційної безпеки підприємства слід розглядати
як сукупність правових норм та формальних інституцій, з використанням яких регулюються інформаційні взаємовідносини
підприємства у межах чинного законодавства у забезпеченні його інформаційної безпеки.
Сукупність правових норм, що регулюють інформаційні взаємовідносини підприємства в межах чинного законодавства
у забезпеченні інформаційної безпеки підприємства достатньо велика, що зумовлює
необхідність деякого упорядкування цих
норм:
- норми внутрішніх правових процедур
та правовідносин на підприємстві;
- норми зовнішніх правовідносин підприємства;
- норми арбітражного процесуального
права;
- механізми виконання рішень [5,
с. 228].
Норми правових процедур на підприємстві регулюють інформаційні процеси
у підприємстві, прописують процедури їх
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реорганізації та ліквідації. Норми внутрішніх правовідносин на підприємстві регулюють інформаційні правовідносини всередині підприємства, вирішують правові
питання, пов’язані із забезпеченням стану
захищеності інформації. Норми зовнішніх
правовідносин підприємства регулюють інформаційні правовідносини підприємства
і держави, інших суб’єктів зовнішнього
середовища (суб’єктів права), дозволяють
вирішити правові питання взаємовідносин
цих суб’єктів господарювання у сфері захисту від небезпек зовнішнього середовища. Норми арбітражного процесуального
права регулюють функцію арбітражного
процесуального права, вирішують питання
розгляду господарських спорів. Механізми
виконання рішень реалізують процедуру виконання рішень арбітражного суду,
сприяють практичній реалізації вирішення
арбітражних спорів між суб’єктами господарської діяльності [6, с. 26].
Основним завданням визначення моделі інформаційної безпеки підприємств є
встановлення її місця в системі національної безпеки. Кожна концептуальна модель
інформаційної безпеки повинна бути складовою цеглиною загальної національної
безпеки України. В такому сенсі, доля недержавних суб’єктів інформаційної безпеки
буде перевищувати кількість державних,
що дасть можливість розвитку здорової
конкуренції та фінансової економії. Скорочення державних суб’єктів повинно відбуватись паралельно із наданням їм додаткових повноважень нагляду за недержавними суб’єктами, одночасно із підвищенням
відповідальності обох видів суб’єктів за невиконання або неналежне виконання своїх
обов’язків.
Правові відносини між підприємством
та державою реалізуються за рахунок надання гарантій інформаційних прав суб’єктам
підприємницької діяльності. Держава гарантує всім підприємствам, незалежно від
організаційно-правової форми діяльності,
рівні права і створює рівні можливості у доступі до інформаційних ресурсів. Гарантії
інформаційних прав полягають у тому, що
держава гарантує недоторканність права на
інформацію і забезпечує захист права влас-

ності підприємця. У моделі інформаційної
безпеки підприємства відносини із державою відображаються у повноваженнях які
надано державними органами суб’єктам
підприємства У цих відносинах домінуючі позиції належать державі [7]. Проте не
менш важливим елементом інформаційноправових відносин підприємства з державою є відносини з приводу ліцензій, дозволів та нормативів, дотримання яких убезпечує підприємство від непродуктивних
витрат (наприклад, штрафи) [8, с. 8].
Механізм
правових
відносин
з
суб’єктами зовнішнього та внутрішнього
сфери діяльності підприємства дозволяє
сформувати відносини у правовому полі.
При формуванні правових відносин підприємства із суб’єктами зовнішньої сфери
обов’язково слід враховувати, що інформаційна безпека підприємства суттєво залежить від дотримання норм чинного законодавства у відносинах з діловими партнерами. Залежність рівня інформаційної
безпеки підприємства від його правової поведінки зростатиме в залежності від розвитку інформаційного суспільства в Україні,
що зумовлює зростання значення механізму правових відносин підприємства з державою [9, с. 31].
Інформаційні відносини підприємства із суб’єктами зовнішньої сфери діяльності базуються виключно на договірних
засадах. Відповідно до Господарського
кодексу України майново-господарські
зобов’язання, які виникають між суб’єктами
господарської діяльності або між суб’єктами
господарської діяльності і негосподарюючими суб’єктами – юридичними особами на
основі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов’язаннями [10].
Така норма господарського права забезпечує стан захищеності обох сторін укладеного договору.
Механізм
правових
відносин
з
суб’єктами зовнішньої та внутрішньої сфери діяльності, що мають або реалізують
злочинні наміри відносно інформаційної
діяльності підприємства, призначений для
безпосереднього забезпечення надійності
інформаційної моделі підприємства. Такий
механізм реалізує попереджувальну функ-
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цію моделі інформаційної безпеки підприємства.
Складність моделі інформаційної безпеки підприємництва виявляється не лише у
чисельності її елементів, а також й у наявності багатьох процесів, що забезпечують
взаємозв’язок та взаємодію цих елементів.
Взаємодію елементів моделі інформаційної
безпеки підприємництва (об’єктів безпеки,
суб’єктів та способів захисту), реалізацію
організаційних стосунків та виконання моделлю функцій, забезпечує механізм функціонування моделі. Метою дії механізму
функціонування моделі інформаційної безпеки підприємництва є забезпечення безперервного та результативного функціонування моделі інформаційної безпеки підприємства шляхом виконання функцій моделі у певному режимі для захисту об’єктів
безпеки системи від небезпек та загроз [11,
с. 114].
Функціонування моделі інформаційної
безпеки підприємництва побудовано з використанням сукупності принципів, відповідно до яких немає «важливих» та «неважливих» або головних та другорядних
елементів. Враховуючи, що модель інформаційної безпеки підприємства за своєю
суттю є інформаційною системою, механізм
функціонування, що приводить систему в
дію, також є інформаційним. Тому методичною основою побудови функціонування моделі на конкретному підприємстві є
кінематичний та динамічний аналіз руху
інформації, що стосується захисту об’єктів
безпеки моделі інформаційної безпеки підприємства. Такий аналіз повинен визначити траєкторії руху інформації між елементами кінематичних ланцюгів, можливості
цих елементів здійснювати утримання та
оброблення інформації, зіставити швидкість та можливості зміни швидкості дії
окремих елементів та виявити на цій основі
проблемні місця, обрахувати наявну та потрібну потужність руху, встановити номенклатуру та характеристики сил спротиву
роботі механізму та рушійних сил, здатних
долати цей спротив [12, с. 142].
За правовим розумінням функціонування моделі інформаційної безпеки підприємства є ієрархічним, тобто містить
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сукупність елементів, що розташовуються
за рівнями ієрархії. Численність рівнів і
елементів у механізмі функціонування моделі інформаційної безпеки підприємництва пояснюється тим, що ця діяльність,
як і будь-яка підприємницька діяльність,
пов’язана з використанням ресурсів та нематеріальних активів, що мають ринкову
ціну та беруть участь у загальноринкових
відносинах. Це визначає принциповий
набір елементів у складі функціонування
моделі інформаційної безпеки підприємництва.
У складі процесу функціонування моделі інформаційної безпеки підприємництва
провідну роль відіграє завдання захисту
інформаційної діяльності підприємства.
Другорядним завданням є підтримання національної інформаційної безпеки.
Процес захисту інформаційної діяльності підприємства розуміється як сукупність
взаємопов’язаних структурних елементів,
що у послідовних діях формують стан захищеності об’єктів безпеки моделі інформаційної безпеки підприємства, тим самим
забезпечуючи безпеку його інформаційної
діяльності. Процес забезпечення інформаційної безпеки підприємства слугує вмикачем процесів у більшості механізмів, що
входять до його складу, які необхідні для
захисту об’єктів моделі інформаційної безпеки підприємництва. Відповідно до вимог
системного підходу, забезпеченню інформаційної безпеки підприємництва притаманні цілеспрямованість, подільність, унікальність елементів, відкритість, динамізм
[13].
Для захисту інформаційної діяльності
підприємства визначено складові концептуальної моделі та побудовано алгоритм її
компонування. Створення моделі інформаційної безпеки підприємства базується на
поєднанні процесного, предметно-функціонального та об’єктного підходів до впровадження безпекозабезпечувальних заходів.
Структура процесу захисту інформаційної
діяльності підприємства складається з механізмів, які регулюють конкретні зони відповідальності, де розташовані об’єкти моделі інформаційної безпеки підприємства.
Формування моделі інформаційної безпеки
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підприємства відбувається за кількома етапами [14, с. 128].
Правове розуміння функціонування моделі інформаційної безпеки підприємства
уособлює та відображає вплив інституційного середовища на захист об’єктів моделі
інформаційної безпеки підприємства. Таке
розуміння розглядається як складна система інституційних заходів, інструментів,
важелів, спрямованих на захист об’єктів
моделі інформаційної безпеки підприємства від внутрішніх та зовнішніх загроз за
рахунок такого поєднання формальних та
неформальних інституцій, яке дозволяє не
лише захистити об’єкти безпеки, а й дотриматися інформаційних інтересів суспільства.
Дія інституційного механізму у складі функціонування моделі інформаційної
безпеки підприємництва характеризується надзвичайною складністю завдяки наявності численних формальних та неформальних інституції. Проте складність моделі інформаційної безпеки підприємства виправдовує використання такого складного
інструмента. Дію інституційного механізму
спрямовано переважно на налагодження
взаємозв’язку із суб’єктами зовнішнього
середовища, звідки надходить більшість загроз об’єктам моделі інформаційної безпеки підприємства [15, с. 264].
Інституційний напрям у розумінні забезпечення інформаційної безпеки підприємства потребував значного поглиблення
правової складової, яку реалізовано шляхом дії правового механізму у складі механізму функціонування моделі інформаційної безпеки підприємства. Такий правовий
механізм становить собою організовану сукупність правових інституцій та норм господарського, адміністративного та карного
характеру або є системою правових засобів
(способів і форм), за допомогою яких забезпечується відповідність дій підприємства
щодо захисту об’єктів моделі вимогам правових норм. Складна структура правового
механізму зумовлена чинниками, під впливом яких відбувається його імплементація,
цілями та завданнями [16, с. 112].
Дія правового механізму моделі інформаційної безпеки підприємництва дозволяє

сформувати відносини з державою щодо
правил та обмежень безпекозабезпечувальних заходів, з працівниками підприємств,
контрагентами та суб’єктами зовнішнього середовища. Дозволяє визначити межі
законності діяльності підприємства, з потенційними та реальними суб’єктами злочинних дій відносно підприємства щодо
межі можливого втручання [6, с. 84]. Таким
чином, правовий механізм є складовою інституційного механізму в частині реалізації
формальних інституцій (норм, правил, законів тощо) і розглядається як сукупність
норм та інститутів права, що динамічно
розвиваються та регулюють господарські
взаємовідносини суб’єктів господарювання
у межах чинного законодавства для забезпечення інформаційної безпеки підприємства. Проте правовий механізм може існувати як самостійний у ситуації, коли інституційний механізм не використовується
або його роль є другорядна.
Висновки
Сучасні тенденції у галузі права характеризується утворенням нових підгалузей
права, норми яких поширюються на специфічні види діяльності, що не може позитивно не позначитися на правовідносинах у сфері інформаційної безпеки. Проте
в Україні відсутній окремий закон, що регулює відносини між суб’єктами інформаційного права та державою, щодо захисту
комерційної діяльності та корпоративних
прав від зазіхань з боку злочинних угруповань і корумпованих владних структур.
Отже, норми права, які регулюють вказані відносини, містяться в окремих законах
України та в підзаконних нормативних актах. Найчастіше у цих нормах права особа
(як суб’єкт права) виступає не як підприємець (тобто особа, що займається підприємницькою діяльністю), а як фізична особа
(тобто незалежно від роду занять).
Вищезгадане правове розуміння моделі інформаційної безпеки підприємництва
дозволяє в перспективі сформувати відносини з державою, що впровадить загальний для всіх процес спілкування та інформаційних відносин.
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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено проблемі формування концептуальної моделі розуміння інформаційної безпеки підприємництва з точки
зору права. Автор аналізує специфіку вітчизняного правового регулювання відносин між
суб’єктами інформаційного права та державою крізь призму інформаційної безпеки підприємництва
Ключові слова: інформаційне право, модель інформаційної безпеки, інформаційна
безпека підприємництва, правовий механізм,
суспільні відносини.

SUMMARY
The article was devoted to the problem of
forming a conceptual model for understanding the
information security of entrepreneurship in terms of
law. The author analyzes the specifics of the domestic
legal regulation of relations between the subjects of
information law and the state through the prism of
information security of entrepreneurship
Key words: information law, model of
information security, information security of
entrepreneurship, legal mechanism, social relations.
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Статья посвящена исследованию целей
стадии подготовки дела к судебному рассмотрению в гражданском процессе. Анализируются представленные в научной литературе
подходы к определению задач стадии подготовки. Рассматривается проблема возможности достижения тех целей и задач, которые
предлагаются в законодательстве и науке.
Обосновывается целесообразность позиционирования привлечения к участию в деле всех
заинтересованных лиц, а также выяснения
позиции ответчика и иных лиц, участвующих в деле, в качестве непосредственных целей
стадии подготовки. Аргументируется вывод
о том, что дополнительной целью стадии
подготовки является также разрешение ходатайств лиц, участвующих в деле, связанных с
доказыванием.
Ключевые слова: эффективность гражданского судопроизводства, подготовка дела к
судебному рассмотрению, цель, стадия, судебное рассмотрение.
Развитие процессуального правоотношения предполагает постепенную смену
этапов судопроизводства, называемых в
теории гражданского процесса стадиями.
Каждая стадия характеризуется своими
процессуальными целями, субъектами, процессуальными решениями и другими особенностями. Эффективность гражданского
судопроизводства непосредственно связана
с рациональной организацией процесса, которая в немалой степени зависит от его стадийности, что предполагает оптимальное

соотношение стадий, соответствие поставленных целей и доступных процессуальных
средств, последовательное развитие процессуального отношения.
Стадия подготовки гражданского дела
к судебному рассмотрению (в соответствии
с действующим гражданским процессуальным законодательством она именуется производством по делу до судебного рассмотрения) имеет особое значение для эффективности гражданского судопроизводства
в виду того, что основным ее предназначением является создание условий для последующего судебного рассмотрения. Стадия
подготовки направлена на то, чтобы цели
судопроизводства были достигнуты с минимальными затратами времени и средств.
Таким образом, само по себе обособление
стадии подготовки дела к рассмотрению в
ходе эволюции гражданского процесса обусловлено стремлением к повышению эффективности судопроизводства. Поэтому
анализ стадии подготовки гражданского
дела к судебному рассмотрению в контексте
исследования эффективности гражданского судопроизводства представляется весьма
перспективным.
Проблемы подготовки дела к судебному рассмотрению рассматриваются в трудах таких ученых, как Л. Н. БондаренкоЗелинская, Я. Х. Беков, М. О. Бороздина,
Д. И. Закирова, В. Ф. Ковина, Д. Д. Луспеник, М. Л. Скуратовский, Г. П. Тимченко,
О. С. Шумейко и многих других. Вместе с
тем, не все вопросы получили свое разре-
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шение, многие проблемы носят дискуссионный характер. Законодательство далеко от
идеала, а судебная практика свидетельствует о необходимости его совершенствования.
В частности, целью данной статьи является
исследование проблемы целей стадии подготовки дела к судебному рассмотрению
в контексте обеспечения эффективности
гражданского судопроизводства.
Эффективное гражданское судопроизводство возможно лишь при условии реализации целостного и последовательного
подхода к реформированию гражданского процессуального права. Поэтому мы
полностью поддерживаем тех авторов, которые говорят о необходимости формирования целостной концепции подготовки
дела к судебному рассмотрению [1, с. 265].
При этом заметим, что деятельность по
подготовке дела к судебному рассмотрению должна быть детерминирована целью
повышения эффективности судебного рассмотрения и судопроизводства по делу вообще. В то же время создание целостной
концепции подготовки дела к судебному
рассмотрению возможно лишь на основании формулирования адекватных целей
стадии подготовки и установления системных связей внутри стадийной структуры
гражданского процесса. Поэтому правильное определение целей стадии подготовки
является условием полноценного использования потенциала повышения эффективности судопроизводства.
Действующий ГПК не предусматривает
ни целей, ни задач производства по делу до
судебного рассмотрения. Определение целевой направленности стадии подготовки
происходит путем установления в ст. 130
ГПК перечня действий, которые суд совершает в ходе подготовительного судебного
заседания. Заметим, что само по себе отсутствие нормативной регламентации целей и
(или) задач соответствующей стадии не является непреодолимым препятствием для
эффективности этой части процесса, однако, установление целей в законодательстве
существенно облегчило бы деятельность и
суда, и иных участников судопроизводства.
В Проекте Закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и
другие законодательные акты № 6232 (далее – проект № 6232) [2] отсутствуют нормы,
устанавливающие цели стадии подготовки
подготовительного производства, однако,
предусмотрены его задачи. В соответствии
со ст. 190 Проекта № 6232 задачей подготовительного производства является:
1) окончательное определение предмета
спора и характера спорного правоотношения, исковых требований и состава участников судебного процесса;
2) выяснение возражений против исковых требований;
3) определение обстоятельств дела, которые подлежат установлению, и собирание
соответствующих доказательств;
4) разрешение отводов;
5) определение порядка рассмотрения
дела;
6) совершение других действий с целью
обеспечения правильного, своевременного
и беспрепятственного рассмотрения дела
по сути.
Среди ученых мнения по поводу целей
стадии подготовки дела к судебному рассмотрению разнятся.
Н. Л. Бондаренко-Зелинская считает,
что цель стадии подготовки заключается в
обеспечении правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дела в соответствующем производстве [3, с. 4].
По мнению В. Ф. Ковина, цель подготовки дела к судебному разбирательству заключается в обеспечении разрешения дела
в одном судебном заседании с соблюдением
установленных законом процессуальных
сроков рассмотрения гражданских дел, постановления законного и обоснованного
решения, его реального исполнения и принятия должных мер профилактического характера [4, с. 6]. О направленности на разрешении в первом же судебном заседании
говорят и другие авторы [5, с. 13, 6, с. 14 –
16, 7, с. 4].
Некоторые процессуалисты позиционируют в качестве одной из самостоятельных
целей подготовки дела к судебному рассмотрению выяснение возможности урегулиро-
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вания спора до судебного разбирательства
[8, с. 408], примирение сторон [9, с. 7].
Я. Х. Беков считает, что существуют две
цели подготовки дела: основная (самостоятельная) - обеспечение своевременного и
правильного рассмотрения дела и второстепенная (окончательная) - обеспечение экономии процесса [10, с. 6].
Другие ученые указывают на создание условий «для минимизации возможных потерь
времени и средств, обусловленных возникновением разного рода препятствий в ходе судебного разбирательства дела» [11, с. 14 – 15],
оптимизацию судебного процесса и решение его проблем [12, с. 48 - 58], содействие
выполнению задач гражданского судопроизводства с меньшими затратами усилий и
времени [13, с. 146].
Д. Г. Фильченко полагает, что цель подготовки находится в плоскости определения
такой степени готовности дела, при которой
будет обеспечено правильное и своевременное рассмотрение дела [14, с. 6].
Наряду с дискуссией о формулировках
целей подготовки, некоторые авторы полагают излишним выделение целей стадии
подготовки дела к судебному рассмотрению, ограничиваясь лишь указанием на ее
задачи [1, с. 268 – 269].
Ученые толкуют задачи стадии подготовки достаточно унифицировано. Так,
например, по мнению В. Ф. Ковина, в процессе подготовки дела следует разрешить
следующие задачи: а) определить предмет
доказывания; б) определить состав лиц,
участвующих в деле; в) определить круг доказательств, необходимых для разрешения
дела, и обеспечить их своевременное представление; г) принять должные меры к обеспечению полноты и свободы осуществления участниками процесса их субъективных
прав и обязанностей; д) разрешить вопросы, связанные с назначением дела к судебному разбирательству и подготовкой судебного заседания [4, с. 6]. Н. Л. БондаренкоЗелинская называет следующие задачи:
правовая квалификация спорного правоотношения, то есть определение характера
спорного правоотношения, материальной
нормы права, подлежащей применению;
определение предмета доказывания, то есть

фактических обстоятельств, которые имеют значение для правильного разрешения
дела; определение круга доказательств, необходимых для разрешения дела и обеспечение их своевременного предоставления;
определение состава участников процесса,
их процессуального положения и обеспечение своевременной явки этих субъектов
в суд; содействие урегулированию спора до
судебного рассмотрения (в т. ч. путем примирения) [3, с. 9 – 10]. М. Л. Скуратовский
дополняет задачи, стоящие при подготовке
дела, следующими: установление полномочий суда на рассмотрение данного дела;
принятие всех возможных мер для извещения лиц, участвующих в деле, о судебном
процессе; обеспечение надлежащего состава
суда; организация судебного процесса [6, с. 6].
Подобные взгляды изложены и в работах
других авторов.
По нашему мнению, нет большой практической разницы в том, как будут именоваться ориентиры процессуальной деятельности на стадии подготовки дела к судебному разбирательству – целями или задачами.
Более существенно то, что значительная
часть тех положений, которые позиционируются в науке как задачи стадии подготовки, дают основания усомниться в их достижимости, подрывая тем самым сущность
подготовки дела к судебному рассмотрению
и превращая эту стадию в декларативный
придаток процесса.
Так, например, задачи установления
правоотношения, его квалификации, материальных норм, и т.п. вызывают больше
вопросов, чем способствуют эффективности
судопроизводства. Что значит, что суд устанавливает правоотношение (определяет
его характер)? Каким образом суд должен
сделать это, в ходе каких процессуальных
действий? Как отобразить результат разрешения подобных задач? Какое значение
будут иметь результаты выполненных задач
для дальнейшего хода процесса? Представляется, что указанные выше моменты являются частью технологии правоприменения,
действующей на всех этапах и стадиях судопроизводства. К установлению правоотношения движется суд в течении всего процесса, однако, устанавливает его только в
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судебном решении. До судебного решение
мнение суда о правоотношении может измениться и неоднократно. Правоотношение
– сложная доктринальная конструкция, не
получившая стабильного толкования. Правоотношение имеет элементы, о количестве
и содержании которых идет спор в науке.
Правоотношению свойственна динамика
возникновения, изменения, прекращения.
Какие аспекты правоотношения может и
должен установить суд, тем более, на стадии подготовки, не исследуя доказательств?
По нашему мнению, установление правоотношений представляет собой ориентир, к
которому следует стремиться в ходе рассмотрения дела, однако никак не задачу стадии
подготовки.
Аналогична ситуация с законодательством, подлежащим применению. Исследовав позиции лиц, участвующих в деле, суд
может лишь сделать для себя предварительный вывод о наиболее вероятных правовых основаниях требований и возражений,
о нормах права, подлежащих применению.
На стадии подготовки суд, как правило, не
владеет фактами. Правовая квалификация
возможна лишь в отношении установленных фактов, которые, в свою очередь, устанавливаются преимущественно путем исследования допустимых средств доказывания.
Закончив подготовку, суд знает о средствах
доказывания, которые стороны планируют
использовать для подтверждения своих требований и возражений, однако, не обладает
информацией об их содержании и тем более
об их допустимости. В такой ситуации нельзя говорить о том, что суд определил закон,
подлежащий применению.
Поэтому мы полагаем, что подобные задачи имеют скорее декларативный, весьма
ориентировочный характер.
Задачи определения предмета доказывания, круга доказательств, необходимых для
разрешения дела и обеспечения их своевременного предоставления, вступают в конфликт с действием принципов состязательности и диспозитивности. Каждая из сторон
определила для себя предмет доказывания
и доказательства, необходимые для исполнения бремени доказывания. Возможности
суда повлиять на принятые сторонами реÏðàâî.ua ¹ 3, 2017

шения минимальны. Суд может лишь отказать в исследовании обстоятельств, которые
не имеют существенного значения для разрешения дела. И то, такое решение не может быть принято вне судебного заседания,
без заслушивания сторон по этому вопросу
по правилам состязательной процедуры.
Может ли суд что-то добавить? Поставить на
обсуждение вопросы, на которые стороны не
ссылались? По своей инициативе истребовать доказательства? Предложить сторонам
подать дополнительные доказательства? В
соответствии с действующим законодательством следует дать отрицательный ответ на
поставленные вопросы. Однако, даже если
принять во внимание возможность изменения законодательства и реализации более
гибкого подхода к процессу доказывания,
то такая деятельность суда возможна только лишь после исследования доказательств,
предоставленных сторонами, и в том случае, когда стороны сами не скорректируют
свою позицию в направлении, которое по
мнению суда, в данном случае правильно.
Поэтому задачи определения предмета доказывания, круга доказательств, необходимых для разрешения дела и обеспечения их
своевременного предоставления, являются
весьма спорными.
В отношении таких задач, как установление полномочий суда на рассмотрение
данного дела, обеспечение надлежащего состава суда, организация судебного процесса, мы поддерживаем Я. Х. Бекова в том,
что такие задачи являются универсальными
для любой стадии процесса [10, с. 12]. Поскольку они неспецифичны, то и влияние
их на суть стадии подготовки минимально.
Проблема формулирования как целей,
так и задач подготовки непосредственно обусловлена их производным характером. Не
отрицая того, что подготовка гражданских
дел к рассмотрению направлена на обеспечение своевременного и правильного
рассмотрения и разрешения дела судом, и,
по возможности, в первом же и единственном судебном заседании, полагаем, что эта
установка определяет лишь генеральную
направленность соответствующей стадии и
является недостаточно конкретным для ее
целей. Добросовестное исполнение всего
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объема необходимых процессуальных действий и тщательность подготовки не гарантирует своевременности и правильности
рассмотрения, тем более в первом же судебном заседании. В то же время, цели подготовки должны быть достижимы в пределах
этой стадии, так же, как и должна существовать реальная возможность оценить полноту и эффективность подготовки независимо
от хода и результатов последующих стадий.
Для конкретизации целей подготовки
дела к судебному рассмотрению следует
обратится к причинам обособления этой
стадии. Представляется, что обособление
стадии подготовки обусловлено необходимостью учесть специфику соответствующей
процессуальной деятельности предварительного характера. Речь идет о возможности использования качественно своеобразных процессуальных средств, применение
которых на стадии подготовки допустимо
или эффективно, а на стадии судебного рассмотрения – неэффективно или недопустимо. Своеобразие процессуальной деятельности детерминирует отличие подготовки
от судебного рассмотрения, формирует ее
сущность и является ориентиром в установлении целей. Иначе говоря, подготовка
призвана вобрать в себя ту необходимую
процессуальную деятельность (направленную на повышение эффективности гражданского судопроизводства), которая невозможна или неэффективна на стадии судебного рассмотрения.
Подобный предварительный характер,
требующий специфических процессуальных средств, по нашему мнению, прежде
всего, присущ процессуальной деятельности по установлению субъектного состава
лиц, участвующих в деле, и их правовых
позиций, требований и возражений. Справедливое судебное рассмотрение возможно
только если к нему привлечены все лица,
права или интересы которых могут быть
затронуты будущим судебным решением.
Эти лица должны быть заблаговременно
уведомлены о сути спора, времени и месте
судебного рассмотрения, а также иметь достаточно времени и возможностей для подготовки к участию в судебном рассмотрении.

Ответчик, также как и истец, вправе доказывать свою позицию, а для организации
доказывания ему необходимо время на сбор
доказательств, обращение к суду с ходатайством об их истребовании или о назначении экспертизы и т.д. Эта деятельность не
просто требует времени, она носит предварительный характер, так как должна совершаться до судебного заседания.
Немаловажно и то, что позиция ответчика очень существенна для истца. Возможно, часть требований или обстоятельств
будет признана ответчиком и доказывать
их нет необходимости. Возможно, ответчик
не ограничится отрицанием притязаний
истца, а выдвинет своеобразное правовое
обоснование собственной позиции, которое должно быть проработано истцом для
формирования контраргументов. Таким
образом, позиция ответчика должна стать
известна не только суду, но и истцу, другим
лицам, участвующим в деле.
Установление субъектного состава дела,
привлечение всех заинтересованных лиц,
создание ситуации прозрачности, взаимной
осведомленности о требованиях, возражениях и доказательствах всех лиц, участвующих
в деле, представляет собой ту качественно
своеобразную деятельность предварительного характера, которая должна быть проведена до начала судебного рассмотрения.
Перенесение этого объема процессуальной
деятельности на стадию судебного рассмотрения приведет не только к неэффективности судопроизводства, но и к нарушению
прав и интересов участников процесса, поставит под угрозу законность будущего судебного решения. Соответственно, непосредственные цели подготовки, по нашему
мнению, заключаются в привлечении к участию в деле всех заинтересованных лиц и
выяснении позиции ответчика и иных лиц,
участвующих в деле.
Кроме непосредственных целей подготовки, разрешение которых без ущерба для
всего процесса в целом возможно только на
стадии подготовки, существует ряд вопросов, которые целесообразно рассмотреть на
ранних стадиях процесса. Это вопросы, связанные с доказыванием: истребование доказательств по ходатайству лиц, участвующих
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в деле, назначение экспертизы и т.п. Заметим, что подобные вопросы могут быть разрешены и в судебном заседании. Однако,
чем раньше они будут решены, тем меньше
времени займет судебное рассмотрение. Поэтому целесообразность совершения этих
действий на стадии подготовки продиктована направленностью на сокращение длительности судебного рассмотрения, что побуждает нас квалифицировать разрешение
ходатайств лиц, участвующих в деле, связанных с доказыванием, в качестве дополнительной цели стадии подготовки.
Такие вопросы, как обеспечение иска,
совершение сторонами распорядительных
действий и т.п. подлежат разрешению тогда, когда они возникли, они не специфичны
для подготовки или для судебного рассмотрения. В то же время, они должны быть
разрешены в максимально сжатые сроки.
Поэтому соответствующая процессуальная
деятельность по разрешению подобных вопросов на стадии подготовки является неосновной, однако неизбежна.
Полагаем, что схожий характер имеет
и деятельность суда, направленная на примирение сторон. Примирение сторон – цель
гражданского судопроизводства, наверное,
даже более предпочтительная чем правильное и своевременное разрешение спора. На
поиск возможностей примирения сторон
должна быть ориентирована вся процессуальная деятельность. В тот момент, когда
появились предпосылки для примирения,
суду следует прибегнуть к тем процессуальным возможностям, которые дает ему
законодательство. Несомненно, если возможность примирения существует, то чем
раньше примирение будет достигнуто, тем
лучше.
Принимая во внимание изложенное
выше, нам представляется недостаточно
конструктивным широкое толкование целей стадии подготовки гражданского дела
к судебному рассмотрению за счет декларативных, аморфных и неконкретных положений, исполнение или неисполнение которых не поддается ни проверке, ни оценке.
Эффективности гражданского судопроизводства будет способствовать формирование и закрепление в законодательстве доÏðàâî.ua ¹ 3, 2017

стижимых, реальных и конкретных целей,
соответствующих предварительно-обеспечительному назначению рассматриваемой
стадии. Такими целями, по нашему мнению, являются:
- привлечение к участию в деле всех заинтересованных лиц;
- выяснение позиции ответчика и иных
лиц, участвующих в деле;
- разрешение ходатайств лиц, участвующих в деле, связанных с доказыванием: истребование доказательств, назначение экспертизы, осмотр доказательств и т.п.
Позиционирование указанных выше положений в качестве целей подготовки дела
к судебному рассмотрению не исключает
разрешения универсальных задач судопроизводства, к которым относится способствование примирению сторон, создание
условий для реализации распорядительных
прав сторон, обеспечение иска и т.д.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню цілей
стадії підготовки справи до судового розгляду
в цивільному процесі. Аналізуються представлені в науковій літературі підходи до визначення завдань стадії підготовки. Розглядається проблема можливості досягнення тих
цілей і завдань, які пропонуються в законодавстві і науці. Обґрунтовується доцільність позиціонування залучення до участі в справі всіх
зацікавлених осіб, а також з’ясування позиції
відповідача та інших осіб, які беруть участь у
справі, в якості безпосередніх цілей стадії підготовки.
Аргументується висновок про те, що додатковою метою стадії підготовки є також
дозвіл клопотань осіб, які беруть участь у
справі, пов’язаних з доведенням.
Ключові слова: ефективність цивільного судочинства, підготовка справи до судового
розгляду, мета, стадія, судовий розгляд.

SUMMARY
Article is devoted to a research of the purposes
of a stage of preparation of matter for judicial
review in civil process. The approaches to definition
of problems of a stage of preparation presented
in scientific literature are analyzed. The problem
of a possibility of achievement of those purposes
and tasks which are offered in the legislation and
science is considered. The expediency of positioning
of attraction to participation in business of all
interested persons and also clarifications of a
position of the defendant and the other persons
participating in business as the direct purposes of a
stage of preparation is proved. A conclusion that the
additional purpose of a stage of preparation is also
permission of petitions of the persons participating
in business, connected with proof is reasoned.
Keywords: efficiency of civil legal proceedings,
preparation of business for judicial review, purpose,
stage, judicial review.
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На основании анализа правовой природы
таких категория в теории права, как унификации и гармонизации, в статье определяется особенность современного состояния
гармонизации договорного права ЕС. Автор
определяет виды и формы гармонизации договорного права ЕС, приводит тезисы в пользу
и против таких процессов.
Автор сосредоточил внимание на возможности и целесообразности создания единого
кодифицированного акта в сфере договорного
права ЕС и возможных последствиях такой
унификации.
По результатам сделан вывод о том, что
необходимость унификации договорного права
ЕС вызвана неоднородностью норм различных национально-правовых систем, регулирующих договорные отношения в рамках ЕС.
Ключевые слова: soft law, мягкое право,
гармонизация, унификация, когерентность,
договорное право ЕС, компетенция.
Вступ
Однією з найважливіших проблем законодавства в глобальному світі є те, як боротися з розбіжністю національних правових
режимів. З моменту виникнення національного законотворчого процесу, завдання по
створенню правових норм стояло в основному перед національними законодавчими та
судовими органами. Вони створюють акти
для відносно однорідного суспільства, яке
зазвичай характеризується спільною мовою
та культурою. Однак у результаті посилення
глобалізації ця класична картина на сьогодні
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

швидко змінюється. Якщо закон повинен зберігати свою роль регулятора суспільних відносин (незалежно від того, що це вже не національний, а наднаціональний рівень), важливою є розробка нових способів прийняття
закону та його змісту, а також процесів його
реалізації. При цьому необхідно відповісти на
кілька фундаментальних питань, одне з яких
полягає в тому, чи повинні законодавці реально прагнути до єдиного договірного права, як у національному правопорядку, або ж
сприяти різноманітності юрисдикцій та змісту таких норм. Інше питання: навіть якщо є
необхідність гармонізувати чи уніфікувати закон - чи є ця однаковість взагалі можливою з
огляду на розбіжність правових порядків та
правових культур у сфері договірного права.
Контрактне право в Європі характеризується його різноманітністю. У межах ЄС
існують принаймні три різних типи режимів контрактного права. По-перше, кожна
держава-член має свій власний національний контрактний закон, що означає, що в ЄС
в даний час їх існує 28. На додаток до цих
національних режимів існує сукупність правил щодо договірного права, яка має європейське походження. Цей набір складається
з швидко зростаючої кількості директив та
регламентів, розроблених ЄС. По-третє, існує міжнародний режим, створений, у тому
числі, Конвенцією про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року. Хоча
цей режим не є спеціально європейським,
він відіграє важливу роль у правовому полі
ЄС.
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Європеїзація договірного права нерозривно пов’язана з такими термінами, як
уніфікація та гармонізація, обсяг, співвідношення та види яких до сьогодні викликають
жваві дискусії в науковій сфері. У зв’язку із
чим для розуміння процесів, що відбуваються в ЄС щодо створення єдиних правових
норм у сфері договірного права, важливим
є глибокий аналіз цих явищ у контексті тих
правових та політичних явищ, що мають місце на сьогодні в ЄС.
Аналіз основних досліджень і
публікацій
Питанням процесів уніфікації та гармонізації договірного права ЄС неодноразово
приділяли увагу такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як: Дж. Бергер, О. Гайдулін,
Ф.Гомез, О. Демін, В. Денисов, А. Довгерт,
І. Діковська, К. В. Еббот, О. Київець, Д. Ландо, О. Ландо, В. Мак, О. Мережко, Дж. Нолан,
В.Плавич, Л. Сенден, Д. Снідал, Р. Стефанськи, Р.Стефанчук, Г.Фединяк, Я.Функ та ін.
Метою наукового дослідження є виокремлення видів та методів гармонізації договірного права в розрізі її ефективності та
доцільності формування єдиного правового
поля на рівні ЄС щодо врегулювання суспільних відносин у сфері договірного права.
Виклад основного матеріалу
У сучасному світі тенденція уніфікації і
гармонізації міжнародного приватного права, як і права взагалі, на наш погляд, найбільш яскраво проявляється в умовах інтеграції, яка відбувається в країнах Європи, в
першу чергу, в межах ЄС.
Багато західних правознавці говорить
про тенденцію «європеїзації права». Процес
європеїзації, який ще два-три десятиліття
тому видавався чимось химерним, неможливим і недоцільним, на сьогодні охопив
більшу частину приватно-правових сфер [2,
р. 135]. Спостерігається посилення європейського впливу на національне приватне право. Крім окремих директив і регламентів, ведеться складна робота над спільними актами
у сфері європейського договірного права [1,
р. 165], що свідчить про всеосяжність нормотворчості в ЄС.

