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ФІЛОСОФІЯ М. ГАЙДЕГГЕРА ТА ПРАВОВЕ МИСЛЕННЯ
Ця стаття є можливістю виконання визначеного онтологічного принципу в трактуванні про закон. Ключовий зміст терміну - “Дух”, запропоновано тлумачити як ядро Існування Закону.

Постановка проблеми. Довгі роки штучної ізоляції вітчизняних правознавців від плину
сучасної світової філософської думки не могли
залишитися безслідно. Наслідок цього – серйозні
методологічні прогалини, коли дослідники дуже
часто не мають елементарної інформації про сучасний стан розробки філософсько-правових
проблем. Актуальне й осмислення тих методологічних перспектив, які відкриваються завдяки використанню філософських надбань мислителів, які
перебували під забороною у радянські часи. До них
належить і видатний німецький філософ, засновник
фундаментальної онтології М. Гайдеггер.
Ступінь наукової розробки проблеми.
У пострадянській філософії права М. Гайдеггер
згадується дуже рідко. Посилання на його праці
переважно носять «формальний» характер і мають на меті продемонструвати знайомство автора з сучасними філософськими джерелами [2; 4].
Зовсім інша картина у західній філософії права.
Імплементації вчення М. Гайдеггера у правовий
дискурс присвячений не один десяток праць
[див.напр.:11; 13-24]. Проте, на жаль, переважна
більшість з них залишається невідомими для
українських дослідників, як внаслідок відсутності перекладів, так і тому, що навіть серед т.зв.
«чистих філософів» збагнути Гайдеггера може
далеко не кожен, а тому осягнення перспектив
його філософії для права ускладнене для вітчизняного правознавства.
Отже, метою статті є узагальнення існуючих
поглядів на вчення М. Гайдеггера як можливе підґрунтя правового мислення, а також аналіз методологічних перспектив цієї філософії для права.
Виклад основного матеріалу. Як відомо,
М. Гайдеггер був учнем видатного німецького
феноменолога Е. Гуссерля. Вважаючи, що трансцендентальна феноменологія Е. Гуссерля не надає змоги досягти «самих речей», проникнення
до яких («Zu den Sachen selbst!») було лейтмотивом цього філософського напряму, М. Гайдеггер
започаткував нове вчення, яке дістало назву

«фундаментальної онтології». Оскільки, на думку М. Гайдеггера, Е. Гуссерль замикає буття у
рамках хоча і трансцендентально редукованої,
проте все ж таки свідомості, треба поставити питання про сенс буття як такого та вивести його за
рамки свідомості1. Задля цього потрібно насамперед розкрити буттєвий устрій людини, якій
дістає у М. Гайдеггера назву «ось-буття» (нім. –
“Dasein”) [12, с.7, 12]. Це дозволяє пояснити, як
людині до всілякої свідомості завжди вже-відкрите
буття. Адже аналіз онтологічного устрою людини є
фундаментом, необхідним етапом подальшого пошуку сенсу буття в цілому – саме тому філософія
М. Гайдеггера і отримала назву «фундаментальної
онтології»2 [5, с.436].
Зазначені положення німецького філософа
зумовили напрямки подальшої інтерпретації його вчення у правовому аспекті. Хоча сам він згадує про право чи закон украй рідко, сучасні континентальні філософи права вважають наслідки
застосування його підходу до права дуже плідними. Але тут і починається дискусія. Так, деякі
вчені стверджують, що, оскільки фундаментальна онтологія має на меті виявлення не смислу
окремого сущого – права, а буття в цілому, то ця
філософія має бути доповнена регіональною онтологією Е. Гуссерля. Такої думки дотримуються, наприклад, німецькі правознавці Г. Гуссерль,
В. Майхофер, А. Кауфман, Е. Фехнер, фінський
вчений Дж. Тонтті, а з вітчизняних дослідників –
С.І. Максимов [3; 11; 14-18; 23]. Тому, на погляд
цих правників хоча фундаментальна онтологія і
не може бути безпосередньою точкою відліку
для правового мислення, проте онтологічна діференція є все ж таки плідною для філософськоправових розвідок, оскільки дозво-ляє поставити
1

Що дозволяє здійснити т.зв. «онтологічну діференцію», тобто розрізнення сущого та буття.
2
Яка, на відміну від екзистенціалізму, вважає пошук
сенсу буття людини не кінцевою, а тільки проміжною
метою.
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питання про специфіку буття права, яке потім
належить локалізувати у певному «ейдетичному
регіоні». Через що зазначена позиція може бути
названа «регіональною».
Інша точка зору, якої дотримуються німецькі дослідники Е. Вольф і його учень В. Хайнеман, австрієць Р. Марчіч, фінський правознавець
П. Мінкінен, а також автор цієї статті, полягає у
тому, що право вкорінене в онтологічному устрої
людини (ось-бутті), а, отже, осмислення права є
необхідним кроком на шляху до цілісного сенсу
буття (Р. Марчіч) [20, с.20]. Окрім того, як зазначає В. Хайнеман, будь-яке твердження про буття,
як таке, що охоплює горизонт сущого, необхідно
стосується будь-якого сущого, що осмислюється
філософією права. Проте кожне питання, що має
справу з місцем сущого у Цілому, у бутті, є питання про сутність. Тому у філософії права ми
питаємо про сутність права, спираючись при
цьому на зв'язок права і буття [13, с.50-51]. Цей
висновок підкріплюється аналізом тих фрагментів творів М. Гайдеггера, де зачіпається право.
Відповідно цей напрямок потрактування М. Гайдеггера у правовому контексті можна охарактеризувати як «фундаментальний».
Зрозуміло, що кожен із зазначених підходів
можна піддати критиці. Так, стосовно позиції
представників «регіонального» розуміння феномену права можна зауважити, що з погляду методології дуже спірною виглядає сама можливість поєднання регіональної онтології з фундаментальною. Адже саме поняття «регіональної
онтології» має у своїй основі не що інше, як «регіональний ейдос», іманентно присутній у свідомості і зумовлюючий «матеріальну форму» предметів, які належать до відповідного регіону [18,
с. 61; 1, с.37]. А тому, якщо зважити на прагнення
М. Гайдеггера вирватися за рамки свідомості і
здійснену ним заміну «категоріальної структури
свідомості» «екзистенціалами» як специфічними
модусами «ось-буття», в яких людина розімкнена
(erchlossen) світу, а світ – людині, то прагнення до
подібного «методологічного союзу» виглядає не
дуже переконливо [20, с.124].
Більш коректною та цілісною (з погляду
методології) виглядає позиція прихильників другого – «фундаментального» напрямку. Проте зауважимо, що ці дослідники, як здається, забагато
уваги приділяють аналізові не самого феномену
права, виходячи з положень М. Гайдеггера, а тих
фрагментів його книг, де згадується право чи
закон. Також, зважаючи на деклароване М. Гайдеггером «переосмислення» філософської спадщини досократиків, зазначені правознавці занад6

то впадають у своєрідну «екзегезу» не тільки
книг німецького мислителя, але й творів давньогрецьких філософів, намагаючись шляхом інтерпретації їх текстів відшукати витоки Правового у
європейській культурі. Внаслідок цього ми можемо спостерігати своєрідну «заміну» предмета
філософської уваги, коли замість феномену права, як самого-по-собі-себе-казання права3, ми
маємо справу з текстами філософів та намаганнями «здогадатись», що вони «мали сказати» з
приводу права. Так, ціла дисертація В. Хайнемана по суті присвячена інтерпретації одногоєдиного вислову М. Гайдеггера у «Листі про гуманізм», Е. Вольф видав двотомну працю, інтерпретуючи думки грецьких філософів, В. Майхофер й Г. Шпренгер зосередилися на фрагменті
«Буття і часу» де, як їм здається, М. Гайдеггер
робить висновок про те, що право належить до
сфери «несправжнього буття людей» (нім. “Das
Man”) [23; 21; 19; 18; 13].
Тому можна констатувати наявність потреби в осмисленні того, як фундаментальна онтологія пов’язана з правовими дослідженнями, та
яку «користь» вона може принести.
Починаючи розгляд першої частини проблеми (співвідношення фундаментальної онтології і філософії права), зазначимо, що мова в жодному разі не може йти про застосування фундаментальної онтології в якості «класичної» методології. Під останньою, як відомо, належить розуміти чисто інструментальну сукупність тих
прийомів і засобів, які дозволяють з’ясувати закономірності досліджуваного об’єкта. Відповідно до зазначеного підходу, методологія має місце
у рамках суб’єкт-об’єктних відносин, може застосовуватися будь-де, будь-коли і будь-ким,
коли цей «будь-хто» є дослідником, який спостерігає об’єкт з безпечної відстані з метою (принаймні кінцевою) оволодіння ним. Але це несумісне з фундаментальною онтологією. По-перше,
сутність «онтологічного повороту» М. Гайдеггера якраз і полягала у тому, щоб показати штучність «чисто теоретичної» позиції дослідника,
який завжди вже перебуває у тому світі, котрий
він намагається «об’єктивно» дослідити з певної
відстані. Адже не випадково у М. Гайдеггера основоустроєм ось-буття є буття-у-світі. По-друге,
оскільки буття (на відміну від сущого) є принципово непідвладним людині, мова не може йти і
про «опанування» його як «предмета» чи
3

Про розуміння «феномену» М. Гайдеггером як «самого-по-собі-себе-казання» та його відмінності від
підходу до феномену Е. Гуссерля більш детально див.
[10, с.39 і далі; 5, с.28].
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«об’єкта» дослідження. У фундаментальній онтології філософ може тільки намагатися докорінно осмислити буття, експлікувавши приховані
витоки самого феномену його осмислення4.
Тому фундаментальна онтологія є досить
незвичайною методологією. Її не можна еклектично поєднувати з якоюсь іншою. Мова, скоріше,
йде про те, що вона являє собою сукупність певних підвалин мислення, його «координат», які
дозволяють не просто осмислити певний феномен з якогось «нового» боку, а дають відкрити
щось, що досі не було помічене взагалі. До таких
засад мислення належать, насамперед, онтологічна діференція і онтологічний поворот. Як влучно зазначає учень і співвітчизник німецького
філософа Ф.-В. фон Херрманн, те, що стає можливим побачити завдяки цій філософії є щось,
чого неможливо дістатися ані крізь науку, ані
крізь буденний світогляд. Це «щось» є сенс і засада сущого – буття [10, с.44-45].
Тому природним буде запитати: що ж саме
дає відкрити щодо права цей підхід? Це друга
частина поставленого вище питання. На нього
можна намагатися відповісти через звернення до
філософії М. Гайдеггера. Проте, на відміну від
зазначених вище спроб «екзегези» того, що «бажав» чи «мав» сказати М. Гайдеггер, ми спробуємо піти іншим шляхом: подивитися, на якому
етапі фундаментально-онтологічних розвідок у
поле зору потрапляє право, до того таке право,
яке «досі взагалі неможливо було побачити».
Як відомо, під правом традиційно розуміли
сукупність правового сущого – законів, прецедентів, ідей і т.ін. Проте не менш традиційно філософи права стикалися з певною «апорією» – на
підставі чого ми можемо говорити про «правовий характер» такого сущого. Адже зрозуміло,
що і закон, і судове рішення, і певна ідея завжди
можуть виявитися не правом, а проявом практичного чи теоретичного свавілля. Тому перспективним здається те посилання, яке робить Ф.-В.
фон Херрманн: те, що потрапляє у поле зору М.
Гайдеггера, є «сенс і засада» сущого, яке дозволяє «ідентифікувати» його як таке.
Що ж є подібним «сенсом і засадою» для
права? Традиційно, як уже було зазначено вище,
у пошуках засад права дослідники аналізували ті
фрагменти творів М. Гайдеггера, де він згадував
право чи закон. Це, по-перше, фрагмент з «Листа
про гуманізм» (де стверджується, що тільки тому, що людина належить буттю, останнє може
бути для неї джерелом закону й правил) [7,
с.218], по друге, згадування про «подію»
4

Більш докладно див. [6]

(«Eriegnis») як «закон законів» у «Шляху до мови»[8, с.269], по-третє, посилання у «Бутті і часі»
на те, що правопорушення не є тотожним порушенню «публічного закону» [5, с.281, 282]5. Проте ми спробуємо піти іншим шляхом: побачити,
де М. Гайдеггер не згадує про право, хоча б, здається, мав про нього згадати. Таким місцем є інтерпретація М. Гайдеггером другого фрагменту
Анаксимандра6. Перекладаючи цей вислів, М.
Гайдеггер несподівано тлумачить «Діке» не як
«справедливість» («Gerechtigkeit»), а як «Fug»7.
Згідно з думкою В. Майхофера, яка є загальноприйнятою, М. Гайдеггер своїм перекладом
знищує правові конотації [18, с.29]. Проте можна припустити, що цей висновок поверховий.
Переклад М. Гайдеггера загадковий навіть для
німців, викликаючи багато труднощів і при
спробах адаптувати його, наприклад, в англійській [23, с.88]. Адже у сучасній німецькій мові це
слово використовується лише у фразеологізмах
на зразок «Mit Fug und Recht» («за справедливістю») або «Mit gutem Fug» («з повним правом»).
Російські перекладачі М. Гайдеггера тлумачать
це слово як «лад», стверджуючи, що це певний
«таємний» устрій буття, який, здається, не має
жодного відношення до права. Однак аналіз архаїчних значень цього терміна відкриває зовсім
іншу картину. Так, у синонімічному словнику Й.А.
Еберхарда, виданому у 1910 р. у Німеччині, ми зустрічаємо приклад: «всі громадяни певного міста
мають право (sind berechtigt) отримувати допомогу
від публічних установ, проте чинно (befuegt) це
лише для тих, хто належить до потребуючих допомоги і не може самостійно здобути для себе необ5

Аналіз першого і другого фрагментів див.: В. Хайнеман, Г. Шпренгер [13; 21], аналіз третього – В.
Майхофер, Г. Шпренгер [18; 21];
6
Див. присвячену цьому працю М. Гайдеггера у перекладі російською [9]: — Переклад другого фрагменту
Анаксимандра М. Гайдеггером з давньогрецької німецькою (у перекладі з німецької російською: оскільки
автор не володіє давньогрецькою, а також не має німецького перекладу): «...вдоль употребления: они
придают чин и тем самым угоду одно другому (в преодоление) бесчинства» [9, с. 67]. Для порівняння цей
же вислів у так званому «класичному перекладі» російською з давньогрецької (один із варіантів): «От
этого (начала) все вещи получают рождение и согласно необходимости уничтожение, ибо в определенное
время они претерпевают наказание и (несут) возмездие за взаимную несправедливость».
7
Технічними тонкощами подальшого українського
перекладу німецьких слів і фразеологізмів автор цілком зобов’язаний допомозі талановитого вітчизняного
лінгвіста М. Лісної, яка спеціалізується в галузі німецько-української лексики.
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хідних засобів існування». Отже, як можна бачити,
«Fug» у повній мірі можна назвати правовим терміном. У чому ж його відмітність від «класичного»
права – «Recht»?
З наведеного прикладу можна припустити,
що «Fug», на відміну від «Recht», принципово не
може бути «абстрактним правом», яке може декларуватися, але фактично не виконуватися. Воно завжди «чинне», тобто таке, що «вчиняється»,
«чиниться». Крім того, якщо право як «Recht»
належить усім, без винятку, то право як «Fug»
чинне лише для тих, кого воно безпосередньо
стосується. Тут особливо яскраво виявляється те,
що фундаментальна онтологія – не «абстрактнотеоретичне дослідження». Адже право як «Fug» є
своєрідною відповіддю на одне з найнагальніших
правових питань: що саме я (а не будь-хто) маю
чинити у тій чи іншій ситуації? Тому «Fug» це
не просто «лад», а «чин», яким («чином») «належить чинити», до того ж (на відміну від Recht) не
кому завгодно і будь-де, а тільки чинній на те
особі за відповідних обставин.
Висновки. Можна припустити, що саме ця
«чинність» (яку не варто плутати з задекларованою чинністю нормативних актів) якраз і є тим,
що складає буття права, яке відрізняє його зпоміж іншого сущого. Це не просто «гола» загальна нормативність, забезпечена державним
примусом. Оскільки право як Fug «чинне» лише
для тих, хто «певним чином» потрапив у визначені обставини, воно вказує саме на їх унікальну
долю, на те що «по чину» належить їм. Модуси й
онтологічну структуру цієї чинності, яка є «чистою процесуальністю» права і не може бути ототожнена з простим «правозастосуванням», можна експлікувати тільки на основі фундаментальної онтології. Відповідно, у цьому і полягає перспектива і зміст подальших розвідок.
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Summary
This article is about possibilities of implementation of certain fundamental-ontological asserts in the
thinking of law. The key terminus is “Fug” which is proposed to conceive as a core of Law’s Being.