Необхідно відзначити, що «європеїзація»
приватного права в цілому виглядає як досить суперечливий процес; він сприймається дуже неоднозначно як різними інститутами ЄС, так і представниками громадськості.
У політичних і академічних колах йдуть досить гострі дискусії з цього питання. На зміст
цього процесу накладають свій відбиток особливості структури і функціонування ЄС,
розподіл компетенції між його інститутами
та державами-членами, закріплені установчими договорами, прийнятими протягом
його більше ніж піввікового існування.
Однак варто констатувати, що ЄС є одним із гарних прикладів успіху гармонізації.
Рішення ЄС через директиви та регламенти
є прикладом гармонізації, оскільки вони потребують транспозиції у внутрішню правову
систему держави-члена. Вони можуть бути
перенесені через законодавство і є досить
гнучкими, щоб поширюватися на національні органи держав-членів, які мають різні
правові режими, що дозволяє встановити
правові норми, враховуючи закони державчленів. Разом із тим варто зазначити, що
розпорошення норм договірного права ЄС у
величезній кількості актів вторинного права
ЄС не завжди сприяє їх адекватному та повноцінному застосуванню.
Шлях до гармонізації - це не просто прагнення; її процес включає залучення приватних організацій, державних установ та
наднаціональних структур, які намагаються
вирішити проблеми, пов’язані із розумінням
спільного договірного закону та політики
у цій сфері. Незважаючи на приріст темпів
процесів гармонізації впродовж останніх
кількох років, у тому числі шляхом постановки питання про доцільність створення
єдиного кодифікованого акту на рівні ЄС,
усе ще існує низка інститутів договірного
права, що унормовані на рівні національних
правових режимів, але не мають належного
правового механізму на рівні ЄС. Зокрема,
це стосується загальних положень про договір, що на сьогодні фактично відсутні у правовій системі ЄС і мають місце лише в актах
soft law.
У цьому дослідженні ми не ставимо за
мету визначити класифікацію способів, видів
та методів гармонізації договірного права, а
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лише окреслимо погляд науковців на ці питання та можливі варіанти конфігурацій при
формуванні конструкції договірного права
ЄС.
Загалом виділяють два способи гармонізації: пасивну або активну гармонізацію. Активна гармонізація передбачає включення
узгоджених правових приписів у національні правопорядки, тоді як пасивна гармонізація реалізується за допомогою добровільних
угод чи директив [5, р. 258].
У сфері корпоративного права Томас Пападопулос розрізняє додаткову та мінімальну гармонізацію [10, р. 10]. Додаткова гармонізація дозволяє сторонам застосовувати
свої національні норми та застосовувати норми директив окремо для внутрішнього ринку та окремо для комерційних відносин в
межах ЄС. З іншого боку, мінімальна гармонізація використовує єдиний обов’язковий
мінімальний набір єдиних правил, які слід
запровадити в кожній державі-члені, що гарантує схожу правову систему в межах усіх
країн-членів ЄС.
Джуліо Бонілла також визначає два типи
гармонізації: позитивну та негативну [6, р. 87].
Позитивна гармонізація передбачає наявність інструменту гармонізації, який містить
цілі гармонізації та процедури для розробки відповідного акту, такого як конвенція. З
іншого боку, коли різні сторони досягають
певного рівня гармонізації без необхідності створення єдиного міжнародного інструменту, такі процеси автор визнає негативною гармонізацією.
На думку Фернандо Гомеса, існують різноманітні механізми гармонізації: юридична
гармонізація шляхом конвергенції правових
систем, юридична гармонізація через скоординовані дії та юридична гармонізація через
політичне рішення [4, р. 490]. У першому випадку, при юридичній гармонізації шляхом
конвергенції існує набір спонтанних та нескоординованих дій щодо прийняття правил, що застосовуються в різних правових
режимах, у другому випадку, різними країнами здійснюються узгоджені дії для досягнення гармонізації шляхом переговорів про
спільний наднаціональний акт, а в останньому випадку - високою політичною волею
приймають рішення запровадити єдиний
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

набір правил шляхом застосування сили до
конкретного правового режиму.
Юнджі Накагава визначає 3 види гармонізації: взаємне визнання, екстериторіальне
застосування та прикордонний контроль [7,
р. 10]. Взаємне визнання дозволяє країні
зберігати існуючі правові норми, оскільки
не вимагається уніфікація стандартів. Екстериторіальне застосування виникає у випадку, коли країна застосовує правову систему
іншої країни. І останнє, коли немає інтересу
до гармонізації, взаємного визнання або екстериторіального застосування, може мати
місце прикордонний контроль - коли регулюючі органи можуть забезпечити посилення одностороннього контролю на кордоні з
метою забезпечення ефективності регулювання.
В окремих випадках мінімальна гармонізація не може бути кращим рішенням для
полегшення правозастосування в межах регіональних чи міжнародних правових порядків. У такому випадку мова йде про необхідність уніфікації.
Гармонізація відрізняється від уніфікації,
оскільки остання має на меті замінити кілька
правових режимів однією єдиною системою.
З іншого боку, уніфікації прагне усунути відмінності, координувати та створювати стандарти між різними законодавчими актами та
підкреслити добровільну участь заінтересованих сторін, зберігаючи порядок на основі
поваги до правових традицій членів. Гармонізація не реалізує юридичних рішень, але
прагне наблизити різні правові рамки, однак,
уніфікація, з іншого боку, замінює існуючу
правову систему новим правовим порядком.
Гармонізація та уніфікація є різними
правовими явищами. Перше виходить з
того, що різні законодавчі органи приймають нормативні акти, розроблені із схожим
змістом, але дозволяють окремим членам
приймати власні акти для спільної мети; в
той час як уніфікація передбачає прийняття
всіх правил єдиним нормативним актом. Загальні засади побудови різних правових систем можливо об’єднати за допомогою консолідації, гармонізації, уніфікації [9, р. 1038].
Якщо говорити про кодифікацію договірного права ЄС, то варто вказати, що залежно
від політичної ситуації в межах ЄС, останнє
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десятиріччя доцільність чи недоцільність її
проведення є предметом жвавих обговорень
як на рівні інституцій ЄС, так і на рівні наукової спільноти.
На сьогодні основним завданням дослідницької групи з розробки Європейського
цивільного кодексу є запровадження такого ефективного правового механізму, який
би забезпечив пошук комбінування альтернативних методів визначення загальних принципів і засад договірного права в
національних правових системах і традиційних методів уніфікації, як завершальної
стадії, що повинна призвести до прийняття
обов’язкового нормативного акту. Форма
такого інструменту, однак, до сьогодні обговорюється. Деякі автори переконані в тому,
що спосіб повного об’єднання матеріального
приватного права є на сьогодні обтяжливим
і непрактичним, і тому кодекс повинен йти
перевірений часом шляхом загальних принципів. Інші ж автори дивляться далі і стверджують, що ЄС не має достатньої юридичної
сили для прийняття будь-якого складного
цивільного кодексу.
Недостатність політичної волі інститутів ЄС, ефективна робота професійних
об’єднань, спеціалізованих організацій, груп
науковців сприяє розробці та поширенню
приватних кодифікацій, у тому числі у сфері
договірного права. Однак варто вказати, що
не варто покладати на такі приватні кодифікації силу та значення автономних правових
систем, їх варто розцінювати лише як засіб
міжнародного комерційного праксису ліквідації прогалин між національними правовими режимами. Незважаючи на все це, вони
мають істотне значення, оскільки вони документують суспільні потреби в правовому регулюванні і можуть служити імпульсом для
подальшої правотворчої діяльності.
Якщо говорити про противників будьяких механізмів, пов’язаних із узгодженням
правових порядків, то варто відзначити, що
Ерін О’Коннор стверджує, що гармонізація
не забезпечить необхідної довіри для комерційних операцій і що сторони можуть рішуче виступати проти нових правил гармонізації, якщо вони заінтересовані у власній
позиції [8, р. 506]. Для споживачів ускладненою є можливість повного ознайомлення з

гармонізованим законодавством інших держав-членів, що ускладнює процес роздрібної
торгівлі, особливо електронної (наприклад,
клієнт, який проживає у Франції, здійснює
покупку на веб-сайті, розташованому в Німеччині).
Бертран Кретез стверджує, що правила,
які запроваджуються шляхом гармонізації,
іноді бувають складнішими та менш повними, ніж національне законодавство до гармонізації [3, р. 346]. Крім того, вона не усуває юридичну конкуренцію, яка перешкоджає підвищенню ефективності норм. Автор
констатує, що гармонізація може створити
стагнацію закону і сформувати такі правила,
які не підходять для змін, що відбуваються у
міжнародному комерційному обороті.
Юнджі Накагава стверджує, що деякі переговори щодо гармонізації проводяться за
зачиненими дверима з обмеженою кількістю
експертів із числа представників інституційних органів, результати таких переговорів
реалізуються через адміністративні заходи,
які належно не обговорюються та не сприймаються національними законодавчими органами [7, р. 357]. Представники спільнот,
як правило, заперечують проти цього процесу, гальмуючи перебіг переговорів та витрачаючи час та ресурси.
Разом із тим ті, хто виступають прихильниками гармонізаційного вектору, стверджують, що ґрунтовні розбіжності між законодавчими нормами є фактично причиною
необхідності гармонізації права. Одній країні доводиться пристосовуватися до складної
системи іншої держави, інвестувати час, гроші, щоб інтегруватися з іншим законом (що
є ризикованим і перешкоджає комерційним
відносинам), що порушує фактично побудову спільного ринку. Крім того, закони країнчленів - це більше ніж просто набір правил,
вони є частиною культурної спадщини країни, яка впливає та піддається впливу звичаїв
та традицій, що ускладнює перехід цих країн на нове законодавство [11, р. 432].
Ми переконані, що гармонізація у будьяких формах та методології її реалізації, незважаючи на усі перестороги, є правильним
інструментом боротьби з правовою невизначеністю шляхом створення відповідних
інструментів, що врегульовують договірне

135

Ì³æíàðîäíå ïðàâî

право, що принесе користь усім потенційним
суб’єктам договірних відносин. Незважаючи
на те, що європейське договірне право перебуває на стадії формування та удосконалення, впродовж останніх трьох десятиліть було
зроблено багато зусиль, як це можна побачити в Плані дій щодо гармонізації договірного
права в ЄС та в Зеленій книзі європейського
контрактного права, в яких пояснюються варіанти політики досягнення прогресу щодо
європейського контрактного права для споживачів та комерційних суб’єктів.
Варто також заначити, що процес гармонізації договірного права ЄС не є легким
процесом, він потребує значних економічних, політичних, часових витрат. Для того,
щоб вдало розробити і впровадити спільний
європейських акт у сфері договірного права,
інститутам ЄС потрібно буде: зібрати достатню кількість достовірних свідчень про фактичний стан відносин, які потрібно врегулювати; розглянути певний діапазон альтернатив для кожного інституту договірного права; оцінити ймовірний вплив регуляторних
альтернатив на позицію відповідних осіб та
груп; розробити єдиний акт, що може бути
вартісним залежно від виду та тривалості
його розробки; інвестувати політичний капітал, щоб переконати суспільство в перевагах розробленого законодавства та подолати
опозицію з боку тих груп, яким може бути завдана шкода таким оновленим регулювання.
Усі ці підготовчі заходи для реалізації
амбітної мети по унормуванню договірного
права на рівні ЄС вже мають складні політичні та економічні наслідки, і це навіть абстрагуючись від витрат усіх видів, які слідують на стадії впровадження та виконання
такого акту. І значна частина цих витрат не
буде залежати від числа суб’єктів, які отримають користь від нового правового режиму. Частина від цих витрат не буде істотно
відрізнятися, якщо такий акт буде прийнятий у юрисдикції з населенням 1 мільйон,
або в з населенням 100 мільйонів. Таким чином, законодавча реформа, яка, можливо, не
є економічно ефективною, якщо вона потребує окремого прийняття кожною державоючленом, може бути економічно ефективною,
якщо вона буде прийнята на європейському
рівні.
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

Гармонізаційний підхід європейського законодавства може бути ще ефективнішим, якщо врахувати обсяг та складність
конструкції такого акту, як єдиний європейський акт у сфері договірного права.
Масштаб та складність предмету, ймовірно,
роблять ці витрати на законотворчі процеси
(наприклад, політичний капітал) більш ніж
пропорційними.
Висновки. На закінчення можна стверджувати, що різниця між різними правовими
режимами буде зменшена у процесі створення ефективного єдиного наднаціонального
правопорядку, якщо процес гармонізації
буде успішним. Сторони, які беруть участь
у договірних зобов’язаннях, незалежно від
юрисдикції, будуть мати змогу користуватись такими правовими нормами, до яких
вони будуть готові, і будуть довіряти такій
правовій визначеності. Результати гармонізації у будь-якому їх прояві поступово набудуть максимального поширення та дії, сприяючи комерційним відносинам як у межах
держав-членів ЄС, так і на рівні внутрішнього ринку ЄС. Такі позитивні результати можуть бути досягнуті за допомогою правильних інструментів гармонізації, спрямованих
на задоволення потреб сторін, зацікавлених
в ефективному укладенні та виконанні договору, зменшенні договірних витрати.
Звісно, існує на сьогодні низка пересторог щодо гармонізації договірного права
ЄС, у тому числі щодо вибору форми такої
гармонізації. Незважаючи на те, що окремі
інститути договірного права, такі як захист
прав споживачів, мають більший обсяг гармонізованих норм, протягом останніх десятиліть прогрес в інших напрямках помітний,
у тому числі у зв’язку і з розробкою DCFR,
який продемонстрував можливість створення єдиного акту ЄС щодо загальних положень договірного права, який максимально
враховуватиме особливості різних правових
режимів, що представлені в ЄС. Проте цей
процес відбувається і мусить відбуватись поступово і, можливо, в окремих випадках, має
ознаки примусовості, але варто констатувати, що культура застосування наднаціональних (міжнародних) правових норм на сьогодні ще не має того найвищого рівня, який
потрібний для ефективного функціонування
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АНОТАЦІЯ
На підставі аналізу правової природи таких категорій у теорії права, як уніфікації та
гармонізація, у статті визначається особливість сучасного стану гармонізації договірного
права ЄС. Автор визначає види та форми гармонізації договірного права ЄС, наводить тези
на користь та проти таких процесів.
Автор зосереджує увагу на можливості та
доцільності створення єдиного кодифікованого
акту у сфері договірного права ЄС та можливих наслідках такої уніфікації.
За результатами зроблено висновок про
те, що необхідність уніфікації договірного права ЄС викликана неоднорідністю норм різних
національно-правових систем, що регулюють
договірні відносини в межах ЄС.
Ключові слова: soft law, м’яке право, гармонізація, уніфікація, когерентність, договірне
право ЄС, компетенція.

SUMMARY
Based on the analysis of the legal nature such
category as unification and harmonization in the
theory of the right, in article the feature of the
current state of harmonization of the EU contract
law defined. The author defines types and forms
of harmonization of the EU contract law, brings
theses into advantage and against such processes.
The author has concentrated attention to
opportunities and expediency of creation of the
uniform codified act in the sphere of the EU contract
law and possible consequences of such unification.
Because of the conducted research, the conclusion
drawn that the necessity of standardization of the
contract law of the EU is caused by heterogeneity
of regulations of various national systems of law
governing contractual relations within the EU.
Keywords: soft law, harmonization, unification,
coherence, EU contract law, competence.

внутрішнього ринку ЄС та й, по суті, світового комерційного обороту. Необхідність гармонізації повинна супроводжуватися правильними знаннями та інформуванням у цій
сфері, застосування таких правил повинно
бути підкріплено мотивацією для державчленів.
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Для успішної комунікації необхідно володіти: здоровим глуздом, справжнім бажанням та
істинними моральними рисами.
Арістотель
Постановка проблеми
Сучасні демократичні стандарти судочинства вимагають забезпечення справедливого та ефективного судового провадження, яке відкрите для громадськості.
Одним із пріоритетних напрямків демократизації в сучасній Україні є створення
ефективної системи комунікації між судами
та суспільством.
Актуальність дослідження зумовлюється тим, що суспільство потрібно інформувати про те, що відбувається в судовій
владі, адже найбільше людей лякає невідомість. Якщо якесь явище залишається незрозумілим, воно доповнюється домислами
і негативною інформацією, яка інколи подається на шпальтах газет, лунає з екранів
телевізорів тощо. Абсолютно нікого не цікавить, яке навантаження в судах, строки
розгляду справ, неналежне матеріальнотехнічне забезпечення судів, але одна конкретна «резонансна» справа може викликати величезну зацікавленість громадськості
й багато чого сказати про роботу всієї судової системи. Адже підвищення рівня довіри
громадян до суду – це найважливіша мета
для судової гілки влади, яку можна досягнути виключно шляхом ефективної комуÏðàâî.ua ¹ 3, 2017

нікації з суспільством, у тому числі і через
засоби масової інформації.
Аналіз наукових досліджень і публікацій показує, що спектр вивчення ефективної комунікації суттєво поглиблюється.
Розуміння засад комунікативної філософії
прийшло до нас порівняно недавно. Досить швидко ідеї, викладені в роботах таких всесвітньо визнаних філософів та психологів, як Арістотель, К.О.Апель, О. Больнов, Й. Бордвік, М. Бубер, Б.Ван Каам,
Ю. Габермас, Г. Лассвелл, Н.Луман, М. Рідель, У. Шрамм, Ю. Хабермас К. Ясперс та
інших, захопили українських дослідників.
Вчені Інституту філософії Національної
академії наук Л. Ситниченко та О. Єрмоленко першими відкрили українським читачам «поняттєвий обрій» філософії комунікації, переклали класиків комунікативної
філософії українською мовою [1]. Сьогодення диктує нам свої вимоги впровадження
новітніх принципів комунікації у сферу всіх
сфер життєдіяльності, у тому числі і у сфері
правосуддя.
На думку Голови Ради суддів України,
судді Верховного Суду Сімоненко В. М.,
адміністративна досконалість роботи суду,
професіоналізм суддів та працівників апаратів судів, ефективна комунікація з громадськістю, максимальна прозорість діяльності судів, сучасні інноваційні технології –
все це в комплексі забезпечує ефективність
правосуддя загалом, а отже, довіру суспільства до судів.
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Виклад основного матеріалу
З цією метою вважаємо за доцільне проаналізувати міжнародні джерела права, які
регламентують забезпечення принципу
публічного здійснення правосуддя. Так,
частина 1 статті 6 Європейської Конвенції
про захист прав людини та основоположних свобод містить положення про те, що
«кожен має право на... публічний розгляд
його справи... незалежним і безстороннім
судом... Судове рішення проголошується
публічно, але преса і публіка можуть бути
не допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в
інтересах моралі, громадського порядку чи
національної безпеки в демократичному
суспільстві, якщо того вимагають інтереси
неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або – тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, – коли за особливих обставин публічність розгляду може
зашкодити інтересам правосуддя»[4].
Право на публічний розгляд справи також зафіксовано в пункті 1 статті 14
Міжнародного пакту про громадянські та
політичні права [7] та документах ОБСЄ,
зокрема, в Документі Копенгагенської наради Конференції щодо людського виміру
НБСЄ (див. пункти 5.16, 12) [2].
Відповідно до принципу публічного
здійснення правосуддя, громадськість має
право бути поінформованою через медіа
про стан організації судочинства, а суди
зобов’язані забезпечити доступ журналістів та інших працівників ЗМІ на судові
процеси. Представникам засобів масової
інформації, як і будь-яким іншим громадянам, надається право бути присутніми
на публічних судових слуханнях та під час
проголошення судових рішень без дискримінації та вимог попередньої акредитації.
Журналісти мусять мати право заздалегідь одержати доступ до інформації про
заплановані судові процеси та право отримувати копії публічно оголошених судових
рішень. Винятки із цього правила можуть
встановлюватись лише тоді, коли цього вимагають більш вагомі інтереси суспільства
чи особи.
Так, у рішенні Європейського суду
з прав людини (ЄСПЛ) у справі «Санді

Таймс» проти Сполученого Королівства»
(1979) чітко сформульована роль, яку виконують засоби масової інформації та суди
в демократичному суспільстві [10]. Якщо
місією судів є вирішення спорів, то засоби
масової інформації виступають комунікаційним каналом, через який громадськість
отримує інформацію про діяльність суду,
про перебіг справ, які він розглядає. Суд зазначив, що «попереднє обговорення може
відбуватися і в інших місцях: чи то спеціальні журнали, чи то широка преса, чи громадськість». Значення такого обговорення
полягає в тому, що суспільство одержує
можливість отримувати інформацію про
стан судових справ та систему судочинства
загалом і відповідним чином їх оцінювати.
Проте, як зазначено в рішенні Суду, «ЗМІ
не мають виходити за межі, встановлені в
інтересах належного здійснення правосуддя, хоч на них також лежить і обов’язок
поширювати інформацію та погляди щодо
самої діяльності судів, так само як і щодо
інших сфер, які становлять безсумнівний
суспільний інтерес... Якщо інформація про
судовий процес поширюється в такій формі, що веде до формування в громадськості
власної думки про винуватість чи невинуватість особи ще перед рішенням суду, то
це може викликати неповагу та недовіру до
суду».
Таким чином, перебираючи на себе
роль суду і самостійно відповідаючи на питання про винуватість чи невинуватість тієї
чи іншої особи, засоби масової інформації
виконують невластиві їм функції, тим самим породжують шкідливі практику.
Поряд з цим у демократичному суспільстві суди не можуть залишатися поза межами громадської дискусії щодо ефективності органів влади. Громадськість має бути в
належний спосіб поінформована про стан
речей у судовій системі. Тому критика різних аспектів судочинства, до якої вдаються
журналісти, є не лише можливою, а за певних обставин і цілком виправданою.
У рішенні Європейського суду з прав
людини (ЄСПЛ) у справі «Де Ґаєс та Ґійзельс проти Бельгії» (1997) суд також визнав, що «судді мають бути захищені від
деструктивних випадів з боку ЗМІ, що не
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базуються на жодній фактичній підставі».
Водночас, якщо критика судових проблем
або окремих суддів спирається на «належні та ретельні журналістські розслідування,
що є частиною громадського обговорення
важливих суспільних проблем», то підстав
обмежувати свободу засобів масової інформації немає [11].
Отже, одним із стандартів взаємодії
між судами та ЗМІ в демократичному суспільстві є принцип, відповідно до якого
ЗМІ мають право і обов’язок висвітлювати
проблемні питання у сфері правосуддя, обговорювати та критикувати діяльність судової гілки влади. Але зазначена критика
має ґрунтуватись на перевірених фактах,
судді та судові службовці мають бути захищеними від безпідставних звинувачень та
узагальнень.
Одним із міжнародних стандартів, на
якому базується взаємодія між судами та
ЗМІ, є публічне здійснення правосуддя.
Лише публічність дає можливість суспільству контролювати діяльність судової влади, стимулює учасників процесу діяти чесно і професійно. З іншого боку, публічна діяльність судів сприяє їх відкритості та прозорості, а відтак – є необхідним підґрунтям
для підтримання довіри до судової гілки
влади.
Узагальненням позиції Організації
Об’єднаних Націй з питань взаємодії судів
та ЗМІ є твердження про те, що «функцією
та правом ЗМІ є збір та поширення серед
громадськості інформації, висловлювань та
критичних тверджень про судочинство, а
також висвітлення судових справ до, після
та під час судового розгляду, не порушуючи
при цьому презумпцію невинуватості» [6].
Конституцією України закріплено право кожного вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію
усно, письмово або в інший спосіб – на свій
вибір. Однак здійснення цих прав може
бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності
або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для
охорони здоров’я населення, для захисту
репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одерÏðàâî.ua ¹ 3, 2017

жаної конфіденційно, або для підтримання
авторитету і неупередженості правосуддя.
Обмеження доступу до інформації та порядок її надання здійснюється відповідно до
Закону України «Про доступ до публічної
інформації» [3]. Подібні застереження прийняті й у міжнародному праві, але якщо
обмеження вводяться задля втілення демократичних цінностей. Кодекс належної адміністративної поведінки службовців Генерального секретаріату Ради Європейського
Союзу у їхніх професійних стосунках з громадськістю та Кодекс належної адміністративної поведінки у стосунках з громадськістю, прийнятому Європейською комісією,
визначають стандарти відкритості та надання інформації, а також обробки запитів.
Відповідно до їх положень, вся інформація,
якщо вона не захищена окремим законом,
повинна надаватися без ускладнень і в повному обсязі. Про причини відмови у наданні інформації автор запиту обов’язково
повідомляється [8].
Отже, журналісти та ЗМІ мають право
збирати та поширювати серед широкого
загалу інформацію про діяльність судової
гілки влади та про розгляд справ у судах.
За ними визнається право повідомляти не
лише нейтральну інформацію, а й критичні
висловлювання про перебіг судового процесу. При цьому інформування громадськості
може відбуватись не лише тоді, коли розгляд справи завершено і рішення суду
оприлюднене, а й до початку судового розгляду та під час судових слухань. У той же
час важливо, щоб засоби масової інформації
відповідально ставились до висвітлення судових процесів і не виходили за встановлені
межі, адже саме засоби масової інформації
розставляють акценти, а відсутність налагодженої комунікації ускладнює роботу судів,
створює негативний імідж судової системи,
провокує недовіру й агресію громадян. У
зв’язку з цим налагодження ефективної комунікації є надзвичайно важливим завданням, яке стоїть на даний час перед всією
судової гілкою влади, як всередині, так і з
широким колом громадськості та ЗМІ.
Проаналізовані вище численні міжнародно-правові акти свідчать про важливість розроблення комунікаційної стратегії
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судової влади. На сьогоднішній день вони
є вкрай актуальними для країн, що запроваджують європейські демократичні стандарти в суспільному житті, зокрема й для
України, яка у своїй Конституції закріпила
курс на побудову демократичної правової
держави та громадянського суспільства.
Отже, необхідними інструментами дотримання демократичних принципів публічності, гласності та відкритості при здійсненні правосуддя та забезпечення конституційних прав громадян на інформацію – є
формування і розвиток ефективної інформаційно – комунікаційної інфраструктури в
судові системі. Для цього потрібен постійний та конструктивний діалог суспільства
та суду, а також впровадження новітніх організаційних, науково-технічних, методичних та інших інформаційних механізмів.
Це все є основою високих стандартів професійності та ефективності при здійсненні
правосуддя.
Сьогодні нараховують понад сто визначень поняття «комунікації». У найширшому контексті комунікація визначається як
будь-який контакт з іншою людиною чи
будь-яка взаємодія. У вузькому значенні
слова, як процес взаємообміну змістом, передача і прийняття повідомлень. Але найчастіше комунікація трактується як процес
обміну інформацією та змістовим значенням між двома або більше людьми (тобто
передача інформації). Зміст поняття «комунікація» є неуніфікованим і з розвитком
суспільства та комунікаційних технологій
швидко змінюється, як і сфери комунікації
[5, с.7].
Комунікація – це тривалий процес пошуку порозуміння і згоди, а отже, досягнення результату. Її слід розуміти як різновид
взаємодії між тими чи іншими суб’єктами
інформаційного впливу за посередництвом
певного визначеного об’єкта, тобто повідомлення. Мова йде про взаємодію окремих
людей, груп людей, соціальних інститутів,
суспільства в цілому.
Загалом поняття комунікація сьогодні
вживається у значенні:
- соціальної комунікації, спілкування
між людьми та іншими соціальними інститутами і суб’єктами;

- телекомунікації або зв’язку за допомогою технічних засобів;
- певної системи, за допомогою якої забезпечується сполучення між віддаленими
об’єктами (наприклад, підземні, транспортні комунікації тощо).
На даному етапі розвитку сучасної науки існують дві концепції визначення поняття «комунікація» :
- лінійний процес передачі повідомлень
від одного або кількох відправників адресатам
- процес формування поглядів і обміну
ними.
Найвпливовіший британський дослідник масмедійних технологій, сучасної телевізійної культури і теорії медіа й медіамистецтва Дж. Фіске об’єднував дві концепції
та визначав поняття «комунікація» як процес соціальної взаємодії за допомогою інформаційних повідомлень.
«Комунікація» (лат. сommunicare, англ.
сommunication) означає «спілкування, перебування у зв’язку, взаємодія, поєднання».
Комунікація – це процес обміну інформацією між двома й більше суб’єктами. Найпростіша модель комунікації – це джерело
(відправник), яке відправляє повідомлення
певному суб’єкту – отримувачу інформації,
натомість отримує реакцію – так званий
зворотний зв’язок [12, c. 6].
Судова влада, як соціальний інститут,
здійснює соціальні комунікації для спілкування з суспільством, налагодження і
підтримки контактів з партнерами і опонентами.
На нашу думку, поняття «комунікація»
являє собою двосторонній (багатосторонній) обмін інформацією (повідомленнями), при якому одержувач інформації
аналізує (вивчає), реагує на інформацію
відправника, виникає діалог (зворотній
зв’язок) між усіма учасниками комунікаційного процесу.
Здатність налагоджувати стосунки у
системі владно-управлінських відносин самим безпосереднім чином пов’язана з наявністю ефективної комунікації, вмінь і навичок застосовувати прийоми спілкування, і
що не менш важливо, необхідних для цього
ресурсів. В інформаційному суспільстві від
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рівня володіння засобами комунікації залежить становище в системі владних відносин тих чи інших її суб’єктів, які в результаті цього можуть або втратити, або набути
конкурентоздатність на ринку управлінських послуг.
По-перше, вона має бути чітко спрямована на донесення до суспільства таких суспільно значимих ідей, які були б зрозумілими і прийнятними для більшості громадян.
Для цього структури, які відповідають за
комунікації в органах державної влади, повинні узгодити перелік проблем, які є суспільно значимими.
По-друге, важливим завданням комунікаційного впливу всіх, без винятку, державно-управлінських структур має стати
поширення та розповсюдження соціально
важливої інформації.
По-третє, для досягнення результативності здійснюваної комунікації необхідна дієва система постійного зв’язку між
державно-управлінськими структурами та
авторитетними, впливовими інститутами
громадянського суспільства, внаслідок чого
стає можливим забезпечення з боку останніх підтримки тих рішень, які ними готуються і приймаються.
По-четверте, важливим завданням комунікації є презентація суб’єктів управлінської діяльності як інститутів державної
влади і впливових, активних учасників суспільного життя.
Владно-управлінська
комунікативна
взаємодія передбачає:
1) взаємний обмін інформацією, а саме:
– передачу значущої інформації та забезпечення її розуміння всіма учасниками комунікативного процесу;
2) активну взаємодію суб’єктів комунікації, починаючи з оцінки, сприйняття
чи несприйняття інформації і закінчуючи
об’єднанням з метою організації спільної
діяльності, у процесі чого формується взаєморозуміння, суперництво чи конкуренція;
3) порозуміння між учасниками комунікації;
4) підвищення рівня довіри до владних
інституцій з боку суспільства [ 5, с.80].
Вказаний вище взаємозв’язок варто
розглядати як інформування, взаємовплив,
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

досягнення порозуміння. Зміст комунікації залежить від її мотивів і цілей, знання
предмета комунікації, дотримання морально-етичних принципів комунікативної взаємодії та володіння психологією комунікації.
Стратегія розвитку судової системи в
Україні на 2015-2020 роки, затверджена
Радою суддів України 11 грудня 2014 року,
передбачає ряд заходів розбудова окремих
можливостей судової системи у сфері комунікацій та PR:
1. Cтворення Комітету з питань комунікацій у Раді суддів України.
2. Cтворення та забезпечення належного функціонування прес-центру. при Раді
суддів України, підрозділів по роботі з пресою в усіх апеляційних округах
3. Підготовка офіційних регламентів з
чіткими умовами доступу та участі громадян у засіданнях Ради суддів України, своєчасне попереднє оголошення порядку денного засідань та застосування Радою суддів
України регламентів в усіх питаннях.
4. Організація навчальних візитів школярів, студентів та інших груп до судів.
5. Встановлення чітких правил доступу
до приміщень судів, які б не перешкоджали особам відвідувати відкриті судові засідання.
6.
Проведення
в
судах
пресконференцій, підготовка прес-релізів за результатами розгляду гучних справ.
7. Розробка практичних посібників та
навчальних модулів у Національній школі
суддів з питань PR та комунікацій.
Кінцевим результатом вказаних вище
заходів є: використання спеціальних методик комунікацій та PR у судовій системі
для комунікації з іншими органами; використання індивідуальних підходів у комунікаціях з користувачами судів, залежно від
їхньої категорії (вік, освіта, соціальний/правовий статус, тощо); включення в систему
управління кар’єрним зростанням та якістю роботи заходів, що спонукають суддів
частіше вступати в контакт із суспільством
шляхом публікації статей, проведення досліджень, відвідування освітніх установ, а
також участі в інших соціально-освітніх заходах [13].
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АНОТАЦІЯ
На підставі аналізу правової природи таких категорія в теорії права, як уніфікації та
гармонізація, у статті визначається особливість сучасного стану гармонізації договірного
права ЄС. Автор визначає види та форми гармонізації договірного права ЄС, наводить тези
на користь та проти таких процесів.
Автор зосереджує увагу на можливості та
доцільності створення єдиного кодифікованого
акту у сфері договірного права ЄС та можливих наслідках такої уніфікації.
За результатами зроблено висновок про
те, що необхідність уніфікації договірного права ЄС викликана неоднорідністю норм різних
національно-правових систем, що регулюють
договірні відносини в межах ЄС.
Ключові слова: soft law, м’яке право, гармонізація, уніфікація, когерентність, договірне
право ЄС, компетенція.

SUMMARY
Based on the analysis of the legal nature such
category as unification and harmonization in the
theory of the right, in article the feature of the
current state of harmonization of the EU contract
law defined. The author defines types and forms
of harmonization of the EU contract law, brings
theses into advantage and against such processes.
The author has concentrated attention to
opportunities and expediency of creation of the
uniform codified act in the sphere of the EU contract
law and possible consequences of such unification.
Because of the conducted research, the conclusion
drawn that the necessity of standardization of the
contract law of the EU is caused by heterogeneity
of regulations of various national systems of law
governing contractual relations within the EU.
Keywords: soft law, harmonization, unification,
coherence, EU contract law, competence.

Забезпечення ефективної комунікації в
судовій системі полягає у налагодженні діалогу між судовою владою, її органами, громадськістю та ЗМІ, а також всередині самої
судової системи, створенні довірливих відносин з усіма зацікавленими сторонами.
Сучасна теорія комунікації базується на визнанні необхідності постійного тривалого
діалогу з найважливішими цільовими групами як всередині, так і за межами системи.
На даний час відсутнє загальноприйняте визначення ефективної комунікації.
Найпростіше її трактування можна сформулювати як протилежність спонтанній
комунікації та застосовування наукового
підходу до здійснення процесу комунікації, який полягає в аналізі комунікативної
проблеми, визначенні цілей комунікації, її
суб’єктів, цільових груп, стратегій, методів,
сфер і каналів. Складовими даного процесу
є також моніторинг та подальша оцінка результатів комунікаційної діяльності.
Висновки
Отже, на нашу думку, психологічною
передумовою ефективної комунікаційної
діяльності є здатність її учасників сприймати один одного як партнерів, які об’єднані
спільними цілями, умовами, що передбачають співпрацю, вмінням слухати один

одного. Крім того, ефективність комунікації визначається мірою єдності між повідомленнями комунікатора (прес-секретаря,
спікера суду) та комунікативною поведінкою реципієнта (отримувача інформації).
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ØÓÂÀËÜÑÜÊÀ Ëþñüºíà Ðîìàí³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê,
àñèñòåíò êàôåäðè þðèäè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó ×åðí³âåöüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Þð³ÿ Ôåäüêîâè÷à
захисту прав і свобод людини, забезпечило
б зміцнення народного контролю за процесом правосуддя і, як наслідок, дозволило б
відновити довіру до суду. Для осмислення
ролі та необхідності законодавчого впровадження реального інституту присяжних в
Україні необхідно дослідити історичні витоки цього процесуального інституту.

В статье автор исследует зарождение
принципа участия народа в отправлении правосудия в Древнем городе-полисе Афинах. Образован согласно законам Солона античный
народный выборный суд – Дикастерия стал
прототипом современного суда присяжных.
В статье также рассматриваются вопросы
установления принципов справедливости и
верховенства права в деятельности Афинского Дикастерия.
Ключевые слова: суд присяжных, народный выборный суд, законы Солона, демократия, справедливость правосудия, верховенство
права.
Постановка проблеми
Справедливе правосуддя, верховенство
права та суд присяжних – це принципи правової, демократичної держави. Вони забезпечують спрямованість політики будь-якої
держави на гарантування та реалізацію гуманістичних та демократичних засад здійснення судочинства.
Актуальність обґрунтовується тим, що
утворення суду присяжних викликано вимогами міжнародного права та недосконалістю системи судочинства України. Основним вектором судової реформи є не тільки
реалізація самостійної судової влади, забезпечення незалежності суддів, а й залучення представників народу до відправлення
правосуддя. Реальне функціонування інституту присяжних стало б важливим етапом у
судовій реформі, демократичним важелем

Ступінь наукової розробки проблеми
Дослідження даної теми торкалося у своїх працях багато відомих учених, зокрема:
А. М. Бернюков, В. С. Бігун, М. В. Костицький, В. Т. Маляренко, В. Я. Марчак, С. П. Погребняк, Т. І. Присяжнюк, О. О. Сидорчук, Т. А. Скуратовська, М. І. Ставнійчук,
О. В. Стовба, В. М. Тернавська, Ю. С. Шемшученко, В. Ю. Шепітько, В. І. Шишкін та
ін., проте цей правовий інститут є малодослідженим, внаслідок чого виникає багато проблемних питань та спорів з приводу
його теоретичних положень серед вчених.
Крім того, законодавчо закріплена форма
функціонування суду присяжних в Україні,
на думку автора, не виконує поставлених завдань здійснення правосуддя, якого очікує
суспільство.
Мета статті
У даному дослідженні ми спробуємо дослідити особливості історичного зародження народного виборного суду у Стародавньому місті-полісі Афінах, його формування
та вплив на подальший розвиток інституту
суду присяжних.
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Виклад основного матеріалу
«Виборний суд» за безпосередньої участі народу був утворений згідно з реформаторськими законамив Солона у Стародавній
державі-полісі Афінах. Він виник внаслідок
реалізації ідей демократії та справедливості,
які стали підґрунтям зародження поняття
«суду присяжних». Сталося це після того,
як афіняни в 594 році до нашої ери прямим
голосуванням на Народних зборах вибрали
поета та політика Солона своїм архонтом
(правителем).
Солон родом був із знатного, проте, збіднілого роду. Він вирізнявся надзвичайним
розумом та життєвою мудрістю. За короткий час Солон провів ряд небачених у Стародавній Греції реформ, встановив нові закони. Були утворені повновладні Народні
збори, в яких брали участь усі жителі Афін,
які почали називатися громадянами. З того
часу архонтом та іншим міським посадовцем
міг стати будь-який матеріально забезпечений мешканець поліса: як аристократ, так і
виходець з народу (демосу). Так зародилася
демократія – право вільних громадян вільно
обирати владу на певний період часу (до Солона влада вдавалася у спадок).
Одночасно з демократією був утворений
виборний суд – Дикастерій або Гелія. Міська площа на Афінській агорі, на якій відбувались засідання виборного суду називалась
Гелія і займала територію приблизно 40 гектарів. Вона розташовувалась на північно-західному схилі від Акрополя і була головним
місцем зустрічей у місті, центром світського
і суспільного життя, громадянського управління і суду, найважливішим місцем торгівлі
і підприємництва, театральною сценою для
грецької драми, майданчиком для атлетичних змагань і улюбленим місцем для інтелектуальних дискусій [3, С. 137-156].
Виборний суд мав практично необмежений вплив на державне життя Афін. Він
охороняв саму систему афінської демократії
і оберігав закони, прописані в конституції.
Щорічно шляхом жеребкування до нього обиралося шість тисяч громадян Афін
будь-якого соціального стану, віком старше
30 років, які не мали протягом свого життя ніяких протиправних проступків та боргів. В основному це були досвідчені голови
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

сімейств. Виключення становили раби, до
яких відносились як до речей, та жінки. Народних суддів називали дикастами і геліастами [4, С. 119-141.]. Виборний суд відправляв
правосуддя і виконував функції одночасно
поліції, прокуратури і суду. Народні судді
проводили розслідування та судові засідання. Велика кількість суддів перешкоджала
їх підкупу, дозволяла швидко та якісно провести розслідування, прийняти правильне
рішення.
Перед першим судовим засіданням усі
вибрані народні судді приносили клятву
приймати рішення згідно з совістю й законом, без пристрасті (незважаючи на особисту симпатію і антипатію) й ненависті, однаково уважно вислуховувати обвинувача і
підсудного; ніколи не приймати подарунків
– як особисто, так і через своїх представників. Судові засідання були відкритими для
народу. Кожний громадянин міг вплинути
на вирок, голосуючи за рішення суддів чорно-білими камінчиками.
Виборний суд виносив рішення не тільки у кримінальних або цивільних провадженнях. Кожен громадянин міг звернутися до виборного суду зі скаргою на «несправедливість» закону, прийнятого Народними
зборами. Після такого звернення дія сумнівного закону припинялася, судді проводили
розслідування. Якщо закон дійсно суперечив демократії, він скасовувався. Автора
такого закону суворо карали. Якщо скарга
була неправомірною – карали скаржника.
Так, афіняни через виборний суд могли відстоювати свої права. В цьому і було вище
призначення виборного суду в Афінах – захисника демократії.
Багатолюдність суду, публічність його
засідань під відкритим небом і безапеляційність рішень були відмінними рисами афінського Дикастерію, так само як і відповідних установ в інших грецьких республіках.
Народний виборний суд вважався у греків
невід’ємною приналежністю і необхідною
умовою демократичного ладу громади. Активна участь у здійсненні правосуддя входила в саме поняття громадянина грецької громади, як визначалось воно Арістотелем [1].
Закони Солона надавали афінському народу основні демократичні права громадя-
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нина – безпосередню участь у виконавчій
владі, законотворчості та правосудді, якими
на той час не володіла більшість цивільного
населення Стародавньої Греції.
Цими законами була створена багатолюдна судова колегія-дикастерій, члени якої
призначалися жеребом з усієї афінської громади, яка мала право постановляти в апеляційному порядку остаточні вироки у справах. У пору найвищого розвитку демократії
до афінського Дикастерію народні судді вибиралися під наглядом 10 посадових осіб, а
саме 9 архонтів і їх секретаря.
Народні судді вибиралися шляхом жеребкування від усіх 10 філ (родова община)
з кожного дема (територіальна одиниця)
та в однаковій кількості – по 600 чоловік.
Судді-представники кожної філи входили
за жеребкуванням рівномірно в кожну з
10 секцій, які виконували окрему функцію
правосуддя. Таким чином, кожний рік в усі
секції Дикастерію входило, приблизно, однакове число громадян з різних філ і демів.
Кожний народний суддя в знак своєї посади
отримував бронзову або бамбукову марку, з
його особистим ім’ям, назвою дема і буквою
секції. Таких дощечок збереглося до нашого
часу більше 60 [3, С. 137-156.].
Залежно від характеру і ступеня важливості процесу число народних суддів у сесії
(судовому процесі) коливалося між 201 і 6000.
Цивільні справи на суму менше 1000 драхм
вирішувалися зборами в 201 геліаст; для розбору справ вищими за цю суму був потрібний
401 геліаст. Кримінальні, особливо політичні процеси проводилися зборами народних
суддів набагато більш багатолюдними: 1501
суддя розглядав справу про винність Перикла в розтраті державних грошей, 501 суддя
брав участь в обвинувальному вироку над
Сократом, політичний процес проти Пістія
вирішувався зборами з 2501 судді тощо.
Афінським законодавством були введені
всі заходи, які на той час, по можливості, забезпечували прийняття остаточного вироку
справедливим, вільним від впливу та незалежним від підкупу й інших сторонніх факторів, народним виборним судом. Після закінчення дебатів судді, без попередньої між
собою наради, на запрошення голови, приступали до таємного голосування камінчи-

ками. Цілісний камінець слугував для цілей
виправдання, просвердлений – для звинувачення; рівність голосів була рівносильна
виправданню.
Крім того, компетенція Дикастерія не
вичерпувалась відправленням правосуддя
у власному розумінні цього слова. Дикастерій був найвищим органом влади афінського народу, через який можна було визнати
рішення Народних зборів недійсним, провести необхідні зміни в існуючому праві та
державному порядку.
Отже, Солон із введенням виборного
суду втілив ідею участі народу у політичному житті держави, у державних органах
влади, зокрема, у здійсненні правосуддя. Це
наблизило народний виборний суд до афінського суспільства і сприяло гуманізації правосуддя в дусі дотримання прав та свобод
людини. Тогочасні громадяни Афін були
твердо переконані, що завдяки судовому рішенню має бути відновлена порушена справедливість. Вирішуючи спори, в основі яких
лежали тогочасні приватні уявлення про
справедливість, Дикастерій також сприяв
формуванню і конкретизації ідеї публічної
справедливості.
Крім того, відомий античний філософ
Арістотель писав, що право через свій загальний характер має бути доповнене особливою (вищою) формою справедливості – справедливістю окремого випадку (правдою) [1].
Тобто виборний суд завдяки багаточисельності своїх членів міг компенсувати окремі
недоліки формальної справедливості, обумовлені такою рисою права, як загальність.
Вона не дозволяє адекватно вирішувати
кожну конкретну ситуацію, яка може мати
певні особливості, не враховані в правових
нормах. Фактично, Арістотель стверджував
про існування права суддів Декатерію вийти за межі закону для вирішення справи
по справедливості, що означало зародження
принципу «верховенства права».
Відомий вислів «Найвище право – найвища беззаконність» з давніх-давен свідчив
про стурбованість з приводу того, що суворе
застосування позитивного права часто може
закінчуватись найзліснішою несправедливістю. По суті, йдеться про конфлікт між
формальною і змістовною справедливістю.
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АНОТАЦІЯ
У статті автор досліджує зародження
принципу участі народу у відправленні правосуддя у Стародавньому місті-полісі Афінах.
Утворений згідно законів Солона античний
народний виборний суд – Дикастерія став прототипом сучасного суду присяжних. У статті
також розглядаються питання встановлення принципів справедливості та верховенства
права в діяльності Афінського Дикастерія.
Ключові слова: суд присяжних, народний
виборний суд, закони Солона, демократія,
справедливість правосуддя, верховенство права.

SUMMARY
In the article the author investigates the
origin of the principle of people’s participation in
the administration of justice in the Ancient Citypolicy of Athens. Formed in accordance with the
laws of Solon, the ancient people’s elected court
- Dickery became the prototype of a modern jury
trial. The article also discusses the establishment of
the principles of justice and the rule of law in the
activities of the Athenian Dicastery.
Key words: a jury trial, a people’s elected court,
Solon’s laws, democracy, fairness of justice, the rule
of law.

Така поправка щодо правомірності є, певною
мірою, милосердям і добротою при виконанні справедливості. Ця так звана поблажлива
справедливість [2, С. 173-507.] пом’якшує
формальну справедливість, робить її терпимою, знімає суперечності між законом,
що претендує на загальну обов’язковість, і
реальністю конкретного вчинку. Справедливість – одна з основних засад права – є
вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загально
людських вимірів права. Зазвичай справедливість розглядають як властивість права,
виражену, зокрема, у рівному юридичному масштабі поведінки й у пропорційності
юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню [5].
Також, серед окремих авторів досить
поширеною є думка, що перша зафіксована поява ідей, які в сучасному розумінні є
складником змісту поняття «rule of law» (верховенство права), належить Стародавній
Греції, в якій терміном «ισονομια» (isonomia)
описували такий стан, що його було запроваджено в Афінах, і який передбачав, поперше, «рівність усіх законів стосовно всіх
громадян», а по-друге, «впевненість у тому,
що владу здійснювано відповідно до відомих правил». Ισονομια (isonomia) як основа
«влади доброї якості» античними греками
поціновувалася вище, аніж демократія, що
давало підстави вважати: в античній Греції
ідеї, які в сучасному розумінні є складниками змісту «верховенства права», передували
самій демократії [6].
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Отже, введення народного виборного
суду у Стародавніх Афінах забезпечувало
застосування у його діяльності принципу
«верховенства права», оскільки, внаслідок
специфічності процедури добору на посаду
судді, багаточисельного представництва у
суді усіх верств населення, специфіки голосування, на його рішення мінімізувався адміністративний тиск влади та ризик корупційного підкупу.
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В статье исследуется новое философскоправовое направление - «философия жизни»,
которое строится на основе иррационалистических философско-правовых взглядах.
Рассмотрены следующие три основные этапы формирования «философии жизни»:1) начало концепции «философии жизни»А. Шопенгауэра; 2) расцвет концепции благодаря трактовке жизни через «волю к власти»
Ницше; 3) рассмотрение философии жизниВ. Дильтеем, Г. Зиммелем и А. Бергсоном.
Предложено под философией жизни как
иррационалистического направления в философии права понимать совокупность философско-правовых взглядов на предмет исследования - жизнь, которая с точки зрения
большинства представителей данной концепции понимается как особая ценность,
иррациональный способ бытия, который не
может быть осмыслен через рациональные
способы познания.
Установлено, что в философско-правовой
концепции «философия жизни» жизнь трактуется как: воля к жизни (А. Шопенгауэр),
воля к власти (Ф. Ницше), жизненный порыв
(А. Бергсон), поток человеческих переживаний
(Г. Зиммель).
Выявлено, что философско-правовой концепции философии жизни присущи следующие
характеристики: строится на биологизаторских позициях; сформирована на проблемах
смысла, цели и ценности жизни; основными
формами познания жизни считается: интуиция, воля, переживания и другие иррациональные элементы; жизнь нельзя овладеть

с помощью логических рассуждений: понятий,
категорий, умственной деятельности; мышление является функцией жизни.
Ключевые слова: философско-правовое направление, иррационализм, философия жизни, воля к жизни, воля к власти, иррациональный способ бытия, интуитивизм.
Постановка проблеми
Неспроможність раціоналізму розкрити глибини людської духовності, її багатого внутрішнього світу, пояснити суть
буття за допомогою логіко-математичних
методів пізнання призвело до кризи філософсько-правової думки. У пошуках відповідей на питання про людську природу було здійснено переворот у філософії
загалом та філософії права зокрема, який
можна охарактеризувати як смугу сильних ірраціональних мотивів. Стало зрозуміло, що світ не підкоряється раціоналістичним схемам, не вміщається в форми її
розумної організації, а отже, побудувати
свої уявлення про світ та життя неможливо лише тільки через розум. З огляду
на це тема «життя» стала предметом багатьох філософів. Ця тематика їх зацікавила через те, що саме в житті відбуваються безперевні переживання, осмислення
життєвих проблем, пізнання різноманітних явищ, формування смисложиттєвих
орієнтирів та цінностей. Такий ірраціоналістичний підхід виявляється більш широким, аніж раціональний, оскільки добавляє в категоріальний апарат філософії
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права нові відтінки, пов’язані зі значенням життя, людини, її духовності тощо.
Стан дослідження
Концепція «філософія життя» досліджувалася такими вченими: О.А. Базалуком, А. Бергсоном, В.И. Добриніною,В. Дільтеєм, С.Л. Зайцевою, Г. Зіммелем,
Я.І. Коваль, А.Г. Кутлушин, Е.Ю. Кривих,
Ф. Ніцше, Ю.В. Петровим, В.В. Турбан,
А. Шопенгауером та ін.
Метою статті є дослідження «філософії
життя» як напряму у філософії права.
Виклад основного матеріалу дослідження
«Філософія життя» – це ірраціоналістичний напрямок, що сформувався в кінці XIX – на початку XX ст. та виник як
реакція на «насильство метафізики» класичного раціоналізму. У першій чверті
XX ст. філософія життя набула найбільшого поширення. Згодом здобутки цього
напряму використовуються екзистенціалізмом, персоналізмом, феноменологією
і, особливо, філософською антропологією.
[1, с. 85] Однак, до прибічників філософії
життя належать навіть деякі досократики, стоїки, представники ірраціоналізму
XVIII століття, романтики та ін. Розробка
ідеї вічного повернення, яка зустрічалася
вже у Піфагора, стоїків, Епікура, Лукреція і багатьох інших більш пізніх мислителів, була викликана в філософії життя
необхідністю етичного обґрунтування закономірності прийняття життя, як заданого людиною самій собі ідеалу [2, с. 52].
Основними представниками цієї школи є такі мислителі: А. Шопенгауер,Ф. Ніцше, В. Дільтей, Г. Зіммель, А. Бергсон та інші. Філософія життя, на противагу класичному раціоналізму, в центр філософської проблематики поставила феномен життя. Життя і стало основним поняттям цього напрямку. Поштовх до пошуку відповідних варіантів розв’язання
назрілих філософських проблем, які були
окреслені цим напрямком, був даний фундаментальними успіхами біології, йдеться
про дарвінізм і менделівську генетику.
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

Але ці філософи поняття життя вживали
не в науково-біологічному сенсі, а розуміли під ним сутність людського світу і людського існування. Життя є ірраціональне
за суттю, розглядається як феномен людського існування, який недоступний раціональному осмисленню. Метою філософії
життя було осмислення буття людини «в
плині життєвого потоку» методологічними засобами філософії, а не науки. Отже,
«філософія життя» – це напрям, що виник
на противагу класичному раціоналізму, в
певному розумінні під впливом біології
[3, с. 70].
Представники цієї ірраціоналістичної
концепції не дуже переймалися буттям
об’єктивного світу: їх передусім цікавив
внутрішній світ людини, а тому ця концепція сфокусована на проблемах смислу, мети та цінності життя, істотне місце
у ній відводиться етиці. У філософії життя
підкреслено антираціональний напрям, у
центрі уваги якого перебуває інстинктивно пізнавана цілісна реальність, нетотожна ані духу, ані матерії – життя. Особливу
увагу філософія життя звертає на невдавану (щиру) повноту безпосереднього переживання, внаслідок чого недооцінює або
й ігнорує теоретичне знання [4, с. 209].
Отже, все існуюче (навіть в неорганічній природі) представниками «філософії
життя» розглядається як прояв життя, що
є первинною основою буття світу. Життя розуміється ними як якась початкова
активність духовного начала. Для представників «філософії життя» характерно
розгляд світобудови з біологізаторських
позицій, оскільки біологічне життя рослин, тварин і людей є найбільш яскравим
вираженням життєвої активності, наявної в будь-якій точці світу. Біологічні закономірності переносяться ними на неорганічну природу і суспільство. Життя по
своїй суті ірраціональне і не може бути
осягнуте розумом, тому що він завжди
буде спрощувати нескінченне різноманіття проявів життя. Звідси випливає негативне ставлення до раціональної науки як
форми пізнання світу. Представники «філософії життя» в більшій чи меншій мірі
виступали з критикою традиційних норм
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науковості, а основними пізнавальними
засобами представниками «філософії життя» оголошувалися інтуїція, воля, переживання тощо. Вважається, що людина
у своїй діяльності керується не розумом,
а інстинктивними, вольовими імпульсами [5, с. 220-221]. Таким чином, зрозуміти суть життя неможливо за допомогою
логічних міркувань: понять, категорій,
розумової діяльності, а лише завдяки інтуїції, символізації, ірраціональним елементам. Якщо в критичному раціоналізмі
розум рефлектує з приводу категорій, за
допомогою яких він може висловити самого себе, то в філософії життя примат
життя над мисленням робить необхідним
рефлексію життя над собою. У житті як
цілісності немає поділу на суб’єкт і об’єкт
– воно спочатку єдине. Мислення є тільки
функцією життя, а суб’єкт може бути тільки «конкретним», «індивідуальним», «існуючим», остільки філософська рефлексія
повинна бути вираженням індивідуального життя [6, с. 9].
Філософія життя у широкому розумінні – це будь-яка концепція, що розглядає
питання сенсу, мети, цінності життя, особливо, коли вона недооцінює чи ігнорує
теоретичне знання, звертаючись до непідробної повноти безпосереднього переживання, прагне зрозуміти життя з нього
самого [4, с. 209]. Філософія життя прагне
«зрозуміти життя з нього самого»: вона
стоїть на боці почуття, інстинкту, виступаючи проти інтелекту; вона захищає ірраціоналізм і містику від усякого раціоналізму, споглядання – від поняття, «творче» – від «механічного» [7].
Одним із авторів філософії життя вважається Артур Шопенгауер. Початковий
поштовх розвитку філософії життя дало
осмислення ідей А. Шопенгауера, викладених у його знаменитому творі «Світ як
воля і уявлення», де була здійснена спроба вийти за рамки панлогізма, класичного раціоналізму і культурно-історичного
оптимізму. Уявлення А. Шопенгауера про
волю як основу світу, про світ як уявлення
про життєву силу як детермінанти людського буття мали істотний вплив на становлення філософії життя [2, с. 52]. Все,

що існує, Шопенгауер розумів як волю,
волю до життя. Воля розуміється як універсально-космічний феномен. Будь-яка
тілесність є «об’єктивність волі», інстинкт і
пориви тварин – це теж дія волі. До того ж,
і людина є проявом волі, тому її природа
не раціональна, а ірраціональна [8, с. 124].
Артур Шопенгауер говорить про «волю
до життя» як універсальний принцип існування світу. Згідно із вченням науковця, світ на всіх етапах розвитку є не що
інше, як матеріалізація й об’єктивізація
волі до життя. Кожна з форм волі, в якій
втілилася універсальна воля до життя,
прагне повного панування над іншими
формами волі, оскільки кожна форма волі
може утвердитися лише всупереч іншим,
які стихійно і наосліп діють поряд з нею
[9, с. 178].
Погляди Шопенгауера на життя песимістичні, оскільки життя для нього є нікчемним. Він стверджує, що страждання
переважають у житті людини. Людське
життя плине між бажаннями та їх задоволенням. У свою чергу, бажання породжують страждання. З одного боку, люди,
прагнучи до мети, не досягають її, тому
страждають, з іншого – задоволення бажання насичує людину, після чого настає
нудьга. Щастя зводиться до позбавлення
від страждань, відмови від бажання, до
аскетизму. Для Шопенгауера основа всіх
страждань людини має космічний характер і ніякі суспільно-правові перетворення не можуть нічого змінити в житті
людини. Він виступає за сильну державу,
яка може подавити будь-які виступи народу проти існуючого суспільного ладу
[10, с. 192-193].
Як вважає Т.Г. Румянцева, саме філософія життя в особі Ф. Ніцше і його численних послідовників доведе критику
розуму до визнання пріоритету ірраціонального, інстинктивно-несвідомого в
пізнанні, протиставивши розум самому
життю як чужу, не спроможну її зрозуміти силу. Саме цей напрям відмовиться від
цілого ряду презумпції класичного типу
філософії права, відкривши тим самим дорогу наступній критиці інтелектуалізму і
раціоналізму новоєвропейської філософії,
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яка завжди визнавала розум вищою інстанцією посвідчення дійсності. Ця традиція тотальної критики розуму надасть
потужний поштовх у філософській класиці і стане, свого роду, прологом нового типу європейського філософствування,
який набуде широкого поширення вже у
наступному після Ф. Ніцше ХХ столітті в
ірраціоналістичних програмах, що розвиваються в руслі екзистенціалізму, психоаналізу, феноменології та інших напрямів
новітньої західної філософії [11, с. 23].
Ранній Ніцше перебував під впливом
Шопенгауера. Ірраціональна воля, «життя» в його протилежності науковому розуму утворюють вихідну реальність. Зрозуміти імпульси волі, висловити її характер
неможливо за допомогою розуму і науки,
оскільки наука робить людину розважливою і відповідальною за результати своїх
дій, а релігія виховує слухняність; обидві
заперечують волю до влади і заслуговують різкого засудження. Науку філософ
характеризував негативно, а вище науки
він ставив мистецтво, яке, на його думку,
ближче до життя. Мистецтво, як синтетична форма життєдіяльності людини,
представляється Ніцше доповненням і
завершенням буття [12, с. 95].
Основа життя, як у Шопенгауера
за Ніцше, – це воля; життя є проявом
об’єктивації волі, але не абстрактної Світової волі, а конкретної, певної волі – волі
до влади, яка тлумачиться як інстинктивний, ірраціональний першопочаток, якому підкорюються думки, почуття і вчинки
людини і яка є основною та рушійною силою світового прогресу. Людина зображується Ніцше як ірраціональна істота, котра живе інстинктами, несвідомими спонуканнями. Як стверджує Ніцше, світ не
пізнається, оскільки наш апарат пізнання, вироблений у ході еволюції, призначений не для пізнання, а для оволодіння
речами з метою біологічного виживання,
зміцнення волі до влади [10, с. 195].
Як зауважують А.Г. Кутлунін і М.А. Малишев: «Коли Ніцше називають одним з
родоначальників «філософії життя», то, в
першу чергу, мають на увазі його постійне
прагнення всіма способами стверджувати
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

життя в якості єдиного предмета філософії.
Через всі його твори наскрізною ниткою
проходить думка про те, що в результаті
тісного союзу життя і філософії повинні виграти обидві сторони. Життя, опинившись
у центрі уваги філософії, зайняло б належне йому місце ... » [13, с. 67-76]
Світ є світом нашого життя, незалежно
від нас його не існує. Світ розглядається
в процесі безперервного становлення, це
світ постійної боротьби за існування, зіткнення воль. Становлення світу – це прояв волі до влади, яка і породжує відносно
стійкий порядок дійсності, так як велика
воля перемагає меншу. Він, критикуючи
Шопенгауера за його прагнення заспокоїти волю, відстоює необхідність зміцнення останньої. Необхідно прагнути не
до небуття, а до повноти життя – такий
принцип філософії Ф. Ніцше. Він критично ставиться до ідеї розвитку: є лише становлення і «вічне повернення». Періодично настає епоха нігілізму, запановує хаос,
відсутній сенс. Виникає необхідність волі,
з’являється примирення з самим собою,
і світ знову повторює сам себе. У процесі
пізнання людина не проникає в сутність
світу, а лише дає інтерпретацію світу, воля
до влади проявляється у створенні свого
«світу» людським суб’єктом [14, с. 30-31].
З цього випливає, що у філософії Ніцше звертає на себе увагу вчення про «загальне повернення». Так, можна спостерігати, що процес у Всесвіті для Ніцше є
повторювальний, а не лінійний рух. Досягнувши певної межі в своєму розвитку,
світ знову повертається до своєї вихідної
точки. Отже, він є картиною нескінченного повторення. Якщо немає Бога, немає
над всесвітом вищої сили, що направляє
його до мети, то світовий розвиток не
може бути будь-чим іншим, крім процесу кругообігу. Сенс цієї ідеї вказує на
неминучість відтворення одних і тих же
форм життя. З ідеї «вічного повернення»
Ніцше почав проповідувати імморалізм
і повернення до первозданної свободи,
єднання з природою за допомогою звільнення інстинктів з-під гніту моралі і норм
громадського порядку. Ця ідея Ніцше перегукується з думкою Шопенгауера про
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кругообіг життів індивідуумів, які повертаються після смерті в Світову волю, що
їх породила. За Ніцше, нам доведеться
жити вічно, тобто завжди повертатися в
періоди всього існуючого. Бажати вічного
повторення кожної нашої думки і почуття
– саме в цьому і полягає мистецтво жити.
Якщо висвітлити вихідну думку «вічного
повернення», то вона виявиться простою
і зрозумілою кожному: все велике має
бути вічним. Вічне повернення означає у
Ніцше трансформацію вольового потенціалу. Вельми показово, що вічне повернення стосується надлюдини, яка прагне
до найвищого прояву волі до життя [12,
с. 77-78].
Отже, у «пізній» філософії Ф. Ніцше
можна виділити кілька філософсько-правових ідей:
1. Ніцше оцінює навколишній світ як
«хаотичний потік життя», активний життєвий універсум. Життя виступає вічним
принципом буття, який реалізується в індивідуальних і неповторних формах людської діяльності.
2. На основі «волі до життя» Ніцше
розвинув концепцію «волі до влади» [15,
с. 73-74].
3. Ще однією характеристикою світу
є «вічне повернення», його вічний рух,
становлення, розвиток, оскільки «воля до
влади» в своєму розвитку проходить обмежену кількість форм, тому нескінченного прогресивного розвитку немає і бути
не може. Рано чи пізно воля буде змушена
повторювати свої модифікації.
4. Європейська культура знаходиться в стані кризи, руйнування, деградації і вмирання, а причиною цього всього
є «мораль рабів», тобто слабкі цінності,
якими є християнські цінності.
5. Шанс на порятунок для європейської цивілізації Ф. Ніцше бачить в «переоцінці всіх цінностей» і повернення релігії і «моралі панів», аристократів духу, з їх
цінностями суворої мужності, волі, благородства духу.
6. Установити ці нові цінності здатна
не слабка європейська людина, а новий
тип людини – надлюдина [16]. Ніцше висуває як ідеал людину, що є надсильною

і надвольовою істотою. Ця «надлюдина»
не потребує морально-правових норм
і принципів християнської цивілізації,
оскільки відкидає їх як перешкоду, що
сковує її життєві сили і що заважає прояву її волі до влади. Тепер, в нових умовах в центр світопорядку, на місце Бога,
що звільнилося, повинна встати могутня
і прекрасна «надлюдина» [17, с. 505-506].
Анрі Бергсон – наступний представник «філософії життя» та водночас засновник течії інтуїтивізму. Він вважав, що
життя, власне його виникнення, розпочинається з початкового вибуху, який він
назвав «життєвий порив». Цей вибух зумів викликати до життя такі форми життя
і пізнання як розум та інтуїцію. Інтелект і
інтуїція – основні форми пізнання життя,
однак, еволюція в подальшому привела
до їх взаємного відчуження, до придбання ними протилежних якісних характеристик. Життя, як специфічна цілісність,
у результаті свого розпаду породжує дух і
матерію. Саме життя може бути охоплено
тільки інтуїтивно, а інтелект пізнає мертві речі, які втратили тривалість, в обмін
на просторову фіксацію. У кінцевому рахунку життя виступає для А. Бергсона як
специфічний метафізичний процес, потік
творчої енергії.
Ще один із найбільших представників
філософії життя Вільгельм Дільтей визначав життя перш за все як культурно-історичний феномен. Для осягнення життя
В. Дільтей пропонував використовувати метод розуміння, як безпосереднього
осягнення цілісного переживання з приводу будь-якого об’єкта, і метод самоспостереження, який розвивав ще Ф. Ніцше.
У цьому контексті В. Дільтей почав розробляти метод герменевтики, який він
визначав як мистецтво розуміння фіксованих проявів життя [2, с. 52-54].
Значення філософської спадщини В.
Дільтея полягає в двох основних досягненнях. По-перше, в першій спробі здійснити структурний аналіз поняття «життя» і на рівні філософського узагальнення
систематизувати накопичені знання про
феномен життя. По-друге, у визначенні «людського існування» як самодостат-
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нього поняття. Для В. Дільтея в понятті
«життя» акумулювалось сукупне існування біологічних структур і людини, однак,
на відміну від інших авторів, які дотримуються цієї точки зору, людське існування
в «житті» Дільтея проявляло самостійну
активність, звертало на себе увагу не як
на частину цілого, а як на ціле. В. Дільтей
розглядає життя як самостійне поняття,
вважаючи, що життя – це спосіб буття людини. [18, с. 106]
Ідеї В. Дільтея здійснили значний
вплив на іншого представника філософії
життя Г. Зіммеля, який вважав, що життя
існує, виступає на органічному і надорганічному рівнях. Як вважав мислитель, породжені життям форми культури, стаючи
згодом перешкодою для розвитку життя,
знищуються і замінюються новими. Усвідомлення неминучості зміни форм культури, яка відображає конфлікти між душею
і духом, формою і змістом, особистим і загальним і т. д., виростає в трагедію культури [2, с. 53-54]. Також Г. Зіммель узяв ідею
безперервності життя і у А. Бергсона, де
життя «безперервний потік». Однак, на
відміну від А.Бергсона його цікавив не
стільки феномен життя, скільки людське
існування. А. Бергсон досить повно висвітлив у своїй концепції феномен життя і його аспекти. Він показав, що повне,
остаточне розуміння життя неможливе,
тому що для цього потрібно перейти в
стан життя – в безперервний потік, у порив. Тільки життя здатне осягнути саме
себе. [18, с. 147-148]
Отже, у «філософії життя» можна виділити три основні етапи:
1. Започаткування концепції «філософії життя» А. Шопенгауером, де воля і
життя – це значимі і рівнозначні категорії
буття. Зокрема, життя трактується ним
через поняття волі. Однак, як і волюнтаристична концепція А. Шопенгауера, філософія життя також пронизана песимістичними нотами, оскільки згідно його філософсько-правовими ідеями, життя – це
страждання.
2. Розквіт концепції завдяки трактуванню життя через «волю до влади»-*
Ф. Ніцше. Поняття волі, як основи усього
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