О.В. Стовба
Философия М.Гайдеггера и правовое мышление
Аннотация
Эта статья является возможностью выполнения определенного онтологического принципа в
трактовании о законе. Ключевое содержание термина - “Дух”, предложено толковать как ядро Существования Закона.
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Київський університет права НАН України, Київ
РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ В КОНСТИТУЦІЙНІЙ ТЕОРІЇ
ТА ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ 1917 – 1921 РР.
Предметом дослідження є аналіз еволюції інституту глави держави в українському конституціоналізмі
протягом 1917-1921 р.р. Автор досліджує ключові риси статусу глави Української держави під кутом їх розвитку в період Центральної Ради, Гетьманату і Директорії Української Народної Республіки. Розглянені положення
про статус глави держави в деяких проектах конституцій цього періоду.
Ключові слова: Глава держави, правовий статус, конституція, компетенція, функції, президент, гетьман,
уряд, політичні партії, державна влада, повноваження.

Постановка проблеми. Розв’язання нагальних проблем конституційно-правової розбудови України неможливе без вивчення й узагальнення тих державотворчих процесів, які передували становленню сучасної української держави.
Довгий час історично-правові дослідження генезису правового статусу вищих органів влади
Української держави були невиправдано звужені,
що негативно позначалося на розвитку вітчизняної конституційно-правової думки. Особливості
деяких етапів еволюції державно-правових інститутів нашої країни залишалися поза увагою
вчених-конституціоналістів. Актуальність зазначеної проблематики пояснюється ще й тим, що досвід діяльності органів державної влади України
періоду 1917-1921 років повинен бути врахований
на нинішньому етапі. Саме тому наявність значного практичного і теоретичного матеріалу в цій галузі вимагає його творчого осмислення і систематизації, що сприятиме успішному проведенню конституційно-правової реформи в Україні.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Розвиток державності часів національного відродження України 1917-1921 рр., зокрема еволюцію інституту глави держави, вивчали такі автори, як О.М.Мироненко, Ж.О.Дзейко, В.О.Румянцев, О.Л.Копиленко, Н.Г.Плахотнюк. Проте в
більшості вітчизняних досліджень акцент зроблено на окремих етапах державотворення періоду визвольних змагань (Центральна Рада, Гетьманат П. Скоропадського, Директорія УНР), тоді
як системному аналізу становлення інституту
глави держави приділялося мало уваги. Так,
більш детальної правової оцінки потребують
програмні документи політичних партій у розрізі
положень, що стосуються запровадження та функціонування інституту глави держави, та проекти конституцій, запропоновані відомими українськими вченими-правознавцями в зазначений
період. Це добре простежується у працях
О.Ейхельмана, С.Дністрянського, М.Лозинсь10

кого, В.І.Орленка, О.І.Яременка. Проте на сьогодні ще недостатньо вивченим залишається і досвід конституційного творення Західноукраїнської
Народної Республіки.
Мета статті полягає у комплексному дослідженні розвитку інституту глави держави в українському конституціоналізмі 1917-1921 рр. та проведення юридичного аналізу функцій та повноважень
керівників держави зазначеного періоду.
Виклад основного матеріалу. За часів
Центральної Ради до питання інституту глави
держави вперше звернувся М. Грушевський,
який у своєму проекті Конституції УНР передбачив, що голова, обраний всенародними зборами,
є головою Української Республіки, тобто заступає місце президента. Він же мав представляти
Україну у відносинах з іншими державами та
виконувати інші функції, пов’язані з представництвом республіки. Остаточний варіант доопрацьовувався комісією, і в ньому вже було відсутнє положення про інститут президентства.
Врешті на останньому засіданні Центральної Ради 29 квітня 1918 року була прийнята Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вольності
УНР) та обрано Президентом України М. Грушевського. На перший погляд немає нічого суперечливого між цими двома фактами. Але при
детальному вивченні тексту зазначеного документа, чотири розділи якого присвячено питанням
організації та компетенції вищих органів влади,
неможливо знайти положення про главу держави
(президента) і главу уряду (прем’єр-міністра), що
є певним юридичним нонсенсом.
Згідно з Конституцією УНР, функції президента були частково передані голові органу
законодавчої влади. У ст. 35 зазначалося, що голова Всенародних Зборів, як їх представник, іменем республіки сповняє всі чинності, зв’язані з
представництвом республіки. Роль голови представницького органу посилювалася положенням ст. 34
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Конституції, яка спеціально передбачала обрання
заступника голови на випадок його смерті або тяжкої хвороби. Заступник виконує обов’язки до обрання голови новим скликанням Зборів. Голова
Всенародних Зборів “за порозумінням” з радою
старшини (однією з структур парламенту) формує
уряд, після чого останній подається на затвердження самим зборам (ст. 52) 8, с. 77.
Заслуговує на увагу і думка про те, що укладачі Конституції усвідомлювали необхідність
єдності курсу практичної політики країни, яка
могла бути здійснена лише завдяки персоніфікації влади, але вирішували цю проблему спираючись переважно на досвід Центральної Ради, виявом чого можна вважати двоякий статус голови
Всенародних Зборів. З одного боку, на нього покладалися типові функції спікера парламенту, а з
другого – голова парламенту наділявся повноваженнями, що були притаманні главі держави,
зокрема, він виконував функції, пов’язані з представництвом УНР та формував уряд – Раду Народних Міністрів 13, с. 85.
Цікаво, що програма Української партії
соціалістів-революціонерів, яку очолював М.
Грушевський, передбачала встановлення республіканської форми правління без президента; при
цьому законодавча влада мала належати однопалатній Раді народних представників (Сеймові), а
виконавча – Раді Міністрів, обраної Сеймом. На
противагу цьому, державний лад, окреслений у
програмі української партії самостійників-соціалістів, передбачав, що «головною виконавчою владою
є Президент Республіки і Рада Міністрів». Президент мав обиратися парламентом і лишатися незмінним Головою республіки до зміни парламенту
і виборів нового президента 1, с. 18, 56-57.
Майже водночас з прийняттям Конституції
УНР 1918 року відбувся державний переворот і
була проголошена Українська Держава на чолі з
Гетьманом П. Скоропадським, у руках якого зосереджувалася вища державна влада. Існування
сильного владного центру, здатного ефективно
керувати країною, було викликане необхідністю
подолання кризових явищ у державному житті.
“Закони про тимчасовий державний устрій
України”, видані П. Скоропадським 29 квітня
1918 року, встановлювали, що тимчасово до обрання парламенту (сойму) влада управління належить виключно гетьману України в межах усієї Української Держави. Гетьман отримував повноваження затверджувати закони, призначати
главу уряду (отамана Ради Міністрів), затверджувати і звільняти уряд у цілому. Він був керівником усіх закордонних зносин Української

Держави та Верховним воєводою української
армії і флоту. Гетьман мав право оголошувати
військовий, осадний чи надзвичайний стан в областях, призначав голову та членів генерального
суду і був наділений правом помилування, амністії та пом’якшення вироку суду 8, с. 84.
Деякі українські політичні сили пропонували розглядати гетьмана як “тимчасового президента” України. Підтвердженням цього може
слугувати той факт, що в законодавчих актах гетьманської доби не було жодної згадки про проголошення України монархією, а навпаки, підкреслювалося, що устрій Української Держави
мав визначити майбутній Сейм. У заяві Ради Міністрів від 10 травня 1918 року зазначалося: “Гетьман не думає стати самодержцем. Назва гетьман – це втілення в історичній національноукраїнській формі ідеї незалежної і вільної України. Стоячи на чолі Українського Правительства,
гетьман тим самим відновляє й закріплює в народній свідомості думку про невідбиральні народні й козацькі вольності” 14, с. 86.
Про існування ознак республіканської форми правління за авторитарного режиму гетьманської держави свідчить відсутність закріпленого в законі інституту монархічної династії, надання главі держави статусу ординарного громадянина в галузі громадянських і особистих прав,
а також формальне обмеження строку повноважень гетьмана (“тимчасово до обрання Сейму і
відкриття його діяльності”) 2, с. 48.
Труднощі становлення гетьманської держави примусили П. Скоропадського затвердити
ухвалений Радою Міністрів 1 серпня 1918 року
“Тимчасовий закон про верховне управління
державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і
перебування поза межами держави Ясновельможного пана Гетьмана всієї України”. У зазначених у назві закону випадках верховне управління
державою повинно було належати Колегії Верховних правителів, яка б складалася з трьох осіб:
одного правителя заздалегідь мав визначати сам
гетьман, по одному відповідно мали обирати
Державний Сенат і Рада Міністрів закритим голосуванням простою більшістю присутніх. Той
факт, що Колегія Верховних правителів набувала
всіх установлених законом прав і обов’язків гетьмана, дає можливість характеризувати її як колективного главу держави. Цей закон був застосований на практиці під час візиту гетьмана до Німеччини на початку вересня 1918 року 6, с. 75.
За часів гетьманату принцип розподілу
влади не застосовувався, а вся повнота останньої
зосереджувалася в руках однієї особи. Органи
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держави знаходилися в залежності від вищої виконавчої, установчої, законодавчої влади глави
держави. Усе це викликало протидію провідних
опозиційних партій. Однак тому, що гетьманський уряд був визнаний кількома державами та
щоб уникнути конфлікту, який міг бути небезпечним для національної державності, українські
партії дійшли до згоди між собою, що вони можуть визнати гетьмана як тимчасового президента УНР під певними умовами.
Утворення гетьманату в квітні 1918 року
було закономірним етапом становлення української національної державності. Таке специфічне
поєднання республіканської та монархічної форми правління мало на меті забезпечення порядку
в державі правовими засобами, з дотриманням
природних прав і свобод людини. Парламентська
республіка в особі Центральної Ради за умов іноземної військової інтервенції виявилася недієздатною, а тому цілком природно, що їй на зміну
прийшла міцна виконавча влада. Проте не можна
ставити знак рівності між президентством (тим
більше, що цей термін тоді не здобув загального
визнання) і гетьманством. Режим Скоропадського можна розглядати лише як перший крок на
шляху переходу від парламентської до більш
ефективної моделі організації влади 9, с. 90.
Слушною видається і думка про те, що встановлення гетьманату в згаданий період було
об’єктивно необхідним етапом процесу становлення національної системи державного управління.
Розбудова української державності на демократичних принципах зазнала поразки, внаслідок чого
державно-управлінські відносини перебували в
стані кризи і вимагали організації державного
управління на авторитарних засадах 15, с. 15.
Свій подальший розвиток ідеї щодо інституту глави держави отримали в конституційній теорії
і практиці доби Директорії, організаційна структура якої на час виникнення не була зафіксована в
нормативних актах. Складовими цієї інституції
були голова Директорії і члени Директорії, один з
яких був Головним Отаманом. Її повноваження
закріплювалися в “Декларації Директорії Української Народної Республіки” від 26 грудня 1918 року, де Директорія УНР визначалася як “тимчасова
верховна влада революційного часу”.
Суттєвих змін компетенція Директорії зазнала після прийняття закону “Про склад Директорії УНР” від 7 травня 1919 року, відповідно до
якого визнавалися чинними лише ті постанови
цього органу, які були прийняті за участю Головного Отамана С. Петлюри. А згідно з постановою Директорії від 15 листопада 1919 року, на
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час відсутності на території УНР двох інших
членів Директорії “верховне керування справами
Республіки” покладалося на Голову Директорії,
який іменем Директорії уповноважувався затверджувати всі закони й постанови, ухвалені
Радою Народних Міністрів 3, с. 17.
Оновлений статус одноосібної Директорії як
найвищого органу влади УНР зафіксовано законом
“Про тимчасове верховне управління та порядок
законодавства в УНР” від 12 листопада 1920 року.
Згідно з цим законом, верховна влада в УНР тимчасово, до скликання парламенту, організовувалася
шляхом розмежування та координування державних функцій між Директорією, Державною Народною Радою і Радою Народних Міністрів.
Повноваження Директорії були визначені
досить широко і охоплювали майже всі важливі
питання внутрішньо- і зовнішньополітичної діяльності УНР. Директорія в особі свого Голови
уповноважувалася затверджувати прийняті Державною Народною Радою закони, ухвалені Радою Народних Міністрів призначення та звільнення, ратифіковані чи денонсовані Державною
Народною Радою міжнародні угоди. Цей своєрідний глава держави репрезентував УНР на міжнародній арені, призначав голову Ради Народних
Міністрів та членів уряду, видавав власні акти
про амністію та помилування. За свої дії Голова
Директорії ні перед ким не ніс відповідальності.
Закон передбачав лише випадки, коли він не зможе
виконувати свої обов’язки внаслідок хвороби,
від’їзду або “з інших причин”. У такому разі вища
державна влада здійснювалася Колегією, яка складалася з голови Ради Народних Міністрів, порядкуючого у Вищому суді УНР і представника всіх
політичних партій України 11, с. 165.
Тенденції розвитку такої моделі організації
влади проявилися і в розробці двох конституційних проектів, підготовлених наприкінці існування Директорії. Один з них під назвою “Основний
державний закон Української Народної Республіки” розроблений спеціальною урядовою комісією на основі проекту, запропонованого Всеукраїнською Національною Радою. І хоч документ передбачав утворення парламентарної республіки з
послідовним проведенням в життя принципу розподілу влад, на практиці ключовим органом врядування мав стати Голова держави, статус і повноваження якого визначав розділ V законопроекту. Він
мав “вищий догляд за законністю урядування” і
разом з Радою міністрів здійснював “верховну виконавчу владу”. Головою держави міг бути кожен
громадянин українського походження, православної віри, не молодший 35 років, що мав усі цивільні
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та політичні права. Він наділявся правом законодавчої ініціативи (артикул 75) а також скликання,
відкриття та закриття сесій Державного Сойму.
Документ установлював механізм накладення вето
Головою держави на постанови парламенту.
До компетенції Голови держави належали
також призначення та звільнення Голови Ради
міністрів за поданням Голови Державного Сойму, укладення міжнародних договорів з іноземними державами, прийняття та акредитація їх дипломатичних представників, право помилування та
амністії тощо. Голова держави відповідав за свої дії
перед Державним Соймом у випадках порушення
ним конституції або державної зради. Остаточне
вирішення такої справи покладалося на Найвищий
державний суд 8, с. 136-142.
Інший конституційний проект розглядуваного періоду був підготовлений одним із членів
вищезгаданої комісії О. Ейхельманом. Автор поклав у його основу федеративну модель. Згідно з
положеннями документа, найвищим органом виконавчої влади повинен бути федеральнодержавний голова або колегіальна директорія з
трьох осіб та їхніх заступників. Цей орган мав
право виступати з ініціативою щодо внесення
змін до конституції, а також скликати надзвичайні сесії парламенту за погодженням з радою
міністрів. До компетенції парламенту, зокрема,
відносилося повноваження притягати до відповідальності федерально-державного голову; останній був наділений правом затвердження міністрів, кандидатури яких представляли йому
об’єднані збори обох палат парламенту. Голова
федерації повинен був: “1) бути громадянином
УНР; 2) бути природженим українцем, або до
обрання проживати на території України не менше 20 років у загальному рахунку; 3) перед самим обранням проживати на території України
не менше 5 років (сюди зараховується перебування поза межами УНР, коли цього вимагали
службові обов’язки перед УНР); 4) користуватися в федерально-державній установчій владі правом плюрального голосу; 5) мати не менше 40
років від роду; 6) мати освітній ценз не нижче того,
що буде визначений парламентом; 7) мати не нижче 10 років службового стажу в українській державній, політичній, кооперативній чи муніципальній
діяльності; 8) належати до однієї з вір християнської релігії” 7, с. 39-40. Обрання голови федерації
та його заступника передбачалося проводити на
об’єднаних зборах обох палат парламенту та членів
федерального суду строком на 6 років.
Федеральний голова або об’єднані збори
обох палат федерального парламенту мали право

вимагати проведення всенародного референдуму, який міг би змінити конституції окремих земель у рамках федеральної організації. Глава
держави також мав право вето в справах укладення урядами окремих земель міжнародних договорів з іноземними державами з питань внутрішнього управління та юстиції. До зовнішньополітичних повноважень вищої посадової особи держави
відносилось також право пропонувати кандидатури
на посади глав дипломатичних місій, здійснювати
стосунки з урядами чужоземних держав в якості
генерального представника держави, підписувати
міжнародні угоди, оголошувати війну й укладати
умови про перемир’я та загальний мир.
Своєрідним шляхом проходило конституювання національної державності на західноукраїнських землях. 4 січня 1919 року Українською
Національною Радою (тимчасовою представницькою установою Західноукраїнської Народної
Республіки) було засновано один з ключових
державних органів – Виділ Української Національної Ради. До його складу входили Президент
Ради та дев’ять її членів. До компетенції Виділу
належали повноваження призначати членів уряду та приймати їх відставку, затверджувати й
оприлюднювати закони, здійснювати право амністії та помилування, призначати вищих посадових
осіб, представляти республіку у зовнішніх зносинах. Іншими словами, Виділ фактично виконував
функції колективного глави держави. Скликався
він при потребі Президентом Української Національної Ради, а в разі неспроможності останнього це
зробити – найстаршим за віком його заступником.
Рішення приймалися більшістю голосів, а у випадку їх рівності набувала чинності пропозиція, за яку
проголосував президент. Для прийняття важливих
рішень вимагалася присутність на засіданні Виділу
не менше шести його членів 12, с. 165.
Однак незабаром в інтересах оборони держави та з метою забезпечення державного управління в умовах зростаючої воєнної загрози президія
Виділу Української Національної Ради та уряд
прийняли рішення про надання права виконувати
всю цивільну і військову владу, яку здійснював на
основі конституції Виділ Української Національної
Ради і Державний Секретаріат, “уповновласненому
Диктаторові” Є. Петрушевичу. Цікаво, що відповідний акт від 9 червня 1919 року назвав Диктатора
“уповновласненим”, оскільки він не проголосив
себе диктатором сам, шляхом антиконституційного
перевороту, а одержав диктаторську владу волею
вищезазначених державних органів.
Сучасники тих подій закономірно висували питання про те, чи президія Виділу Українсь-
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кої Національної Ради і Державний Секретаріат
мали право встановляти владу уповновласненого
Диктатора, адже конституція взагалі не передбачала такої посади в державі. Відповідь виглядала
ствердною з огляду на те, що наука державного
права визнає стан найвищої державної необхідності, в якому той, хто має владу, має моральне
право вийти за межі закону, коли цього вимагає
оборона держави 10, с. 107.
Для проведення в життя покладених на нього функцій легітимний диктатор створив інститут
Головноуповажнених Диктатора. Вони виконували
функції міністрів, однак не мали ніякої самостійності і керувалися тільки вказівками Диктатора, перед яким і були відповідальними.
Цікаві пропозиції стосовно організації вищої
державної влади на західноукраїнських землях
сформулював видатний учений-юрист і громадський діяч С. Дністрянський. У праці “Устрій Галицької держави. Перший проект тимчасових основних законів, виготовлений у Віденському парламенті для покликання в життя Галицької держави”,
написаній у 1918 році, вчений указував, що на чолі
Галицької держави стоїть Народна Рада, вибрана
на Народному Зборі 19 жовтня 1918 року, яка мала
обрати свого провідника та двох його заступників.
Провідник Народної Ради скликав і проводив її
засідання та був одночасно провідником Галицької
держави. Далі зазначалося, що Народна Рада повинна була здійснювати законодавчу владу у всіх
сферах громадського та приватного життя.
Вірогідно, що, взявши за основу факт існування Виділу Української Національної Ради як
колективного глави держави, С. Дністрянський
окреслив у даному проекті основного закону
схожу структуру державного управління – Старшину Народної Ради, яка складалася з 9 членів і
мала у своєму складі провідника Народної Ради
та його заступників. До компетенції Старшини
належали верховний нагляд за діяльністю Народної Управи (уряду) та над військом республіки, підготовка проекту річного бюджету, вирішення спорів про розмежування повноважень
між різними галузями державного управління,
здійснення права амністії та помилування 5.
Подальші теоретичні розробки концепцій
державного ладу С. Дністрянського стають
більш чіткими та досконалими. У своєму проекті
Конституції Західної України, написаному в 1920
році, автор покладав законодавчі функції на народну палату в складі трьох національних курій,
виконавчу – на президента республіки, а судову –
на загальну народну раду, яка наділялася правом
усунення президента і перегляду конституції.
14

Окрім підготовки та схвалення всіх законів і вирішення справ, що зачіпають інтереси цілої держави,
народна палата мала вирішувати питання війни і
миру, здійснювати верховний контроль над адміністрацією і судочинством, висувати політичні звинувачення проти президента республіки та інших
вищих державних посадових осіб. Водночас глава
держави мав право протягом десяти днів після ухвалення закону народною палатою заявити публічно свій протест (вето) і повернути його на обговорення загальному народному зібранню.
За змістом цього проекту президента передбачалося обирати строком на чотири роки,
його вибори мали проводитися одночасно з виборами до установчих зборів, а потім і народної
палати. Главою держави міг бути кожен громадянин, українець за походженням, віком не молодший 35 років, не позбавлений цивільних і політичних прав, без обмежень щодо віросповідання. Президент мав здійснювати зовнішньополітичні функції та функції головнокомандувача
збройними силами. Його помічниками в закордонних справах була прибічна рада, в цивільних
– рада держави і голова державної юстиції. При
цьому найвищою виконавчою владою документ
називає раду держави, шість членів і голову якої
призначав президент.
Найвища судова влада мала належати загальній народній Раді, яку міг скликати президент
за бажанням народної палати або загального народного зібрання для перегляду конституції та
вирішення найбільш важливих справ (оголошення війни, ратифікація мирних угод і т. ін.) 4.
Висновки. Підсумовуючи досвід практичного та теоретичного конституювання інституту
глави держави періоду державного відродження
України 1917-1921 рр., зазначимо, що ідея запровадження цієї посади була підтримана більшістю політичних сил українського суспільства.
В умовах революційної зміни суспільного ладу,
розладу політичної й економічної систем, військової загрози почала проявлятися тенденція до
концентрації ключових владних повноважень у
руках однієї особи або органу, який виступав у
якості колективного глави держави. У деякій мірі
це обмежило сферу дії інститутів парламентської
демократії та привело до введення посади Президента УНР, запровадження режиму особистої
влади гетьманської держави, встановлення авторитарних режимів С. Петлюри в УНР та Є. Петрушевича в ЗУНР. Водночас еволюція зазначеного конституційно-правового інституту в цей
період носила конструктивний характер і засвідчила, що інститут глави держави сприймався як
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стабілізуючий чинник у суспільстві, спроможний
бути амортизатором тих протидіючих політичних сил, розбіжності між якими об’єктивно неминучі, особливо в перехідні історичні періоди.
Список літератури
1. Багатопартійна українська держава на
початку ХХ століття: партійні документи перших
українських політичних партій. – К., 1992. – 264с.
2. Дзейко Ж. Правовий статус вищих органів державної влади періоду Гетьманщини / Ж.
Дзейко // Розбудова держави. – 1996. - № 3. – С.
48-52.
3. Дзейко Ж.О. Правовий статус вищих
органів державної влади Української Народної
Республіки (1917-1920 р. р.): автореф. дис. …
канд. юрид. наук /Ж.О.Дзейко. – К., 1996. –21с.
4. Дністрянський С. Нові проекти української конституції / С. Дністрянський // ЦДАВОВУ
України. Ф. 4465, оп. 1, спр. 474, арк. 90 – 121.
5. Дністрянський С. Устрій Галицької
держави. Перший проект тимчасових основних
законів, виготовлений у Віденському парламенті
1918 р. для покликання в життя Галицької держави / С. Дністрянський // ЦДАВОВУ України.
Ф. 4465, оп. 1, спр. 474, арк. 80 – 88.
6. Дорошенко Д. Історія України 1917-1923
рр. / Д. Дорошенко; Т. 2. – Ужгород, 1930. – 318 с.

7. Ейхельман О. Проект Конституції – основних державних законів УНР / О. Ейхельман –
Київ, Тарнів, 1921. – 178 с.
8. Конституційні акти України. 19171920. Невідомі конституції України. – Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992. – 272 с.
9. Копиленко О.Л. Держава і право України. 1917-1920 / О.Л. Копиленко, М.Л. Копиленко – Київ: Либідь, 1997. – 208 с.
10. Лозинський М. Галичина в р. р. 19181920 / М. Лозинський – Відень, 1922. – 228 с.
11. Лозинський О.М. Витоки українського
революційного конституціоналізму 1917-1920
р.р. Теоретико-методологічний аспект / О.М.
Лозинський. – К., 2002. – 260 с.
12. Орленко В. І. Історія державного управління в Україні / В. І. Орленко – К., 2001. – 268 с.
13. Румянцев В. Конституція УНР 1918 р. –
спроба розподілу влади / В. Румянцев // Вісник
Академії правових наук України. – Харків: Право. – 1998. - № 1(12). – С. 83-88.
14. Румянцев В.О. Українська державність
у 1917-1922 р. р. (форми і проблеми розбудови) /
В.О. Румянцев – Х.: Основа, 1996. – 163 с.
15. Яременко О.І. Державне управління в
Україні в період гетьманату (квітень-грудень
1918 р.): автореф. дис. …канд. наук з держ.
управління / О.І. Яременко – К., 1999. – 20 с.

Стаття надійшла до редколегії 3 квітня 2009 року.
Рекомендована до опублікування у «Віснику» членом редколегії М.В. Никифораком.
V.I. Holovatenko
The development of the head of state institution in Ukrainian constitutional theory
and practice during 1917-1921
Summary
The subject of this research is an analysis of the evolution of the head of state institution in Ukrainian constitutionalism during 1917-1921. The author examines key features of the Head of Ukrainian State status in its development aspect during the period of Central Rada, Hetmanate and Directorate of Ukrainian People’s Republic.
Some drafts of Ukrainian People’s Republic Constitution concerning head of state status are reviewed.
Key words: head of state, legal status, constitution, competency, functions, president, hetman, government, political parties, state power, authority.
В.И. Головатенко
Развитие института главы государства в конституционной теории
и практике Украины 1917-1921 гг.
Аннотация
Предметом данного исследования является анализ эволюции института главы государства в
украинском конституционализме на протяжении 1917-1921 г.г. Автор исследует ключевые черты статуса главы Украинского государства в аспекте их развития в период Центральной Рады, Гетьманата и
Директории Украинской Народной Республики. Рассмотрены положения о статусе главы государства
в некоторых проектах конституций этого периода.
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ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС І НАУКА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.
У статті дається аналіз законодавства, що регулювало судоустрій і судочинство на території України в
першій половині XIX ст., а також названі перші наукові дослідження з питань цивільного судочинства.

Постановка проблеми. Кінець XVIII ст. і
початок XIX ст. в історії судової системи і судочинства у цивільних справах на території України пов’язується з виявленням тих негативних
особливостей, які в подальшому стали суттєвими
передумовами для проведення судової реформи
у 1864році. Саме перехід від слідчого процесу до
змішаного стало основою цієї судової реформи,
яка суттєво змінила судоустрій і судочинство в
цивільних справах. Наявність одночасно недостатньої та заплутаної правової регламентації
судочинства, розгалуженої судової системи призводили до затягування розгляду справ на довгий
термін, повсюдному порушенні та нехтуванні
законів з боку суддів, хабарництву, дорожнечі
процесу, відсутності єдиної судової практики.
Більш детальний аналіз вказаних причин може
бути здійснений на основі ґрунтовного дослідження законодавства, яке регулювало цивільне
судочинство. Це дасть можливість виділити ті
причини, які так чи інакше призвели до необхідності здійснити судову реформу в сфері судоустрою та судочинства.
Одночасно цьому сприяла тривала та наполеглива робота вчених та практиків. У першій
половині XIX ст. з’являються перші науковотеоретичні дослідження у сфері цивільного судочинства, формуються наукові погляди. Становлення і активізація наукової думки з питань цивільного судочинства стало можливим завдяки
формуванню наукових кадрів, які створювали
теоретичний фундамент для майбутньої науки
цивільного процесуального права.
Отже, дослідження питань процесуальної
регламентації судочинства в цивільних справах,
перших наукових доробок в сфері цивільного
процесу дасть можливість виявити особливості
формування процесуальних норм та теоретичних
концепцій.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідження історії формування, розвитку і удосконалення законодавства, що регулювали процесуальний порядок судового розгляду і вирішення цивільних справ кінця XVIII і першої половини XIX століття здійснювалася переважно
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юристами-істориками: В.Д. Гончаренком, В.М.
Корецьким, В.С. Кульчицьким, Р.М. Лащенком,
П.П. Музиченком, М.І. Настюком, А.И. Пашуком, А.И. Рогожиним, Тацієм В.Я., І.Я. Терлюком, А.П. Ткачом, Б.И. Тищиком, О.О. Шевченком, П.Ф. Щербиною, А.С. Чайковським. Хоча в
першій половині XIX ст. робляться перші наукові
дослідження окремих питань цивільного судочинства, які переважно здійснювалися на основі історично-порівняльного підходу, але поступово формувалися і спеціальні дослідження. Серед таких дослідників слід назвати: О.І. Віцина, В.Г. Демченко,
О.М. Дмитриева, А. Куніцина, К.Д. Кавеліна, М.М.
Михайлова, С.В. Пахмана, К.П. Победоносцева, С.
Лукьянова, К.Г. Стефановського тощо.
Серед процесуалістів радянського та пострадянського періодів, які займалися висвітленням
питань історичного розвитку цивільного процесуального права періоду першої половини XIX ст.
можна назвати: М.К. Треушнікова, О.Ф. Клейнмана, М.Х. Хутиз, И.А. Чечіну, І.В. Решетнікову.
Метою статті є здійснення історичного та
теоретико-правового аналізу юридичної регламентації судового порядку розгляду цивільних
справ на певному історичному етапі, а також виділення особливостей формування науковотеоретичних досліджень з проблем цивільного
процесуального права.
Виклад основного матеріалу. На початку
XIX ст. переважна більшість українських земель
знаходилися у складі Російської імперії, за винятком Галичини, Закарпаття і Північної Буковини,
які входили до складу Австрійської імперії. Відповідно відбувався процес знищення української
автономії шляхом поширення на її територію
законодавства Росії. У першій половині XIX ст.
правовий статус української держави було приведено у відповідності до російського. Насамперед, територію було поділено на губернії та генерал-губернаторства. Адміністративно-територіальний устрій супроводжувався запровадженням нової судової системи, яка мала певні особливості. На початку XIX ст. судова система в
Україні не була єдиною. В Слобідсько-Українській, Херсонській, Катеринославський і Таврійсь-
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кій губерніях судова система була приведена у
відповідність з судовою системою, що функціонувала у корінних губерніях центральної Росії [9,
с.194]. На цих територіях діяли земські суди (для
дворян і вільних селян у сільській місцевості),
магістратські і ратушні суди (для міського населення). Всі вони були судами першої інстанції і
розглядали цивільні справи.
Судами другої інстанції були губернські
суди, у складі яких діяла палата цивільного суду.
Але справи про нерухоме майно у різних губерніях, суперечки (спори) про власність у містах
розглядалися цими судами як першою інстанцією. Крім того, палати цивільного суду оформляли угоди з приводу кріпосних душ на території
губернії ( продаж, обмін тощо)[7, с.233].
У кожній губернії створювалися совісні суди, які розглядали майнові спори між родичами.
Рішення совісного суду не мали примусової сили
і були розраховані на виконання на основі примирення сторін [17, с.185].
На Правобережжі, до складу якої входили
Волинська, Київська і Подільська губернії продовжували існувати (з 1796р.) та діяла польська
судова система, що спиралася на польськолитовське законодавство. У цих губерніях існували повітові (для дворян і селян), підкоморські
суди (розглядали по першій інстанції земельні
спори), магістратські і ратушні суди (розглядали
справи жителів міста). Апеляційною інстанцією
виступав Головний суд у складі якого був департамент з цивільних справ.
На Лівобережній частині, яка включала
Полтавську та Чернігівську губернії існувала судова система подібна до судової системи Правобережної України.
У місцях компактного мешканця іноземних
колоністів до 1864р. діяли особливі національні
суди. Так, у Маріуполі діяв «грецький» суд, а в районах дислокації українських козацьких військгромадські суди, які керувалися звичаєвим правом
і судовими прецедентами [6, с.354-355].
Діяльність всіх судів в Україні була підконтрольна губернаторам. Вищою судовою інстанцією був Сенат.
Отже, на початку XIX ст. на території
України діяла досить розгалужена і різна за своєю структурою, компетенцією судова система,
яка мала становий характер і була заснована на
принципах феодального права.
Починаючи з 1830р. приймається ряд нормативних актів з метою усунення відмінностей в
судовій системі України та Росії. Так, царськими
указами (1828 і 1829р.р.) у судах Київської, Во-