істотного, Ніцше запозичує у Шопенгауера, однак якщо для Шопенгауера воля
служить підставою буття, то для Ніцше
життя прагне до максимуму почуття панування, влади. Прагнення до повноти
життя – ось основний принцип філософії
права Ф. Ніцше. Філософія права Ф. Ніцше ґрунтується на таких положеннях:
- «воля до влади» як загальна характеристика життя та природнього стану речей;
- цінність життя є єдиною безумовною
цінністю;
- існує природна нерівність людей
(«аристократи» та «сіра маса»);
- «вічне повернення» – спосіб буття,
який трактує життя як циклічність;
- «надлюдина», що демонструє прагнення до створення вищого типу людини, являє собою найвище самоздійснення
цієї волі, здатна створити новий сенс життя, який полягає у звільненні від морально-правових зобов’язань.
3. Розгляд філософії життя В. Дільтеєм, Г. Зіммелем та А. Бергсоном. ДляВ. Дільтея життя – це спосіб буття людини, а для Г. Зіммеля визначальними характеристиками життя є переживання,
«життєвий досвід», відчуття тощо. Бергсон у «філософії життя» дав можливість
побачити в феномені життя саму людину,
для нього присутність людини в житті
стала реальністю, визнаним фактом.
Висновки
Отже, під філософією життя як ірраціоналістичним напрямом у філософії права
пропонується розуміти сукупність філософсько-правових поглядів на предмет
дослідження – життя, яке з точки зору
більшості представників даної концепції
розуміється як особлива цінність, ірраціональний спосіб буття, який не може
бути осмислений через раціональні способи пізнання. У філософсько-правовій
концепції «філософія життя» життя трактується як: воля до життя (А. Шопенгауер); воля до влади (Ф. Ніцше); життєвий
порив (А. Бергсон); потік людських переживань (Г. Зіммель).
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Думається, що філософсько-правовій
концепції філософії життя притаманні наступні характеристики: будується на біологізаторських позиціях; сформована на
проблемах смислу, мети та цінності життя; основними формами пізнання життя
вважається: інтуїція, воля, переживання
та інші ірраціональні елементи; життя не
можна опанувати за допомогою логічних
міркувань: понять, категорій, розумової
діяльності; мислення є функцією життя.
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджується новий філософсько-правовий напрям – «філософія життя»,
який будується на основі ірраціоналістичних
філософсько-правових поглядах. Розглянуто
такі три основні етапи формування «філософії життя»: 1) започаткування концепції
«філософії життя» А. Шопенгауером; 2) розквіт концепції завдяки трактуванню життя
через «волю до влади» Ф. Ніцше; 3) розгляд філософії життя В. Дільтеєм, Г. Зіммелем та
А. Бергсоном.
Запропоновано під філософією життя як
ірраціоналістичним напрямом у філософії
права розуміти сукупність філософсько-правових поглядів на предмет дослідження - життя, яке з точки зору більшості представників
даної концепції розуміється як особлива цінність, ірраціональний спосіб буття, який не
може бути осмислений через раціональні способи пізнання.
Встановлено, що у філософсько-правовій
концепції «філософія життя» життя трактується як: воля до життя (А. Шопенгауер);
воля до влади (Ф. Ніцше); життєвий порив
(А. Бергсон); потік людських переживань(Г. Зіммель).
Виявлено, що філософсько-правовій концепції філософії життя притаманні наступні характеристики: будується на біологізаторських позиціях; сформована на проблемах
смислу, мети та цінності життя; основними формами пізнання життя вважається:
інтуїція, воля, переживання та інші ірраціональні елементи; життя не можна опанувати за допомогою логічних міркувань: понять,
категорій, розумової діяльності; мислення є
функцією життя.
Ключові слова: філософсько-правовий напрям, ірраціоналізм, філософія життя, воля
до життя, воля до влади, ірраціональний спосіб буття, вічне повернення, інтуїтивізм.
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SUMMARY
The article investigates a new philosophical and
legal direction – «philosophy of life», which is based
on new irrational philosophical and legal views.
The following three basic stages of the formation of
the «philosophy of life» are considered: 1) initiation
of the concept of the «philosophy of life» by A.
Schopenhauer; 2) growth of the concept through
interpretation of life through «will to power» F.
Nietzsche; 3) consideration of the philosophy of life
by V. Dilthey, G. Simmel and A. Bergson.
The term «philosophy of life» as an irrational
trend in the philosophy of law is recommended to
treat as a corpus of philosophical and legal views
on the subject of study – life, which, according to
the most representatives of this concept, is a special
value, an irrational mode of being, which cannot
be understood through rational ways of cognition.
It is outlined that the philosophical-legal
conception of «philosophy of life» interprets life as:
the will to life (A. Schopenhauer); will to power
(F. Nietzsche); life impulse (A. Bergson); flow of
human experiences (G. Simmel).
The author reveals that the philosophical
and legal conception of the philosophy of life is
characterized by the following features: it is based
on biologism positions; formed on problems of
meaning, purpose and value of life; the main forms
of cognition of life are: intuition, will, experience
and other irrational elements; life cannot be
mastered with logical considerations: concepts,
categories, mental activity; thinking is a function
of life.
Key words: philosophical and legal direction,
irrationalism, philosophy of life, will to life, will
to power, irrational mode of being, eternal return,
intuitionism.
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ÎÑÍÎÂÍ² ÇÀÑÀÄÈ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ
Ô²ÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËÞ Â ÓÊÐÀ¯Í²

ÏÎÏÎÂÀ Ë³ë³ÿ Ìèêîëà¿âíà - êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè
ô³íàíñ³â òà êðåäèòó Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó áóä³âíèöòâà òà
àðõ³òåêòóðè
ністративно-фінансового контролю, спрямованого на зниження рівня «тінізації»
економіки, зменшення нелегального обігу
капіталу, а також залучення у вітчизняну
економіку інвестицій внутрішнього та зовнішнього походження. Саме тому проблемним питанням розвитку державного
фінансового контролю в нашій країні присвячені праці таких вчених, як О.М. Бандурка, М.Г. Білуха, П.Д. Біленчук, Ф.Ф. Бутинець, Ю.Б.Іванов, Є.В. Калюга, М.І.Камлик,
Н.В. Кужельний, М.В. Куркін, В.Д. Понікаров, І.В. Ялдін та багато інших. Однак,
багато проблем, пов’язаних із розвитком
системи державного фінансового контролю
підприємницьких структур, поки що залишається невирішеним.

В статье рассмотрено развитие системы государственного финансового контроля
Украины в условиях проведения радикальных
экономических реформ, направленных на интеграцию нашего государства в европейское
экономическое пространство. В работе исследуются вопросы сущности контроля, его роль
в системе государственного управления, основные этапы проведения контроля, а также
признаки государственного контроля. Кроме
того, рассматривается предмет применения
финансового контроля и его принципы, предлагаются пути усовершенствования системы
финансового контроля в Украине.
Ключевые слова: финансовый контроль,
функция управления, задачи контроля, признаки контроля, повышение эффективности
контроля, система государственного финансового контроля.
Вступ
В умовах реформування господарського
комплексу Української держави, метою якого є утвердження України як країни з високим економічним потенціалом, особливо
актуальною проблемою стає забезпечення її
розвитку необхідними фінансовими ресурсами. Виконання цієї важливої задачі, перш
за все, покладається на систему державного
фінансового контролю.
Огляд останніх джерел досліджень і
публікацій
При цьому особлива увага повинна приділятися організації національного адмі-

Постановка завдання
Метою статті є дослідження розвитку
системи державного фінансового контролю
в Україні в умовах проведення радикальних
економічних реформ, спрямованих на наближення нашої держави до європейського
економічного простору.
Виклад основного матеріалу
Державний фінансовий контроль є важливою функцією управління економічними
процесами в Україні, що обумовлює його
зміст та принципи реалізації. Фінансовий
контроль базується на використанні контрольних функцій фінансів і є спеціальним
інструментом підвищення ефективності суспільного виробництва. Фінансовий конт-
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роль є формою діяльності контролюючих
органів, метою якої є перевірка обґрунтованості процесів формування та використання
коштів з метою встановлення законності й
доцільності таких операцій. Реалізують фінансовий контроль як державні, так і громадські та незалежні органи, і сьогодні він є
невід’ємною складовою державного устрою
країни. Адже головними способами забезпечення законності й дисципліни в державному управлінні, на думку професора Понікарова В.Д., є контроль і нагляд [1, с 8]. Саме
через них забезпечується відповідність діяльності всіх підприємств, установ та організацій правовим нормам, визначених нормативно-правовими актами України. Без
організації та здійснення контролю і нагляду неможлива ефективна робота як усього
державного апарату, так і окремих підприємницьких структур.
Але чинне законодавство України не завжди чітко розмежовує поняття нагляду і
контролю.
Термін «нагляд» можна визначити як
юридичний аналіз стану додержання законності і дисципліни як у суспільстві в цілому,
так і на окремих об’єктах, який здійснюється уповноваженими органами із застосуванням відповідних наданих їм законодавством
форм, але без втручання в оперативну, виробничу, економічну та іншу діяльність
юридичних, фізичних чи посадових осіб або
окремого громадянина.
Контроль, який є самостійною функцією
управління, виступає засобом установлення
зворотних зв’язків, завдяки якому керівний
орган (суб’єкт управління) одержує інформацію про стан керованого об’єкта (об’єкти
управління) та про хід виконання прийнятих рішень, що дає можливість своєчасно
реагувати на відхилення в роботі підконтрольного об’єкта від заданої програми та
вносити відповідні корективи в його діяльність. Як засіб специфічного управлінського впливу на об’єкти управління, контроль
включає в себе такі стадії:
а) збір інформації та констатацію фактів
щодо виконання планів, завдань та прийнятих рішень;
б) критичне оцінювання фактів того, які
якісні та кількісні показники досягнуті підÏðàâî.ua ¹ 3, 2017

контрольним об’єктом у процесі його діяльності;
в) усунення виявлених недоліків, покарання винних осіб у цьому та розробка заходів щодо поліпшення роботи керованого
об’єкта.
Тобто предметом будь-якого контролю
є поведінка та стан об’єктів управління. Ця
поведінка може бути описана системою показників, за допомогою яких можна охарактеризувати цей об’єкт. Окрім того, кожний об’єкт оточує певне середовище, тому
завдання контролю полягає і в тому, щоб
виявити зовнішні обставини, які істотно
впливають на поведінку об’єкта контролю.
Визначивши об’єкт контролю та істотні фактори, що впливають на його поведінку, встановлюють необхідні параметри об’єкта та
їхню відповідність до мети управління. Від
правильного визначення цих параметрів
значною мірою залежать результати контролю.
Сутність контролю можна визначити як
систему спостереження та перевірки процесу функціонування та фактичного стану
об’єктів управління з метою вияснення обґрунтованості прийняття управлінських рішень та результатів їх відхилень від вимог
цих рішень, інформування про ці явища
керівні органи та усунення несприятливих
ситуацій . Таким чином, контроль виконує
дві основні функції: інформаційну та корекційну.
На інформаційному етапі контрольної
діяльності здійснюється пошук та збирання
інформації про об’єкт управління, порівнюється фактичне виконання прийнятих
рішень з окресленими цілями. А на корекційному етапі встановлюються способи та
розроблюються конкретні заходи щодо усунення виявлених розбіжностей, приймаються рішення для нормалізації діяльності
підконтрольного об’єкта.
При цьому великий обсяг обліково-аналітичної роботи, залучення необхідної кількості фахівців і технічних засобів для оброблення інформації, отриманої в процесі
контрольних дій, обумовлює необхідність
розширення сфер діяльності контролю і
забепезпечення розподілу праці органів
контролю за функціональним принципом.
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Але щоб контроль мав ефективний вплив
на роботу підконтрольних об’єктів, доцільно проводити його об’єднаними зусиллями
різних контролюючих служб, більш чітко
визначати мету і завдання контролю та координувати його проведення, складати необхідні програми для вирішення окремих
завдань.
Контроль у сучасних умовах має здатність проникати в усі таємниці підприємницької діяльності всіх господарських структур за допомогою моделювання їх роботи з
використанням електронно-обчислюваної
техніки, розкривати позитивні і негативні
фактори впливу та забезпечити їх вивчення.
Тому контрольні органи не повинні обмежувати свою роботу тільки тим, що давати
рекомендації і далі відходити від даної справи, а зобов’язані сприяти впровадженню,
реалізації в життя цих рекомендацій і нести
певну відповідальність за показники діяльності підприємницьких структур після завершення контрольних дій.
Контроль як соціальна функція, на думку професора М.В. Куркіна, існує в системі державного управління незалежно від
суспільно-політичного устрою та типу економічних відносин. Однак, зміст і місце
контролю в системі управління обумовлюються
характером суспільно-економічних відносин та
політичною організацією суспільства [2, с 12].У багатьох випадках у сучасних умовах
складність об’єктів, що контролюються, значно перевищує можливості суб’єктів контролю (органів управління та контролюючих
органів), таким чином, контроль стає недостатньо ефективним, оскільки органи
контролю з об’єктивних причин не в змозі
регулярно, своєчасно та повно переробляти
інформацію, необхідну для якісної постановки контрольної діяльності. Тому система контролю в Україні сьогодні розвивається екстенсивним шляхом, тобто шляхом
формування нових контролюючих органів
(хоча вже зараз фахівці нараховують більше,
ніж 100 різних систем зовнішнього контролю діяльності підприємницьких структур). При цьому якість рішень, які приймаються за результатами контролю, постійно
знижується (одні рішення суперечать іншим), а технічна та наукова база для їх при-

йняття не відповідає сучасним вимогам. І,
як результат, об’єкти управління поступово
стали відходити з-під реального контролю,
а процес контролю стає більш формальним,
що, перш за все, впливає на розвиток підприємництва в Україні.
Юридична природа контролю виявляється в тому, що він проводиться виключно
уповноваженими суб’єктами, склад та обсяг
компетенцій яких визначається відповідними нормативно-правовими актами. Тому
в основу класифікації видів контролю можуть бути покладені різні критерії: природа суб’єктів контролю, їхні завдання, зміст
контрольної діяльності, характер контрольних повноважень тощо. Але в переважній
більшості випадків фахівці класифікують
контроль за суб’єктами, які його здійснюють.
Державний контроль полягає в спостереженні та перевірці розвитку суспільної
системи й усіх її елементів відповідно до
визначених напрямків, а також запобіганні
та виправленні помилок і неправомірних
дій, що перешкоджають її розвитку. Такий
контроль є однією з форм здійснення державної влади забезпечення додержання законів та інших нормативно-правових актів,
що видаються органами влади та іншими
регуляторними органами. Вони поширюються на соціально-культурну та адміністративно-політичну діяльність, міжгалузеве
державне управління як одне з його найважливіших елементів та основного способу
забезпечення законності, і дисциплінуючого чинника в діяльності державного апарату
та інших державних структур, суб’єктів підприємницької діяльності, поведінки окремих громадян.
Сутність будь-якого контролю також не
може бути всебічно розкрита поза сферою
управління, яку він обслуговує. Тому не існує контролю взагалі, а є контроль конкретного змісту і конкретних форм. У залежності
від сфери управління, яку він обслуговує,
виділяють такі галузі контролю, як адміністративний, фінансовий, технічний, екологічний та інші. Серед вказаних галузей слід
виділити саме фінансовий контроль. Адже
не випадково Міжнародна організація вищих органів фінансового контролю (INTO-
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SAI) визначила, що організація контролю
за суспільними фінансовими ресурсами є
обов’язковим елементом управління і таке
управління тягне за собою відповідальність
перед суспільством. Предметом застосування фінансового контролю є комплекс господарських процесів і фінансових відносин
сфери матеріального виробництва та невиробничої сфери. Тобто під предметом фінансового контролю слід розуміти господарські
процеси і фінансові операції суб’єктів підприємницької діяльності та їх структурних
підрозділів, які розглядаються з позицій законності, доцільності та економічної ефективності, забезпечення збереження власності, правильності формування та використання фондів, достовірності обліку та звітності,
їх повноти та відповідальності встановленим нормативам. Об’єктами цього контролю є центри фінансової відповідальності,
тобто будь-які суб’єкти підприємницької діяльності, що очолюються керівництвом, яке
відповідає за їх діяльність. Змістом фінансового контролю в умовах проведення радикальних реформ є система конкретних заходів, спрямованих на раціональне та ефективне ведення підприємницької діяльності
та дотримання законодавства з фінансових
питань.
Для підвищення ролі держави у регулюванні економічної діяльності необхідно
законодавчо вирішити питання, пов’язані з
формування ефективної нормативно-правової бази фінансового контролю, його сучасним методологічним, інструктивним і матеріально-технічним забезпеченням, стимулюванні праці контролерів, забезпеченням
їх фізичного захисту.
На
сучасному
етапі,
на
думку
О.М.Бандурки, контроль фінансово-господарської діяльності повинен бути зосереджено на виконанні наступних завдань:
– забезпечення всебічного розвитку економіки України, виконання державних замовлень, планових завдань і платежів до
державного та місцевих бюджетів;
– виявлення внутрішніх резервів збільшення виробництва, підвищення конкурентоздатності продукції, зниження невиробничих витрат, запобігання випадків нецільового використаня коштів;
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– забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
– своєчасне виявлення та всебічне розслідування порушень законності та економічних злочинів на підприємствах усіх форм
власності [3, с.109].
Виконання цих завдань, у свою чергу,
потребує значних додаткових фінансових
витрат. Тому Кабінет Міністрів України
періодично виділяє додаткові кошти на забезпечення фінансування органів фінансового контролю. Так, своїм розпорядженням
№864-р від 06.12.2017 р. Уряд збільшив видатки Міністерству фінансів (для Державної
фіскальної служби) на 28,2 млн.грн. за рахунок перевиконання у серпні 2017 року загального обсягу митних платежів [4].
Щоб успішно виконувати свою роль у
системі державного управління, фінансовий
контроль повинен бути об’єктивним, оперативним, безперервним, всеохоплюючим, науковим, економічним та дієвим.
Об’єктивність контролю передбачає незацікавлене та неупереджене виконання
контрольних функцій особами, які здійснюють перевірки, точну фіксацію відхилень
від встановлених параметрів у діяльності
суб’єктів підприємницької діяльності, що
перевіряються, та правдиве висвітлення
результатів контролю. Під оперативністю
контолю слід розуміти виявлення недоліків
у діяльності суб’єктів підприємництва на
якомога ранній стадії з метою швидкого їх
усунення. Безперервність контролю означає систематичне виконання контрольних
процедур, що зумовлюється безперервним
характером господарської діяльності. Всеохоплюючий контроль повинен розповсюджуватися на всі сфери підприємницької
діяльності. Науковість контролю означає
використання останніх досягнень економічної науки та інформаційних технологій,
передового досвіду в процесі проведення
контролю. А сам контрольний процес повинні здійснювати висококваліфіковані фахівці, які мають глибоку професійну підготовку
та спеціальні дозволи (ліцензії) на проведення окремих видів контролю. Економічність
контролю передбачає здійснення контрольних процедур з якнайменшими витратами
та мінімальною чисельністю працівників,
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які мають спеціальні знання та навички
контрольної роботи. Під дієвістю контроля
розуміють активний вплив на підконтрольні об’єкти шляхом прийняття ефективних
управлінських рішень з метою усунення виявлених недоліків, їх попередження в майбутньому та покарання винних осіб.
Важливим моментом при здійсненні фінансового контролю є коректне дотримання принципів конфіденційності та гласності. Адже з метою забезпечення законних
прав та інтересів підприємців Кримінальний кодекс України [4], передбачає відповідальність за розголошення комерційної
таємниці для осіб, яким така інформація
стала відома у зв’язку з їхньою професійною
чи службовою діяльністю, в тому числі при
здійсненні фінансового контролю. Чинне
законодавство України визначає комерційну таємницю як відомості, пов’язані з виробництвом, керівництвом фінансами та іншою
діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності (яка не є державною таємницею),
але розголошення (передача) яких може зашкодити інтересам підприємства [5]. Перелік та зміст таких відомостей, що складають
комерційну таємницю, і порядок їх захисту
встановлюється керівництвом підприємницьких структур.
Законодавство України також визначає і
відомості, які ні в якому разі не можуть бути
комерційною таємницею. Зокрема, комерційну таємницю не можуть становити:
– установчі документи, що дозволяють
займатися підприємницькою діяльністю чи
окремими її видами;
– інформація за всіма формами державної звітності;
– дані необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов’язкових
платежів;
– документи про платоспроможність підприємств;
– інші відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню.
Згідно з чинним законодавством підприємницькі структури зобов’язані подавати перелічені відомості державним контролюючим органам за їх вимогою. І саме
виявлення недоліків та порушення нормативно-правових актів у діяльності суб’єктів

підприємництва за результатами перевірки
такої інформації і складає сутність державного фінансового контролю.
У відповідності з принципом гласності, з метою профілактики виявлених недоліків, усунення причин, які призвели до їх
вчинення, результати контролю мають бути
висвітлені у пресі, про них повинні бути
проінформовані працівники та керівництво підприємницьких структур. Якщо виявлені порушення мають ознаки злочинів,
інформація про них, яка була отримана під
час проведення контролю, повинна передаватися правоохоронним органам для її подальшого розслідування, юридичної оцінки
та внесення відповідних рішень.
Практика показує, що не всі умови створення ефективної системи фінансового
контролю поки що виконані в нашій державі. Зокрема, на думку Президента України [7], це стосується «перезрілого» питання
створення Служби фінансових розслідувань, головним завданням якої має стати
аналітична робота, спрямована на виявлення злочинних схем розкрадання бюджетних
коштів та їх експертне дослідження. Звичайно, ця нова Служба повинна мати увесь
спектр повноважень як контролюючий та
правоохоронний орган демократичного суспільства, для протидії злочинності у фінансовій сфері.
З вищенаведеного можна зробити наступні висновки:
Контроль є самостійною функцією управління, який виступає засобом встановлення
зворотніх зв’язків, завдяки якому керівний
орган (суб’єкт управління) одержує інформацію про стан керованого об’єкта (об’єкта
управління).
Сутність будь-якого контролю не може
бути всебічно розкрита поза сферою управління, яку він обслуговує. Предметом застосування фінансового контролю є комплекс
господарських і фінансових відносин сфери
матеріального виробництва та невиробничої сфери.
Контроль як соціальна функція існує в
системі державного управління незалежно
від соціально-політичного устрою та типу
економічних відносин. У сучасних умовах
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто розвиток системи
державного фінансового контролю України в
умовах проведення радикальних економічних
реформ, спрямованих на наближення України до європейського економічного простору.
Розкриваються питання сутності контролю
та його роль у системі державного управління, досліджуються основні етапи проведення
контролю, розглядаються ознаки державного
контролю. Крім того, розглядається предмет
застосування фінансового контролю та його
принципи, а також пропонуються шляхи вдосконалення системи фінансового контролю в
Україні.
Ключові слова: фінансовий контроль,
функція управління, завдання контролю та
його ознаки, підвищення ефективності системи державного фінансового контролю.

SUMMARY
The article is devoted to the study of the
development of the Ukraine financial control
system in the context of radical economic reforms
aimed at bringing our state closer to the European
economic space. The author reveals the question of
the essence of control and its role in the system of
public administration, investigates the main stages
of the control, examines the features of state control.
In addition, the author examines the subject of
financial control and its principles, proposes ways
to improve the financial control system in Ukraine.
Key words: financial control, management
function, control tasks and their features, increase
of efficiency of the state financial control system.

складність об’єктів, що контролюється, значно перевищує можливості суб’єктів контролю.
Щоб успішно виконувати свою роль у
системі державного управління, фінансовий
контроль повинен бути: об’єктивним, оперативним, безперервним, всеохоплюючим,
науковим, економним, дієвим, дотримуватися принципів конфіденційності та гласності.
Для покращення контрольної роботи
в нашій країни треба створити новий тип
контролюючого органу, головним завданням якого має стати аналітична робота та
експертні дослідження правопорушень у фінансовій сфері.
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оскільки перший як методологічний інструмент також може постулювати універсальність правових смислів.

В статье исследуются особенности формирования методологии сравнительного правоведения в контексте оппозиции правовой
культуры и сравнительно-правового функционализма, а также выясняется содержание
основных подходов к пониманию культурологического метода как самостоятельной методологии сравнительно-правовых исследований.
Ключевые слова: методология сравнительного правоведения, функционализм, универсализм, культурологический метод, правовая культура, правовая реальность.
Постановка проблеми
Розвиток правової науки залежить від
рівня осмислення методологічних основ
– засобів та конструкцій пізнання змісту
правового простору. Пізнання права в контексті порівняльно-правового дослідження
здійснюється тими методологічними конструкціями мислення, які визначила конкретна правова традиція в межах власного
розташування. Існують різні, протилежні за
своєю суттю методологічні конструкції порівняльно-правового пізнання. Визначають
опозиційність двох основних методологій
правового порівняння – функціонального
методу, який застосовується для переходу
до універсального змісту правового простору, та культурологічного методу, основна
мета якого полягає в ствердженні та збереженні унікальності кожного національного
права як культурної цінності. Однак здатність культурологічного методу бути опозицією функціоналізму ставиться під сумнів,

Аналіз досліджень і публікацій, в яких
проблематизується питання щодо методології порівняльного правознавства, свідчить
про важливість та необхідність подальшого розвитку даного питання. Дослідженню
порівняльно-правового функціоналізму та
культурологічного підходу присвячено наукові роботи як вітчизняних, так й зарубіжних вчених: Ч. Варги, В. Евальда, В. Г. Курран, Х. Кьотца, М. де Лассера, П. Леграна,
Р. Міхаельса, Е. Рабеля, Р. Сакко, В. О. Слищенкова, О. Д. Тихомирова, О. В. Ткаченка, Г. Тюбнера, К. Цвайгерта, І. Л. Честнова
та іншими.
Мета статті полягає в з’ясуванні змісту
культурологічного методу та його здатності самостійно забезпечити предметну сферу
порівняльно-правових досліджень.
Виклад основного матеріалу. Формування методології порівняльного правознавства як змістовної сфери правових досліджень відбулося на початку ХХ ст. У 1900
році на І Міжнародному конгресі порівняльного права в Парижі Р. Салейль визначив
порівняльне правознавство як інструмент
для усунення розбіжностей між національними правовими системами, гармонізації їх
інститутів і правових стилів та як інструмент
створення вселенського права. Таким чином, основною метою порівняльного право-
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знавства було проголошено створення універсального права.
Методологічним забезпеченням єдиного
правового простору став порівняльно-правовий функціоналізм, формалізований Е.
Рабелем як вирішення проблеми кваліфікації колізійних норм. Вчений визначив, що
функціоналізм має чітко обмежений предмет та мету свого застосування – уніфікацію колізійних норм в межах міжнародного приватного права, для якої порівняльне
правознавство мало стати інструментом.
Проте вказане положення про відповідність
функціоналістському порівняльному правознавству чітко визначеної предметної сфери
було відкинуто у класичній інтерпретації
порівняльно-правового функціоналізму К.
Цвайгерта і Х. Кьотца [6].
Так, в другій половині ХХ ст. К. Цвайгерт і Х. Кьотц визнали функціоналізм головним методом і принципом порівняльноправових досліджень [8, с. 51]. Однією із головних вимог функціоналізму було визначено необхідність звільнення компаративістом
«від вкорінених в його правовому мисленні
концепцій і понять власного права» [8, с. 5354], оскільки, на думку вчених, порівняльне
правознавство насамперед було покликано
подолати національну обмеженість правового мислення [8, с. 29], позбавити право
культурно-правових особливостей та перетворити його на універсальну систему правових смислів.
Однак такі ствердження зазнають значної критики, й порівняльно-правовий
функціоналізм визнають як загрозу існуванню національного права та правової науки,
оскільки остання функціоналізмом розглядається лише як щось тимчасове, як засіб
визнання смислової тотожності правових
систем, а отже, виявляється недоречним дослідження національного контексту права.
Небезпека, яку несе в собі функціоналізм,
була усвідомлена наприкінці ХХ ст., наслідком чого стала формалізація активної опозиції йому у вигляді культурологічного (контекстуального) методу.
Формування самостійної культурологічної методології порівняльних досліджень
бере свій початок від ідей представників
історично-правової школи, які відкинули
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

ідею філософсько-правової школи про всесвітню правову уніфікацію («розумне право»)
у вигляді Code Civil (Французький цивільний кодекс 1804 р.). На думку Р. фон Ієринга, найважливіше в ідеях Ф. К. фон Савіньї –
це визнання індивідуальності, національного права та заперечення універсальних ідей
права епохи Просвітництва [2, с. 75-76]. Ф.
К. фон Савіньї визнав, що «право розвивається лише разом з народом, формується разом з ним, й вмирає, як тільки народ втрачає
свою особливість». Створення національного право є результатом історичного розвитку народу, а не результат волі законодавця
– право є продуктом «народного духу», а не
окремої волі [3, с. 133, 151]. Таким чином,
погляди Ф. К. фон Савіньї та його послідовників стали основою для формування культурологічної методології в ХХ-ХХІ ст., яка
побудована на усвідомленні нерозривного
зв’язку права та культури окремого суспільства й визнанні ідеї правового релятивізму.
І. Л. Честнов вказує, що виникнення релятивізму як методологічного підходу було
обумовлено визнанням неможливості існування єдиного способу опису дійсності, що
призвело до формулювання «принципу додатковості Н. Бора. Він означає контекстуалізм наукового знання – його залежність від
позиції спостерігача, відсутність привілейованої точки зору, а тим самим несумірність
наукових парадигм» [9, с. 183-184]. На основі теорем К. Ґьоделя, які спростовують можливість існування формалізованих несуперечливих і одночасно повних (завершених)
систем, І. Л. Честнов робить висновок, що
«принцип релятивізму стосовно права означає антиуніверсалізм, а також історичний та
соціокультурний контекстуалізм. Антиуніверсалізм – це відмова від претензій юридичної науки на пошук остаточних відповідей на питання про сутність права. Немає
єдиного права (сутності права) для всіх часів
і народів» [9, с. 187]. Зважаючи на це, правовий релятивізм означає мінливість змісту
правової дійсності, й відповідно, неможливість фіксації правового дискурсу.
Відповідно, за допомогою порівняння
правових культур (культурологічного методу) право досліджується як «відображення
культури, правопорядки розглядається в
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єдності з культурним контекстом» [5, с. 40],
без якого неможливо зрозуміти закономірності розвитку права в окремому правовому
просторі та визначити особливе і відмінне
в праві. Відбувається перехід від функціоналістського праворозуміння, зокрема природно-позитивіського розуміння правових
систем, до більш широкого – розуміння правової системи як окремої правової реальності (як правової культури).
В. О. Слищенков поділяє методи сучасної культурологічної компаративістики на
аналітичні та холістичні підходи, які являють собою протилежні, конкуруючі напрями порівняльного вивчення правових
культур. Для аналітичного напрямку характерно відокремлення правової культури від
загальної культури і відповідне структурування правової культури (Г. Тюбнер, Р. Коттерел, Р. Сакко, О. Кан-Фройнд). І навпаки,
холістичний підхід до вивчення правової
культури розглядає культуру як єдність суспільних цінностей, правових тверджень і
права: право розчиняється в ментальних та
духовних основах суспільства (П. Легран, В.
Г. Курран) [5, с. 39-42]. Водночас В. О. Слищенков вказує, що всі культурологічні підходи акцентують увагу на відмінностях між
правовими системами. Так, Р. Коттерел пояснює: «Право, занурене всередину власної
культури … відрізняється від права, яке існує в іншій культурі. Якщо кожна культура
має свою власну ідентичність, то вона відрізняється від усіх інших». «Позиція більшості
провідних прихильників культурологічного
підходу полягає в тому, що букву правової
норми можна прочитати лише в культурному контексті, який і дає їй смисл. Якщо ж
вона прочитана у відмінному культурному
контексті, то вона просто буде іншим правом» [4, с. 18].
Однак Г. Тюбнер, погоджуючись з
О. Кан-Фройндом, зазначає, що «сучасний
правовий дискурс вже не є просто відображенням суспільства та культури; радше він
тісно пов’язаний лише з деякими з їх сфер,
лише у окремих ситуаціях, і лише із окремими фрагментами суспільства. Сьогоднішнє суспільство не постає перед правом як
містична єдність нації, мови, культури і суспільства, як народний дух у визначенні Ф.

К. фон Савіньї, але скоріше як роздроблене
розмаїття соціальних систем» [7, с. 88].
Відповідно до теорії Г. Тюбнера право
слід розглядати як аутопоєтичну соціальну
систему (за термінологією Н. Лумана), що
визнає одночасно й автономію права як одного із соціальних дискурсів, й вплив інших
соціальних просторів на право. Головним
елементом правової системи вже є не норма
і не людина, а комунікація, право існує як
мережа комунікацій. «Правові комунікації
являються інструментами пізнання, за допомогою яких право як соціальний дискурс
здатне «бачити» світ». Щоб пізнати світ (дійсність) правова система повинна зберігати
самототожність з собою, й одночасно бути
відкритою для «правових подразників»
(legal irritant), використовуючи їх для власних змін та перебудов [5, с. 43-44]. Так, Г.
Тюбнер вважає, що право як соціальний
інститут самостійно пізнає дійсність, право
автономно створює світ смислів, встановлює цілі та завдання та створює конструкції
правової реальності – автономно від дослідників (юристів). Однак таке положення викликає заперечення у зв’язку з поглядом на
дослідника як основний функціонал права,
який й породжує правові смисли
Протилежну позицію займає П. Легран,
вказуючи на важливість значення ролі окремого дослідника, зокрема й у процесі пізнання контексту культури права. П. Легран
сприймає право як культуру, скеровану
проти універсалізму та глобалізації, підкреслюючи місцевий вимір правопорядку. При
цьому вчений вказує, що кожна культура
завжди знаходиться в процесі становлення
і у взаємодії із іншими культурами, правова
культура не є закритою для впливів іншого
права. Дослідження права як культури не
зводиться до статичної, лінійної, тотальної,
незмінною і ідеалізованої конфігурації. Поняття «правова культура» не означає автоматичного переваги цілісності, не веде до
перебільшення значення неповторності та
ідентичності, не виключає зміни у часі, й не
означає «зменшення самостійності учасників культури або значення індивідуального
мислення» [5, с. 69].
П. Легран стверджує, що порівняльноправові дослідження вимагають визнання
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та поваги юридичних конструкцій іншої
правової культури в аспекті їх самостійності та неповторності. Так, компаративіст має
усвідомлювати, що «право являється культурним феноменом і що, відповідно, відмінності між правовими культурами не можуть
бути подолані». «Порівняння повинно мати
не об’єднуючий ефект, а ефект багатоманітності: повинно бути направлено на зростання різноманітності дискурсів навколо різних
(культурних) форм і протистояти прагнення
розуму до одноманітності» [4, с. 19]. Й відповідно, метою порівняння правових культур
має виступати демонстрація безодні права,
яку компаративіст не здатний перетнути –
досліджуючи іноземне право, він може його
уявити, але не зрозуміти (або принаймні, в
будь-якому разі, це буде відмінне розуміння).
Проте твердження про порівняння правових культур як самостійну методологію
порівняльного правознавства ставиться під
сумнів. Так, вказується, що сам концепт
«правової культури», виникнувши як опозиційний підхід обмеженому функціональному методу, так і не став його альтернативою,
культурологічний метод деякими вченими
визнається як недостатній та обмежений,
оскільки постулює універсальне розуміння
культури. Ця універсальність полягає у розгляді правової культури як цілісного, єдиного об’єкта дослідження, хоча й не закритого
для впливу інших, однак в якому передбачається наявність тотожних правових смислів. Плюралізм правових смислів у окремо
взятій правовій культурі заперечується як
такий, а отже, заперечується можливість
створення протилежних (або відмінних)
правових смислів окремими дослідниками.
Водночас Ч. Варга вважає, що порівняльні правові культури є галуззю науки,
специфічний інтерес якої «має насамперед
міжкультурний характер і не має на меті
жодної філософської універсалізації». При
цьому ця наука «перебуває на межі між порівняльним правом та історичною юриспруденцією». Вона перетинає горизонт
порівняльного права, оскільки метою є досягнення узагальнення описового та оціночного характеру на рівні правової культури
як цілого. А сфера історичного має на меті
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

дослідження складових етосу певної культури та способу організації ним різноманітних
рухів (подій), які відбуваються у відповідній
культурі, в одну культурну єдність. Так, зважаючи на відмінний етос правових культур
та їх юридичних методів, їх перетин Ч. Варга вважає «сферою, в якій можна виявити
деякі приховані риси та латентні потенційні
можливості окремих культур» [1, с. 277-278].
Й тому «кожна система правових положень
становить не більше, ніж потенційність, котра може розглядатися як справжній факт
соціальної реальності лише у формі її конкретної актуалізації» [1, с. 275].
Ч. Варга вказує, що «один з основних
висновків, якого можна дійти у процесі історико-порівняльних досліджень окремих
правових культур, полягає у розумінні парадигмальної ролі, котру завжди відігравав
так званий юридичний метод у формуванні індивідуальних рис правових культур».
Тобто за допомогою контексту культури
права правові способи обґрунтування та
судження в межах права розглядаються як
його основний змістовний елемент, «котрий
через своє ідеологічне оформлення може у
кінцевому результаті також конституювати
його онтологію». Зокрема, створити власну
сутність права, приховані потенційні можливості якої відкриваються через інтерес
до зіставлення правових методів правових
культур, тобто через порівняльне правове
мислення [1, с. 278]. Таким чином, Ч. Варга заперечує порівняння правових культур
як самостійну методологію порівняльного
правознавства, стверджуючи необхідність
дослідження контексту культури права як
визначення певного виміру для пізнання
прихованої сутності власного права.
З огляду на вказане, необхідність дослідження іншої правової культури виступає
певним перехідним рівнем до здійснення
правового порівняння. Як і функціональний метод, культурологічний метод формує
основу, на якій компаративіст функціонує
індивідуально, використовуючи власний інструмент пізнання права. «Індивідуально»
означає можливість створити новий смисл
або трансформувати існуючий, зберігаючи
традицію, певний взаємозв’язок з минулим.
Іншими словами, компаративіст мислить,
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заперечуючи існування єдиної правової
дійсності, тобто сприймає дійсність творчо,
власне створює її подібно до витвору безперестанної культурної творчості.
На думку О. В. Ткаченка, порівняльно-правовий неоромантизм (в тому числі й контекстуальний підхід) не пропонує
подолання функціоналізму та не привносить методологію в сферу порівняльного
правознавства. Контекстуальний підхід не
здатний формалізувати методологічний
інструментарій порівняльно-правових досліджень, він є лише отологічною альтернативою порівняльно-правовому функціоналізму. «При цьому, незважаючи на неметодологічность, саме неоромантизм, і
перш за все творчість П. Леграна, поставив
методологію в серце порівняльно-правового мислення … суть неоромантичного повороту полягає скоріше не в тому, що він
здійснює методологічну інтерпретацію і деконструкцію функціоналізму, а в тому, що
лише він робить таку інтерпретацію принципово можливою. Методологічний зміст
з’являється не в самій опозиції неоромантизму і функціоналізму, а є результатом її
переосмислення і подолання» [6].
Таким чином, О. В. Ткаченко вважає, що
розуміння порівняльного правознавства потребує власного методологічного змісту, переходу від референтного до конститутивного стилю методологічного мислення. Мова
йде про вихід за межі класичного мислення та зміну уявлень про саму методологію,
проблематизацію питань на методологічнофілософському рівні. О. В. Ткаченко стверджує необхідність реалізації філософськометодологічної своєрідності правознавства
як сфери мислення, та відповідно, розгляду
порівняльного правознавства як самостійної
сфери філософського пізнання, що можливо
лише за умови формування окремої онтології, гносеології, епістемології і методології
порівняльно-правового пізнання [6].
Підводячи підсумок вказаному, культурологічний метод порівняльно-правового
дослідження, хоч і тлумачиться як обмежений, однак саме за допомогою нього можна визначити особливе та відмінне в праві
– ствердити змістовну індивідуальність кожного національного права. Визначаючи пра-

во як культуру, виокремлюється особливий
світогляд суспільства, тобто те, що походить
із самосвідомості суспільства та те, що відображає його характер, правові цінності та
судження. Сприймаючи культурну основу
власного права, окремий дослідник формує
правосвідомість та визначає свою ментальну складову. Таким чином, правова культура формує людину як особистість, здатну
створити власний інтелектуальний світ, наповнений правовими смислами. І лише через дослідження іншої правової реальності,
що породжує формування особливого і відмінного в праві – дослідник матиме можливість створювати нові правові смисли, тобто наповнити власний правовий світ новим
розумінням. Оскільки процес порівняння
не передбачає виходу за смислові межі національного права (за межі власного розташування), особа вивчаючи інше право, мислить власними значеннями та поняттями. З
огляду на це, жодної смислової тотожності
як в окремій правовій культурі, так і між
різними правовими культурами не існує.
Багатоманітність постійно конституйованих
правових смислів заперечує й заданість та
незмінність права, і навпаки, сприяє розвитку права, оскільки багатоманітність завжди
розглядається як фактор збагачення дискурсу.
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SUMMARY
The article explores the peculiarities of
formation of the methodology of comparative law
in the context of opposition of the legal culture
and the comparative-legal functionalism, and
also clarifies the content of the main approaches
to understanding the culturological method as
independent methodology of the comparative-legal
research.
Key-words: methodology of comparative
law, functionalism, universalism, culturological
method, legal culture, legal reality.

АНОТАЦІЯ
У статті досліджуються особливості формування методології порівняльного правознавства в контексті опозиції правової культури
та порівняльно-правового функціоналізму, а
також з’ясовується зміст основних підходів до
розуміння культурологічного методу як самостійної методології порівняльно-правових досліджень.
Ключові слова: методологія порівняльного
правознавства, функціоналізм, універсалізм,
культурологічний метод, правова культура,
правова реальність.
5. Слыщенков В. А. Сравнительное
право и культура : размышления о культурном измерении правопорядка (Начало)
/ В. А. Слыщенков // Правоведение. – 2014.
– № 2. – С. 38–70.
6. Ткаченко О. В. Функціоналістська парадигма порівняльно-правових досліджень
: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.12 / Олександр Валерійович Ткаченко. – К., 2011. –
248 с.
7. Тюбнер Г. Правові подразники:
принцип добросовісності у британсько-

Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

му праві, або як уніфікація права призводить до нової дивергенції / Г. Тюбнер //
Порівняльне правознавство. – 2013. – №
1–2. – С. 77–101.
8. Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права:
в 2-х т. Т. 1. / К. Цвайгерт, Х. Кëтц. – М.:
Междунар. отношения, 2000. – 480 с.
9. Честнов І. Універсальність права в
контексті культурного релятивізму / І. Честнов // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 1. – С. 183–190.

168

Âîëèíåöü Ð.À. - Äåÿê³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî êâàë³ô³êàö³¿ îêðåìèõ çëî÷èí³â...

ÄÅßÊ² ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖ²¯ ÙÎÄÎ ÊÂÀË²Ô²ÊÀÖ²¯
ÎÊÐÅÌÈÕ ÇËÎ×ÈÍ²Â, ßÊ² ÏÎÑßÃÀÞÒÜ ÍÀ
ÔÎÍÄÎÂÈÉ ÐÈÍÎÊ, ÒÀ ¯Õ ÐÎÇÌÅÆÓÂÀÍÍß ²Ç
ÑÓÌ²ÆÍÈÌÈ ÇËÎ×ÈÍÀÌÈ
ÂÎËÈÍÅÖÜ Ðóñëàí Àíàòîë³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò,
äîöåíò êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà òà êðèì³íîëîã³¿ þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó
Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà
ÓÄÊ 343.7
С учетом анализа проблематики исследования даются рекомендации относительно
вопросов квалификации отдельных преступлений, посягающих на фондовый рынок, а
также делается попытка их отграничения
от смежных преступлений. Исследуются разного рода ситуации, возникающие (могущие
возникать) на практике. Отдельно уделяется внимание анализу критериев отграничения преступлений, посягающих на фондовый
рынок, от смежных преступлений, при этом
формулируются предложения по изменению
действующего уголовного законодательства
Украины, относительно отдельных вопросов
охраны фондового рынка.
Ключевые слова: квалификация преступлений, отграничение преступлений, фондовый рынок, ценные бумаги, уголовная ответственность, Уголовный кодекс.
Правильна кримінально-правова оцінка
посягань на фондовий ринок потребує встановлення ознак їх складів, що передбачаються відповідними статтями (частинами статей)
Кримінального кодексу України (далі – КК).
Установлюючи властиві їм ознаки та відкидаючи ті, які їм не притаманні, поступово
поглиблюючи аналіз і правової норми, і фактичних обставин скоєного, ми приходимо до
єдиної сукупності ознак [1, c. 8-12; 2, c. 126],
що характеризують такі посягання на фондовий ринок, як злочини певних видів, та відрізняють їх від суміжних злочинів.
Враховуючи зазначене, потрібно звернути увагу на існуючий підхід щодо ознак

складів злочинів, які підлягають співвідношенню та враховуються при кваліфікації
злочинів. Йдеться про те, що такі ознаки
можна “представити” як: а) відмінні (формула: а ≠ б), які поділяються на очевидні та
латентні; б) загальні або “спільні” (формула:
а = б), які можуть бути очевидними і латентними [3, c. 151]. Функцію критеріїв розмежування таких суміжних складів виконують
відмінні ознаки [3, c. 151; 4, c. 358].
Вирішення проблем кваліфікації посягань на фондовий ринок та їх відмежування
від суміжних злочинів здійснюється за таким “алгоритмом”.
1. КК містить низку складів злочинів, які
за предметом злочину є суміжними зі складами злочинів, що посягають на фондовий ринок та/або його складові “елементи”. Зокрема, предметом передбаченого ч. 1 ст. 199 КК
виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з
метою використання при продажу товарів, з
метою збуту, а також безпосередньо збуту є
незаконно виготовлені, одержані чи підроблені
державні цінні папери. Підроблені недержавні цінні папери вважаються предметом
виготовлення з метою збуту, збуту чи використання (ст. 224 КК). Отже, у ч. 1 ст. 199 КК
ознаки предмета злочину є більшими за обсягом, ніж ознаки предмета, передбаченого
у ст. 224 КК. У першому випадку йдеться не
лише про підроблені цінні папери (державні), але й про “незаконно виготовлені, одержані”, тоді як у ч. 1 ст. 224 КК – лише про
будь-яким чином підроблені цінні папери.
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Порівняння змісту диспозицій цих статей
КК дозволяє вказати на відсутність у ст. 224
КК таких ознак предмета злочину, як “незаконно виготовлені, одержані” недержавні
цінні папери. Ця обставина має безпосереднє відношення до проблем кваліфікації злочинів різних видів залежно від механізму їх
вчинення. Так, злочини, передбачені ст.ст.
199, 224 КК, слід відмежовувати від підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчуються та надають права або
звільняють від обов’язків, з метою використання їх підроблювачами чи іншими особами або збуту (ч. 1 ст. 358 КК), а також від
службового підроблення (ст. 366 КК). Адже
у визначенні цінних паперів, наведеному в
ч. 1 ст. 3 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006
року, вказується на “документ установленої
форми з відповідними реквізитами”. Ознаки цінних паперів будь-якого виду є спеціальними по відношенню до будь-якого
офіційного документа, передбаченого як
предмет злочину в ч. 1 ст. 358 та ст. 366 КК.
Проте кримінальна відповідальність за використання завідомо підроблених цінних
паперів має певні особливості насамперед
залежно від виду цінних паперів. Так, у
ст. 199 КК відсутня ознака використання підроблених (або завідомо підроблених державних цінних паперів), однак закріплена
мета збуту та збут підроблених державних
цінних паперів. На відміну від ст. 199 КК,
у ч. 1 ст. 224 КК передбачена ознака “використання”, яка стосується підроблених
недержавних цінних паперів, що дозволяє
рекомендувати законодавцю доповнити ч. 1
ст. 199 КК після слів “... чи білетів державної
лотереї” словами “, а також використання підроблених … державних цінних паперів”. Відтак
за чинними положеннями КК підроблення
державних цінних паперів з метою збуту,
а також їх подальше використання мають
кваліфікуватися за сукупністю злочинів, передбачених відповідною частиною ст. 199
КК та ч. 4 ст. 358 КК. Якщо такі дії вчиняються службовою особою з використанням
її становища чи повноважень, пов’язаних з
діяльністю на фондовому ринку, то потрібна
ще додаткова кваліфікація за відповідною
частиною ст. 366 КК.
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У ч. 1 ст. 224 КК вказується на “використання ... підроблених недержавних
цінних паперів”, що дозволяє вважати цю
норму спеціальною по відношенню до ч. 4
ст. 358 КК. Водночас при співвідношенні
ст. 224 КК з ст. 366 КК слід враховувати, що
у ст. 224 КК вчинення передбачених нею
дій службовою особою в жодній її частині не
передбачається. Тому вчинення службовою
особою виготовлення з метою збуту, збуту
чи використання іншим чином підроблених недержавних цінних паперів слід кваліфікувати за сукупністю відповідних частин
ст.ст. 224, 366 КК. У конкретних випадках
при кваліфікації будь-якої із зазначених дій
мають враховуватись ознаки складів, передбачені різними частинами цих статей КК, а
саме: а) ознаки, які закріплені у ст. 224 КК,
але відсутні у ст. 366 КК (зокрема, “повторно”, “якщо вони завдали великої матеріальної шкоди” у ч. 2 ст. 224 КК, а також “дії ...
вчинені організованою групою” та “... якщо
вони завдали особливо великої матеріальної
шкоди” у ч. 3 ст. 224 КК); б) наявна кваліфікуюча ознака “спричинило тяжкі наслідки”,
передбачена у ч. 2 ст. 366 КК, яка у ч. 2 і ч. 3
ст. 224 КК відсутня. Іншими словами, вибір
конкретної частини ст. 224 КК при її кваліфікації за сукупністю з ч. 2 ст. 366 КК залежить від: а) наявності повторності вчинених
дій (її зміст визначається у п. 1 примітки до
ст. 224 КК), б) діяльності організованої групи, а також в) співвідношення понять “велика матеріальна шкода”, “особливо велика матеріальна шкода” та “тяжкі наслідки”.
При кваліфікації за сукупністю ч. 2 або ч. 3
ст. 224 та ч. 1 або ч. 2 ст. 366 КК необхідно звертати увагу на таке. Поняття “велика
матеріальна шкода”, “особливо велика матеріальна шкода” та “тяжкі наслідки” мають
однакові (спільні) та відмінні “компоненти”.
Однаковими є ті “компоненти”, що позначають певні втрати у змісті реальних збитків, а також упущену (втрачену) вигоду. Так,
суспільно небезпечні наслідки як ознака
службового підроблення, яка позначається
терміном “тяжкі наслідки”, полягають насамперед у конкретних матеріальних (майнових) збитках [5; 6]. Отже, однаковими
“компонентами” великої й особливо великої
матеріальної шкоди (ст. 224 КК) та тяжких
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наслідків (у ст. 366 КК) є реальні збитки та
упущена (втрачена) вигода.
Ознаками, які відрізняють, є ті суспільно небезпечні наслідки, які набувають вигляду порушення прав, свобод і законних
інтересів фізичних та юридичних осіб, держави або територіальної громади [6, c. 76]
та утворюють так звану “немайнову шкоду”
[7]. Адже: а) на сьогодні немайнова шкода
часто має умовний характер та в ряді випадків може одержати майновий еквівалент (вимір) або, інакше кажучи, грошову
оцінку (наприклад, шкода здоров’ю може
обчислюватися грошима, потрібними для
його відновлення); 2) у примітках статей
Особливої частини КК розміщується лише
певна частина гіпотези або диспозиції тієї
чи іншої кримінально-правової норми [6,
c. 76]. Хоча у такого підходу є й противники, які аргументують свою позицію тим,
що ознаки поняття тяжких наслідків охоплюють лише шкоду майнового характеру,
яка включає в себе втрати у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також
витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного
права (реальні збитки); доходи, які могли б
бути реально одержані за звичайних обставин, якби не було порушене певне право
(упущена вигода). При цьому розмір грошового відшкодування моральної шкоди
не може включатись у зміст істотної шкоди
та тяжких наслідків [8, c. 45]. Заперечуючи
проти останнього підходу, відзначу, що законодавець у п. 3 і п. 4 примітки до ст. 364
КК не робить якихось застережень стосовно невключення немайнової шкоди у зміст
поняття істотної шкоди та поняття тяжких
наслідків. Основною вимогою стосовно
змістовних ознак цих понять, що сформульована у п. 3 і п. 4 примітки до ст. 364 КК,
є здатність “компонентів” та різновидів істотної шкоди та тяжких наслідків обчислюватись у певній кількості (за допомогою певної кількості) неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (далі – НМДГ). Якщо ж
виникає питання стосовно обчислення немайнової шкоди у тій кількості НМДГ, які
передбачені у п. 3 і п. 4 примітки до ст. 364
КК, то за основу мають братись їх майнові
еквіваленти.

Зважаючи на таке, різновиди немайнової шкоди, що настає в результаті вчинення будь-якої із передбачених у ст. 224 КК
дій, поняттям великої та особливо великої
матеріальної шкоди не охоплюються. За
певних умов вони можуть охоплюватись
поняттям передбачених у ч. 2 ст. 366 КК
тяжких наслідків. Відтак, вчинене за певних умов може додатково кваліфікуватися
за ч. 2 ст. 366 КК.
Спеціальною стосовно норм, передбачених ст.ст. 358, 366 КК, є норма, закріплена в
ст. 2231 КК. Розмежовуються склади злочинів, передбачених цими статтями, за такими
ознаками, як предмет, суспільно небезпечні наслідки та суб’єкт злочину. Предметом
злочину, передбаченим ст. 2231 КК, є документи, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів. Відмінною ознакою
складів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2231
та ст. 358, ст. 366 КК, є “значна матеріальна
шкода інвесторові в цінні папери”. На відміну від “тяжких наслідків”, передбачених
ч. 2 ст. 366 КК, змістом цього поняття мають охоплюватися не лише реальні збитки
(втрати) та упущена (втрачена) вигода. Натомість ознака “інвестор у цінні папери” є
нормативним орієнтиром потерпілого, який
зазнає такої шкоди. Крім цього, слід враховувати, що поняття “уповноважена особа” є
більш широким, ніж передбачене у ст. 366
КК поняття “службова особа”. За таких
умов, якщо діями, передбаченими ст. 2231
КК, інвесторові в цінні папери заподіюється значна матеріальна шкода, то вони мають
кваліфікуватися лише за ч. 1 цієї статті КК.
Якщо разом з матеріальною шкодою заподіюється шкода немайнового характеру, що
охоплюється поняттям “тяжкі наслідки” як
кваліфікуюча ознака службового підроблення, то такі дії мають кваліфікуватися за сукупністю зазначених злочинів. Якщо при
вчиненні дій, визначених у ч. 1 ст. 2231 КК
значна матеріальна шкода інвесторові відсутня, то вчинене за відповідних умов може
визнаватися службовим підробленням та
кваліфікуватися лише за ч. 2 ст. 366 КК. Відтак, як бачимо, вадою ст. 2231 КК є те, що
ознака “значна матеріальна шкода інвесторові в цінні папери” передбачена у ч. 1 цієї
статті КК та включена як обов’язкова у зміст
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основного складу злочину. Хоча на практиці не виключаються випадки, коли внесення
уповноваженою особою в документи, що подаються для реєстрації випуску цінних паперів, завідомо неправдивих відомостей, не
заподіює матеріальної шкоди взагалі. Пояснюється це тим, що саме по собі внесення
в документи, які подаються для реєстрації
випуску цінних паперів, завідомо неправдивих відомостей не здатне заподіяти будь-яку
матеріальну шкоду. Остання може заподіюватися виключно шляхом використання
таких документів. Це, у свою чергу, якраз і
пояснює відсутність у судовій практиці розгляду кримінальних проваджень за ст. 2231
КК [9; 10].
Суміжним стосовно ст.ст. 199, 224 КК
є шахрайство (ст. 190 КК), а також заподіяння майнової шкоди шляхом обману або
зловживання довірою (ст. 192 КК). Основним критерієм розмежування цих складів
є такі ознаки їх складів, як предмет злочину та його наслідки. Предметом шахрайства є чуже майно, право на таке майно [11,
c. 216], а предметом злочину, передбаченого
ст. 192 КК, може бути: чуже майно, що незаконно використовується всупереч інтересам
власника, а також грошові суми (кошти),
які мали б надійти в розпорядження власника на підставі тих або інших операцій,
договорів, правових приписів тощо, – неодержаний прибуток (упущена вигода) [11,
c. 220]; грошові кошти, які фізична особа
зобов’язана сплатити приватній установі,
державі або комунальній організації за надані їй послуги [12, c. 359]. При розмежуванні складів цих злочинів слід враховувати наступне. По-перше, цінні папери засвідчують
певні правовідносини між їх власником та
особою, що їх видала. Ці правовідносини
можуть передбачати зобов’язання особи, що
видала цінний папір, сплатити в обумовлений термін кошти, передати товари або надати послуги згідно з існуючим (прийнятим)
зобов’язанням (боргові, іпотечні цінні папери та ін.). Нормативним орієнтиром у цьому
випадку є положення ч. 1 ст. 3 Закону “Про
цінні папери та фондовий ринок”, що включають “взаємовідносини емітента цінного
папера (особи, яка видала цінний папір) і
особи, що має права на цінний папір, та пеÏðàâî.ua ¹ 3, 2017

редбачає виконання зобов’язань за таким
цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним
папером іншим особам”.
Правовідносини, пов’язані з обігом пайових цінних паперів, дозволяють їх власнику отримувати частку прибутку, майна
емітента. Тому за певних обставин використання підроблених цінних паперів може
пов’язуватись із впливом на предмети злочинів, передбачених ст.ст. 190, 192 КК, та
заподіювати справжньому емітенту, особі,
яка їх видала, або власнику чи володільцю майнову шкоду. У цьому разі кваліфікація вчиненого за сукупністю ст. 199 чи
ст. 224 КК та ст. 190 або ст. 192 КК потребує
з’ясування обсягу майнових прав зазначених осіб, які (майнові права) зазнають шкоди (якщо при цьому вчинялись певні правочини, пов’язані з використанням інсайдерської інформації, то вчинене за інших необхідних умов може також кваліфікуватися за
відповідною частиною ст. 2321 КК). Зазначені майнові права можуть бути пов’язані,
приміром, з використаним за підробленими
цінними паперами майном певної вартості,
з витраченим майном, яке має певну вартість, а також з отриманим винною особою
в особистих інтересах чи в інтересах третіх
осіб прибутком за рахунок чужого майна,
упущеною вигодою, коли потерпілий при
шахрайстві або заподіянні майнової шкоди
шляхом обману або зловживання довірою
не отримує запланований прибуток. Прикладом кваліфікації за наведеним підходом
є випадки так званого «інвестиційного шахрайства», тобто шахрайські дії, учинювані в
процесі продажу фінансових інструментів
[13, c. 280].
2. При розмежуванні складів злочинів,
що посягають на фондовий ринок, із суміжними складами слід також враховувати
ознаки об’єктивної сторони їх складів. Із змістом таких ознак об’єктивної сторони складів злочинів, як спосіб та засоби вчинення
злочину, може пов’язуватися завідомо недостовірна інформація, що надається інвестору службовою особою емітента (ст. 2322 КК).
У ч. 1 ст. 2322 КК ця ознака враховується
при визначенні другої форми злочину «надання … недостовірної інформації, якщо це
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заподіяло інвестору в цінні папери (у тому
числі акціонеру) матеріальну шкоду в значному розмірі». Суміжним стосовно цього
злочину є шахрайство з фінансовими ресурсами, передбачене ст. 222 КК, оскільки
кредитором може виступати інвестор в цінні папери (вказівка на «інвестора в цінні папери (в тому числі акціонера)» передбачена
у ч. 1 ст. 2322 КК). У ч. 1 цієї статті КК визначена така форма цього злочину, як «надання завідомо неправдивої інформації …
кредиторам з метою одержання субсидій,
субвенцій, дотацій, кредитів … у разі відсутності ознак злочину проти власності». У
цьому разі існують ситуації, коли службова
особа емітента надає інвестору в цінні папери завідомо недостовірні відомості для
одержання (придбання) у якості інвестицій
певних коштів (так звані інвестиції в різноманітні цінні папери, що здійснюються, наприклад, за допомогою придбання інвестиційних сертифікатів [15], інвестиції в цінні
папери інституту спільного інвестування,
якими згідно з п. 18 ч. 1 Закону України
«Про інститути спільного інвестування» від
5 липня 2012 року є акції корпоративного
фонду та інвестиційні сертифікати пайового
фонду). За таких обставин норми, передбачені в ч.ч. 1, 2 ст. 2322 КК, є спеціальними
стосовно загальних – ч.ч. 1, 2 ст. 222 КК,
у зв’язку з чим наведені ситуації за інших
необхідних умов мають кваліфікуватися за
відповідною частиною ст. 2322 КК. Що стосується передбаченої в ч. 1 ст. 2322 КК матеріальної шкоди, то при її визначенні законодавець зобов’язує враховувати лише ті
«складники», що стосуються не будь-якого
кредитора, а лише інвестора в цінні папери.
Якщо ж шкода в описаних ситуаціях заподіюється іншим потерпілим особам, які не
є інвесторами в цінні папери, то вчинене за
необхідних умов потребує додаткової кваліфікації за ч. 2 ст. 222 КК. При цьому мінімальний розмір передбаченого ч. 1 ст. 2322
КК значного розміру матеріальної шкоди,
яка заподіяна інвестору в цінні папери, та
закріпленої в ч. 2 ст. 222 КК великої матеріальної шкоди є однаковими (п’ятсот НМДГ,
про що див. примітку до ст. 219 КК).
Передбачене ч. 1 ст. 2322 КК, як перша
форма злочину, «ненадання службовою осо-

бою емітента інвестору в цінні папери на
його письмовий запит інформації про діяльність емітента» є «спеціальним» різновидом
службової недбалості.
3. «Розмежувальну» функцію виконують
окремі ознаки суб’єктивної сторони складів
злочинів, що посягають на фондовий ринок.
При характеристиці спрямованості прямого
умислу як ознаки злочинів, передбачених
ст.ст. 199, 124 КК та ст.ст. 190, 192 КК, слід
враховувати передбачення «потрапляння»
незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених державних цінних паперів (ст. 199
КК), а також будь-яким чином підроблених
недержавних цінних паперів (ст. 224 КК) на
фондовий ринок. Спрямованість умислу при
вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 190,
192 КК, пов’язується із заподіяною майновою шкодою. Мета і мотив злочину виступають допоміжним критеріями відмежування
збуту незаконно виготовлених, одержаних
чи підроблених державних цінних паперів
(ст. 199 КК), а також збуту чи використання іншим чином підроблених недержавних
цінних паперів (ст. 224 КК) від обману та
зловживання довірою при вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 190, 192 КК. Обман
або зловживання довірою при вчиненні названих вище злочинів передбачає їх вчинення лише з прямим умислом. Такий саме
висновок стосовно прямого умислу можна
зробити, виходячи з цілеспрямованого характеру діянь, передбачених ст.ст. 199, 224
КК. При цьому мотив і мета злочинів, передбачених ст.ст. 190, 192 КК, є корисливими та обов’язковими ознаками їх складів.
Проте корислива мета і корисливий мотив
є факультативними (необов’язковими) для
складів злочинів, передбачених ст.ст. 190,
192 КК. Отже, у разі, коли при вчиненні
збуту незаконно виготовлених, одержаних
чи підроблених державних цінних паперів, а також збуту чи використання іншим
чином підроблених недержавних цінних
паперів винний прагне використати незаконно виготовлені, одержані чи підроблені
державні цінні папери або підроблені недержавні цінні папери у процесі обману чи
зловживання довірою для заподіяння майнової шкоди (наприклад, емітенту, інвестору в цінні папери, власнику цінних паперів
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тощо), то вчинене за інших необхідних обставин потребує кваліфікації за сукупністю
цих злочинів.
З урахуванням вищезазначеного, можна
зробити такі висновки.
1. Констатуємо наявність різноманітності механізмів впливу (посягання) на фондовий ринок, що стосується складів злочинів
різних видів, що, у свою чергу, породжує
складні та дискусійні проблеми кваліфікації
цих злочинів та їх розмежування із суміжними злочинами. При їх вирішенні пропонується виходити з такого: а) суміжними
слід вважати злочини, склади яких мають
схожі ознаки (загальні та латентні відмінні); функцію критеріїв розмежування мають
відмінні ознаки; б) алгоритм розмежування
суміжних злочинів, що посягають на фондовий ринок, зводиться до з’ясування змісту
та співставлення відмінних ознак складів таких злочинів; в) критеріями розмежування
злочинів, що посягають на фондовий ринок,
та суміжних злочинів враховуються відмінні
ознаки, що характеризують предмет злочину, потерпілого, зміст суспільно небезпечного діяння, способу та обстановки вчинення
діяння як ознак об’єктивної сторони складів
злочинів, мету та мотив вчинення деяких із
вказаних вище злочинів.
2. В окремих випадках проблеми кваліфікації вказаних вище злочинів та їх розмежування із суміжними злочинами пов’язані з
конкуренцією окремих кримінально-правових норм. У зв’язку з чим потребують
з’ясування ознаки складів злочинів як критеріїв розмежування, що передбачені так
званими «конкуруючими кримінально-правовими нормами».
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АНОТАЦІЯ
З урахуванням аналізу проблематики дослідження, даються рекомендації щодо питань кваліфікації окремих злочинів, які посягають на фондовий ринок, а також робиться
спроба їх розмежування із суміжними злочинами. Досліджуються різного роду ситуації,
які виникають (можуть виникати) на практиці. Окремо приділяється увага аналізу критеріїв розмежування злочинів, що посягають
на фондовий ринок із суміжними злочинами,
при цьому формулюються пропозиції зі зміни
чинного кримінального законодавства України, стосовно окремих питань охорони фондового ринку.
Ключові слова: кваліфікація злочинів, розмежування злочинів, фондовий ринок, цінні
папери, кримінальна відповідальність, Кримінальний кодекс.