линської і Подільської губерніях було запроваджено російську мову в судочинстві. З 1840р.
було запроваджено російську мову в судочинстві
на Правобережжі, а з 1842р. – на Лівобережжі,
скасовано дію місцевого права [7,с.234]. Указами царя Миколи I від 30 жовтня 1831р. «О присвоении всем присутственным местам и должностным лицам в западных губерниях тех наименований, какие существуют в Великороссийских
губерниях» була ліквідована польська судова
система в Правобережній Україні [6, с.354], а
указом від 25 червня 1840р. «О распространении
силы и действия Российских гражданских законов на все западные возвращенные от Польши
области» на дану територію була поширена дія
Зводу законів Російської імперії 1832р [22]. В 40х роках XIX ст. судова система була приведена
до російської і стала функціонувати на основі
загальноімперського законодавства про судоустрій і судочинство.
У першій половині XIX ст. розгляд цивільних справ у судах також мав певні особливості.
Хоча, ще в цей період законодавство не поділяє
судовий процес на кримінальний і цивільний, але
за змістом норм, які містилися у діючих джерелах, можна визначити особливості, які були притаманні цим двом видам судочинства. Насамперед, для цивільного судочинства було характерним те, що норми, які регулювали порядок розгляду і вирішення цивільних справ у судах, містилися у різних джерелах права. Як стверджує
О.О.Шевчеко в «Основних законах Російської
імперії» від 1802р., зазначалося: «Імперія Російська управляється на твердій основі позитивних
законів, установ і статутів, що виходять від самодержавної влади» (арт.47 ). «Основні закони» забороняли суддям обґрунтовувати свої постанови звичаєм (арт.69). Робився виняток у застосуванні місцевих правових звичаїв – коли це було передбачено, а саме: стосовно чужеродців і селян. Тому у
деяких українських губерніях діяла частина норм
Литовського статуту, що втратила характер закону
і мала характер звичаєвого права [8, c.67].
Процесуальні закони, що діяли в Росії у
першій половині XIX ст. вирізнялися значним
анахронізмом. У більшості випадків вони складалися з норм, установлених Соборним Уложенням 1649р. за царя Олексія Михайловича і Статутом Військовим 1716р.(3-тя частина Статуту
«Краткое изображение процессов или судебных
тяжб») , а також указом «О форме суда» 1723р.
[6, c.375]. З опублікуванням Зводу законів Російської імперії і набранням ним чинності з 1 січня
1735р., цей документ поступово поширював
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свою дію на всю територію України. Хоча прийняття систематизованого акту, яким став Звід
законів, було життєвою необхідністю для узгодження діючого законодавства, яке було різноманітним, казуїстичним і розкиданим по різних
нормативних актах, все ж на думку дореволюційного представника науки цивільного права і
процесу І.Є. Енгельмана «укладачі Зводу законів
під назвою «Законы о судопроизводстве и взысканиях гражданських» (ч.2 т X) механически соеденили постановления X главы Уложения
1649г. и противоречивые законы, указы и правила позднейшего времени» [5, c.171]. При цьому Звід законів мав деякі недоліки: відсутність
точних формувань, наявність законів, які суперечать один одному [24, c.89]. У свою чергу це
здійснювало суттєвий вплив на якість провадження в цивільних справах. Цивільне судочинство характеризувалося повсюдним порушенням
законів, неправосуддям, дорожнечею процесу.
Суди виконували не тільки суто судові функції, а
й адміністративні [9, c.376]. В цілому, цивільне
судочинство першої половини XIX ст. мало більше недоліків ніж позитивних рис. На це наголошували у своїх працях процесуалісти дореволюційного і після революційного періоду, представники сучасної науки цивільного процесуального права. Пов’язано це було з цілим рядом негативних моментів, до яких на наш погляд в узагальненому вигляді можна віднести наступні: поперше, велика кількість і неконкретність законодавства яке регулювало цивільне судочинство.
Вирішення цивільної справи передбачало проходження багатьох судових інстанцій. Такий порядок призводив до того, що « позивач міг постаріти, відповідач померти в тюрмі, а розгляд справи в судових інстанціях продовжувався» [9,
c.377]. Це затягувало розгляд цивільної справи
на довгий час, що не могло само по собі забезпечувати захист прав сторін. Наявність в кожній
судовій інстанції свого порядку провадження,
строків розгляду призводило до так званого судового розсуду щодо застосування того чи іншого закону для вирішення справи і як наслідок в
судовій практиці були непоодинокі випадки
зловживань суддів всіх інстанцій. По-друге, це
існування великої кількості порядків судочинства: одного загального, чотирьох головних і шістнадцяти особливих. Цивільне судочинство поділялося на примирливе і примусове, останнє – на
справи позовні і справи вотчинні [9, c.376]. Тобто, в основу цивільного процесу були закладені
слідчі засади, що відобразилося в існуванні поліцейського провадження через примирливе вирі18

шення цивільних справ (ст.4, ч 2 т 10 Зводу) і
судового порядку щодо спірних справ (примусове). Для останньої характерна наявність деяких
елементів змагальності, які мали чисто формальний характер. Процес порушувався стороною
шляхом подання позовного прохання. Але слідчі
засади створювали можливість початку процесу
без позовного прохання, шляхом повідомлення
суд поліцією або адміністративним місцем, і в
обв’язки суду входило збір довідок для роз’яснення справи. Завдяки довідкам, справи могли
тягнутися до безкінечності, і вони ж слугували
засобами до усунення відповідальності за повільність і свавілля, які проявлялися в усьому і
особливо при виконанні рішень поліцією [5,
c.166]; по-третє, недоліком цивільного судочинства була наявність канцелярської таємниці і письмова форма процесу. Письмовий процес уповільнював розгляд справи, а канцелярська таємниця його ускладнювала. Сторони в підготовчій
частині лише обмінювалися змагальними паперами і проханнями: прохання, відповіді, заперечення і спростування. На практиці це призводило
до судової тяганини, оскільки позивач на заявлену вимогу отримував відповідь від відповідача,
який у свою чергу намагався спростовувати такі
вимоги своїми доводами та доказами. Це спонукало позивача давати свої аргументи і посилатися на свої докази. Ця процедура вела до залучення у справі великої кількості змагальних паперів
від сторін розібратися в яких не могли не тільки
суд, а вже й самі сторони. Але навіть у такій формальній змагальності , сторони могли посилатися на показання свідків (ст.358), подавати письмові докази (ст.323), визнавати факти (ст.293,
315) і т.д. Слідча процедура перетворювала сторони не в активних учасників процесу, а в джерело доказів, бо фактично їх процесуальне становище в цивільному судочинстві було обмежене
письмовою формою і канцелярською таємницею.
Якщо суддя визнає достатнім наявність документів, які на його думку визначають обставини справи і свідчать про докази, він передавав матеріали
справи до канцелярії, яка готувала екстракт – витяги зі справи. Справа в тому, що такої процедури як
судове засідання «Звід законів» не передбачав, а
тому результат вирішення справи цілком залежав
від судді і від екстракту канцелярії.
Сторонам надавалася можливість заявляти
клопотання про внесення змін, доповнень до витягів які робилися зі справи для екстракту.
Обговорення справи і ухвалення по ній рішення здійснювалося в закритому судовому засіданні. В основному воно зводилося до зачиту-
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вання секретарем екстракту за результатами якого суд приймав рішення.
Якщо сторона не погоджувалася з рішенням суду вона повинна була налаштовуватися на
тривалий період ходіння по багаточисельним
судовим інстанціям.
Отже, існуючий процесуальний порядок
розгляду цивільних справ в судах, внаслідок існування слідчих засад, письмової форми процесу, канцелярської таємниці, множинності судових інстанцій і недосконального законодавства
яке регулювало цивільне судочинство призводило до судової тяганини, формалізму, дорожнечі
процесу і як наслідок не могло забезпечити належного захисту прав сторін. Діюче процесуальне законодавство містило більше недоліків ніж
переваг щодо судоустрою так і судочинства в
цивільних справах.
Але не дивлячись на таку ситуацію, в другій половині XVIII та на початку XIX ст. ст. починає формуватися міцний фундамент для розвитку юридичної науки. Однією із важливих
умов розвитку юридичної науки було створення і
розвиток навчальних закладів. У цей період
створюються університети у складі яких починають діяти юридичні факультети в Москві
(1755р.), Санкт-Петербурзі (1809р.), Казані
(1804р.), Києві (1834р.), Харкові (1805р.), Львові
(1784р.), Новоросійську (1865р.) тощо.
До
1917року в Росії нараховувалося десять університетів, із котрих шість було розташовано у
Центральному районі, західних областях і Поволжі, три на Україні і один в Сибірі [18,с.11]. Відкриття юридичних факультетів було важливою
подією для Росії і України. Початок розвитку
історії юридичної освіти пов’язувався, насамперед, з формуванням національних професорськовикладацьких кадрів і підготовкою юристівпрактикантів. Це сприяло формуванню інтелектуального потенціалу, правової культури в державі.
Особливо, на перших порах виникли потреби у
професорах. Тому, для викладання дисциплін, які
стосувалися питань судочинства, теорії цивільного
процесу, запрошувалися професори із-за кордону,
переважно з Німеччини, Австрії, Франції.
На перших порах викладання дисциплін і
проведення занять мали суто практичне спрямування, а саме: вивчення змісту діючого законодавства, його тлумачення; процесуальний порядок розгляду справ у судових інстанціях; оформлення документів; аналіз дій учасників процесу;
вміння вирішувати спори тяжущихся (сторін),
характеристика функцій чиновників, які мали
відношення до вирішення справи (секретаря, ар-

хіваріуса, губернських прокурорів, представників канцелярії) тощо. Теоретичним питанням
уваги не приділялося. Науково-теоритичним дослідженням було протиставлено практичний
шлях законорозуміння. Тобто, до середини XIX
ст. викладання основ цивільного судочинства
(процесу) мало в основному практично-прикладне значення. Критика тодішнього законодавства,
судоустрою як правило не дозволялося.
Викладання цивільного процесу в університетській освіті здійснювалося у межах цивільного права, судового права. Тривалий час назва
«цивільний процес», «цивільне судочинство»,
«цивільне процесуальне право» не вживалися, і в
університетах курс у межах якого висвітлювалися питання розгляду судами цивільних справ,
називався по різному: «Російська юриспруденція
і судочинство», «Руське практичне судочинство», «Практичне цивільне судочинство», «Порядок справ кримінальних та цивільних», «Практичне провадження справ цивільних і кримінальних», «Практичне судочинство», «Судове-процесуальне право», «Судове право» тощо [5,c.40-62;
4,с.224-225]. Пов’язувалося це відсутністю єдиних навчальних планів, програм, тому кожен викладач самостійно вирішував питання про напрямки і методи викладання матеріалу з цивільного судочинства (процесу). Але вже в кінці
XVIII ст. відомий науковець С.Е. Десницький
говорив про необхідність «науки законоведення», а також про важливість кафедр «теоретичної
та практичної». При цьому науковець наголошував не лише на необхідність викладання судочинства і судоустрою, а й спробував обґрунтувати ідею про запровадження в цивільний процес
основних засад судочинства, а саме: гласності,
відкритості, недоторканості і незалежності суддів, по життєвого призначення суддів, здійснення
правосуддя лише судом, рівність всіх перед судом, підкорення суддів закону, участь громадян
у відправленні правосуддя, представництво через
адвоката [5, с.40-41]. Ці ідеї були досить прогресивними і мали суто практичний характер і спрямовані на удосконалення існуючого законодавства
щодо судового провадження, оскільки історія розвитку цивільного судочинства ( процесу) в європейських країнах мала результатом встановлення
загальних принципів процесу, яких ще не знало
російське законодавство до середини XIX ст.
У кінці XVIII ст. і в першій половині XIX
ст. робляться перші спроби наукового висвітлення питань цивільного процесу. Переважно такі
дослідження здійснювалися через детальний і
змістовний аналіз процесуальних пам’яток ми-
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нулого. Серед них можна назвати дослідження і
роботи В.Г. Демченко [1] , О.М. Дмитриева [2],
Н.Л. Дювернуа [3], А. Куніцина [13], К.Д. Кавеліна [10], Ліновського [15], М.М. Михайлова
[16], С.В. Пахмана [20], К.Г. Стефановського [23]
та інших. Були також перші спеціальні дослідження в галузі цивільного процесу з окремих
питань у роботах К.П. Победоносцева (О реформе в гражданском судопроизводстве, 1861),
С.Лукьянова (о судебном решении по русскому
праву, 1859), О.І. Віцина (Третейский суд по руському праву, 1856), М.В. Шимановського
(Юридические и практические заметки по гражданскому праву и судопроизводству, 1872) та
інші. Такі дослідження були першими спробами
дати наукове обґрунтування деяким науковопрактичним проблемам цивільного судочинства.
Висновки. Існуюча судова система кінця
XVIII- початку XIX ст. характеризується досить
розгалуженою судовою системою і недосконалістю законодавства про судочинство. Для процесу
були характерні: слідчі засади; домінування письмової форми; невизначеністю строків розгляду
справи; дорожнеча процесу; судова тяганина;
канцелярська таємниця; відсутність розмежування судових і адміністративних функцій тощо.
Все це створювало умови для подальшої реформи в сфері судоустрою і судочинства.
Першу половину XIX ст. можна охарактеризувати як період становлення і активізації наукової думки з цивільного процесу. Хоча в таких
дослідженнях домінував історичний метод, але в
перших наукових роботах з’являються пропозиції щодо вдосконалення судоустрою і судочинства, вивчається та аналізується судова практика,
здійснюється порівняльна характеристика інститутів цивільного процеса. Ці перші дослідження
стали першим кроком до формування науки цивільного процесу, наповнення її науково-теоретичним змістом.
Перші науково-теоретичні дослідження в
сфері цивільного судочинства (процесу) мали
важливе значення: по-перше, вони закладали теоретичні основи для розвитку науки цивільного
процесуального права; по-друге, здійснювали
вплив на удосконалення діючого процесуального
законодавства та практики його застосування;
по-третє, давали можливість поступово формувати фахівців у галузі цивільного судочинства і
підготовки майбутнього професорсько-викладацького складу.
Наукові дослідження видатних процесуалістів отримали визнання не лише на території Росії та України, а й за кордоном. Основні поло20

ження науки цивільного процесуального права в
дореформений період (до 1864р.) в яких містилися теоретичні питання необхідності кодифікації законодавства, запровадження демократичних
засад судоустрою і судочинства, удосконалення
порядку здійснення судочинства в цивільних
справах, були прогресивними ідеями, які надалі
отримали практичне втілення в Статуті про цивільне судочинство (1864р.).
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The civil process and the science of civil procedural law
Summary
In the article the complex analyzes of legislative acts which were fundamental for the court system and
the trial procedure on the Ukrainian lands in the 1st half of XIX century is made. Also the 1st scientific researches on the civil procedural issues are studied.
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Гражданский процесс и наука гражданского процессуального права в первой половине XIX ст.
Аннотация
В статье дается анализ законодательства, которое регулировало судоустройство и судопроизводство на територии Украины в первой половине XIX ст., а также названы первые научные исследования по вопросам гражданского судопроизводства.
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РУСЬКА ПРАВДА – ПЕРШОДЖЕРЕЛО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Найважливішою законодавчою пам’яткою Київської Русі є Руська Правда, в якій серед інших норм були
і норми кримінального права. В «Руській Правді» містились такі основні положення кримінального законодавства, які в подальшому вплинули на формування сучасного кримінального права. Такий вплив є очевидним,
оскільки в нормах цього першого кодифікованого джерела був закладений фундамент, який сьогодні відображений в чинному Кримінальному кодексі України.

Постановка проблеми. Розробка вчення
про історію розвитку кримінального права сприяє виробленню нових теоретичних положень,
виявлення переваг та недоліків чинного кримінального законодавства. Основні інститути, норми,
поняття, напрацьовані в ході історичного розвитку кримінального права враховувалися при
прийнятті нового кримінального законодавства,
його аналізі і вивченні, а також їх використовують як вже опробовані та досліджені положення.
Саме тому аналіз, вивчення, порівняльна характеристика норм сформованих на шляху розвитку кримінального права впливає на розробку ефективних кримінально-правових засобів підвищення
ефективності кримінального судочинства, належного захисту особи та зміцнення гарантії її прав і
свобод, правопорядку в суспільстві. Тому дана
стаття направлена на дослідження першоджерела
кримінального права України, на аналіз досягнень
попереднього досвіду та витоків кримінального
права, які слугували основою для формування
норм кримінального права в майбутньому, що безпосередньо свідчить про її актуальність.
Ступінь наукової розробки проблеми.
«Руська Правда» - пам’ятка юридичної думки
України-Русі епохи Середньовіччя. З огляду на
унікальність ця пам’ятка має численних дослідників і широку наукову базу. «Руська Правда»
потрапила в поле зору не тільки науковців які
вивчають історію права, істориків і філологів.
Вивченню пам’яток правової культури київської держави присвячені численні праці російських, українських і західних вчених. Великий
внесок у концептуальну скарбницю досліджень
найдавніших пам’яток києво-руської правової
культури зробили українські історики права і
юристи. Вони не лише ввели до обігу науково
обгрунтовані тексти пам’яток, а й розв’язали ряд
важливих спеціальних питань з української правової культури.
Тривалий час єдиним науковим виданням
«Правди Руської» була публікація текстів
пам’ятки російським ученим Н. Калачовим «По22

передні юридичні відомості для повного пояснення Руської Правди» [9].
Після 1846 р. науково підготовлене видання текстів «Правди Руської» було здійснено в
Україні професором С. Юшковим: «Правда Руська». Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій».
Це видання залишається найавторитетнішим і
сьогодні [11].
Українські вчені в умовах комуністичного
тоталітаризму були фактично позбавлені можливості займатися вивченням «Руської Правди»,
але незважаючи на це значний внесок у цю справу внесли науковці української діаспори - проф.
Ярослав Падох , проф. Микола Чубатий , проф.
Леонід Білецький та ін.[14; 7; 8].
На сучасному етапі слід відмітити таких
науковців як: проф. В.Грищук, О.Ястребов,
С.Борисенок, С.Кудін, які досліджували норми
Руської Правди в своїх статтях та ін.[3; 10; 2; 6].
Однак вплив норм Руської Правди на формування сучасного кримінального права України не досліджується взагалі, або досліджується
лише фрагментарно. Але це не означає, що в такому дослідженні не має потреби, а, навпаки,
доводить необхідність приділити таким питанням належну увагу та детально їх дослідити.
Мета статті. Завданням даної статті є вивчення та дослідження норм Руської Правди, як
першоджерела кримінального права української
держави та їх вплив на формування сучасного
кримінального права України.
Виклад основного матеріалу. Руська
Правда – одне з перших кодифікованих джерел,
яке містило норми кримінального права в Київській Русі. Ця найвідоміша пам’ятка давньоруського княжого законодавства мала величезне значення для подальшого розвитку українського,
російського, білоруського, та частково й литовського права. Відомо понад 100 списків «Руської
Правди», які прийнято поділяти на 3 редакції –
Коротку, Поширену (Розширену) та Скорочену,
кожна з яких відбиває певний ступінь зрілості
феодальних відносин.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 492. Правознавство.

Руська Правда - першоджерело кримінального права Київської Русі

Давньою редакцією «Руської Правди» є її
Коротка редакція, яка відображає соціальноекономічні відносини, державну організацію і руське право періоду становлення феодального ладу.
Її текстологічний аналіз дозволяє відновити фрагменти давньоруського права. Коротка редакція поділяється на кілька частин: Правду Ярослава (статті 1-18), Правду Ярославичів (статті 19-41), Покон
вірний (стаття 42), Урок мостників (стаття 43). Часом появи Короткої редакції «Руської Правди»
вважається початок 11 ст.[5, с. 331-332].
Створення Поширеної редакції Руської
Правди пов’язується з князюванням Володимира
Мономаха або його сина Мстислава. Поширена
редакція поділяється на дві частини: «Суд Ярославль Володимиричь» і «Устав Володимирь
Всеволодича». Джерелом її були Коротка Правда
і статут Володимира Мономаха. Виникнення
Поширеної редакції Правди історики відносять
до початку 13 ст.
Третя редакція Руської Правди – Скорочена, яку більшість дослідників вважають її пізньою пам’яткою, розглядають її як переробку
одного із списків Поширеної Правди, зумовлену
потребами уже централізованої Руської держави,
і дають час її складання – 15 століття, або навіть
17 століття [13, с. 22].
Необхідно зазначити, що окремі частини
Руської Правди виникли в найскладніші моменти
історії Київської Русі, коли в країні загострювалася класова боротьба, яка посилювалась, виливаючись у народний рух. Тому за змістом Руської Правди можна простежити, як феодальні відносини визначали характер і форми класової боротьби, а класова боротьба впливала на зміни
державного устрою та еволюцію права.
Багато уваги в Руській Правді в кожній з її
редакцій було приділено нормам кримінального
права. В часи Руської Правди норми кримінального права не були об’єднані, систематизовані,
поділені на певні частини, на відміну від сучасного кримінального законодавства, а розміщувалися майже хаотично. В послідовному порядку
знаходилися лише декілька статей, які були присвячені окремим інститутам кримінального права, які вже існували на той час.
Серед них, зокрема, можна виділити:
1. Поняття злочину в Руській Правді трактувалось як «образа», тобто порушення громадського спокою у будь-якій формі, незалежно від
заподіяння фізичної чи матеріальної шкоди [4, с.
390]. Це істотно відрізняється від поняття злочину в новому Кримінальному кодекі України від 5
квітня 2001 року, який передбачає, що злочином

є суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину [1]. Тобто можна сказати, що сучасне визначення поняття
злочину є більш чітким і вузьким. Слід зазначити, що Руська Правда в ті часи не розмежовувала
кримінальне правопорушення від цивільноправового. Так, згідно ст. 15 Короткої редакції
Правди злісна несплата боргу, що утворився
внаслідок цивільно-правової угоди, визнавався
образою (тобто злочином) і тягла за собою покарання у вигляді штрафу. В наші часи несплата
боргу не вважається злочином, але штраф за це
може мати місце.
2. Щодо складу злочину, то об’єктами
злочинного діяння виступали влада князя, особа,
перш за все феодала, майно, звичаї. Об’єктивна
сторона злочину була ще недостатньо вираженою, відомі були лише спроба злочину і закінчений злочин. Не було таких інститутів як готування до злочину та добровільна відмова.
3. Суб’єктами злочину не могли бути раби, так як вони становили власність їх хазяїв які і
несли матеріальну відповідальність за неправомірні вчинки рабів, що однак, не виключало застосування до раба фізичного впливу і його можна було катувати, страчувати. Але згодом убивати рабів заборонили. Визначення поняття
суб’єкта злочину в Руській Правді не було. Сучасна ж теорія кримінального права дає чітке визначення суб’єкта злочину, а саме, відповідно Кримінального кодексу України, суб’єктом злочину є
фізична осудна, яка вчинила злочин у віці з якого
відовідно до ККУ може наставати кримінальна
відповідальність. В нормах Руської Правди нічого
не говориться про осудність та вік.
4. Руська Правда містить також норми, які
торкаються суб’єктивної сторони злочинного
діяння. Вона розрізняє убивство огнищанина «в
образу» (ст. 19 Кр.Пр.) і убивство огнищанина
«в розбої» (ст. 20 Кр.Пр.), убивство людини «в
сваде или на пиру явлено» (ст. 26 Пр.Пр.) і
убивство «на разбои без всякая свады» (ст. 7
Пр.Пр.) [4, с. 390-393, 430]. Про умисно вчинені
діяння говорить, наприклад ст. 12 Короткої редації Руської Правди, накладаючи штраф на того,
хто поїде на чужому коні «не прошав» господаря. Про те, що Руська Правда виділяє злочини
відверто навмисні, свідчить і ст. 34 Пр.Пр., яка
передбачала значний штраф за злісне знищення
майна: «А кто накощами конь порежеть или скотину продаже 12 гривен, а ... горсподину урок
платити». Про те, що в Київській Русі з злочинних діяннях чітко проглядувався суб’єктивний
момент, переконують і статті Руської Правди про
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злісне, необережне, випадкове банкрутство
(статті 54,55 Пр.Пр.) [4, с. 393]. Тобто можна
сказати що Руська Правда виділяла форми вини,
умисел і необережність.
5. Також Руській Правді відома і співучасть,
наприклад, при вчиненні крадіжки (ст. 40 Кр.Пр.;
ст. 42, 43 Пр.Пр.) [4, с. 393]. Закон вимагав притягувати до однакової відповідальності всіх осіб, які
вчинили цей злочин. Сучасні ж норми кримінального права виправили цей недолік, КК України передбачає різну міру покарань в залежності від виду
співучасника та ролі кожного (виконавець, організатор, підбурювач та пособник).
6. В нормах Руської Правди нічого не говориться про такі інститути як повторність, сукупність та рецидив злочинів, однак містяться
норми, які можна прирівняти до обставин, що
виключають злочинність діяння. Наприклад,
право на необхідну оборону можна побачити в
Короткій редакції Руської Правди, яка передбачала, що злодія можна забити на місці злочину,
але тільки вночі, або коли він вчинив опір, а якщо його вбито зв’язаного або за межами двору,
то вбивця підлягає карі за убивство.
7. Покарання та його види. Кримінальне
право в Київській Русі відкрито проголошувало
привілейований, класовий характер покарання.
Тобто життя, честь й майно феодала захищалися
більш суворими заходами покараннями ніж життя, честь і майно простих вільних людей давньоруського суспільства.
Норми Руської Правди не давали чіткого
визначення поняття покарання, але визначали
мету. Метою покарання були відплата і відшкодування збитків, а також залякування, на відміну
від цього сучасне кримінальне законодавство
України дає чітке визначення поняттю покарання
та передбачає, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також
запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.
Суттєвим недоліком Руської Правди була
відсутність класифікації видів покарань. Тому в
результаті аналізу норм Руської Правди автор
пропонує класифікувати покарання за злочини на
такі види:
1. Кровна помста – найдавніша форма покарання, яка означала помсту злочинцю з боку
потерпілого або його родичів. Особиста безпека
в кримінальних законах Ярослава оцінювалася
дуже високо. Тому в одній з перших статей закону так і йдеться: «Хто вб’є людину, тому родичі
вбитого мстяться за смерть смертю». У тому випадку, якщо в убитого не виявиться месників, то
24

з убивці стягують до скарбниці гроші в таких
розмірах: за голову боярина князівського або
громадянина іменитого, або наближеного до князівського двору - 80 гривень, тобто подвійну виру; за князівського отрока, повора, конюха, купця та ін., тобто за будь-яку вільну людину (варязького племені) або слов’янина - 40 гривень, тобто одну виру; а за вбивство дружини - 20 гривень, тобто піввири; за вбивство сільського старости, ремісника і за годувальницю - 12 гривень;
за простого холопа боярського і людського - 5
гривень і, нарешті, за раба - 6 гривень, і понад те
до скарбниці 12 гривень данини або пені. (При
цьому слід зауважити, що 1 гривна тоді цінилася
дуже високо, так, за 1 гривну можна було купити
20 баранів або одного робочого вола) [10, с. 7].
Встановлена норма Ярославом Мудрим
щодо кровної помсти обмежувала коло тих, хто
мав помщатися, вона не змушувала до помсти і
давала змогу близьким покривдженого прийняти
викуп. Крім того, помста дозволялася лише при
доведенні злочину до кінця.
Згодом кровна помста в Руській Правді
спочатку обмежується, а потім відміняється зовсім, та замінюється на грошові стягнення, що
дозволяє зробити висновок, що характеристичною прикметою Руської Правди була еволюція в
бік гуманності.
2. Штраф. Переважним видом покарання
за більшість злочинів згідно з Руською Правдою
було грошове стягнення з майна злочинця, яке
складалося з двох частин: одна частина вилучалася на користь князя, а інша - як компенсація за
заподіяний злочином збиток йшла потерпілій
стороні. Тяжким покаранням у вигляді грошового стягнення була віра - грошовий штраф, який
стягали на користь князя за убивство вільної людини. Подвійна віра в розмірі 80 гривен накладалася за убивство огнищанина, а потім князівських мужів (статті 19, 22 Кр. Пр.; ст. 3 Пр.).
Подвійна віра у 80 гривен - наочна ілюстрація
існування привілей посиленого захисту життя
представників класу феодалів. За убивство вільної жінки стягувався штраф в розмірі 20 гривен
(ст. 88 Пр. Пр.) [4, с. 393]. На думку деяких учених, це можна пояснити тим, що на Русі, як і в
будь-якому феодальному суспільстві, було узаконено нерівне становище жінки. Але існує також точка зору, згідно з якою за убивство жінки
судили, як і за убивство чоловіка [12, с. 141].
Якщо жінка таки була винна, то штраф за її
убивство зменшувався до половини віри.
Родичам убитого надавалася грошова винагорода, яка називалася головництвом. Біль-
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шість вчених вважає, що розмір головництва рівнявся розміру віри.
За вчинення таких злочинів, як відсікання
ноги, руки, носа, виколювання очей, убивство
жінки стягувалося «полувир’я», тобто штраф в
розмірі 20 гривен (статті 27, 88 Пр. Пр.).
Руська Правда передбачала і такий вид покарання, як продаж - грошовий штраф, котрий
стягували зі злочинця на користь князя за здійснення ряду особистих і майнових злочинів. Продаж полягав у суворо встановлених сумах: 12
(вища ставка продажу), 3 і 1 гривна. Супроводжувався він звичайно і митом, яке йшло судовим агентам і нараховувалося в розмірі 20% продажу. Потерпілий одержував грошове відшкодування («урок»).
3. «Потік і пограбування» - вважався вищою мірою покарання за Руською Правдою. Цей
вид покарання призначався за три види злочинів:
убивство в розбої (ст. 7 Пр. Пр.), конокрадство
(ст. 35 Пр. Пр.), підпалювання будинку і гумна
(ст. 83 Пр. Пр.) [4, с. 393]. Це покарання полягало в тому, що злочинця, в якого конфісковували
все майно («пограбуване»), виганяли разом із
жінкою та дітьми з общини («потік»), що в тих
умовах прирікало вигнаних на загибель, а можливо, і на перетворення його із жінкою та дітьми на
рабів. Це положення кримінального закону для
нашого часу виглядає дуже жорстоко й несправедливо, однак тоді вважалося, що дружина і діти були відповідальними за провину чоловіка і батька,
оскільки були його власністю. Певна річ, що своїм
вістрям статті, які передбачали «потік і розграбування», були націлені проти боротьби народних
мас, що дуже посилилася на початоку XII ст.
4.Смертна кара. Смертна кара не записана
в Руській Правді, але літописний матеріал свідчить про її застосування за виступи проти князівської влади і зраду князя. Так, організатори та
учасники повстання проти князівської влади (70
чоловік) були страчені через повішення князем
Ізяславом Ярославичем у Києві в 1068. За злочини, віднесені до компетенції церковного суду,
застосовувались єпитимії (покаяння), калічницькі кари (осліплення, відрізання носа, вух та ін.),
тюремне ув’язнення тощо.
Тобто, якщо порівнювати види покарань в
«Руській Правді» і в нормах Кримінального кодексу України, то раніше було лише декілька видів покарань – штраф, смертна кара, конфіскація
майна і вигнання, та певний період кровна помста, в наш час з цих покарань залишились лише
штраф та конфіскація майна. До переліку сучасних, більш гуманних видів покарань, відноситься