SUMMARY
The recommendations on the issues of
qualification of the certain crimes encroaching
on the stock market are given, and an attempt to
delimitate them with adjacent crimes is made, in
accordance with the analysis of the research. Various
situations that arise (may arise) on practice are
examined. Extra attention is paid to analyzing the
criterions of delimitation of the crimes encroaching
on the stock market with adjacent crimes. Herewith,
the suggestions for changing current criminal
legislation on certain issues regarding stock market
protection are worded.
Key words: qualification of the crimes,
delimitation of the crimes, stock market, securities,
criminal responsibility, Criminal Code.
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В статье анализируются позиции представителей науки уголовного права относительно содержания понятия «фальсификация
доказательств». В целом их можно разделить
на «широкий» и «узкий» подходы. Автор поддерживает первый из этих подходов. Опираясь на него, определяется круг положений
уголовного закона, которые устанавливают
ответственность за фальсификацию доказательств. Кроме того, предлагается классификация фальсификация доказательств, основанная на особенностях последних.
Ключевые слова: правосудие; доказательства; доказывание; фальсификация; уголовная ответственность
В одній із наших публікацій ми визначили найбільш загальні (родові) ознаки
фальсифікації як суспільного явища, а також встановили видові ознаки кримінально-караної фальсифікації. На нашу думку,
кримінально-карана фальсифікація – це суспільно-небезпечне протиправне виготовлення
(створення) предмету, який за формою чи/та за
змістом відрізняється від справжнього, чи внесення змін (спотворення) справжнього предмета для надання йому нових якостей, вчинені з
метою видавання сфальсифікованого предмета
за справжній, а також збут чи використання
такого предмету.
Метою цієї роботи є виокремлення специфічних, індивідуальних ознак фальсифікації доказів як різновиду кримінальнокараної фальсифікації. Такі ознаки, перш
за все, мають бути пов’язані із специфікою
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

предмета (об’єкта), який піддається фальсифікації – в нашому випадку таким є докази.
Проте перед тим, як сформулювати
власне бачення поняття «фальсифікація
доказів», спробуємо узагальнити думки,
висловлені з цього приводу у науковій літературі. При аналізі позицій вітчизняних
правників беремо до уваги той факт, що
відповідне поняття взагалі не вживається у
тексті українського кримінального закону:
у ч. 2 ст. 372 КК йдеться про «штучне створення доказів обвинувачення», у ч. 2 ст. 383
та ч. 2 ст. 384 КК – про «штучне створення
доказів обвинувачення чи захисту», і лише
у першій із названих норм як альтернатива
«штучному створенню доказів» зазначається
«інша фальсифікація». [Слід зазначити, що
з набранням чинності Законом № 6232 від
3 жовтня 2017 р., запрацює нова редакція
ст. 384 КК. Зміни торкнуться назви цієї статті (нова назва – «Введення в оману суду або
іншого уповноваженого органу»), та диспозиції її першої частини, у якій, серед іншого,
буде встановлена відповідальність за подання завідомо недостовірних або підроблених
доказів. Частина 2 цієї статті залишається
незмінною, а отже, кваліфікуюча ознака
наведеного вище змісту у ній збережеться.
Водночас, нова редакція ст. 384 КК ще не
стала предметом наукового аналізу дослідників, які вивчають зміст поняття «фальсифікація доказів» або «підроблення доказів»].
Також у ст. 459 КПК «штучне створення
або підроблення доказів» зазначене серед
підстав для здійснення кримінального про-
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вадження за нововиявленими обставинами,
тому визначення поняття «підроблення доказів» можна побачити у роботах вченихпроцесуалістів.
Серед авторів, які визначили зміст ознак
«штучне створення доказів», «інша фальсифікація» у статтях 372, 383, 384 КК на рівні
науково-практичних коментарів до кримінального закону або підручників з Особливої частини кримінального права, слід відзначити: Ю.В. Алєксандрова [14], А.М. Бойка, М.І. Хавронюка [15], В.І. Тютюгіна [7],
А.С. Беніцького [6] та інших. Більш розгорнуте тлумачення законодавчих характеристик «штучне створення доказів» та «інша
фальсифікація» можна побачити у роботах
тих правників, які здійснювали спеціальне
дослідження складів злочинів у сфері доказування. Варто згадати роботи Сийплокі М.В.
(у 2009 р. захистив кандидатську дисертацію
на тему: «Кримінально-правова характеристика притягнення завідомо невинного до
кримінальної відповідальності» [21], а згодом у співавторстві з В.В. Кузнєцовим видав
колективну монографію з відповідної теми
[11]), Шепітька М.В. (дисертація «Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиві показання» – 2011 р. [22]), М.І. Мельниченка (дисертація «Кримінально-правова
охорона порядку одержання доказів у кримінальному провадженні» – 2016 р. [13]).
Останнім часом також з’явилось декілька
наукових публікацій, спеціально присвячених визначенню поняття «фальсифікація
доказів». Серед таких можемо вказати статті
В.Н. Кубальського на тему «Самостійна кримінальна відповідальність за фальсифікацію
доказів в Україні: доцільність та підстави
встановлення» [10] та В.М. Нікітенка «Поняття фальсифікації доказів у кримінальному провадженні» [16].
Відзначимо, що більшість вітчизняних
вчених при визначенні поняття «фальсифікація доказів» використовує праці своїх
зарубіжних колег (переважно російських).
Такий підхід заслуговує на схвалення, проте порівняння думок має здійснюватися коректно, оскільки у доктринальному тлумаченні законодавчого поняття науковці тієї
чи іншої країни враховують, насамперед,
його нормативний зміст. Отже, слід врахо-

вувати, чи встановлена у тій чи іншій країні
кримінальна відповідальність за фальсифікацію доказів, якщо так – то у якій формі і
які формулювання використовуються у законі при описанні відповідного різновиду
злочинної поведінки. Наприклад, чинний
КК РФ містить окрему статтю про фальсифікацію доказів і результатів оперативно-розшукової діяльності (ст. 303) з визначеним колом суб’єктів відповідного посягання. Тому
порівнювати визначення поняття «фальсифікація доказів» російськими вченими та
визначення поняття «інша фальсифікація»,
вжитого у ч. 2 ст. 372 КК України, вітчизняними науковцями, можна лише з певними
застереженнями. Водночас, ми ознайомились із тлумаченням поняття «фальсифікація доказів» у роботах таких російських
дослідників, як: Л.В. Лобанова [12], А.І. Чучаєв, І.В. Дворянсков [3; 4], І.О. Волкова
[2], А.О. Кондратьєв [5], С.В. Асташов [1],
М.В. Рудов [20] та ряду інших.
Свій вклад у визначення понять, що
нами досліджуються, здійснюють вчені-процесуалісти та практики: В.Т. Маляренко [8,
с. 312–313], О.Г. Яновська [9, с. 495], Пінчук Д.В. [18, с.13] та інші.
Узагальнюючи висловлені вказаними авторами думки з приводу визначення поняття «фальсифікація доказів», слід відзначити
наступне:
а) здебільшого для визначення змісту
дій, які утворюють фальсифікацію в межах
поняття «фальсифікація доказів», науковці використовують терміни «спотворення»,
«викривлення» («умисне спотворення фактичних даних, які містяться на матеріальних
носіях доказів» (А.І. Чучаєв, І.В. Дворянсков) [3, с. 46-47], «будь-яке умисне спотворення матеріальних характеристик (об’єму,
зовнішнього вигляду, ваги тощо) речових
доказів (чи хоча б одного доказу) або суті і
змісту інших видів доказів» (А.О. Кондратьєв) [5, с. 152], «умисне викривлення форми
та змісту доказів» (Д.В. Пінчук) [18, с. 13]). Це
дає можливість припустити, що «фальсифікація» у словосполученні «фальсифікація доказів» розуміється ними у вузькому значенні
– на противагу «створенню доказів»;
б) в окремих роботах прямо зазначається, що поняттям «фальсифікація доказів»
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охоплюються як спотворення, так і створення доказів («спотворення фактичних даних
або штучне створення доказів, вчинене різноманітними способами» (І.О. Волкова) [2,
с. 19]);
в) деякі автори, визначаючи «фільсифікацію доказів» як «спотворення», реально
вкладають у її зміст і дії по створенню доказів (напр., В.М. Нікітенко визначає фальсифікацію доказів як «будь-яке спотворення фактичних даних чи їх процесуальних
джерел, вчинені різними способами», але
вважає однією з її форм «штучне створення
доказів» [16, с. 445]);
г) розгляд в окремих наукових роботах
питання про момент закінчення фальсифікації доказів дозволяє припустити, що до її
змісту включається використання сфальсифікованих доказів;
д) у переважній більшості випадків автори, зокрема вітчизняні, уникають загального
визначення понять «фальсифікація доказів»
та «штучне створення доказів», обмежуючись
вказівкою на окремі прояви відповідної поведінки; як правило, відповідний перелік
невичерпний, конкретний зміст такої поведінки здебільшого визначається суб’єктом
фальсифікації. Найбільш спірними у плані
віднесення / невіднесення до фальсифікації доказів таких дій, як: знищення, пошкодження, вилучення доказів; «недопущення»
доказів – відмова викликати свідка, призначити експертизу і т.п.; примушування до давання завідомо неправдивих свідчень.
На нашу думку, наявність у науковій
літературі і «широкого», і «вузького» розуміння поняття фальсифікації доказів, може
пояснюватись рядом обставин. Для вітчизняних науковців – по-перше, тим, що відповідне поняття взагалі не використовується
у тексті кримінального закону; по-друге,
тим, що у ст. 459 КПК поняття «підроблення доказів» вжите у «вузькому» розумінні як
альтернатива «створенню доказів», а вчені
традиційно ототожнюють «фальсифікацію»
та «підроблення». Для науковців інших пострадянських країн, у яких поняття «фальсифікація доказів» закріплене нормативно
на рівні кримінального закону – це збереження в окремих кодексах (зокрема, у КК
РФ) наряду з формулюванням «фальсифікаÏðàâî.ua ¹ 3, 2017

ція доказів» ще й ознаки «штучне створення
доказів».
На нашу погляд, підстав для обмеженого розуміння поняття «фальсифікація доказів» (лише як діяльності з їх створення),
немає. При здійсненні правосуддя фальсифікованими традиційно визнаються як ті докази, що були «створені», так і ті, які зазнали
зміни внаслідок об’єктивного впливу на них
(«спотворені»). Про це свідчать як наукові
роботи вчених – процесуалістів, так і зміст
конкретних судових рішень.
Щодо наукових дискусій з приводу віднесення /не віднесення до фальсифікації доказів таких дій, як: знищення, пошкодження,
вилучення доказів; «недопущення» доказів
– відмова викликати свідка, призначити експертизу; примушування до давання завідомо неправдивих свідчень і т.і., вважаємо,
що їх причиною є неоднозначне розуміння
поняття «доказів» у формулюванні «фальсифікація доказів». Пояснімо свою думку. По
– перше, вжита у наведеному формулюванні
множина («докази») дає можливість подвійного сприйняття об’єкту фальсифікації – як
сукупності доказів, тобто всього масиву доказової інформації, або як можливої різноманітності доказів. Тоді автори, які сприймають «докази» як весь масив доказової інформації по справі, справедливо вважають,
що знищення, пошкодження чи вилучення
одного або декількох доказів – змінюють масив доказової інформації, тобто відбувається
фальсифікація такого масиву. Ті ж науковці, які сприймають об’єкт фальсифікації як
конкретний доказ, не менш справедливо
зауважують, що знищення, пошкодження,
вилучення – це не фальсифікація, оскільки
фальсифікований предмет має залишатись,
а тут він відсутній.
По-друге, частина авторів, очевидно,
вважає, що фальсифікація доказів може
бути вчинена лише шляхом безпосереднього впливу суб’єкта злочину на «предметне»
джерело доказів. Відповідно, такі дії, які передбачають вплив на людину, показання,
свідчення чи висновки якої є джерелом доказів, не сприймаються такими науковцями
як фальсифікація.
Відзначимо, що наведені висновки відносно неоднозначного розуміння в наукових ро-
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ботах поняття «докази» щодо формулювання
«фальсифікація доказів» є лише нашим тлумаченням позиції авторів таких робіт, а не прямим відтворенням їх висловлювань.
Отже, визначення поняття доказів як
об’єкту (предмету) фальсифікації є, принаймні, не менш вважливим питанням, ніж встановлення змісту дій щодо самої фальсифікації.
Тим більше, що виокремлення специфічних,
індивідуальних ознаки фальсифікації доказів
як різновиду кримінально-караної фальсифікації, на наш погляд, напряму пов’язане із
специфікою предмету, який піддається фальсифікації. Спираючись на традиційне у процесуальній літературі розуміння єдності форми і змісту доказів [17, с. 36; 19], припустимо,
що фальсифікація може стосуватись як самих
фактичних даних (тобто інформації, відомостей), що мають істотне доказове значення, так
і процесуальних джерел доказів. Такий підхід
у принципі є загальновизнаним (див. вище).
При цьому класифікація доказів за джерелами їх походження (речові, особистісні,
змішані докази), на наш погляд, є важливою
для встановлення особливостей фальсифікації відносно того чи іншого виду доказів.
Так, зміст фальсифікації речових та змішаних доказів цілком може позначатись за допомогою традиційного терміну «підроблення». При цьому для речових доказів фальсифікація полягатиме у створенні предмету,
який реально не містить доказової інформації, з метою видати його за джерело доказів,
або у спотворенні матеріальних характеристик (зовнішнього вигляду, ваги, об’єму,
тощо) справжнього речового доказу з метою
змінення інформації, яку той несе.
Фальсифікація змішаних доказів (зафіксованих у письмовій формі експертних висновків), а також інших документів може мати
форму як інтелектуального, так і матеріального підлогу. Для детальної характеристики
відповідних дій можна звернутись до значної кількості наукових робіт, присвячених
підробленню документів. Проте вважаємо
необхідним зробити наступне принципове
застереження: докази – це фактичні дані,
інформація, отже, фальсифікація доказів, зафіксованих у процесуальному документі, на
наш погляд, передбачає фальсифікацію саме
змісту документу, а не його форми.

Фальсифікація особистісних доказів скоріше характеризується не як «підроблення», а як «обман». Якщо особистісні докази
– це показання і свідчення, то фальсифікація особистісних доказів – це викривлення
у них фактичних даних, що мають істотне
доказове значення шляхом надання завідомо неправдивих свідчень1. Особливістю
такого виду фальсифікації доказів є те, що
даючи неправдиві свідчення, особа тим
самим вводить тих, хто здійснює офіційне
провадження в оману (процес збігається
з результатом); отже, немає потреби спеціально вказувати мету відповідного виду
фальсифікації.
Фальсифікація речових та змішаних доказів, а також документів без застережень
має предметний характер. У випадку фальсифікації особистісних доказів – говорити
про предметність можна лише за умови широкого розуміння предмету злочину (зокрема, віднесення до такого відомостей, інформації). Нагадаємо, що ми поділяємо позицію
тих науковців, які розглядають інформацію
як предмет злочину.
Використання множини у формулюванні «фальсифікація доказів», на наш погляд,
означає можливу різноманітність доказів, а
не їх сукупність. Тому фальсифікацію доказів треба розуміти як створення, спотворення, використання конкретного доказу (декількох доказів). Зміну (спотворення) всього
доказового масиву за рахунок знищення, пошкодження або вилучення конкретного доказу (доказів) ми не вважаємо фальсифікацією доказів2. Одразу відзначимо необхідність
криміналізації таких проявів злочинної поведінки. З тих же причин ми не вважаємо
фальсифікацією доказів відмову у їх наданні
(відмову у наданні речового доказу, відмову
у наданні показань, експертного висновку,
відмову викликати свідка, призначити експертизу чи вчинити інші слідчі дії тощо).
Римське право виробило широке розуміння поняття підроблення, підлогу: в lex Cornelia de falsis
до однієї групи були віднесені такі злочини, як підроблення документів, печаток, засобів вимірювання, фальшимонетництво, лжесвідчення, тощо.
2
Такі дії можуть бути оцінені як так звана «інша
фальсифікація» у розумінні ч. 2 ст. 372 КК, але не є
«фальсифікацією доказів».
1
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Фальсифікація доказів, на наш погляд,
може носити як безпосередній, так і опосередкований характер. Тому дії, пов’язані із
впливом на людину з метою спонукання її
до давання неправдивих свідчень, ми також
розглядаємо як фальсифікацію доказів.
У силу значної відмінності між окремими видами доказів і, відповідно, різницею у
змісті поведінки, яка може розглядатись як
фальсифікація того чи іншого виду доказів,
вважаємо, що при визначенні видового поняття «фальсифікація доказів» характеристика об’єктивних ознак такого явища може
бути здійснена з використанням найбільш
узагальнюючих термінів. Такими термінами, на нашу думку, є «створення» та «спотворення», причому застосування їх по відношенню до інформації буде здійснено з
певною долею умовності.
Питання про включення / невключення до змісту поняття «фальсифікація доказів» ще й дій з використання сфальсифікованого доказу – зокрема, шляхом надання
(пред’явлення) відповідного «доказу» уповноваженому органу або службовій особі,
стане актуальним після набрання чинності
новою редакцією статті 384 КК. Вище зазначалось, що у першій частині цієї статті,
поряд з діями по «лжесвідченню», буде встановлена відповідальність за подання завідомо недостовірних або підроблених доказів.
При цьому у другій частині збережеться кваліфікований вид злочину – «дії, поєднані зі
штучним створенням доказів обвинувачення чи захисту». На перший погляд, відповідна конструкція статті нагадує конструкцію
ст. 358 КК, у якій дії по підробленню і використанню підроблених документів «розведені» по різних частинах. Проте поняття
«штучне створення», на нашу думку, має
зміст, відмінний від змісту поняття «фальсифікація». Вважаємо, що зміст теоретичного поняття «фальсифікація доказів» (яке
на сьогоднішній день не має нормативного
характеру) повинен включати також дії з
«використання» сфальсифікованого доказу.
Питання про кримінально-правову оцінку
відповідної поведінки вважаємо вторинним,
і не розглядаємо в межах цієї публікації.
Формулюючи власне визначення поняття «фальсифікація доказів», будемо виходиÏðàâî.ua ¹ 3, 2017

ти з наступного: а) фальсифікація доказів
є різновидом кримінально-караної фальсифікації із збереженням змісту її родових
ознак; б) специфічні ознаки фальсифікації
доказів визначаються специфікою предмету
(об’єкту), який піддається фальсифікації –
таким предметом є докази; в) фальсифікація
може стосуватись як самих фактичних даних (тобто інформації, відомостей), що мають істотне доказове значення, так і джерел
доказів; г) при визначенні видового поняття «фальсифікація доказів» характеристика
об’єктивних ознак такого явища може бути
здійснена з використанням найбільш узагальнюючих термінів; ґ) поняття «фальсифікація доказів» повинно включати діяльність
з їх використання чи пред’явлення.
З урахуванням викладеного, фальсифікація доказів – це штучне створення або спотворення змісту чи джерела конкретного доказу,
вчинене з метою його використання при здійсненні офіційного провадження, а також саме
використання сфальсифікованого доказу.
«Підвидами» фальсифікації злочинів,
залежно від ознак предмету, ми вважаємо:
а) фальсифікацію речових доказів; б) фальсифікацію змішаних доказів та документів;
в) фальсифікацію особистісних доказів.
Фальсифікація речових доказів – це створення предмету, який реально не містить доказової інформації, або спотворення матеріальних
характеристик справжнього речового доказу,
що призводить до викривлення інформації, яку
той несе, вчинені з метою використання такого
предмета як джерела доказів при здійсненні офіційного провадження, а також надання чи інше
використання такого предмета в офіційному
провадженні.
Фальсифікація змішаних доказів (експертних висновків) та документів – це внесення до
відповідного процесуального документа завідомо
неправдивих відомостей, які мають істотне доказове значення, вчинене з метою використання такого документа як джерела доказів при
здійсненні офіційного провадження, а також
надання чи інше використання такого документа в офіційному провадженні.
Фальсифікація особистісних доказів – це викривлення фактичних даних, що мають істотне доказове значення, шляхом надання завідомо
неправдивих показань та свідчень.
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Фальсифікація доказів, залежно від механізму її вчинення, передбачає такі форми:
а) фальсифікація доказів, яка вчинюється
безпосередньо; б) фальсифікація доказів,
яка вчинюється опосередковано – шляхом
впливу на інших осіб з метою спонукати або
примусити їх вчинити дії по фальсифікації
доказів.
Фальсифікація доказів, з урахуванням
ознак суб’єкта, поділяється на: а) фальсифікацію доказів, вчинену загальним суб’єктом;
б) фальсифікацію доказів, вчинену спеціальним суб’єктом (прокурором, слідчим, свідком, потерпілим та іншими учасниками офіційного провадження).
У Розділі ХVІІІ Особливої частини КК,
фальсифікація доказів безпосередньо «представлена» ознаками: «завідомо неправдиве
показання» (ч. 1 ст. 384), «завідомо неправдивий висновок експерта» (ч. 1 ст. 384), «завідомо неправильний переклад» (ч. 1 ст. 384),
«штучне створення доказів обвинувачення»
(ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 383), «штучне створення доказів обвинувачення чи захисту» (ч. 2
ст. 384), «примушування (потерпілого, свідка, експерта) до давання завідомо неправдивих показань чи висновку» (ч. 1 ст. 386 КК).
З набранням чинності новою редакцією
частини першої статті 384 КК – ще й ознакою «подання завідомо недостовірних або
підроблених доказів».
При цьому ознака «завідомо неправдиве
показання» характеризує фальсифікацію особистісних доказів, вчинену безпосередньо,
спеціальним суб’єктом (свідком, потерпілим).
Ознака «завідомо неправдивий висновок експерта» може бути визначена як фальсифікація змішаних доказів, вчинена безпосередньо, спеціальним суб’єктом (експертом).
Зміст кваліфікуючих ознак «штучне
створення доказів обвинувачення», «штучне
створення доказів обвинувачення чи захисту» є достатньо широким і, на нашу думку,
охоплює: а) фальсифікацію речових доказів
та фальсифікацію документів (за винятком
фальсифікації експертного висновку самим експертом – така поведінка відповідає
ознакам складу за ч. 1 ст. 384 КК), вчинену безпосередньо, спеціальним суб’єктом;
б) вплив на інших осіб з метою спонукати
або примусити їх до надання завідомо не-

правдивих показань чи експертних висновків, а також до здійснення неправильного
перекладу – тобто фальсифікацію, вчинену
опосередковано, загальним суб’єктом. При
цьому формулювання «штучне створення»
може позначати дії з повного та часткового
створення речових доказів та документів.
Аналіз ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК
дозволяє стверджувати, що у всіх випадках тут
йдеться лише про фальсифікацію доказів у кримінальному процесі. Так, у ст. 372 КК визначений склад притягнення завідомо невинного до
кримінальної відповідальності; у ст. 383 КК – завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину. Відносно злочину за ст. 384 КК,
то він в принципі може мати місце поза межами кримінального провадження, проте два
з трьох кваліфікованих різновидів, включно з
тим, що нас цікавить – лише у кримінальному
процесі (на це вказує формулювання «докази
захисту і обвинувачення»).
Пояснімо свою думку з приводу віднесення до законодавчо закріплених проявів
фальсифікації доказів такого діяння, як завідомо неправильний переклад. Ми погоджуємось із тими науковцями, які відзначають,
що переклад не є джерелом доказів, але не
погоджуємось з їх висновком про те, що неправильний переклад не є фальсифікацією
доказів. На наш погляд, при здійсненні завідомо неправильного перекладу, особа спотворює відомості про факти, які містяться у
показаннях чи свідченнях інших людей, в
експертних висновках, документах, листах
тощо. Все назване визнається джерелом доказів – з огляду на це, спотворення фактичних даних, відображених у таких джерелах,
становить фальсифікацію доказів. Отже,
ознака «завідомо неправильний переклад»
(ч. 1 ст. 384 КК) означає фальсифікацію будьякого виду доказів, вчинену безпосередньо,
спеціальним суб’єктом (перекладачем).
«Примушування (потерпілого, свідка,
експерта) до давання завідомо неправдивих показань чи висновку» (ч. 1 ст. 386 КК),
за нашим визначенням підвидів фальсифікації доказів, характеризує фальсифікацію
особистісних та змішаних доказів, вчинену
опосередковано, загальним суб’єктом. При
цьому «споріднена» із вказаною ознака –
«примушування давати показання» у ч. 1
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ст. 373 КК, не наведена нами у переліку таких, які представляють фальсифікацію доказів, з огляду на те, що позначене за допомогою цієї ознаки діяння передбачає примушування до давання будь-яких показань,
у тому числі – правдивих.
Зміст ознаки «інша фальсифікація» у ч. 2
ст. 372 КК, на нашу думку, взагалі не позначає фальсифікацію доказів у тому значенні,
яке ми вкладаємо в це поняття. До «іншої
фальсифікації» ми відносимо дії по спотворенню доказового масиву в цілому. Конкретні прояви такої поведінки можуть передбачати, зокрема, знищення, пошкодження або
вилучення конкретного доказу (доказів), а
також відмову у залученні доказів.
Висновки: Хоча поняття «фальсифікація
доказів» у вітчизняному законодавстві не
має нормативного характеру, встановлення
його (цього поняття) змісту є надзвичайно
важливим як з теоретичної, так і з практичної точки зору. Насамперед, це дасть можливість побачити прогалини і недоліки у
питаннях законодавчого регулювання відповідальності за вчинення дій з фальсифікації доказів, що, у свою чергу, сприятиме
визначенню шляхів удосконалення відповідного кримінального і кримінально-процесуального законодавства. Ми пропонуємо
визначати фальсифікацію доказів як штучне
створення або спотворення змісту чи джерела
конкретного доказу, вчинене з метою його використання при здійсненні офіційного провадження, а також саме використання сфальсифікованого доказу.
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АНОТАЦІЯ
У статті аналізуються позиції представників науки кримінального права щодо змісту
поняття “фальсифікація доказів”. У цілому їх
можна поділити на “широкий” та “вузький”
підходи. Автор підтримує перший із цих підходів. Спираючись на нього, визначають коло
положень кримінального закону, які встановлюють відповідальність за фальсифікацію доказів. Окрім того, пропонується класифікація
фальсифікація доказів, заснована на особливостях останніх.
Ключові слова: правосуддя; докази; доказування; фальсифікація; кримінальна відповідальність

SUMMARY
The article devoted to the positions of criminal
law doctrine regarding the content of the concept
of “falsification of evidence”. In general, they can
be divided into “broad” and “narrow” approaches.
The author supports the first of these approaches.
Relying on it, the provisions of the criminal law
are defined, which establish the responsibility for
falsifying evidence. In addition, it is proposed to
classify the falsification of evidence, based on the
features of the latter.
Key words: justice; evidence; proof; falsification;
criminal liability
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Ï²Ä ÂÏËÈÂÎÌ ÒßÆÊÈÕ ÎÁÑÒÀÂÈÍ ² ÍÀ
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ÏÎÁ²ßÍÑÜÊÀ Íåëë³ Áîðèñ³âíà - àñï³ðàíò êàôåäðè ãîñïîäàðñüêîãî,
òðóäîâîãî ïðàâà òà öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ äèñöèïë³í Íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ²íñòèòóòó
ïðàâà ³ìåí³ êí. Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî Ì³æðåã³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ óïðàâë³ííÿ
ïåðñîíàëîì
ÕÀÒÍÞÊ Íàòàë³ÿ Ñåðã³¿âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò,
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Ì³æðåã³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì
Статья посвящена исследованию отдельного способа защиты имущественных
прав субъектов ведения хозяйства путем
признания договоров недействительными,
совершенных под воздействием тяжелых обстоятельств и на крайне невыгодных (кабальных) условиях. Исследовано законодательное содержание и признаки тяжелых
обстоятельств и невыгодных (кабальных)
условий хозяйственного договора как способа защиты имущественных прав субъектов
ведения хозяйства. Доказана актуальность
определения тяжелых обстоятельств и невыгодных условий именно хозяйственного
договора как основания признания его недействительным в законодательстве Украины
с целью защиты имущественных прав субъектов ведения хозяйства. Проанализирована
теоретическая доктрина и выдвинуты предложения для выработки единственного подхода относительно определения юридической
природы тяжелых обстоятельств и невыгодных (кабальных) условий для хозяйственных
договоров как основания признания его недействительным. С целью обеспечения защиты
прав субъектов ведения хозяйства раскрыты
проблемы судебной практики признания договоров недействительными с применением
такого правового основания, как влияние тяжелых обстоятельств на юридические лица
и физические лица предпринимателей при
совершении ими договора, и, как следствие,
заключения договора на крайне невыгодных
для себя условиях.
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

Спрямованість господарсько-правового
регулювання вказує на актуальність легітимного здійснення суб’єктивних прав учасників господарських правовідносин. Реалізація
прав суб’єктів господарювання та споживачів
за своїм змістом виступає єдиним процесом,
де права одних суб’єктів кореспондуються з
обов’язками інших. У разі порушення їх прав
постає питання захисту суб’єктивних прав та
інтересів учасників підприємницької діяльності. Захист майнових прав – одна із найважливіших правових категорій господарського
права, без розуміння якої важко розібратись в
особливостях правових наслідків, у механізмі
реалізації та в інших питаннях, які виникають у зв’язку із порушенням майнових прав
суб’єктів господарювання шляхом вчинення
договорів під впливом тяжких обставин та на
невигідних умовах.
На перший погляд, проблема захисту майнових прав суб’єктів господарювання настільки часто обговорюється в юридичній літературі та виступає сутністю юридичної практики, що основні положення цього інституту
вже мають усталений характер. Однак, теоретичний аналіз поняття «захист прав та інтересів» учасників господарських правовідносин,
як правило, зводиться до характеристики
співвідношення понять господарсько-правового захисту та господарсько-правової відповідальності, що, безумовно, є дуже важливим
аспектом, але питання матеріально-правового
змісту захисту прав та інтересів учасників господарських правовідносин не вичерпує.
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Разом із тим без розуміння природи захисту майнових прав суб’єктів господарювання неможливе визначення належної системи
способів захисту майнових прав та інтересів
суб’єктів господарювання. Визначення місця
способів захисту майнових прав суб’єктів господарювання дозволить ефективно вирішувати питання про обрання того чи іншого способу захисту, найбільш ефективну комбінацію
декількох способів у різному їх співвідношенні.
Більшість авторів відзначає надзвичайну
важливість і значимість інституту захисту прав
[1, С. 2; 2, С. 1], але перелік робіт, присвячений цій проблематиці, залишається незначним. Дослідженню системи способів захисту майнових прав суб’єктів господарювання,
на нашу думку, має передувати визначення
категорії захисту прав та інтересів. Захист є
правомочністю зі здійснення суб’єктивних
майнових прав шляхом реалізації відповідної
поведінки особи через заходи, спрямовані на
відновлення, (визнання) порушених (оспорюваних) прав та вплив на правопорушника.
Захист права і охоронюваного законом
інтересу, як зазначає І. В. Венедиктова, є
об’єктивною категорією, що не просто декларується, а у більшості випадків реалізується за
допомогою норм матеріального та процесуального права [3, С. 26]. Центральним поняттям інституту захисту майнових прав та інтересів є суб’єктивне право особи на захист. Традиційним є розуміння права особи на захист
як одного із основних елементів будь-якого
суб’єктивного майнового права [4, С. 15].
Право на захист розглядається як частина
суб’єктивного права поряд з правом на власні
дії, а також правом вимагати певної поведінки
від зобов’язаних осіб [5, С. 248; 6, С. 75]. Під
суб’єктивним правом на захист розуміється
як юридично закріплена можливість уповноваженої особи використати заходи правоохоронного характеру з метою відновлення порушеного права і припинення дій, що його
порушують [7, С. 409].
В. П. Грибанов обґрунтував право на захист як можливість застосування до правопорушника заходів примусового впливу, причому підкреслювалось, що таку можливість
не потрібно розуміти лише як приведення в
дію апарату державного примусу. Право на
захист за своїм матеріально-правовим змістом

включає в себе не лише можливість уповноваженої особи звернутись до компетентних
державних чи громадських органів із вимогою про примушування зобов’язаної особи до
певної поведінки, але й можливість уповноваженої особи використати дозволені законом
засоби власноручного примусового впливу
на боржника, захищати належне йому право
власними діями фактичного порядку (самозахист), а також можливість застосування безпосередньо самою уповноваженою особою
юридичних заходів оперативного впливу на
правопорушника [8, С. 154 – 155].
На думку Іванової С.М., можливість вчинення власних дій суб’єктом права на захист
полягає у праві самостійно вживати заходи
стосовно зобов’язаної особи, спрямовані на
усунення перешкод у здійсненні регулятивного суб’єктивного права і поновлення його
в попередньому стані. Можливість вимагати вчинення чужих дій полягає у зверненні
особи до юрисдикційних органів із вимогою
про застосування примусових заходів щодо
зобов’язаної особи [9, С.342].
Таким чином, право на захист є самостійною правомочністю, що виступає складовим
елементом будь-якого суб’єктивного права,
яке реалізується у випадку порушення останнього. Під захистом прав суб’єктів господарювання та споживачів розуміється введення в
дію системи правових та організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення
реалізації прав цих суб’єктів та недопущення
їх порушень. Суб’єктивне право на захист
можна визначити як міру дозволеної поведінки уповноваженої особи, спрямовану на
відновлення становища, яке існувало до порушення права або на усунення перешкод у
здійсненні права.
Способами захисту варто вважати визначені законодавством матеріально-правові засоби та механізми, спрямовані на відновлення становища, яке існувало до порушення
суб’єктивного права або на усунення перешкод у здійсненні суб’єктивного права. Механізм захисту прав суб’єктів господарювання
складає сукупність взаємопов’язаних правових засобів, способів і форм, за допомогою
яких поведінка суб’єктів господарювання, їх
контрагентів та державних органів у ході їх
правовідносин приводиться у відповідність до
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вимог і дозволів, що містяться у нормах права,
і тим самим забезпечує захист законних прав
учасників господарських правовідносин.
Таким чином, захист прав суб’єктів господарювання - це система заходів (форм і способів діяльності), які здійснюються відповідно
до закону суб’єктом господарювання як самостійно, так і через уповноважених осіб, і спрямовані на запобігання й усунення загроз порушення прав відповідних суб’єктів, усунення
перешкод при здійсненні цих прав, відновлення порушених прав і правового статусу та
залучення порушників до відповідальності.
Необхідно відзначити, що інститут захисту
прав та інтересів суб’єктів господарювання
має комплексний характер, оскільки форми,
засоби, порядок правового захисту забезпечуються нормами як матеріального, так і процесуального права.
З урахуванням викладеного під захистом
прав суб’єктів господарювання пропонується
розуміти реалізацію суб’єктами господарювання права на захист за допомогою застосування спеціально уповноваженими особами
або суб’єктом господарювання самостійно
передбачених законом способів захисту з метою відновлення порушеного права. Суб’єкти
господарювання повинні активно боротися з
порушеннями закону з боку державних органів та захищати свої права, використовуючи
всі можливості, які надані їм відповідним законодавством. Утім у цій справі існує чимало специфічних труднощів, у тому числі суто
юридичного характеру, подоланню яких
може сприяти використання поступового
практичного досвіду та відповідного наукового забезпечення. Уточнюючи поняття механізму захисту прав суб’єктів підприємницької
діяльності, І. В. Головань сформулював їх як
систему відповідних засобів, методів та техніко-юридичних прийомів, введення в дію яких
забезпечується перш за все правовою роботою цих суб’єктів.
Таким чином, механізми захисту прав
суб’єктів господарювання - це сукупність
юридичних засобів, юридичних норм, що
регулюють певні відносини, дій відповідних
суб’єктів та юридичних засобів примусу, які в
сукупності спрямовані на ефективне здійснення і захист господарських прав, що належать
суб’єктам господарювання та забезпечують
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здійснення останніми господарської діяльності згідно з напрямами діяльності та положеннями законодавства.
При застосуванні методів та засобів захисту прав суб’єктів господарювання існують
певні особливості залежно від того, у процесі
відносин з якими державними органами виникає необхідність у захисті прав.
Частина 2 ст. 20 ГК України закріплює, що
кожний суб’єкт господарювання має право на
захист своїх прав і законних інтересів. Права
та законні інтереси зазначених суб’єктів захищаються шляхом: визнання наявності або
відсутності прав; визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів
інших суб’єктів, що суперечать законодавству,
ущемляють права та законні інтереси суб’єкта
господарювання або споживачів; визнання
недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом; відновлення становища,
яке існувало до порушення прав та законних
інтересів суб’єктів господарювання; припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; присудження
до виконання обов’язку в натурі; відшкодування збитків; застосування штрафних санкцій; застосування оперативно-господарських
санкцій; застосування адміністративно-господарських санкцій; установлення, зміни і припинення господарських правовідносин; іншими способами, передбаченими законом.
Більше того, ст. 147 ГК України декларує:
1) майнові права суб’єктів господарювання захищаються законом; 2) вилучення державою
у суб’єкта господарювання його майна допускається не інакше як у випадках, на підставах
і в порядку, передбачених законом; 3) збитки,
завдані суб’єкту господарювання порушенням його майнових прав громадянами чи
юридичними особами, а також органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються йому відповідно
до закону; 4) право власності та інші майнові
права суб’єкта господарювання захищаються
у спосіб, зазначений у ст. 20 ГК України.
У свою чергу, серед способів захисту права власності можна виділити: - речово-правові
засоби захисту (віндикаційний і негаторний
позови); - зобов’язально-правові (при наявності зобов’язань, договірних відносин).
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Існують форми захисту: судова, позасудова, самозахист, захист прав нотаріусом.
Щодо форм (способів забезпечення) правового захисту від неправомірних дій органів
влади та посадових осіб цих органів, то можна
виокремити такі: 1) адміністративну - полягає
у зверненні до вищестоящого органу; 2) адміністративно-судову - полягає у зверненні до
спеціалізованих судів з адміністративних прав
у порядку адміністративного судочинства.
Щодо форм правового захисту у відносинах з іншими суб’єктами права, то можна
відокремити: загальносудовий порядок - полягає у зверненні до господарського суду або
суду загальної юрисдикції; договірний захисту вигляді застережень, полягає у захисті прав
відповідних суб’єктів господарювання при
складанні проекту договору, його підписанні,
виконанні належним чином та примусу щодо
виконання.
Господарські права та інтереси суб’єктів
господарської діяльності відповідно до
ст. 20 Господарського кодексу України захищаються такими способами: визнання наявності або відсутності прав суб’єктів господарювання; визнання повністю чи частково
недійсними актів органів державної влади та
місцевого самоврядування; відновлення становища, яке існувало до порушення прав та
законних інтересів суб’єктів господарювання;
припиненням дій, що порушують права або
створюють загрозу їх порушення; присудження до виконання обов’язку в натурі; відшкодування збитків; застосування штрафних, оперативно-господарських та адміністративногосподарських санкцій; – встановлення, зміна
чи припинення господарських правовідносин.
Перелік способів захисту, які можуть застосовуватись суб’єктами захисту, встановлений нормами гл.3 ЦК України, не є вичерпним. Можуть застосовуватись способи захисту, встановлені учасниками цивільних правовідносин в договорі або законом.
Традиційним є виділення юрисдикційної та неюрисдикційної форми захисту
суб’єктивних прав та інтересів. Юрисдикційна форма захисту є діяльністю уповноважених
державою органів по захисту порушених чи
оспорюваних прав та інтересів. Уповноваженими суб’єктами захисту є учасники цивіль-