також позбавлення військового, спеціального
звання, рангу, чину або кваліфікаційного стану,
позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю, громадські та виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження та позбавлення
волі, тримання в дисциплінарному батальойні
військовослужбовців.
Висновки. Виходячи із проведеного аналізу норм Руської Правди автор дійшов до наступних висновків: 1. Найважливішою законодавчою
пам’яткою Київської Русі на думку автора є Руська Правда, в якій серед інших норм були і норми кримінального права. 2. В «Руській Правді»
містились такі основні положення кримінального
законодавства, які в подальшому вплинули на
формування сучасного кримінального права. Такий вплив є очевидним, оскільки в нормах цього
першого кодифікованого джерела був закладений фундамент, який сьогодні відображений в
чинному Кримінальному кодексі України: а) в
Руській Правді було наведено поняття злочину і
трактувалось як «образа», це істотно відрізняється від поняття злочину в новому Кримінальному
кодексі України, яке є більш чітким і вузьким; б)
щодо складу злочину, Руська Правда виділяла
об’єкт, об’єктивну та суб’єктивну сторони (визначення поняття суб’єкта тоді не було, були закріплені загальні положення). Сучасна ж теорія
кримінального права дає чітке визначення
суб’єкта злочину, а саме, згідно ст. 18 Кримінального кодексу України, суб’єктом злочину є
фізична осудна, яка вчинила злочин у віці з якого
відовідно до ККУ може наставати кримінальна
відповідальність; в) також Руська Правда виділяла форми вини: умисел та необережність, які
збереглися до нашого часу і закріплені в чинному ККУ (ст. ст. 23,24,25); г) Руській Правді був
відомий такий інститут як співучасть, але тоді
закон вимагав притягувати до однакової відповідальності всіх осіб які вчинили цей злочин. Сучасні ж норми кримінального права виправили цей
недолік, Кримінальний кодекс України передбачає
різну міру покарань в залежності від виду співучасника та ролі кожного (виконавець, організатор,
підбурювач та пособник) – ст. 26; д) щодо покарань за вчинені злочини, які містилися в нормах
Руської Правди, то до нашого часу дійшло лише
грошове стягнення – штраф, яке було домінуючим
видом покарання. Цей вид покарання і в наш час є
досить поширеним. (ст. 54, 55 ККУ).
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A.V. Arseniy
Rus’ka Pravda – the original source of a criminal law of Kyivska Rus
Summary
Rus’ka Pravda is the most significant memorandum of Kyivska Rus that has among other norms also
norms of a criminal law. “Rus’ka Pravda” contained such main provisions of criminal legislation that in the
future had influence on the formation of a modern criminal law. Such influence is obvious, because the
norms of this first codified source made a base which nowadays is reflected in a legal Criminal Code of
Ukraine.
А.В. Арсений
Русская Правда - первоисточник уголовного права Киевской Руси
Аннотация
Русская Правда - первоисточник уголовного права Киевской Руси. Важным законодательным
актом Киевской Руси является Русская Правда, в которой были также и нормы уголовного права. В
«Русской Правде» содержались следующие основные положения уголовного законодательства, которые в дальнейшем повлияли на формирование современного закона об уголовной ответственности.
Такое влияние является очевидным, поскольку в нормах этого первого кодифицированного источника был заложен фундамент, который сегодня отражен в действующем Уголовном кодексе Украины.
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IІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС.
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ТА ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
УДК 341.171
© 2009 р. З.М. Макаруха
Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ
ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІЛЬНОГО ПІДХОДУ ЄС ДО ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
ТА ДОПУСКУ ЕКОНОМІЧНО НЕАКТИВНИХ ГРОМАДЯН ТРЕТІХ КРАЇН
Статтю присвячено правовому аналізу спільних підходів ЄС до трудової міграції, єдиних умов допуску
економічно неактивних громадян третіх країн, а також інтеграції мігрантів у всі сфери суспільного життя.
Ключові слова: спільна міграційна політика ЄС; трудова міграція; економічно неактивні мігранти; інтеграція мігрантів.

Постановка проблеми. Заснування, відповідно до Єдиного Європейського Акта 1986 р.
внутрішнього ринку ЄС, і, як наслідок, пожвавлення трудової міграції, зумовило необхідність
об’єднання зусиль у регулюванні імміграційних
потоків і мобілізації боротьби з нелегальною міграцією, а відтак порушило питання про важливість формування спільної імміграційної політики Європейського Співтовариства.
Суттєвий внесок у розвиток спільної імміграційної політики ЄС, у тому числі таких її складових, як спільні підходи до трудової міграції та
єдині умови допуску громадян третіх країн з метою навчання, обміну учнями, стажування та добровільного надання послуг, зроблено Амстердамським договором 1997 р. [1], відповідно до
якого ця сфера правового регулювання перенесена з третьої опори, де вимагається одностайність у
прийнятті рішень, а сам процес прийняття рішень
носив міжурядовий характер, - до першої опори, де
інституції ЄС відіграють провідну роль у прийнятті
наднаціонального законодавства, а прийняті заходи
спрямовані на розвиток спільних підходів до імміграційних питань.
Дорожньою картою спільної політики ЄС
у сфері легальної імміграції є Політичний План
щодо легальної міграції 2005 р. [2], який визначає низку законодавчих ініціатив і заходів незаконодавчого характеру щодо розв’язання проблем пов’язаних з економічною імміграцією. Цей
документ розроблений у період, коли Комісія
розпочала обговорення найбільш прийнятної
процедури для допуску іммігрантів, що переслідують економічні цілі та містить: законодавчі
інструменти щодо в’їзду та проживання громадян третіх країн з метою працевлаштування; дії
та політики, спрямовані на сприяння здобуттю
знань і навиків, а також обміну інформацією в
імміграційному секторі; політики та фінансуван-

ня на підтримку інтеграції іммігрантів та їхніх
сімей у ринок праці та суспільство приймаючої
країни; заходи щодо менеджменту міжнародних
міграційних потоків, що мають бути вироблені у
співпраці з країнами походження іммігрантів.
Проте не всі законодавчі ініціативи, передбачені Політичним Планом, втілені в життя, а
чинне законодавство ЄС щодо трудової міграції
не забезпечує правових основ для заснування
спільної політики ЄС щодо економічної міграції.
Те ж саме можна стверджувати стосовно спільної
політики ЄС щодо гуманітарної міграції.
Мета статті – аналіз правових основ таких
складових спільної політики у сфері легальної
імміграції, як спільні підходи до трудової міграції та єдині умови допуску громадян третіх країн
з метою навчання, обміну учнями, стажування та
добровільного надання послуг. Для досягнення
поставленої мети в статті визначені такі завдання: проаналізувати положення нормативноправових актів ЄС (вторинного права ЄС) у сфері трудової міграції та здійснити класифікацію
працівників-мігрантів; вивчити умови допуску на
територію громадяни третіх країн, що мають на
меті працювати в ЄС та які самостійно працевлаштовуються чи займаються самостійною економічною діяльністю в ЄС; дослідити правові
підстави розвитку Спільної політики ЄС у сфері
економічної міграції; визначити умови допуску
громадян третіх країн з метою навчання, обміну
учнями, стажування та добровільного надання
послуг, а також статус цих категорій мігрантів на
території ЄС; виокремити пріоритетні сфери
співробітництва держав-членів у сфері інтеграції
іммігрантів; визначити спільні принципи ЄС щодо інтеграції мігрантів.
Наукова новизна отриманих результатів
полягає у критичному аналізі законодавства ЄС у
сфері трудової та нетрудової міграції, що дає пі-
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дстави зробити висновок про те, що формування
спільної політики ЄС у зазначених сферах може
бути досягнуто шляхом поступового переходу
від національного до комунітарного правового
регулювання. Так, зокрема, законодавство ЄС
щодо допуску економічних емігрантів має запроваджувати спільні визначення, критерії та процедури, одночасно залишаючи за державами членами право відповідати за специфічні потреби їх
ринку праці.
Аналіз останніх наукових досліджень.
Правові засади спільної політики ЄС у сфері легальної міграції, в тому числі спільних підходів
ЄС до економічної та неекономічної міграції,
висвітлюються здебільшого у наукових працях
європейських дослідників. Зокрема, актуальні
наукові дослідження Г. Брінкман, С. Велуті, Т.
Гроса, К. Зіглера, Р. Ойка та Г. Урса.
Виклад основного матеріалу. Важливою
складовою спільної політики ЄС у сфері легальної міграції є вироблення спільних підходів до
трудової міграції.
Законодавство ЄС розрізняє дві категорії
працівників-мігрантів: громадяни третіх країн,
що мають на меті працювати в ЄС, і громадяни
третіх країн, які самостійно працевлаштовуються
чи займаються самостійною економічною діяльністю в ЄС.
Однією з проблем імміграційної політики
ЄС є проблема допуску на територію ЄС громадян третіх країн, які здійснюють діяльність як
само зайняті особи (власними силами чи у формі
компаній чи фірм, без підпорядкування жодному
працедавцю)[3, C. 377-393]. З цією метою Радою
прийнято Резолюцію про обмеження допуску
громадян третіх країн, які здійснюють діяльність
як самозайняті особи на території ЄС, від 30 листопада 1994 р [4]. Відповідно до положень Резолюції, з метою самостійного ведення діяльності
на території ЄС допускаються громадяни третьої
країни, які сприяють розвитку економіки приймаючої держави (наприклад, інвестування, створення робочих місць).
Звернення про отримання допуску на територію ЄС громадян третіх країн, які здійснюють
діяльність як самозайняті особи, має бути підкріплене документами, що засвідчують характер і
тривалість діяльності особи, чисельність персоналу, який необхідно залучити, а також доказами
про наявність необхідних фондів. Додатково можуть вимагатися: докази, що особа, яка самостійно працевлаштовується, відповідає вимогам
приймаючої держави щодо рівня професійної кваліфікації; у випадку створення фірми чи корпорації
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– підтвердження реєстрації та реквізити директора
й управлінського персоналу; документ, виданий
правоохоронними органами про відсутність скоєння зазначеною особою протиправних діянь.
Допуск громадян третіх країн на територію
ЄС з метою працевлаштування, здійснюється
відповідно до положень Резолюції Ради від 20
червня 1994 р. [4], яка встановлює винятковий
режим допуску громадян третіх країн (допуск
громадян третіх країн лише у випадках, коли вакансія не заміщена громадянами ЄС чи громадянами країн-учасниць Європейської зони вільної
торгівлі). Зазначений документ закріплює принципи, на яких повинна базуватися політика держав-членів щодо допуску громадян третіх країн
на їх територію з метою працевлаштування: процедура допуску (необхідна наявність документа,
що засвідчує прийняття на роботу); період допуску (для сезонних працівників період допуску становить не більше ніж півроку, для практикантів
передбачено максимальний період в один рік, а для
інших працівників – до чотирьох років); бізнесові
відвідувачі (можливий допуск на територію держави-члена з метою поставки товарів або надання
послуг чи переговорів про здійснення зазначеної
діяльності); треті країни, що мають тісні зв’язки з
державою-членом (допуск продовжує здійснюватися відповідно до вже існуючих договірних зобов’язань між країнами).
З метою спрощення процедури отримання
дозволу на роботу Комісія підготувала Пропозицію щодо Директиви Ради про єдину процедуру
звернення за єдиним дозволом для громадян третіх країн на проживання та роботу на території
держави-члена, а також про спільний перелік
прав для громадян третіх країн, які законно проживають у державі-члені ЄС [5].
Отже, чинне законодавство ЄС щодо трудової міграції не формує, зважаючи на обмежений
предмет правового регулювання, саме по собі спільної політики ЄС щодо економічної міграції.
З цією метою Комісія ЄС підготувала Зелену книгу щодо спільного підходу ЄС у сфері менеджменту економічної міграції від 11 січня 2005
р [6]. Документ розроблено, щоб ініціювати дебати між європейськими інституціями, державами-членами та суспільством з метою визначення
меж правового регулювання Співтовариством
допуску економічних мігрантів. У Зеленій Книзі
Комісія поставила собі за мету відобразити основні проблеми у сфері економічної міграції, що
мають бути розв’язані в рамках ЄС.
Цікавим аспектом Зеленої Книги є проблема
формування підходу ЄС до трудової міграції. Дис-
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кусія щодо майбутньої політики ЄС у сфері економічної міграції повинна, на думку Комісії, базуватися на деяких ключових моментах, і в першу чергу необхідно з’ясувати який рівень гармонізації
національних норм держав-членів у сфері трудової
міграції повинен бути забезпечений ЄС.
Відповідно до позиції Комісії, успішне функціонування політики ЄС у сфері трудової міграції може бути досягненого шляхом поступового переходу від національного до комунітарного
правового регулювання. У такий спосіб законодавство ЄС щодо допуску економічних мігрантів
має запроваджувати спільні визначення, критерії
та процедури, одночасно залишаючи за державами-членами право відповідати за специфічні потреби їх ринку праці.
У зв’язку з цим Комісія зіткнулася з кількома можливими варіантами розв’язку. Перший
варіант – прийняти “горизонтальний підхід”, а
саме: визначити умови в’їзду та проживання для
громадян третіх країн, які працюють, мають на
меті працевлаштуватися чи зайнятися іншою
економічною діяльністю на території ЄС на період більший ніж 3 місяці.
Другий варіант – секторальні законодавчі
пропозиції. Йдеться про вироблення на рівні
Співтовариства законодавчих правил щодо допуску на територію держав-членів ЄС окремих категорій економічних мігрантів (наприклад сезонних працівників чи працівників, обізнаних з особливим ремеслом, та ін..)
Третій варіант – запровадження спільної
прискореної процедури допуску працівників з
кваліфікацією, у якій виникає потреба в ЄС.
На користь обрання ЄС третього варіанта
свідчить прийняття Радою 25 травня 2009 р. Директиви про умови в’їзду та проживання громадян третіх країн з метою висококваліфікованого
працевлаштування.
Директива має на меті полегшити допуск
зазначених осіб шляхом гармонізації умов їх
в’їзду та проживання, спростити процедуру їх
допуску, а також покращити їх правовий статус
в ЄС [7, с.613-635].
Якщо заявник задовольняє всі умови в’їзду
(наявність трудового контракту, або запрошення
на роботу; чинних дорожніх документів; документу, що засвідчує страхування здоров’я тощо),
компетентні органи приймаючої держави-члена
приймають рішення про надання цій особі “Голубої карти ЄС”. Термін чинності останньої становить від одного до чотирьох років з можливістю поновлення.

Відповідно до директиви на власників “Голубої карти ЄС” поширюється принцип “однакового ставлення” з громадянами приймаючої держави-члена щодо: умов праці (включаючи оплату праці та умови звільнення); свободи об’єднання; освіти стажування та визнання кваліфікації; соціального захисту та пенсій; доступу до
товарів і послуг. А після завершення вісімнадцятимісячного терміну проживання у приймаючій
державі-члені власник “Голубої карти ЄС” має
право переїхати до іншої держави-члена з метою
висококваліфікованого працевлаштування.
Для забезпечення спільної політики у сфері
легальної імміграції на рівні ЄС прийнято єдині
умови допуску громадян третіх країн з метою
навчання, обміну учнями, стажування та добровільного надання послуг.
Ці питання врегульовано Директивою
2004/114/ЄС, від 13 грудня 2004 р. [8], яка визначає умови допуску чотирьох категорій громадян
третіх країн: студентів (заявник повинен бути
прийнятий на навчання вищим навчальним закладом, мати джерела фінансування та знати на
належному рівні мову, на якій викладаються курси); учні (організація, що здійснює обмін має
бути визнана державою-членом, а також нести
відповідальність за проживання, навчання, лікування та повернення дорожніх витрат учнів;
приймаюча держава-член має право встановлювати вікові обмеження); практиканти (заявник
повинен мати відповідні фінансові ресурси для
забезпечення проживання, оплати стажування та
покриття дорожніх витрат, а також держава-член
має право вимагати базових знань мовних); працівники-добровольці (вікові обмеження, встановлені державою-членом; наявність угоди, що містить завдання, умови залучення до роботи, тривалість робочого часу, а також фінансові ресурси
щодо покриття витрат на проживання та проїзд;
організація відповідальна за діяльність добровольців, забезпечення проживання, лікування та
повернення дорожніх витрат).
Граничні терміни дозволів на проживання
зазначених категорій осіб відрізняються: для
студентів – від одного року, а для інших категорій осіб – не більше одного року.
Що стосується прав громадян третіх країн,
які отримують дозвіл на проживання з метою
навчання, обміну учнями, стажування та добровільного надання послуг, то Директива 2004/114/
ЄС передбачає право виключно студентів на
працевлаштування чи ведення самостійної економічної діяльності, щоправда, доступ до еконо-
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мічної діяльності може бути обмежений протягом першого року проживання.
Варто також згадати, що Регламент Ради №
1091/2001 від 28 травня 2001р [9]. спростив свободу руху в межах ЄС для громадян третіх країн,
які мають довготермінові візи (видані на період
більше ніж 3 місяці), оскільки до прийняття цього Документа особи з такими візами мали право
лише транзиту через територію інших державчленів. Відповідно до зазначеного Регламенту,
власники таких віз можуть вільно рухатися по
території держав-членів, що є учасниками Шенгенської угоди, протягом трьох місяців від моменту видачі візи.
Водночас ефективність спільної імміграційної політики ЄС значно залежить від рівня
інтеграції, зокрема вищезазначених категорій
іммігрантів у всі сфери суспільного життя приймаючої держави-члена. На думку Т. Гросса, “відносини між громадянами ЄС та імміграційним
населенням є каталізатором безпеки, миру та демократії в державах-членах ЄС” [10, c.145-161]. На
думку Г.Урс, “європейська інтеграція не буде завершена до тих пір, поки громадяни третіх країн, що
проживають на території ЄС, не будуть розглядатися, як невід’ємна частина простору свободи, безпеки та справедливості” [11, c.163-180].
Саме усвідомлення того, що інтеграція іммігрантів є важливим фактором внутрішньої стабільності в ЄС [12, c. 23-57], зумовило прийняття
Комісією ЄС низки документів у зазначеній сфері [13, c. 66-82]. Ключові елементи глобального
підходу до інтеграційної політики закріплені у
Комюніке Комісії до Ради, Європейського парламенту, Європейського Економічного та Соціального Комітету та Комітету Регіонів від 3 червня 2003 р. про імміграцію, інтеграцію та працевлаштування [14].
Відповідно до Комюніке, інтеграція повинна відбуватися у таких сферах: об’єднання сім’ї;
статус громадян третіх країн, що тривало проживають в ЄС; умови в’їзду та проживання громадян третіх країн з метою працевлаштування; допуск студентів; політика щодо надання притулку; боротьба з дискримінацією; гарантування
громадянам третіх країн такого ж захисту, як і
працівникам ЄС у сфері соціального захисту.
Комісія визначила три пріоритетні сфери
співробітництва держав-членів у сфері інтеграції
іммігрантів: представлення програм для новоприбулих іммігрантів; вивчення мови; участь іммігрантів у громадському, культурному та політичному житті.
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Окрім цього, 19 листопада 2004 р. Радою з
питань юстиції та внутрішніх справ прийнято
Резолюцію про Спільні базові принципи інтеграції іммігрантів у ЄС, серед яких: повага до цінностей ЄС; знання мови, історії та інституцій
приймаючої держави; освіта; доступ до інституцій, публічних та приватних товарів і послуг;
взаємодія між громадянами держави-члена та
іммігрантами; охорона різноманітних культур і
релігій; участь іммігрантів у демократичних
процесах (особливо на місцевому рівні); інтеграція – складова формування та імплементації імміграційної політики; вироблення завдань і оціночних механізмів інтеграції. Не всі з вищезазначених сфер відносяться до законодавчої компетенції Комісії, тому можуть розглядатися в
якості рекомендацій для держав-членів ЄС.
Отже, інтеграційна політика ЄС базується
на двох фундаментальних принципах. По-перше,
відповідальність за вироблення та імплементацію
інтеграційної політики лежить на державахчленах [15, c.119-122]. По-друге, відповідно до
глобального підходу, інтеграційний аспект має бути присутній у всіх сферах суспільного життя [16,
c. 53-82]. При цьому ефективність імплементації
інтеграційної політики залежить в однаковій мірі
від приймаючої держави-члена та іммігранта.
Висновки. Підсумовуючи аналіз законодавства ЄС у сфері трудової імміграції, а також
щодо єдиних умов допуску громадян третіх країн
з метою навчання, обміну учнями, стажування та
добровільного надання послуг можна зробити
такі висновки.
Спільна політика ЄС щодо економічної міграції перебуває на стадії формування. На нашу
думку, важливо винести цю сферу правового регулювання на рівень ЄС. Саме завдяки цьому
дана система має шанси стати відкритою, небюрократичною й оперативною. Вона повинна функціонувати в інтересах усіх сторін економічних
міграційних відносин: іммігрантів, країни громадянства та приймаючої країни.
Водночас заснування та розвиток спільної
політики ЄС у сфері трудової та нетрудової міграції значно залежить від ефективності інтеграційної
політики ЄС. Громадяни третіх країн, які проживають на території ЄС, мають розглядатися, як невід’ємна частина європейського простору свободи,
безпеки та справедливості. Саме інтеграція мігрантів у всі сфери суспільного життя приймаючої
держави-члена є важливим фактором внутрішньої
стабільності в ЄС та невід’ємною частиною європейських інтеграційних процесів.
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Правовые основы общего подхода ЕС к трудовой миграции
и допуска экономически неактивных граждан третьих стран
Аннотация
Статья посвящена правовому анализу совместного подхода ЕС к трудовой миграции, единственных условий допуска экономически неактивных граждан третьих стран, а также интеграции мигрантов во все сферы общественной жизни.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ (НАУКОВИХ) ПАРКІВ У КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄC:
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПІЛЬГ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ
Інноваційна діяльність може ефективно реалізовуватися через діяльність технологічних (наукових) парків. Показано, що створення технологічних (наукових) парків в країнах-членах ЄС є одною з важливіших складових державної науково-технічної політики. Обговорено їх правове забезпечення. Однак в країнах-членах ЄС
довгий час не було достатньо чіткого розуміння повного інноваційного циклу в діяльності технологічних (наукових) парків. Відзначено, яким чином інноваційна діяльність складається з чотирьох частин, пов’язаних між
собою юридично і фінансово-економічно. Доводиться, що в технопарках ЄС, інноваційна діяльність не є достатньо ефективною і не може бути прикладом для відтворення в Україні.
Ключові слова: ЄС, технологічний, науковий парк, право, забезпечення, законодавство, пільга, досвід,
Україна.

Постановка проблеми. Вивчення світового досвіду свідчить, що забезпечення економічного зростання потребує створення відповідних
умов i механізмів, які стимулюють інноваційну
діяльність і сприяють впровадженню її результатів у господарчу практику. Найбільш ефективними i популярними в останнє десятиліття стали
центри сприяння трансферу та комерціалізації
технологій у формі технологічних (наукових)
парків, інших інноваційних утворень. Створення
технологічних (наукових) парків у ЄС є однією з
найважливіших складових державної науковотехнічної політики, спрямованої на стимулювання інноваційної активності та прискорення й полегшення структурної перебудови господарства
в країнах-членах на наукомістку основу. Досвід
державного стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності став кроком уперед у розумінні
того, що інноваційна модель розвитку економіки
має спиратися не на згортання попередньо існуючого інституційного середовища, а на його поступову модернізацію з метою створення нової інноваційної економіки. Принциповою особливістю
інноваційної діяльності у світі є великий рівень
витрат при розробці інноваційного продукту, а також значні витрати і високий рівень ризику при
виведенні інноваційної продукції на ринок. Тому в
усіх, без винятку, більш-менш розвинених країнах
забезпечується комплекс заходів щодо підтримки
інноваційної діяльності.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Автором раніше досліджено господарсько-правовий досвід в інноваційному розвитку щодо створення технопарків і технополісів в ЄС [1]. Ряд
авторів досліджували різні управлінські й економіко-правові питання інноваційного розвитку
ЄС. Це, зокрема, М.В. Гаман [2], Н. Шелюбська
[3], Р. Еннан [4] та інші. Однак вони не
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розв’язують розкриття проблем існування, господарсько-правового забезпечення, пільг і ефективності технологічних (наукових) парків у ЄС,
можливостей реального використання існуючих
в ЄС моделей в Україні.
Метою статті є дослідження господарськоправового забезпечення технологічних (наукових)
парків в країнах-членах ЄС. Існує також необхідність на основі проведеного дослідження сформувати власні висновки щодо наявних моделей технопарків у країнах-членах ЄС, ряді інших країн, і
використання цих моделей в Україні.
Виклад основного матеріалу. Політика
окремих країн-членів ЄС у галузі наукових досліджень і технологічного розвитку є складовою
частиною політики ЄС у сфері науки та технологій. Із 1984 р. розвиток науково-технологічного
напрямку ЄС базується на багаторічних рамкових програмах. Чергова, сьома рамкова програма
ЄС затверджена у 2006 р. і розрахована на період
2007-2013 рр. Її головною метою стало всебічне
сприяння економічному зростанню та зайнятості
населення з урахуванням процесів глобалізації.
Загальні обсяги фінансування сьомої рамкової
програми складають більше 50 млрд. євро [5].
Крім того, уряди країн-членів забезпечують науково-технологічні комплекси пільговим кредитуванням, оподаткуванням, амортизацією обладнання та сприятливими умовами вкладення капіталу. Внески місцевих органів влади іноді перевищують обсяги урядової підтримки. Так, фінансування здійснюється, в основному, за рахунок
державних коштів: у Бельгії – майже на 100%, у
Німеччині – на 78%, у Франції – на 74%, Нідерландах – на 70%, Великобританії – на 62% [6].
Незважаючи на величезні витрати на наукові дослідження і технологічні розрозробки, ЄС на
сьогодні не є світовим лідером у галузі іннова-
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ційної діяльності зі значним відставанням у цій
галузі від свого стратегічного партнера США й
азіатських конкурентів, що зумовлено, на нашу
думку, недостатнім розумінням на протязі довгого часу суті інноваційного розвитку в ЄС, як у
цілому, так і в деталях, щодо його ефективності.
Інноваційний розвиток охоплює не тільки високорозвинену науково-дослідну мережу, а дещо
більше. Автор вважає, і це добре відомо українським фахівцям з інноваційної діяльності, що
інноваційна діяльність складається з чотирьох
частин, пов’язаних між собою юридично та фінансово-економічно. До них відносять: 1) науково-дослідні роботи; 2) розробки технологій на
стадії дослідно-конструкторських робіт; 3) виробництво інноваційного продукту на їх основі; 4)
реалізації інноваційної продукції на ринку та її
споживання. Перші дві частини можна об’єднати
як науково-дослідні та дослідно-конструкторські
роботи (НДДКР). У ЄС довгий час бралися до
уваги тільки перші дві позиції.
Отже, інноваційною діяльностю належить
називати діяльність, спрямовану на використання та комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок для розширення й оновлення
номенклатури, поліпшення якості виробленої
продукції (товарів, послуг), удосконалення технології їх виготовлення з наступним упровадженням та ефективною реалізацією на внутрішньому і зовнішньому ринках. Найефективніше
така діяльність у світі реалізується через діяльність технологічних (наукових) парків.
Уперше, на початку 50-х років минулого
століття, науковим парком названо інноваційний
об'єкт у США (штат Каліфорнія, містечко ПалоАльто), де розташований один з найвідоміших і
найбільших американських університетів – Стенфордський університет. При цьому втілено ідею
використання частини університетських земель
для створення компактної промислової зони, куди б можна було залучити фірми електронної й
авіакосмічної індустрії, що почали бурхливо розвиватися в той час за рахунок військових замовлень федерального уряду. Територію було виділено й освоєно завдяки підведенню дороги, інженерних комунікації, зв'язку, побудові зручних
промислові споруд і створенню інфраструктури
сфери обслуговування. Організації типу «наукові
парки» довго лишалися специфічним американським феноменом. У 70-х минулого століття вони
почали з'являтися в Західній Європі, а в останнє
десятиліття «паркова хвиля» охопила практично
всі розвинені держави світу і багато країн, що розвиваються. Нині загальне число різноманітних па-

рків нараховує тисячі. Функціонують і міжнародні
асоціації цих організацій.
Саме кризові ситуації викликають бурхливе
зростання технопарків. Перші європейські парки
були створені у 1971 році в Шотландії при Единбурзькому університеті і в Кампусі Кембриджського університету. Так, коли на початку 80-х років
райони Великобританії потерпали від кризи в текстильній та вугільній промисловості, М. Тетчер, тодішній прем’єр-міністр країни, прийняла рішення про
створення в цих регіонах поблизу університетів технопарків. Тепер їх у Великобританії понад сорок, і
ставка на технопарки повністю себе виправдала.
Незважаючи на те, що в Європі науковотехнологічні парки почали з'являтися пізніше від
американських, вони також виступили в ролі генераторів створення у промисловості нових робочих місць, спрямованих на впровадження новітніх досягнень науки і техніки, розвитку викоких
технологій. Сьогодні європейська інноваційна
структура нараховує понад 1,5 тисячі різноманітних інноваційних центрів, у тому числі понад
260 науково-технологічних парків, яким властивий коротший термін становлення, бо вже напрацьовано досвід, розроблено програми та бізнес-плани. В умовах, коли кількість державчленів ЄС істотно збільшилася, все помітнішою
стає відчутна внутрішня неоднорідність Європейського Союзу в технологічному та соціальноекономічному розвитку держав-членів, зацікавленості їх урядів у здійсненні тих або інших інтеграційних проектів. У зв'язку з цим з 1 травня
1999 р. (поправки Амстердамського договору
1997 р., переглянені Ніційським договором 2001
р.) засновницькі документи ЄС передбачають
можливість посиленої співпраці держав-членів у
рамках Європейського Союзу.
За Лісабонським договором 2007 року, в
«новому» ЄС відповідні норми закріплені у двох
розділах «Договорів» – розділі IV «Положення про
посилену співпрацю» Договору про Європейський
Союз, який містить його найзагальніші, базові
принципи, і розділ III «Посилена співпраця» частини шостої Договору про функціонування ЄС,
який встановлює детальні правила і процедури [7].
Суть механізму посиленої співпраці полягає в тому, що інститутам ЄС доручається здійснення додаткових заходів у межах їх компетенції
– але стосовно не всього Союзу, а лише окремих
його країн, що побажали брати участь у посиленій співпраці. Мова може йти, зокрема, про глибшу і масштабнішу гармонізацію різних галузей
та інститутів права на європейському рівні (наприклад, податкового права); про здійснення ін-
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ститутами ЄС практичних заходів, держав, що
стосуються тільки учасників просунутої співпраці (наприклад, реалізація додаткових програм
усередині ЄС). Однак створення технопарків залежить здебільшого від прагнень самих країнчленів ЄС щодо розвитку високотехнологічних
виробництв. Наприклад, однією із високотехнологічних країн ЄС в останнє десятиліття стала
Фінляндія. Раціонально побудована система наукових організацій, активне сприяння держави (на
науку витрачається 4,5 % ВВП) дозволили цій
країні за короткий час здійснити прорив у коло
високорозвинутих індустріальних держав, економіка яких спрямована далеко вперед. У 1990
році у Фінляндії нараховувалося 6 технопарків, а
сьогодні існує 17 парків з максимально розгалуженою мережею компаній-учасниць [1]. За попередні 15-20 років підтримка дослідницьких консорціумів і компаній (замість індивідуальних
компаній) стала ще більш необхідною і помітною. Завдяки їй досягаються найвагоміші результати. Держава виступає як одна із найвпливовіших дійових осіб у всіх аспектах створення
та розвитку технологічних (наукових) парків,
хоча в більшості країн вона не є безпосереднім
ініціатором і учасником того чи іншого конкретного паркового комплексу.
Однією з країн, яка найефективіше розвивається у сфері інновацій, є Німеччина. Уряд Німеччини надає важливе значення науковому та
технологічному розвитку країни. Федеральним
законодавством Німеччини межі та форми діяльності технологічних парків не визначаються. Регулювання діяльності технологічних парків здійснюється на рівні земель і комун. Зазначимо, що
законодавство країни не передбачає якихось
конкретних податкових пільг для техноцентрів і
технопарків. Водночас у Німеччині існує практика звільнення новостворених у межах технопарків інноваційних підприємств від орендної плати за приміщення протягом певного періоду. З
метою створення сприятливих умов для подальшого розвитку інноваційного підприємства йому
також надається консультаційна допомога, доступ до комунікаційної мережі техноцентрів.
Однією з найпоширеніших форм діяльності
та фінансування техноцентрів та підприємств у
їх складі вважається участь у проектах на рівні
ЄС і Федеральних земель. У межах виконання
проекту бюджетне фінансування може досягати
50%, а у окремих випадках до 75% необхідних
для виконання роботи коштів [6].
У 1988 р. за ініціативи численних інноваційних центрів створено Федеральну спілку ні34