них правовідносин, права та інтереси яких
порушуються, не визнаються або оспорюються. Зобов’язаними суб’єктами захисту у випадках і в порядку, передбаченому законом,
є, відповідно до норм гл.3 ЦК України, суд,
Президент України, органи державної влади,
органи влади Автономної Республіки Крим,
органи місцевого самоврядування, нотаріуси.
Таким чином, передбачена відкрита система способів захисту цивільних прав (ч.2
ст.16 ЦК України). Президент України, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, нотаріуси можуть застосовувати
способи захисту цивільних прав та інтересів,
лише встановлені законом та в межах своєї
компетенції. Суд, як державний юрисдикційний орган, може застосовувати як способи
захисту встановлені законом, так і способи захисту, які визначені договором суб’єктів цивільного права.
Спеціальне правове регулювання неюрисдикційної форми захисту цивільних прав та
обов’язків встановлене ст.19 ЦК України. Неюрисдикційна форма охоплює дії суб’єктів
(осіб) по захисту порушених і оспорюваних
прав та інтересів, які вчиняються ними самостійно, без звернення до державних чи інших
компетентних органів. У ЦК України такі дії
об’єднані під поняттям самозахисту.
Основою розмежування є форма реалізації матеріально-правових способів захисту
прав та інтересів — самостійно чи засобом
звернення до уповноважених державою органів [4, С.135-141].
Захист суб’єктивних прав та інтересів,
способом визнання правочину недійсним, застосування наслідків недійсності правочину у
вигляді відновлення становища, яке існувало
до порушення права, відшкодування збитків
та інші способи відшкодування майнової шкоди, відшкодування моральної (немайнової)
шкоди може мати місце і в неюрисдикційній
формі, на підставі волевиявлення сторін.
Спори про визнання господарських договорів недійсними залишаються поширеною
категорією судової практики у господарських
судах України, при цьому не завжди рішення
касаційної інстанції – Вищого господарського
суду України співпадає з рішенням першої і
другої інстанції. Це свідчить про наявні труд-
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нощі при розгляді таких справ як у матеріальному, так і в процесуальному аспекті.
Сьогодні можна також говорити про те,
що недійсність договору як інституція стає
потужною зброєю в руках недобросовісних
підприємців, які прагнуть за будь-яку ціну
використати будь-яку підставу для ухилення
від відповідного виконання своїх договірних
обов’язків. А погіршення економічної ситуації в Україні викликало загострення багатьох
проблем й обумовило популяризацію в юридичній практиці випадків укладення договорів за участі суб’єктів господарювання під
впливом тяжких обставин та на вкрай невигідних умовах.
Інститут визнання угод недійсними, за
ЦК України, розглядається як визнання недійсними цивільно-правових правочинів, а
у ГК України як недійсність господарськоправових зобов’язань. За приписами п.2.1.
Постанови Пленуму Вищого господарського
суду України «Про деякі питання визнання
правочинів (господарських договорів) недійсними» від 29.05.2013р. №11 правовідносини,
пов’язані з визнанням господарських договорів недійсними, регулюються ЦК України, ГК
України, Земельним кодексом України та іншими Законами України і актами законодавства.
Загальні підстави і наслідки недійсності
правочинів (господарських договорів) встановлені статтями 215, 216 ЦК України, статтями 207, 208 ГК України. Правила, встановлені цими нормами, повинні застосовуватися
господарськими судами в усіх випадках, коли
правочин вчинений з порушенням загальних вимог частин першої-третьої, п’ятої статті
203 ЦК України і не підпадає під дію інших
норм, які встановлюють підстави та наслідки
недійсності правочинів, зокрема, статей 228,
229, 230, 232, 234, 235, 10571 ЦК України, абзацу другого частини шостої статті 29 Закону
України «Про приватизацію державного майна», частини другої статті 20 Закону України
«Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)», частини
другої статті 15 Закону України «Про оренду
землі», статті 12 Закону України «Про іпотеку», частини другої статті 29 Закону України
«Про страхування», статті 78 Закону України
«Про банки і банківську діяльність», статті 71
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Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» тощо.
Стаття 207, 208 ГК України щодо правових
підстав недійсності господарських зобов’язань
практично не застосовується при розгляді судових справ, пов’язаних із недійсністю господарських договорів, і тому існує об’єктивна
необхідність доопрацювання ГК України в
цій частині з урахуванням особливостей господарського договору.
Отже, вирішуючи спори про визнання
правочинів (господарських договорів) недійсними, господарський суд повинен встановити
наявність фактичних обставин, з якими закон
пов’язує визнання таких правочинів (господарських договорів) недійсними на момент їх
вчинення (укладення) і настання відповідних
наслідків, та в разі задоволення позовних вимог зазначати в судовому рішенні, в чому конкретно полягає неправомірність дій сторони
та яким нормам законодавства не відповідає
оспорюваний правочин. Відповідно до ст. 215
ЦК України, підставою недійсності правочину
є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені ст. 203 ЦК України, а саме: зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим
актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства; особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг
цивільної дієздатності, волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати
його внутрішній волі; правочин має вчинятися
у формі, встановленій законом, правочин має
бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.
Позиція Вищого господарського суду
України щодо практики застосування норм
Цивільного та Господарського кодексів України, висловлена в інформаційному листі від
7 квітня 2008 р. № 01-8/211 [11], де на питання, як слід застосовувати ГК України про недійсність господарських зобов’язань із огляду
на положення ЦК України про недійсність
правочинів, ВГСУ відповідає так, що ст. 207
ГК України не містить особливостей регулювання господарських відносин, а містить
загальні правила про недійсність господарських зобов’язань, які суперечать ЦК України як за термінологією, так і за змістом. Тому
ст. 207 ГК України відповідно до абз. 1 та 2
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ч. 2 ст. 4 ЦК України застосовуватись не може.
З огляду на вказаний вище лист ВГСУ, сьогодні при визнанні господарських договорів
(зобов’язань) недійсними господарські суди
повинні користуватися лише ЦК України
ст. 203 про загальні вимоги, додержання яких
є необхідним для чинності правочину [12].
Для визнання господарського договору
недійсним на підставі ст. 233 ЦК України,
необхідна наявність наступного юридичного
складу: 1) факт наявності тяжких обставин
для сторони договору, яка повинна бути безпосередньою причиною укладення кабального договору, а не просто існувати до чи на момент укладення договору; 2) факт наявності
крайньої невигідності умов договору для сторони, що діяла під впливом тяжкої обставини;
3) причинний зв’язок між наявністю тяжких
обставин у сторони договору та юридичним
фактом укладення нею договору на вкрай
невигідних умовах; 4) усвідомлення недобросовісною стороною (особою, яка використовує або зловживає тяжкими обставинами,
скрутним або безвихідним становищем свого
контрагента) умисного характеру своїх дій, а
потерпілою стороною крайньої невигідності
умов укладеного нею договору; 5) добровільність укладення договору потерпілою стороною з контрагентом, що використовує або зловживає тяжкими обставинами, скрутним або
безвихідним становищем потерпілої сторони;
6) ініціатором вчинення кабального договору
може виступати як сторона, що знаходиться
під впливом тяжких обставин, контрагент цієї
сторони, так і особа, на користь якої вчинено
правочин [13, 123-124]. За відсутності хоча б
однієї із перерахованих умов, правочин не
можна визнавати недійсним із підстав, передбачених ст. 233 ЦК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 233 ЦК України, у
разі визнання такого правочину недійсним
застосовуються наслідки, передбачені ст. 216
ЦК України, тобто застосовується двостороння реституція. Крім того, закон покладає на
контрагента, який скористався тяжкою обставиною, обов’язок відшкодувати другій стороні збитки й моральну шкоду, що завдані їй у
зв’язку із вчиненням такого правочину. Слід
вважати, що сторона скористалася тяжким
становищем контрагента з моменту вчинення
правочину. Невиконання правочину потерпі-

лим не є підставою для висновку, що контрагент не встиг скористатися кабальним правочином [14, 233].
Таким чином, недійсний договір, визначений ст. 233 ЦК України, належить до оспорюваних правочинів та може бути визнаний
недійсним у судовому порядку за позовом
потерпілої сторони або іншої заінтересованої
особи. При цьому в судовому порядку необхідно довести факт існування тяжкої обставини, факт використання недобросовісною стороною тяжких обставин, у яких опинився її
контрагент, та причинно-наслідковий зв’язок
між тяжкою обставиною і вкрай невигідними
умовами, на яких укладений договір. Факт
вчинення правочину свідчить про те, що недобросовісна сторона скористалася несприятливим впливом тяжкої обставини на контрагента. Таким чином, у кожному випадку визнання такого правочину недійсним повинна
застосовуватись двостороння реституція та
відшкодування збитків і моральної шкоди.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню окремого способу захисту майнових прав суб’єктів
господарювання шляхом визнання договорів
недійсними, вчинених під впливом тяжких
обставин та на вкрай невигідних (кабальних)
умовах. Досліджено законодавчий зміст та
ознаки тяжких обставин і невигідних (кабальних) умов господарського договору як способу захисту майнових прав суб’єктів господарювання. Доведено актуальність визначення тяжких обставин і невигідних умов саме
господарського договору як підстави визнання
його недійсним у законодавстві України з метою захисту майнових прав суб’єктів господарювання. Проаналізовано теоретичну доктрину та висунуто пропозиції для вироблення
єдиного підходу щодо визначення юридичної
природи тяжких обставин та невигідних (кабальних) умов для господарських договорів як
підстави визнання його недійсним. З метою
забезпечення захисту прав суб’єктів господарювання розкрито проблеми судової практики
визнання договорів недійсними із застосуванням такої правової підстави, як вплив тяжких обставин на юридичних осіб та фізичних
осіб підприємців при вчиненні ними договору й
як наслідок укладення договору на вкрай невигідних для себе умовах.

SUMMARY
The article is devoted to research of separate
method of protection of property rights for the subjects
of menage by confession of agreements invalid perfect
under act of heavy circumstances and on the extremely
unprofitable (enslavement) conditions. Legislative
maintenance and signs of heavy circumstances
and unprofitable (enslavement) conditions of
the economic agreement are investigational as to
the method of protection of property rights for the
subjects of menage. Actuality of decision of heavy
circumstances and unprofitable terms exactly of
economic agreement as grounds of confession of him
is well-proven invalid in the legislation of Ukraine
with the aim of protection of property rights for the
subjects of menage. A theoretical doctrine is analysed
and thrown out suggestions for making of only
approach in relation to the decision of legal nature of
heavy circumstances and unprofitable (enslavement)
conditions for economic agreements as founding of
confession of him terms for economic agreements
as founding of confession of him invalid. With
the aim of providing of protection of rights for the
subjects of menage the problems of judicial practice
of confession of agreements are exposed by invalid
with application of such legal founding as influence
of heavy circumstances on legal entities and physical
persons of businessmen at a feasance by them to the
agreement and as a result of conclusion of treaty on
the extremely unprofitable for itself terms.
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С. Сафронової, А. Семітко, В. Сорокіна та
інших.

Выясняются онтологические основы
правового прогресса. Определяются понятие
и философско-правовые признаки правового
прогресса. Рассматриваются подходы к толкованию правового прогресса в зависимости
от признания или отрицания объективного
существования прогресса. Доказывается зависимость правового прогресса от степени
удовлетворения правовых ценностей человека
и определения его правовых целей.
Ключевые слова: прогресс, правовой прогресс, правовое развитие, правовые ценности,
правовая культура, человеческое достоинство

Метою статті є з’ясування поняття та філософсько-правових ознак правового прогресу.

Постановка проблеми
Розуміння прогресу у праві є однією
з найбільш важливих, і в той же час найбільш складних проблем філософії права.
З’явившись ще в далекому минулому, вона
особливо різко актуалізувалася коли динаміка суспільного життя, розвитку права стала
збільшуватися. Дослідження модернізації
права треба починати з осягнення філософської категорії прогресу. Відтак, незаперечну
цінність для юриспруденції становить осмислення поняття та філософсько-правових
ознак правового прогресу.
Стан дослідження
Філософсько-правове осмислення поняття та основоположних ознак правового прогресу здійснено у працях: В. Бабаєва, О. Бандурки, А. Барсукова, В. Босенко, А. Воронцової, О. Грищук, М. Костицького, С. Максимова, А. Малько, К. Ніколіної, І. Патерило,

Виклад основного матеріалу
Осмислення правового прогресу є складним питанням світогляду людини, питанням
про правове життя і правову систему суспільства, правове буття та правові зміни майбутнього. Що розуміють під правовим прогресом?, чи він передбачає досягнення правового ідеалу?, відображає рух до кращого права?,
чи самі правові зміни вже є правовим прогресом?, – це актуальні питання сучасної філософії права.
Відповіді на ці питання треба шукати у
визначенні категорії прогресу загалом. Поняття прогрес (від лат. progressus – поступальний рух, успіх) традиційно розуміють як
властивість реальних процесів, що полягає у
висхідному русі від нижчого до вищого, від
менш досконалого – до більш досконалого
[28, с. 539-540]. Відповідно до зарубіжних
джерел, прогресом є, зокрема, рух до поліпшення чи більш розвиненої стадії або до першості; як те, що відбувається або чиниться зараз, в даний момент [31].
У філософському розумінні під поняттям
прогрес вбачають напрямок розвитку, для
якого характерним є перехід від нижчого до
вищого стану. Прогресом є як зміна системи
вцілому, так і окремих її елементів, структу-
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ри чи інших складових, що розвиваються. У
юридичній літературі прогрес визначають
як «об’єктивний, закономірний, що характеризується висхідною спрямованістю процес
правового розвитку суспільства, його соціальних груп і особистості» [3, c. 20]. Вважають,
що правовий прогрес є радше процесом ніж
результатом, адже він не передбачає стабільності, завершеності і збалансованості правової системи» [25, c. 183]. А зумовлює постійні
зміни, удосконалення, трансформації правової системи (права).
В юриспруденції розрізняють два підходи
до тлумачення прогресу залежно від визнання або заперечення об’єктивного існування прогресу. Одні вчені вважають, що прогрес існує незалежно від людської свідомості,
інші ж – що існування прогресу – це тільки
суб’єктивна думка людини, яка оцінює ті чи
інші суспільні зміни. Для прикладу П.А. Сорокін зазначає: «Теорія прогресу, що добре,
а що погано ... можуть висловлювати тільки
суб’єктивні погляди їх авторів і нічого більше» [18, с. 129].
На переконання А. Воронцової, навряд
чи можна стверджувати, що ідея прогресу
іманентно присутня праву. Правовий прогрес є результатом відповідних зусиль людей,
їх дій, вільного вибору та випадку. Правовий
прогрес передбачає постійне вибудовування і удосконалення правової системи та не є
чимось заданим і незмінним [10, c. 15]. Правовий прогрес треба оцінювати не як випадковість, а як закономірність, що залежить від
розумових дій (операцій), поглядів, бажань
людини. Людина визначає орієнтири правового розвитку, а держава гарантує і забезпечує вдосконалення правової реальності.
А.Ю. Барсуков вважає помилковим визнання правового прогресу виключно в якості
суб’єктивного процесу. На думку науковця, в
ньому присутні також ознаки об’єктивності.
Складність вивчення даної категорії полягає
в тому, що суспільство виступає як об’єктом,
так і суб’єктом прогресу. Правове життя є
одночасно об’єктивною і суб’єктивною реальністю. Перша визначена правовими явищами, друга – можливістю людини змінювати,
вдосконалювати об’єктивну реальність. Правовий прогрес об’єктивний, тому що є відображенням матеріального світу, є його частиÏðàâî.ua ¹ 3, 2017

ною. Саме право утворюється і розвивається
об’єктивно, внаслідок змін, які зазнають самі
суспільні відносини. Одні галузі й інститути
права втрачають свою актуальність, оскільки
старіють регульовані ними відносини. І, навпаки, поява нової сфери суспільних відносин або посилення їх значимості в суспільстві
неминуче призводять до створення нових
структурних частин системи права (для прикладу: екологічне право відділилося з підгалузі земельного права в самостійну галузь
права) [5, с. 48].
Проте, об’єктивна природа правового
прогресу зовсім не означає, що він не може
зазнавати зовнішнього впливу, втручання
у його процес. Так, держава в особі законодавця може вносити в нього відповідні корективи, зміни, уточнення (нормативно закріплювати цілі, що відповідають критеріям
правового прогресу; створювати механізми їх
реалізації; прискорювати досягнення прогресивного результату тощо). Однак, цей вплив
здійснюється в певних межах, що є наслідком
об’єктивної ознаки правового прогресу. Наприклад, держава не може на свій розсуд увести режим загального дотримання законності
всіма громадянами або зобов’язати всіляко
реалізовувати інтереси особистості [26, c. 44].
Таким чином, суб’єктивний фактор правового прогресу є нероздільним від об’єктивної
основи. Прослідковується єдність двох протилежностей – об’єктивної і суб’єктивної.
Крім того, уявлення про позитивне і негативне існують у свідомості людини. Проте, коли
думка більшості є однаковою (тотожною),
вона претендує на визнання її об’єктивною.
Правовий прогрес – категорія порівняльна і може бути застосована в часі. Це динамічне, а не статичне явище, яке треба порівнювати на різних етапах правового розвитку.
Його пізнання поза часовими характеристиками є неможливим. Позитивна зміна правової реальності, її оновлення та удосконалення
в майбутньому є ознакою подальшого правового прогресу.
Правовий прогрес характеризується цілеспрямованістю, тобто є процесом цілеспрямованої зміни, удосконалення права. Він
вказує на ступінь досягнення поставлених
правових цілей, закріплення вже досягнутих
цілей, сприяння розвитку нових прогресив-
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них цілей, витіснення з правового життя вже
досягнутих, віджилих цілей тощо. Цілеспрямованість виражає співвідношення між бажаним і дійсним, обґрунтовує правовий прогрес
з точки зору потреб та інтересів людини.
На переконання С.А. Cафронової, цілеспрямованість є головною ознакою правового прогресу. Постановка і досягнення цілей у
правовому розвитку пов’язані з формуванням
правових цінностей. Відкидання або ігнорування частини з цих цінностей призводить не
лише до правового регресу, але й послаблює
якісну сутність права [23].
Під цінностями у філософії вбачають специфічні соціальні визначення об’єктів навколишнього світу, що виявляють їх позитивне
або негативне значення для людини і суспільства та містяться у явищах суспільного життя
та природи. Стосовно людини цінності виступають об’єктами її інтересів, а для її свідомості
виконують роль щоденних орієнтирів у предметній та соціальній дійсності; визначень її різноманітних практичних відношень до оточуючих предметів і явищ. Поряд з предметними
цінностями, що є об’єктами спрямованих на
них інтересів, цінностями можуть бути також
деякі явища суспільної свідомості, що виражають ці інтереси в ідеальній формі (поняття
добра і зла, справедливого і несправедливого, ідеали, моральні норми і принципи) [29, с.
407]. Отже, цінностями є об’єкти, явища, ідеї,
суспільні процеси, та їх властивості, до яких
людина ставиться як до таких, що задовольняють її соціальні потреби, інтереси, бажання, та
які вона залучає до сфери своєї життєдіяльності. Цінності виступають невід’ємною складовою культури суспільства і віддзеркалюються
у свідомості людей [21, с. 7].
О. Грищук вважає, що цінності – це предмети, явища та їх властивості, що здатні задовольняти людські потреби, сприяти розвитку
її сутності. У цьому значенні цінністю є не сам
предмет чи явище, а предмет у його зв’язку
з людиною, з точки зору його позитивного
значення для людини. Цінність – це значущість для людини явищ дійсності [12, с. 92].
Будь-яка частина реальності може зацікавити
людину, викликати її інтерес, а, отже, стати
для неї цінністю. Це дозволяє говорити про
антропогенну природу цінностей. І хоча в
цінностях «присутня об’єктивна онтологіч-

на основа, що дозволяє їм бути цінностями,
визначальним фактором залишається відношення людини до них» [6, с. 39]. Відтак,
до цінностей відносять все те, що дозволяє
людям задовольняти їх бажання, потреби,
інтереси і змушує докладати зусиль для їх досягнення, створення, збереження та примноження.
Цінності виступають суб’єктивними умовами можливості існування права. Вважають,
що цінності є необхідними атрибутами права, завдяки яким право набуває свого змісту.
Вони знімають момент байдужості у поведінці правового суб’єкта, і без них феномен права був би неможливим [16, с. 275]. Право у
своїх нормах та інститутах виражає цінності
людини та суспільства, а тому вони формують
зміст правових цінностей. До правових цінностей передусім належать принципи права,
права і свободи людини, правові засоби та
юридичні механізми, які забезпечують дотримання законів тощо [22]. Право є засобом
регламентації суспільного життя, дає можливість взаємоузгодити різноманітні цінності особистостей, окремих спільнот і соціуму
загалом. Воно тісно пов’язане з моральними
цінностями, виступаючи засобом їх реалізації.
Право є необхідним засобом вираження цінностей демократії. Загалом право як інструмент має настільки високу цінність, що рівень
його розвитку можна розглядати як показник
прогресу загалом [4, c. 17].
Усвідомлення правових цінностей і визначення правових цілей мотивують до активної
правотворчої і правозастосовчої діяльності.
Правові цінності виступають орієнтиром у
правовому розвитку. Вибір правових цінностей і цілей залежить від особливостей національної правової культури, інтенсивності зовнішнього правового впливу, потреб суспільного і державного розвитку тощо [23, c. 149].
Відтак, висхідний, цілеспрямований, поступальний рух до правових цінностей і є правовим прогресом. Ціннісний підхід передбачає
оцінку існуючої правової дійсності для її подальшого перетворення, зміни, удосконалення. Відтак, з вищенаведеного випливає, що
правовий прогрес – це міра визначального
просування правової дійсності до певної позитивної мети (цілі), – коли будуть задоволені
усі правові цінності людини.
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Для правового прогресу характерним є
поступальний (еволюційний), послідовний
рух. Ця ознака правового прогресу відображає його спадковість (наступність), а в чомусь
і природно-історичний характер. Правовий
прогрес існує невід’ємно від суспільного розвитку і для нього характерні всі закономірності соціальних змін. Для правового прогресу не властиві революційні перетворення.
Для нього необхідною є сукупність сформованих передумов – чи то економічних, чи
то політичних, чи то ідеологічних. Правова
система не може змінитися раптово. Не можливо прийняти відразу всю нормативну базу,
виробити іншу правозастосовну практику чи
змусити людей думати по-іншому.
Правовий прогрес зумовлений низкою
причин, як і будь-який інший діалектичний
процес. Настання тих чи інших правових наслідків безпосередньо залежить від обставин,
що склалися, переваги тих чи інших політичних сил, сформованих умов для руху вперед,
бажання самих суб’єктів права щось змінювати тощо. Між різними етапами правового
розвитку існує зв’язок (спадковість, наступність), сутність якого полягає в збереженні
певних елементів або сторін права (змісту,
форми, структури, функцій тощо) при відповідних його змінах [11, c. 10]. Поява нових потреб і виникнення нових відносин зумовлюють правові реформи або нові юридичні побудови, проте останні ніколи не з’являються
з нічого і завжди містять у різних пропорціях
уже відомі моделі, концепції, практику. Це
відноситься в рівній мірі до всіх правових систем, в тому числі загального права. Отже, безперервний розвиток (перетворення, модернізація, трансформація) права, незважаючи
на можливі скачкоподібні зміни, переважно
відбувається у вигляді еволюції, а не революції [7, c. 21]. Успіх правових перетворень,
змін, удосконалень багато в чому залежить від
вдалого використання позитивної історичної
традиції з одночасним пошуком шляхів нейтралізації негативних моментів минулого.
Наступність (спадковість) є незаперечною
ознакою правового прогресу, яка вказує на
зв’язок права з минулим та перенесення усіх
позитивних моментів (ідей) права у майбутнє. Правовий прогрес підпорядковується
законам діалектики, проте має й власні спеÏðàâî.ua ¹ 3, 2017

цифічні ознаки. До них, зокрема, відносять
заперечення елементів і властивостей старого права, появу нового, з неодмінним утриманням і видозміною старого права в новому.
З правового минулого (правової спадщини)
треба відбирати тільки ті правові цінності,
ідеї, норми, які сприяють формуванню і розвитку нових суспільних відносин, вдосконаленню права, розвитку гуманістичних ідей
тощо.
Філософсько-правовою ознакою правового прогресу є захищеність людини правом.
Сьогодні соціальне призначення права повинно відповідати фактичним результатам його
дії. В умовах гуманізації всіх сфер суспільного
життя, коли людина визнається найвищою
соціальною цінністю, роль права полягає у
гарантуванні і захисті прав і свобод людини,
вільного розвитку особистості. Право в сучасних інтерпретаціях постає як форма буття
та забезпечення прав і свобод людини. Саме
тому, однією з головних ознак правового прогресу є високий рівень забезпечення прав і
свобод людини конкретного історичного етапу розвитку права [20, с. 217-218]. Дана ознака тісно пов’язана з такою властивістю правового прогресу як високий рівень гуманізації
права, в основі якої лежить принцип поваги
людської гідності. У праві вияв поваги людської гідності означає закріплення у нормах
права відносин між людиною, державою і
суспільством на основі визнання самоцінності людської особистості, невід’ємності її прав
і свобод, поваги її гідності, захисту від свавільного втручання у сферу особистого життя
[14, с. 200]. Принцип гуманізму проголошує
цінність людської особистості незалежно від
наявного у неї соціального статусу. Він сформульований як вимога основних законів всіх
демократичних держав: «Людська гідність
непорушна». Він припускає шанобливе ставлення до кожного з боку інших людей, а також суспільства і держави. Відтак, принцип
гуманізму заснований на визнанні пріоритету загальнолюдських цінностей, серед яких
провідне місце посідають права і свободи людини, що носять природний і невід’ємний характер та визнаються найвищою соціальною
цінністю [9, с. 186].
Права і свободи людини є формами і способами людської самореалізації: те, що існує
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як усталені й незаперечні можливості для
людини вчиняти так чи інакше. У кожному
з прав міститься визначення того, відносно
чого будь-яка людина може робити вибір,
покладаючись цілковито на власний розсуд і
керуючись тільки власною волею, яка у межах цього вибору не підзвітна ані перед ким,
а відтак – вільна. Права людини є значущими через те, що вони є природним здобутком
людини – тим, що невід’ємне від її природи.
Проголошується перевага прав людини над
усіма іншими нормами, правами та законами
в суспільстві, саме з огляду на те, що права
людини – це загальні незаперечні та самоочевидні права людської природи. Людина не
може проти них нічого заперечити, тому що
це було б запереченням її власної сутності [15,
с. 185, 191].
Спільною ознакою прав людини є те, що
в центрі уваги – людина та її існування, а потреба в праві виникає внаслідок усвідомлення людини як найвищої соціальної цінності
– носія людської гідності. Людська гідність,
як багатоаспектна цінність людини, глибоко
проникає у зміст права, а тому властивості,
що характеризують та визначають людську
гідність, складають онтологічну основу прав і
свобод людини, її правового статусу [13, с. 31].
Отже, основним поняттям концепції прав
людини є поняття невід’ємної людської гідності, що походить із самої суті людини. Права людини захищають від приниження її гідності, дозволяють кожній людині мати власну
індивідуальність та неповторність, здатність
людини бути вільною та захищеною власним
правом [12, с. 158].
Таким чином, у міжнародному і внутрішньодержавному праві демократичних держав
права і свободи людини розглядають як вищу
правову цінність, а їх забезпечення є першочерговим обов’язком держави. Це стало наслідком визнання людської гідності фундаментальною основою прав і свобод людини.
Держава повинна закріпити права і свободи
людини у вигляді юридичних норм у конституціях чи законах, в законодавчому порядку
визначити механізм забезпечення та реалізації цих прав і свобод, а також гарантувати
їх захист відповідно до встановленої законом
процедури. Високий рівень досягнення поставлених завдань та цілей є ознакою право-

вого прогресу на даному етапі правового розвитку.
Філософія права містить значну кількість
підходів щодо тлумачення взаємозв’язку права та моралі, які, загалом, зводяться до двох
основних. Перший передбачає співвідношення між цими поняттями, другий – їх незалежність. Незалежність цих понять позначають виключно як примат права над мораллю,
тобто незалежність права від моралі, а не навпаки. Моральний ідеалізм, в свою чергу, визначає право виходячи з норм моралі. Правова норма за своїм походженням, існуванням,
дією та змістом завдячує сутнісно-генетичним
зв’язкам з нормами моралі. Виправдання добра є виправданням права, яке відповідає
добру як істині, бо «що таке право, як не вираження правди і справедливості». З цієї точки зору правовий прогрес є не абстрактним
поліпшенням, а «переходом моральної свідомості у правову».
На переконання П.І. Новгородцева, прикладом такого переходу є право на гідне існування, яке виникає спочатку як моральна
вимога, як певна трансформація ідеалу соціальної справедливості, а з кінця XIX століття починає набувати юридичного змісту,
спочатку як суб’єктивне право, відображене
в деклараціях прав людини, а згодом матеріалізується в низці об’єктивних правових норм.
Важливим є те, що вчений сприймає право
на гідне існування не як туманну обіцянку, а
як заперечення негативних умов реалізації
людської гідності. П.І. Новгородцев писав:
«...заради гідності особистості, право повинно
взяти на себе турботу про захист права на гідне людське існування» [1].
В. Cоловйов з цього приводу стверджував, що мораль, позбавлена юридичної опори, залишається в кращому випадку невинним марнослів’ям. Ситуація, коли моральні
ідеї, принципи сформували норму, яка не
відображена у нормах права, зумовлює виключно моралізування. Негативним для
розвитку права є також формальне перенесення моралі в сферу права, декларування суб’єктивного права без його достатньої
об’єктивно-правової інституціалізації та владно-примусового характеру [1].
Таким чином, неоднозначним є співвідношення права та моралі, тобто погоджен-
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ня норм права з вимогами моралі. За таких
умов, визначальною метою є не тільки закріпити моральну вимогу в правовому приписі,
а створити правове явище, самостійне не у
відношенні відірваності від моралі як вищого
мірила, а в здатності бути для моралі надійним підгрунтям. Тут ідеться про трансформацію моральної свідомості в правову. Дійсне
протиріччя існує не між правом і мораллю, а
між різними станами правової та моральної
свідомості. Право та мораль втрачають власну перспективу, заглиблюючись в постійні суперечки між «правильним» і «неправильним»,
залишаючись у власних межах і не шукаючи
підтримки одне в одному. Відтак, правовий
прогрес можливий тільки тоді, коли розвивається мораль, а розвиток моралі доводиться
тим, що вона неодмінно закріплюється у праві [1]. Отже, ознакою правового прогресу є
розвиток моральних норм та закріплення їх у
нормах права, які, в свою чергу, повинні стати підгрунтям для вимог моралі.
Серед ознак правового прогресу виділяють підвищення рівня правової культури
населення. Рівень правової культури вважають показником правового прогресу. Вона
включає в себе сукупність норм, цінностей,
юридичних інститутів, процесів і форм, виконує функцію соціоправової орієнтації людей
в конкретному суспільстві. В основі правової
культури є право (як система норм); правовідносини; правові установи; правосвідомість; юридично значима поведінка; правотворча діяльність; правова наука; юридичне
виховання тощо.
На думку Л.М. Шестопалової, правова
культура – своєрідна система правових цінностей, що відповідають рівню досягнутого
суспільством правового прогресу та відображають у правовій формі стан свободи особи,
інші найважливіші соціальні цінності. Правова культура є сукупністю уявлень людей про
право та його реалізацію. Вона включає в себе
рівень засвоєння людиною правових цінностей (правових норм і принципів, правомірну поведінку, повагу до права тощо); ступінь
оволодіння правовими цінностями і їх практичне втілення у життя. Науковець виділяє
два підходи до вивчення правової культури
в юридичній науці: структурно-функціональний та аксіологічний (ціннісний).
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Структурно-функціональний підхід грунтується на розумінні правової культури як
сукупності (системи) елементів правової дійсності (правової надбудови, правової системи)
в єдності з їх реальним функціонуванням. Відтак, до складу правової культури належать:
система правових норм як особливих правил
поведінки, формою відображення яких є система нормативно-правових актів та актів індивідуальної дії; сукупність правовідносин,
тобто суспільних відносин, урегульованих за
допомогою правових норм, які закріплюють
взаємні юридичні права та обов’язки учасників відносин; суб’єкти права (учасники правовідносин); правосвідомість – система духовного відображення правової дійсності; стан
законності та правопорядку – фактична впорядкованість суспільних відносин, урегульованих за допомогою правових засобів, зміст
яких складають правомірні дії суб’єктів права.
Аксіологічний (ціннісний) підхід до вивчення правової культури визначає її якісну
характеристику. Правову культуру розглядають як систему правових цінностей, що виникають в ході розвитку суспільства та відображають прогресивні досягнення сучасності та
минулого. Відтак, підвищення рівня правової
культури суспільства відповідає змісту правового прогресу. Правова культура в ціннісному (аксіологічному) аспекті відображає правову систему, правову дійсність з точки зору їх
функціонування, спрямування на забезпечення прогресивного правового розвитку [30]. В
такому випадку, рівень правової культури населення визначає рівень правового прогресу
суспільства, тобто чим вищим є рівень правової культури населення, тим змістовнішим та
якіснішим є правовий прогрес.
Правова культура – «це якісний стан правового життя, який виражається в рівні розвитку правової дійсності, нормативно-правових актів, ступеня реалізації прав і свобод
особистості та її правової активності» [19].
Відтак, правова культура охоплює не тільки
правові явища, а також їх стан, який виявляється в рівні прогресивно-правового розвитку. Вважають, що прогресивним є розвиток,
коли подальший рівень правової культури є
вищим від попереднього.
Показником правової культури є висока активність суб’єкта права у правовій сфе-
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рі, добровільність виконання лодиною норм
права, реальність прав і свобод людини тощо.
Рівень правової культури впливає на ефективність правового регулювання, зміст законодавства, форми й засоби забезпечення
та реалізації прав громадян, способи закріплення загальнолюдських цінностей тощо.
Ціннісний момент є найважливішим компонентом правової культури, адже ціннісні
орієнтири та ідеали створюють той еталон, із
яким порівнюють рівень правової культури у
правовій сфері.
На даному етапі правового розвитку активним є перехід до персоноцентристського типу правової культури. Як зазначає А.П.
Семітко: «У всесвітньо-історичному масштабі
прогресивний правовий розвиток йде від соціоцентристського до персоноцентристсього
типу правової культури, коли особистість є
вищою цінністю по відношенню до держави
і всі державно-правові механізми та інститути спрямовані на забезпечення її інтересів у
поєднанні з інтересами соціуму» [24]. Розвиток правової культури – це закономірний,
спрямований, висхідний, тобто в кінцевому
результаті прогресивний рух. Тому розвиток
правової культури і є правовим прогресом.
Високий рівень правової культури є змістовною ознакою правового прогресу суспільства конкретного історичного періоду. На
думку A.B. Малько, правова культура є занадто
вузьким поняттям для оцінки правового життя в цілому. Вона визначає тільки досконале,
позитивне в правовому сенсі та є частиною категорії «правове життя», яка включає в себе як
досконалі, так і недосконалі, як позитивні, так
і негативні правові явища і процеси [17, c. 10].
До змісту правової культури не входять поняття правопорушення, нігілізм, формалізм, юридичні помилки. Відтак, правовий прогрес існує
тоді, коли ці недоліки мінімізуються та підвищується рівень правової культури населення.
Отже, правовій культурі загалом протистоять
такі явища як правопорушення, невиконання
законів, безвідповідальне ставлення до своїх
обов’язків, які в сукупності створюють антикультуру в суспільстві. Вони негативно впливають на правопорядок, режим законності,
породжують правовий нігілізм тощо. Подібні
явища – це відмова від існуючої в суспільстві
правової культури, її цінностей.

Зміст правової культури формують правосвідомість як система відображення суб’єктом
правової дійсності, а також правомірна поведінка і правове мислення, їх результати. Особа з високою правовою культурою не замислюється над питанням виникнення правової
держави, а усвідомлює необхідність подальшої модернізації та удосконалення права,
держави, підвищення регулятивних властивостей права, його цінності для суспільства.
Правосвідомість як і правова культура
зумовлює правовий прогрес. В юридичній
науці під правосвідомістю розуміють сферу
свідомості, що відображає правову дійсність
у формі юридичних знань і оціночних відношень до права і його реалізації, соціальноправових установок та ціннісних орієнтацій,
що регулюють поведінку людей у юридично
значимих ситуаціях. Правосвідомість також
розглядають як сукупність уявлень, почуттів,
які виражають ставлення людей до права та
правових явищ у суспільному житті, а тому
визначальним для правосвідомості є усвідомлення людиною цінності права, прав і свобод
людини, оцінка діючого права з огляду на
його відповідність загальнолюдським цінностям тощо.
Виходячи зі змісту правосвідомості, окремі вчені вбачають саму можливість правового прогресу тільки в залежності від високого
рівня її розвитку [2, c. 64]. Правосвідомість
наділяє правовий прогрес ознаками безперервності, стійкості, гарантує правову наступність тощо. Як вірно зауважив В.В. Сорокін: «Прогрес правосвідомості передбачає
вдосконалення всіх сфер правового життя», а
сама правова свідомість є частиною правової
культури загалом [27, c. 59-70]. Правосвідомість, як важливий елемент правової культури, потребує постійного осмислення того, що
відбувається, визнання права як головного
соціального регулятора, розуміння цінності
права та необхідності дотримуватися його положень та норм.
Таким чином, правова культура та правова свідомість є характеристиками правового
прогресу, при цьому, не втрачаючи свого значення, як самостійних правових явищ [5, c.
147]. Відповідно до цих ознак вибудовується
аксіологічний підхід до розуміння правового прогресу. Згідно з ним, прогресивним є
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позитивне, соціально-корисне, ціннісне для
людини. Явища оцінюють не у відповідності
до історичних змін, а щодо існуючого стану
правового життя, відповідно до сформованої
правової системи, правових цінностей тощо.
Правовий прогрес набуває аксіологічного
значення через досягнутий рівень правової
культури населення. Як зазначає А. Барсуков,
при даному підході враховуються інтереси
особистості і суспільства для правового прогресу. Правові перетворення, зміни, удосконалення відбуваються із врахуванням цінностей, моральних ідеалів, суспільних інтересів
тощо [5].
Поняття прогресу не слід розглядати в
звичайній абстракції. Прогрес не є самостійною сутністю чи метою історичного розвитку.
Він має сенс тільки відносно певного історичного процесу або явища в певній системі відліку. Цілі, прагнення, ідеали та цінності, щодо
яких люди оцінюють історичний розвиток,
самі змінюються в ході історії, а тому їх оцінки
характеризуються значною суб’єктивністю.
Історичний розвиток грунтується на тому, що
новітня форма розглядає попередні як етапи
на шляху до себе. Відтак, будь-яке явище в
своїй попередній формі є менш досконалим
по відношенню до нього ж в наступній. Проте, не заперечують і регрес, який є можливим
тільки при певних умовах. «Кожен прогрес в
органічному розвитку, – стверджував Ф. Енгельс, – є разом з тим і регресом, оскільки він
закріплює однобічний розвиток і виключає
можливість розвитку в багатьох інших напрямах» [8, с. 23].
Висновок. Правовий прогрес має загальноправовий комплексний характер. Він
охоплює покращення як правової системи в
цілому, так і окремих її елементів. Пізнання
правового прогресу дає можливість сформувати єдине уявлення про висхідний правовий
розвиток, наділивши всі динамічні перетворення в правовій сфері ознаками наступності,
цілеспрямованості, послідовності, прогнозованості. До головних ознак правового прогресу відносять високий рівень гуманізації
права, в основі якого лежить принцип поваги
людської гідності, прав і свобод людини, підвищення рівня правової культури та правосвідомості населення. Тільки в сукупності ці
ознаки зумовлюють формування нової якості,
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яка виражається в підвищенні рівня організації та забезпечення еволюційних можливостей правової системи.
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АНОТАЦІЯ
З’ясовуються онтологічні засади правового прогресу. Визначаються поняття та
філософсько-правові ознаки правового прогресу. Розглядаються підходи до тлумачення
правового прогресу залежно від визнання або
заперечення об’єктивного існування прогресу.
Доводиться залежність правового прогресу від
міри задоволення правових цінностей людини
та визначення її правових цілей.
Ключові слова: прогрес, правовий прогрес,
правовий розвиток, правові цінності, правова
культура, людська гідність

SUMMARY
The ontological foundations of legal progress are
clarified. The concepts and philosophical and legal
signs of legal progress are determined. Considered
approaches to the interpretation of legal progress,
depending on the recognition or denial of the objective
existence of progress. The dependence of legal progress
on the degree of satisfaction of the legal values of a
person and determination of its legal goals is proved.
Key words: progress, legal progress, legal
development, legal values, legal culture, human
dignity
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Статья посвящена анализу особенностей
обязательств из причинения вреда в результате совершения террористического акта.
Исследуется соотношение обязательств из
причинения вреда в результате совершения
террористического акта с деликтными обязательствами в целом. В статье на основе анализа законодательства и доктрины
по исследуемой проблематике сделан вывод,
что обязательствам из причинения вреда
в результате совершения террористического акта присущи общие черты обязательств
из причинения вреда с определенными специфическими особенностями, обусловленными
чрезвычайными обстоятельствами причинения такого ущерба.
Ключевые слова: обязательства из причинения вреда, гражданско-правовая ответственность, террористический акт, деликт,
возмещение вреда.
Постанова проблеми
Вивчення зобов’язання внаслідок заподіяння шкоди терористичним актом передбачає вивчення його правової природи,
що дозволить розкрити специфіку, місце
і функції згаданого зобов’язання у системі
зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди,
що і є метою цієї статті.
Необхідно відмітити, що на зобов’язання
внаслідок заподіяння шкоди поширюються
положення, закріплені в частині 1 статті 509
Цивільного кодексу України, відповідно до
якого зобов’язанням є правовідношення, в
якому одна сторона (боржник) зобов’язана
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші
тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку. Згідно із частиною 2
цієї статті зобов’язання виникають із таких
підстав: договори та інші правочини; створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної,
творчої діяльності; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі
тощо1.
Однак зобов’язанням внаслідок заподіяння шкоди властиві дещо інші підстави та умови виникнення, а також інші
специфічні особливості, ніж договірним
зобов’язанням. Зобов’язання внаслідок заподіяння шкоди виникає в результаті порушення абсолютних суб’єктивних прав,
тобто загального для всіх обов’язку утриматися від посягання на права інших осіб.
Зобов’язання внаслідок заподіяння шкоди
регулюють відносини, не характерні для
нормального перебігу життя, так звані аномальні майнові відносини2. Ще однією специфічною рисою зобов’язання внаслідок
заподіяння шкоди є його відновлювальний
характер. Причому відшкодування шкоди,
насамперед, спрямоване не на покарання
боржника, а на відновлення майнового стану потерпілого.
Слід зазначити, що Цивільний кодекс
України не дає легального визначення
зобов’язання внаслідок заподіяння шкоди,
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тому необхідно звернутися до доктрини цивільного права.
Наукове розроблення теми. Великий
внесок у розвиток інституту зобов’язання
внаслідок заподіяння шкоди внесли цивілісти радянського періоду. Так, В.О. Тархов
під зобов’язанням із заподіяння шкоди розумів правове відношення, яке виникає між
особою, відповідальною за заподіяння шкоди, з одного боку, і потерпілою особою від
заподіяння шкоди, з іншого боку. Подібне
визначення має наукову цінність, але воно
є досить узагальненим, що враховує лише
дві сторони в зобов’язанні, в той час як на
практиці зобов’язання внаслідок заподіяння шкоди характеризуються більш складною структурою3.
Також висловлювалася думка, що деліктним називається зобов’язання, на підставі якого особа, яка завдала шкоди особі або майну громадянина чи організації,
зобов’язана цю шкоду відшкодувати. Подібне визначення в певній мірі звужує ряд
делінквентів, оскільки шкода може бути
відшкодована також державою, яка безпосередньо цю шкоду не заподіювала (наприклад, в разі відшкодування державою
шкоди, заподіяної терористами)4. З цим
визначенням вельми схожою є позиція сучасних цивілістів: на підставі зобов’язання
внаслідок заподіяння шкоди особа, яка
завдала шкоди особі або майну іншої особи (фізичної чи юридичної), зобов’язана
відшкодувати заподіяну шкоду в повному
обсязі, а потерпіла особа має право вимагати, щоб заподіяну їй шкоду було відшкодовано5.
К.А.
Флейшиц,
розуміючи
під
зобов’язаннями внаслідок заподіяння шкоди зобов’язання із відшкодування майнової
шкоди, заподіяної протиправним і, за загальним правилом, винним діянням, що не
становить собою невиконання зобов’язання,
що існує між особою, відповідальною за
шкоду, і потерпілою особою, необґрунтовано звужує ці зобов’язання, не включаючи
сюди матеріальну і моральну шкоду6.
Заслуговує на увагу точка зору М.М. Малеіної, яка під зобов’язанням внаслідок заподіяння шкоди розуміє цивільно-правове
зобов’язання, на підставі якого потерпілий

має право вимагати від особи, відповідальної за заподіяння шкоди, відшкодувати
майнову шкоду в натурі або відшкодувати
збитки, а також у передбачених випадках –
компенсувати немайнову (моральну) шкоду,
призупинити або припинити протиправну
діяльність заподіювача шкоди. Однак, на
наш погляд, і це визначення не враховує
механізм відшкодування матеріальних збитків, а також не передбачає відновлення прав
за рахунок інших осіб, на яких законом покладено обов’язок відшкодування шкоди7.
Мета статті
З урахуванням вищевикладеного пропонуємо власне тлумачення досліджуваного зобов’язання. Під зобов’язанням внаслідок заподіяння шкоди слід розуміти
зобов’язальні правовідносини, покликані
забезпечити відновлення порушених прав
потерпілого, що виникло в результаті заподіяння майнової, фізичної та/або моральної
шкоди фізичній особі або майнової шкоди
юридичній особі, на підставі чого заподіювач шкоди (або інша особа, на яку законом
покладено обов’язок щодо відшкодування
шкоди) зобов’язаний відшкодувати майнову
та/або фізичну шкоду та/або компенсувати
моральну шкоду, а також припинити діяння, яке порушує права особи, в той час як
потерпілий має право вимагати від боржника виконання його обов’язків.
Виклад основного матеріалу
Деякі
автори
стверджують,
що
зобов’язання внаслідок заподіяння шкоди
терористичним актом не можна розглядати в рамках цивільно-правових зобов’язань.
Так, Я.Я. Кайль вважає, що правовідносини,
що виникають при відшкодуванні шкоди,
заподіяної терористичною діяльністю, виходять за рамки деліктних зобов’язань у тому
аспекті, як вони розуміються в цивільному
праві8. З цим твердженням ми принципово
не погоджуємось, оскільки при детальному
вивченні цього інституту можна прийти до
висновку, що зобов’язанням із заподіяння шкоди внаслідок терористичного акту
притаманні всі ознаки родового поняття –
зобов’язання внаслідок заподіяння шкоди,
хоча подібним правовідносинам властивий
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комплекс специфічних рис, які одночасно
вводять в оману деяких авторів.
Так, виходячи з аналізу статей чинного
законодавства України, можна зробити висновок про те, що держава, беручи участь
в цивільно-правових відносинах, по суті,
частково відмовляється від свого імунітету з
відшкодування шкоди і виступає в ролі рівноправного учасника на стороні як заподіювача шкоди (в разі проведення контртерористичної операції), так і кредитора (у разі
регресної вимоги до терористів). У частині 2
статті 2 Цивільного кодексу України закріплено, що держава виступає у відносинах,
регульованих цивільним законодавством,
на рівних засадах з іншими учасниками цих
відносин – фізичними і юридичними особами9.
Розглядаючи галузеву приналежність
правовідносин, що виникають при відшкодуванні державою шкоди, заподіяної терористами, слід звернутися до думок цивілістів. В цілому багато вчених відносять відповідальність держави до інституту цивільного
права і ця відповідальність має приватноправову природу10. Цікавою є точка зору
О.М. Садікова, який відзначав, що відносини, які регулюються нормами цивільного законодавства, є майновими адміністративними відносинами, включеними в сферу
цивільного законодавства лише у зв’язку з
тим, що цивільний кодекс дозволяє застосовувати до таких відносин норми цивільного
законодавства11.
Дійсно, цивільне законодавство регулює
договірні та інші зобов’язання, а також інші
майнові та пов’язані з ними особисті немайнові відносини, засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності їх учасників. Однак О.М. Садіков, вказуючи як на
майновий, так і адміністративний характер
таких відносин, не врахував, що адміністративне право регулює суспільні відносини в
сфері виконавчої влади (державного управління). До предмету адміністративного права також можуть відноситися майнові відносини, проте їх особливістю можна назвати
те, що вони не ґрунтуються на рівноправності та незалежності сторін, це відносини
субординації, а не координації12. Подібної
точки зору дотримувався і Б.Б. Черепахін,
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

який вважав, що правовідносини, які виникають при відшкодуванні шкоди державою,
є відносинами, побудованими на засадах
координації, тобто входять в систему приватного права, складовою частиною якої є
цивільне право13.
Також необхідно відокремити правовідносини, що виникають при відшкодуванні
державою шкоди, заподіяної терористами, від правовідносин кримінально-процесуального права. Як ми вже відзначали,
предметом цивільно-правових відносин є
майнові та пов’язані з ними особисті немайнові відносини, в той час як предметом кримінально-процесуальних норм – відносини,
пов’язані з діяльністю органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду при
розслідуванні та судовому розгляді кримінальних справ.
Слід також зазначити, що зобов’язання,
які виникають внаслідок заподіяння шкоди
актом тероризму, відносяться до охоронних
зобов’язань. Поряд з існуванням регулятивних зобов’язань охоронні зобов’язання
покликані забезпечити права та інтереси
суб’єктів цивільних правовідносин від різних порушень і захищати ці права та інтереси, коли порушення вже відбулося. Деякі
автори відзначають, що охоронне правовідношення є формою існування регулятивних
правовідносин14.
Регулятивні правовідносини виникають з правомірних дій суб’єктів, в той час
як охоронні – з протиправних дій суб’єктів,
пов’язаних із застосуванням державного
примусу.
Охоронним цивільним правовідносинам, в тому числі відповідальності, також
властиві риси структурного типу цивільних
правовідносин. Правовідносини, які виникають при відшкодуванні шкоди державою,
є правонабувальними, оскільки спрямовані
на захист і відновлення прав потерпілих;
вони характеризуються свободою розсуду
(ініціативи) у встановленні та використанні примусових заходів, а також рівністю
суб’єктів, що проявляється в однотипності
примусових заходів та відсутності відносин
влади і підпорядкування.
Отже,
слід
констатувати,
що
зобов’язання із заподіяння шкоди вна-

202

Ìàìóøê³íà À.². - Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà çîáîâ’ÿçàíü ³ç çàïîä³ÿííÿ øêîäè...

слідок терористичного акту є охоронним
зобов’язанням. Однак у літературі можна зустріти точку зору, відповідно до якої
зобов’язання внаслідок заподіяння шкоди
актом тероризму не є не лише охоронним
зобов’язанням, а й власне зобов’язанням.
Так, Я.Л. Кайль стверджує, що зазначені
правовідносини виходять за рамки деліктних зобов’язань, і аргументує свою позицію, виходячи з того, що держава відповідає за ту шкоду, яка завдана у результаті
незаконних дій (бездіяльності) державних
органів, органів місцевого самоврядування
або посадових осіб цих органів15. Однак у
цьому випадку можна говорити в певній
мірі про вину уповноважених органів, які
повинні були запобігти вчиненню акту тероризму і, як наслідок, простежити бездіяльність державних органів, що відповідають за протидію тероризму. Однак в ряді
випадків передбачити або запобігти актові тероризму неможливо через раптовість
його настання і високу латентність злочинів терористичного характеру.
Також зауважимо, що чинне законодавство допускає можливість покладання
обов’язку з відшкодування шкоди на третю
особу, яка не є заподіювачем шкоди. Крім
того, кожен має право на відшкодування
державою шкоди, заподіяної незаконними
діями (або бездіяльністю) органів державної
влади або їх посадових осіб. Таким чином,
держава з метою захисту конституційних
прав і свобод особи добровільно покладає
на себе обов’язок з відшкодування шкоди
потерпілим від актів тероризму.
Відповідальність держави перед потерпілими від актів тероризму дійсно є дуже
специфічною, оскільки відсутня така умова
відповідальності, як вина держави. Ось чому
більшість юристів розглядають випадки безвинної (об’єктивної) відповідальності саме
як відповідальність, спеціально встановлену
цивільним законом.
Заслуговує на увагу точка зору тих
вчених, які стверджують, що подібний
обов’язок держави відшкодувати шкоду є не
санкцією за правопорушення, а стимулом
до поведінки, спрямованої на зменшення
ймовірності невинної людини за заподіяння шкоди16. Подібну точку зору висловлює

і А.В. Мілохова, зазначаючи, що обов’язок
відшкодування державою шкоди, заподіяної терористичним актом, слід розглядати
не як санкцію, а як відповідальність17.
Використовуючи
поняття
принципу вини, окремі дослідники розглядають
обов’язок держави з відшкодування шкоди,
завданої громадянинові органами державної влади, мірою відповідальності в тому випадку, якщо ці акти влади були здійснені за
наявності вини. Якщо ж мало місце невинне
їх вчинення, то відповідний обов’язок держави слід розглядати як один з різновидів
заходів захисту, в основі застосування яких
лежить принцип заподіяння, тобто факт
протиправного заподіяння шкоди18.
Прихильники заходів захисту посилаються на те, що про цивільно-правову відповідальність слід вести мову тільки за наявності вини, а якщо вина відсутня, потрібно говорити про заходи захисту. Виникає
запитання, чи слід враховувати можливість
застосування державного примусу до самої
держави в разі покладання нею на себе відповідальності за шкоду, заподіяну актом тероризму? Відповідь на це питання можна
знайти у С.Ю. Ріпінского. Автор звертає увагу на те, що в цьому випадку мова повинна
йти не про здійснення потерпілим примусових заходів щодо держави, а про те, що держава реалізує заходи відповідальності (здійснює державний примус) щодо самої себе19,
обґрунтовуючи це твердження положеннями теорії правової держави і поділу влади.
Дійсно, саме поділ влади на законодавчу,
виконавчу і судову дозволяє здійснювати
контроль над іншими гілками влади. У такому випадку питання про відповідальність
держави щодо самої себе відпадає.
Повертаючись до покладання відповідальності держави за відсутності вини, зазначимо точку зору С.С. Алєксєєва, згідно
з якою неможливість відмежувати відповідальність тільки випадками «чистих» винних правопорушень диктується практичними міркуваннями – в ім’я збереження в
деяких випадках єдності в змісті правового
регулювання20.
Виходячи із запропонованих точок зору
слід зробити висновок, що положення чинного законодавства України стосовно від-
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шкодування шкоди, заподіяної терористичним актом, є заходами захисту держави, що
виражаються у формі грошової компенсації
особам, які потерпіли від акту тероризму, і
спрямовані на відновлення майнових і немайнових прав потерпілих. У той же час,
покладання відповідальності на терористів,
які заподіяли шкоду як фізичним та юридичним особам, так і державі, слід вважати
мірою відповідальності, спрямованою на
покарання і виправлення осіб, які вчинили акт тероризму, попередження злочинів
терористичного характеру і компенсацію
грошових коштів, виплачених державою
потерпілим.
На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що зобов’язанням
внаслідок заподіяння терористичним актом шкоди притаманні риси цивільноправових відносин. Цивільно-правова
відповідальність виконує компенсаційно-відновлювальну та попереджувальновиховну функцію. Зазначені правовідносини регулюються нормами цивільного
права. Можна говорити лише про публічно-правовий порядок виплати грошових
коштів державою, а не про «вихід за рамки» зобов’язання внаслідок заподіяння
шкоди.
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SUMMARY
The article is devoted to the analysis of the
peculiarities of the damages in tort arising from a
terrorist act. The correspondence of the damages in
tort arising from a terrorist act with damages in tort
in general is investigated. In the article on the ground
of analysis of legislation and doctrine on issues under
investigation there is concluded that the damages
in tort arising from a terrorist act have the general
features of damages in tort with certain specific
features due to the extraordinary circumstances of
damaging event.
Key words: damages in tort, civil responsibility,
terrorist act, delict, compensation for harm.

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу особливостей
зобов’язань із заподіяння шкоди внаслідок вчинення терористичного акту. Досліджується співвідношення зобов’язань із заподіяння
шкоди внаслідок вчинення терористичного
акту із деліктними зобов’язаннями в цілому.
У статті на основі аналізу законодавства та
доктрини з досліджуваної проблематики зроблено висновок, що зобов’язанням із заподіяння шкоди внаслідок вчинення терористичного
акту притаманні загальні риси зобов’язань із
заподіяння шкоди з певними специфічними
особливостями, зумовленими надзвичайними
обставинами завдання такої шкоди.
Ключові слова: зобов’язання із заподіяння шкоди, цивільно-правова відповідальність,
терористичний акт, делікт, відшкодування
шкоди.
Mamushkina A.I. General description of
the damages in tort arising from a terrorist act
The article is devoted to the analysis of
the peculiarities of the damages in tort arising
from a terrorist act. The correspondence of the
damages in tort arising from a terrorist act with
damages in tort in general is investigated. In the
article on the ground of analysis of legislation
and doctrine on issues under investigation
there is concluded that the damages in tort
arising from a terrorist act have the general
features of damages in tort with certain specific
features due to the extraordinary circumstances
of damaging event.
It was noted that under the obligation
as a result of damage the obligatory legal
relationship is intended to ensure the
restoration of the victim’s violated rights that
arose as a result of causing property, physical
and/or moral harm to an individual or
property damage to a legal entity on the basis
of which the infecting caused damage (or other
person to whom the obligation to compensate
the damage by law) is obliged to compensate
property and/or physical damage and/or to
compensate for moral damage as well as to stop
an offense that violates the law a person while
the victim is entitled to require the debtor to
perform his duties.

It is concluded that the states really
are very specific to the victims of acts of
terrorism, because there is no such condition
of responsibility, as the state’s fault. That is
why most lawyers consider cases of innocent
(objective) responsibility as just a liability
specifically imposed by civil law.
It is emphasized that obligations arising out
of damage to an act of terrorism are related to
security obligations.
It is proved that the provisions of the current
legislation of Ukraine regarding compensation
for damage caused by a terrorist act are
measures of protection of the state expressed in
the form of monetary compensation to persons
who have suffered from an act of terrorism
and aimed at restoring property and nonproperty rights of victims. At the same time,
the imposition of liability on terrorists who
caused damage to both individuals and legal
entities and the state should be considered a
measure of responsibility aimed at punishing
and correcting those who committed an act
of terrorism, preventing terrorist crimes and
compensating for the money paid state victim.
On the basis of the foregoing it is concluded
that the obligations inherent in the acts of
the terrorist act are inherent in the features
of civil-law relations. Civil liability fulfills the
compensatory and restorative and preventiveeducational function. These relationships are
regulated by civil law. One can speak only about
the public-law procedure for the payment
of money by the state, and not about “out of
bounds” of the obligation as a result of damage.
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²ÂÀÍÅÖÜ Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷ - ïåðøèé çàñòóïíèê ïðîêóðîðà Àâòîíîìíî¿
Ðåñïóáë³êè Êðèì
У статті розглянуті деякі питання
запобігання корупції в органах прокуратури в
умовах відомчої реформи, що проводиться, а
також трансформації її правового статусу.
У роботі розглянуті фактори, які впливають
на корупцію в прокуратурі, розглянуті заходи,
спрямовані на запобіганню цьому негативному явищу в системі прокуратури.
Ключові слова: корупція, запобігання
корупції, прокуратура, прокурор, орган прокуратури, фактори
Постановка проблеми
Реформи, які відбуваються в правоохоронній системі та системі кримінальної
юстиції України призвели до формування
нового бачення ролі та значення органів
прокуратури. Зменшення впливу цього органу на суспільні та публічні відносини після позбавлення його окремих конституційних функцій змушує по-новому поглянути
на його правовий статус, різні аспекти його
роботи, здійснювати розробки багатьох
нових форм діяльності, виявляти проблеми та шукати подальші шляхи покращення роботи цього вкрай важливого органу
кримінальної юстиції. Традиційною для
сучасної держави і надзвичайно гострою
для усіх органів публічного управління та
правоохоронних органів є проблема корупції. Прокуратура України, на шляху
до зміни концепції функціонування, розпочала масштабні перетворення, які повинні гарантувати та забезпечити неухильне
дотримання законів як в правоохоронній
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

сфері загалом, так і серед самих працівників органів прокуратури. Вирішення зазначених питань потребує системного підходу
в дослідженні різних напрямків організації
прокурорської діяльності, розгляду явищ,
які здатні негативно впливати на діяльність
працівників прокуратури, питання запобігання корупції в органах прокуратури зокрема. Саме цим обумовлена актуальність
цієї статті.
Принагідно слід відмітити, що наукові
роботи, присвячені розгляду різних аспектів функціонування прокуратури в державному механізмі, її компетенції та організації
роботи, дослідженню прокурорської системи в цілому, проблемних моментів законодавства про прокуратуру припадає на передреформаційний період, який ґрунтується на законодавстві того часу. Проблемам
діяльності органів прокуратури в механізмі
публічного управління у своїх працях приділяли увагу такі вчені, як О. М. Бандурка,
Ю. М. Грошевий, В. В. Долежан, М. В. Косюта, М. Й. Курочка, А. О. Любович,
І. Є. Марочкін, Є. М. Попович, Н.О. Рибалка, М. В. Руденко, М. М. Тищенко,
В. В. Шуба, П. М. Шумський, М. К. Якимчук та ін.
Метою статті є розгляд деяких питань
запобігання корупції в органах прокуратури в умовах відомчої реформи, що проводиться, а також трансформації її правового
статусу.
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Виклад основного матеріалу
дослідження
Корупція є загрозою національним інтересам країни, оскільки її розвиток веде до
ослаблення позицій держави в соціальній,
політичній і економічній сферах. Вона дискредитує владу, викликає недовіру з боку
різних суб’єктів міжнародної діяльності, населення країни, ставить під сумнів соціальну
корисність реформ, дезорганізує здійснення
всіх без винятку функцій держави, створює
сприятливі умови для криміналізації державних інститутів. Корупція загрожує економічній безпеці країни, підриває конкурентоспроможність вітчизняної продукції, заважає реалізації інтересів підприємств, руйнує
ринкові механізми, призводить до неефективного використання бюджетних коштів і
величезних матеріальних втрат - як прямих,
так і непрямих. Корупція перешкоджає розвитку громадянського суспільства, суперечить його інтеграції, здійснення принципу
рівності всіх перед законом, права на гідне
життя, зацікавленості населення в підтримці законності і правопорядку, мотивації поваги до права і правозастосовчої діяльності.
Корупція зачіпає інтереси кожного громадянина, так як вона знижує в цілому рівень і якість життя, надає деморалізуючий
вплив на особистість, сприяє формуванню
моральних деформацій, що володіють істотним криміногенним потенціалом. Особливо
значущими криміногенними наслідками характеризується корупція в правоохоронних
органах. Корупційні процеси в цих органах
підривають основи побудови правової держави, створюють сприятливу обстановку
для ослаблення правового контролю за ситуацією в країні, зрощування виконавчої та
законодавчої влади з кримінальними структурами, проникнення їх у сферу управління
бізнесом, великими виробництвами, торговими організаціями і мережами, сприяють
інфільтрації кримінальних елементів в органи влади і в самі правоохоронні структури. Різко обмежуються інтереси громадської
та особистої безпеки від протиправних посягань, відсутня реалізація невідворотності
відповідальності за скоєне правопорушення
як одна з генеральних цілей державно-правової політики, злочинна діяльність стає ви-

гідним і престижним видом бізнесу, в орбіту
кримінальних відносин вступає все більша
кількість населення, злочинна кар’єра знаходить значимість і привабливість в оцінках
і думках представницьких груп населення.
Система кримінальної юстиції стає самодостатньою і не виконує завдань, що об’єктивно
стоять перед нею [1].
Багато вчених, які мають значний досвід роботи у сфері протидії корупції, відшукують оптимальні шляхи вдосконалення
системи правоохоронних органів, що мають
протидіяти корупції. Для досягнення цієї
мети, на їх погляд, слід вирішити низку завдань, зокрема щодо висвітлення причин
та умов, які спонукали появу питання про
створення спеціально уповноважених антикорупційних органів, визначення потреби
у їхньому створенні й аналізі обставин, за
яких вони можуть стати не лише дійсно спеціально уповноваженими органами у сфері
протидії корупції, а й справжніми координаторами та відповідальними за стан такої
боротьби [2, с. 35]. До завдань державноправового механізму протидії корупції деякі
автори відносять такі, як: створення атмосфери суспільної нетерпимості до корупції;
визначення системи органів протидії корупції, оптимізація їх структури та визначення
форм взаємодії та координації між ними; забезпечення гарантій прав громадян і юридичних осіб під час здійснення заходів із
протидії корупції; підвищення міри відповідальності за вчинення корупційних діянь та
інших правопорушень, пов’язаних з корупцією [3, c. 65].
Прокуратура України залишається системоутворюючим та ключовим правоохоронним органом щодо боротьби з корупцією в Україні, оскільки продовжує відігравати координаційну роль у діяльності правоохоронних органів щодо протидії злочинності в Україні. Вона визначена як спеціально
уповноважений суб’єкт протидії корупції і,
незважаючи на існування Національного
антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання
корупції, а також важливу роль органів внутрішніх справ у розслідуванні корупційних
злочинів, формує в сучасних умовах порядок денний антикорупційної діяльності дер-
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жавного апарату та виступає визначальним
елементом реалізації антикорупційної політики держави [4, c. 46]. Дійсно, як правило,
органи прокуратури являються активним
учасником діяльності з протидії та запобігання злочинності, натомість, незважаючи
на проведені реформи, системні зміни в діяльності цього органу, негативні явища,
пов’язані корупцією, мають місце. Імідж органів прокуратури у великий мірі залежить
від результатів їхньої діяльності, від того,
наскільки суспільство повірить у здатність
до якісного та чесного виконання власних
функцій і досягнення визначених завдань.
Політика Генеральної прокуратури
України щодо запобігання і протидії корупції ґрунтується на засадах, визначених статтею 3 Закону України «Про прокуратуру»:
верховенства права та визнання людини, її
життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною
цінністю; законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності; презумпції
невинуватості; незалежності прокурорів;
політичної нейтральності; недопустимості
незаконного втручання в діяльність органів
влади, прозорості діяльності, а також формування негативного ставлення до корупції, невідворотності покарання за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення [5]. Визнання існування корупціогенних
факторів, а також існування явищ корупції
в самій системі прокуратури засвідчує бажання з боку її керівництва шукати шляхи
вирішення цієї складної, багатогранної та
комплексної проблеми. Виконуючи вимоги
чинного антикорупційного законодавства,
органи прокуратури, окрім здійснення спеціальних антикорупційних заходів, здійснюють власні, інституційні та правові заходи, реалізація яких дозволяє зменшити
негативні явища, підвищити професійність
працівників прокуратури, що в цілому підвищить якість прокурорської діяльності.
Закономірності, які пов’язуються з корупцією, обумовлюють ті механізми, які дозволяють зменшити ці негативні явища. Вони
передбачають створення спеціальних органів (підрозділів), формування незалежної
системи правового регулювання, спеціальних заходів тощо.
Ïðàâî.ua ¹ 3, 2017

Згідно з положеннями антикорупційної
програми Генеральної прокуратури України, заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії
корупції у діяльності органів прокуратури
у 2017 році є: аналіз стану запобігання та
протидії корупційним і пов’язаним з корупцією правопорушенням, виконання вимог
Закону працівниками органів прокуратури;
виявлення корупціогенних ризиків у діяльності органів прокуратури, встановлення
причин і умов їх виникнення, реалізація
заходів щодо їх усунення (мінімізації); встановлення й заохочування нових ефективних запобіжників вчиненню корупційних
і пов’язаних із корупцією правопорушень
працівниками органів прокуратури, у тому
числі тих, що стосуються дотримання порядку запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, правил прокурорської етики, а
також недопустимості порушень обмежень і
заборон, встановлених Законом; вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів
при виконанні повноважень працівниками
органів прокуратури та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту
інтересів; проведення службових розслідувань та створення умов невідворотності відповідальності осіб, які вчинили корупційні
або пов’язані з корупцією правопорушення;
удосконалення роботи з добору кадрів, підвищення кваліфікації та професійного рівня
працівників органів прокуратури; вжиття
заходів щодо матеріально-побутового забезпечення та соціального захисту працівників
органів прокуратури як важливих чинників
стимулювання праці в органах прокуратури
й запобігання корупційним проявам; забезпечення захисту працівників, у тому числі
тих, які повідомили про можливі факти корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень або про підбурення до їх вчинення; вжиття додаткових профілактичних заходів щодо несприйняття корупції та інших
протиправних проявів у прокурорському
середовищі; вжиття додаткових заходів навчального та методичного характеру щодо
застосування і виконання положень антикорупційного законодавства працівниками органів прокуратури; удосконалення організа-
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ції роботи на основних напрямах діяльності
органів прокуратури; виключення можливості існування у відомчих організаційнорозпорядчих документах чинників для корупційних ризиків, з цією метою запровадити опрацювання проектів таких документів
на предмет їх відповідності вимогам антикорупційного законодавства; чітке врегулювання порядку вчинення працівниками органів прокуратури дій, пов’язаних із забезпеченням діяльності органів прокуратури;
взаємодія з міжнародними і національними
органами, установами і організаціями в питаннях розроблення заходів, спрямованих
на запобігання і протидію корупційним і
пов’язаним із корупцією правопорушенням
в діяльності органів прокуратури; інформування громадськості про здійснювані Генеральною прокуратурою України заходи
щодо запобігання та протидії корупційним і
пов’язаним із корупцією правопорушенням
в діяльності органів прокуратури, забезпечення доступу до публічної інформації; інші
заходи, визначені антикорупційним законодавством України [5].
Для прокуратури формування спеціальної системи антикорупційних заходів обумовлено:
прямим обов’язком цього органу забезпечувати законність;
професійним обов’язком кожного прокурора;
принципами прокурорської діяльності.
Сучасні форми корупції та система заходів із її запобігання в органах прокуратури є наслідком та результатом взаємодії
усіх об’єктивних та суб’єктивних факторів,
пов’язаних із професійною діяльності цього
органу. Подальший розвиток законодавства
про діяльність прокуратури, удосконалення правового статусу її працівників вимагає
врахування корупційних ризиків їхньої діяльності, її належного правового та організаційного забезпечення, а також державних
гарантій незалежності з тим, щоб діяльність
прокурорів спрямовувалась виключно на ті
завдання, які визначені для цього органу законом та Конституцією України.

SUMMARY
The article deals with some issues of prevention
of corruption in the prosecutor’s offices in the context
of the departmental reform being carried out, as
well as the transformation of its legal status. The
paper considers factors influencing corruption in the
prosecutor’s office, measures aimed at preventing this
negative phenomenon in the system of the prosecutor’s
office are considered.
Key words: corruption, prevention of corruption,
prosecutor’s office, prosecutor, prosecutor’s office,
factors
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