мецьких інноваційних, технологічних центрів та
технопарків. Головною метою спілки є підтримка технологічних центрів, сприяння трансферу
технологій та інновацій, регіональному та національному економічному розвитку. Спілка представляє також інтереси її членів у парламенті,
уряді, інших державних інституціях та економічних спілках. Один із прикладів найбільш вдалого
технологічного парку Німеччини – Центр високих
технологій, економіки та мас-медіа «Адлерсхоф» у
Берліні, який створено Сенатом міста. Це один з
найсучасніших науково-дослідних і технологічних
центрів Європи, який має три складові частини:
науково-технологічний парк, 12 міжнародних
інститутів дослідницького напрямку, Університет ім. Гумбольдта, Медіа-сіті [8]. Діяльність німецьких технопарків і техноцентрів дає позитивні результати: протягом тривалого періоду Німеччина є експортером-лідером високотехнологічної продукції у світі.
Створення технопарків сприяє розвитку
депресивних зон і розбудові транскордонного
співробітництва. Так, у Великобританії більше
половини наукових парків побудовані так званими агентствами розвитку – державними організаціями, створеними для надання допомоги сільськогосподарським районам і районам із високим рівнем безробіття в організації сучасної
промислової бази (такі агентства є у США, Шотландії, Уельсі, Північній Ірландії). До того ж,
крім допомоги паркам, уряд надає пільги і субсидії їх клієнтам на індивідуальній основі як малим наукомістким фірмам. Інноваційна діяльність, пов'язана з капітальними вкладеннями в
інновації, називається іноваційно-інвестиційною.
Однак основним завданням технопарків залишається доведення наукових розробок до виготовлення нової продукції та виведення її на ринок.
Отже, технологічним (науковим) парком у
ЄС називають територіальний міжгалузевий науково-технічний комплекс, юридично й економічно самостійних, функціонально об'єднаних навколо великого центру наукових, проектноконструкторських, технологічних, освітніх, фінансових, інформаційних та інших закладів і
промислових підприємств (переважно малих і
середніх) зі спільним використанням земельної
ділянки та інфраструктури, діяльність яких скоординована єдиним інноваційним процесом (охоплює інноваційні інкубатори, консалтингові, інформаційні, інжинірингові, маркетингові, лізингові та інші фірми, НДЦ тощо). Технополіс являє
собою науково-виробничий комплекс, що охоплює, як правило, територію міста. Він являє со-
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бою об'єднання інноваційних структур (бізнесінкубаторів, технопарків) на території міста з метою консолідації зусиль для його економічного
розвитку. Ініціаторами створення технополісів виступає місцева влада або держава, яка спонсорує
такі об'єднання. Технополісом можна називати місто, в економіці якого головну роль відіграють дослідні центри, що розробляють нові технології, і
виробництва, що ці технології використовують.
Технополіси частіше створюють в Японії та деяких
інших азіатських країнах.
Досвід країн-членів ЄС, інших країн світу
свідчить про широке використання різних прямих і непрямих методів державної підтримки при
створенні та функціонуванні технопарків.
До прямих методів державної підтримки
інноваційної діяльності належать програми фінансового стимулювання, пряме інвестування
акціонерного капіталу і державних кредитів. Їх,
наприклад, широко використовують у Франції, а
також ряді країн, що стрімко розвиваються і не
входять до ЄС (Японія, Китай, Індія, Росія). При
цьому забезпечується прискорення та піднесення
у сфері наукових досліджень, освоєння новітніх
галузей промисловості.
Непрямі методи державної підтримки містять різні форми податкових і митних пільг та
преференцій (Німеччина, Великобританія, Туреччина). Це підвищує технічний рівень виробничої бази, стимулює впровадження прогресивних
технологій, наукоємної продукції, приплив іноземних інвестицій і активність підприємців.
Найпоширенішими є змішані методи державної підтримки, що об'єднують обидва згадані
вище методи. Вони забезпечують високий рівень
ефективності інноваційних процесів, підвищують конкурентоспроможність національних товарів і послуг на внутрішньому і світовому ринках, збільшують надходження до бюджету і національного доходу країни.
У цілому фахівці налічують кілька сотен
видів різноманітних форм стимулювання інноваційної діяльності.
У той же час самі по собі науково-дослідницька і досвідницько-конструкторська роботи не
здійснюють вирішального впливу на інноваційний
розвиток, бо часто залишаються недоведеними до
реалізованого на ринку серійного інноваційного
продукту. У багатьох країнах-членах ЄС, для стимулювання інноваційної діяльності використовуються програми з надання субсидій. Вони націлені
на початковий розвиток новітніх технологій, що, в
свою чергу, сприяє в майбутньому доведення новітніх технологій до виробництва та реалізації. Ці

програми починаються як субсидії, що покликані
підтримувати проекти від індивідуальних компаній
або дослідницьких груп.
У деяких країнах-членах ЄС використовуються програми за напрямками, що покриваються виконанням низки НДДКР. В інших країнах
працюють окремі програми для кожної фази дослідження. Вони носять більш інноваційний характер щодо кінцевого продукту, що реалізується
на ринку. Таким чином, існують різноманітні
програми субсидій, які використовуються країнами-членами ЄС.
Як добре відомо, під пільгами розуміють
надання переваги, часткове або повне звільнення
від виконання встановлених правил, обов'язків
або полегшення умов виконання їх. Податкові
пільги – це звільнення від податків згідно з чинним законодавством. Вони є одним із елементів
податкової політики і переслідують як економічну, так і соціальну мету. Використовуючи податкові пільги, держава регулює певні економічні
процеси і забезпечує соціальний захист окремих
видів діяльності та груп населення.
Залежно від того, на зміни якого з елементів структури податку – об'єкта оподаткування,
податкової бази чи ставки податку – спрямована
пільга, роблять поділ пільг на три групи: вилучення, знижки та податкові кредити.
Вилучення – це податкові пільги, спрямовані на виключення з оподатковуваного доходу
окремих предметів (об'єктів оподаткування). Вилучення можуть надаватись як усім платникам
податку, так і окремим їхнім категоріям; як постійно, так і на визначений строк.
Знижки – це пільги, спрямовані на скорочення податкової бази. Вони пов'язані не з доходами платника податків, а з видатками. Так, платник податків має право зменшувати оподатковуваний прибуток на суму перерахованих ним
коштів у благодійні фонди, підприємствам освіти, охорони здоров'я, культури тощо. Податкові
кредити — це пільги, спрямовані на зменшення
податкової ставки або податкового окладу. Об'єктом у даному випадку виступає обчислена сума
податку, а не доходи або видатки платника.
У країнах-членах ЄС існують ще особливі
пільги для технопарків, які можна поділити на дві
групи. Перша група – це відносно традиційні і сталі звільнення від сплати податку незалежно від обставин (звільнення від сплати податку окремих
групп платників). Друга характеризується певною
короткотривалістю стосовно конкретних об'єктів.
Серед найпоширеніших відзначають такі види податкових пільг: повне або часткове звільнен-
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ня від сплати деяких податків; податкові знижки
для окремих підприємств, галузей, регіонів; неоподатковуваний мінімальний рівень прибутків; виключення з оподатковуваних прибутків деяких витрат платників податків; повернення раніше сплачених податків, податкова амністія та ін.
Податкові пільги завжди були і залишаються об'єктом особливої уваги та зацікавленості
всіх платників податку, оскільки наявність комплексу податкових пільг означає повне або часткове звільнення юридичних і фізичних осіб від
обов'язкових платежів. В умовах ринкових відносин вони виступають необхідною передумовою для активного використання всіх податкових
інструментів з метою економічного і правового
регулювання соціальних процесів, стимулювання
розвитку виробництва тощо.
Пільги стають можливими й потрібними,
якщо вони мають цілеспрямований характер.
Вони стимулюють інноваційну та інвестиційну
діяльність, сприяють виконанню загальнодержавних програм, і мова може йти тільки про пільгові податкові ставки, встановлені на якийсь термін. Причому, по-перше, надання таких пільг
має бути виваженим процесом, а по-друге, треба
водночас вирішувати питання про компенсаційні
заходи щодо доходної частини бюджету.
Водночас окремі пільги в оподаткуванні можливі лише з трьох позицій: щодо новостворених
підприємств, інвестицій та експортних операцій. З
наведеними доказами не можна не погодитися, тому що, коли не було чіткої концепції податкової
політики, в країнах-членах ЄС пільги надавалися
широкому колу суб'єктів підприємницької діяльності, що шкодило інтересам держави.
Пільги мають встановлюватися лише стосовно об'єкта, а не суб'єкта оподаткування. Тому
часто пільги надаються не тільки технопаркам, а
й на конкретні роботи і проекти.
У 1990-х фінансові (податкові) пільги стали ще важливішими для стимулювання НДДКР у
різних країнах ЄС. Ці інструменти взагалі розглядаються як успішні: вони сприяють започаткуванню нових НДДКР, що дуже підходить для
підтримки компаній, які виконують дослідження.
Субсидії необхідні для підтримки таких технологій, що виходять на ринок. Попередній національний вибір, що завершується остаточним
вибором на європейському рівні, пристосовує до
відмітностей між різними можливостями країнчленів ЄС і залучає обох постачальників новітніх
технологій як клієнтів та збільшує ринкову зорієнтованість НДДКР. Позички від зворотних фондів, наприклад, використовуються у Франції. Це
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відрізняє країни ЄС. Данія, Швеція, Нідерланди і
Румунія мають спеціальні податкові інструменти
для заохочення прикладних НДДКР. У Фінляндії
та Німеччині не використовуються ці інструменти, про що було сказано вище. Завдяки цим інструментам зменшують адміністративний тягар
для компаній (на відміну від субсидій та позик).
Витрати адміністрації для уряду також стають
нижчими. Можливості, що зменшують ефект вільного тиску (компанії, які одержують допомогу,
яка виконує дію без підтримки), залишаються,
однак, обмеженими.
Пільги на податки взагалі послаблюють
адміністративний тягар для компаній порівняно з
інструментами субсидій (позик). Витрати адміністрацій та уряду також зменшуються. У більшості провідних країн світу для підтримки науки й
іноваційної діяльності використовується система
податкових пільг.
Проекти, пов’язані з енергією і які одержують фінансування, повинні здійснювати облік
енергії (оцінку ситуації з енергією) кожні п'ять
років. Щоб не втратити фінансування, вони також зобов'язані виходити з пропозиціями, спрямованими на заощадження й економію енергії
(допоки це економічно виправдано).
Отже, технопарки в спеціальному режимі
господарювання мають прибуток саме на розвиток. У більшості провідних країн світу для підтримки як науки, так й інноваційної діяльності в
цілому використовується система податкових
пільг. Непряме, але ефективне, фінансування в
цьому випадку полягає в запровадженні державного замовлення, а також пільгового кредитування
прямого інвестування, фінансових гарантій. Крім
того, використовуються фіскальні преференції та
різні нефінансові послуги та підтримки.
Податкова політика має стимулювати інноваційне виробництво з метою підвищення купівельного попиту і конкурентоспроможності
окремих видів товарів (продукції) на внутрішньому ринку. При наданні пільг оподаткування в
ЄС, на відміну від України, розглядається не як
бар'єр на шляху розвитку і не як безповоротна
втрата більшої частки доходів, а як усвідомлена
необхідність відрахувань на розвиток.
Передбачені законодавством пільги надаються залежно від об'єктів і суб'єктів оподаткування та значення їх для розвитку народного господарства країни. Пільги мають носити сталий характер і не бути амністією для неплатників податків.
Як відомо, в українському суспільстві
останні роки панує думка про орієнтацію на ЄС,
у тому числі й в інноваційній галузі. Водночас
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частина суспільства відторгала її, не сприймає.
Але обидві частини громадян розмірковували
над досвідом Європейської спільноти 60-70-х
років минулого століття. Можна без кінця-краю
сперечатися з цих питань. Однак безперечно, що
Європейська спільнота зразка 1980 року стала
вже надбанням історії, а враховуючи співвідношення витрати-ефективність, автор статті вважає
європейську модель інноваційного розвитку безперспективною для України.
Безперспективний для України, на наш погляд, і американський шлях концентрації необхідних для інноваційного прориву приватних
інвестицій у рамках транснаціональних корпорацій. Безперспективний він унаслідок того, що
рівень концентрації ресурсів, характерний для
світових транснаціональних корпорацій, для
України навряд чи досяжний. Крім того, українські «флагмани» економіки – це, як правило, підприємства традиційних сировинних низькотехнологічних галузей. Їм високі технології не потрібні, а отже, – й інвестиції в такі технології. У
тих, кому високі технології потрібні, відсутні
необхідні інвестиційні ресурси й фінансові можливості. А це значить, що відсутність перспектив
одержати в найближчому майбутньому скількинебудь істотну стартову фінансову підтримку
поставила Україну перед неможливістю створення традиційних (у західному розумінні) технопарків, де всі учасники сконцентровані в єдиному будинку або на загальній території. Тому, з
урахуванням українських реалій, свого часу прийнято модель так званого «віртуального» технопарку, або «технопарку без стін», що не вимагає
значних первинних капіталовкладень. Ці проблеми українських технопарків уже раніше автором розглядались [див. 9]. Крім того, про наявність негативних тенденцій, системних недоліків
і потенційних погроз, які склалися у сфері інноваційної діяльності, свідчить не лише практика
останніх років діяльності українських технопарків, але й рекомендації парламентських слухань
«Національна інноваційна система України: проблеми формування і реалізації», де, зокрема, говориться про те, що «на відміну від розвинених
країн, в Україні ще не створено національну інноваційну систему. Інноваційна діяльність характеризується структурною деформованістю, інституційною неповнотою, неузгодженістю та
незбалансованістю технологічних, економічних і
соціально-ціннісних аспектів» [10].
На думку автора, все ж таки для України з
її могутнім інтелектуальним потенціалом представляє інтерес східноазіатський технопарковий

досвід, зокрема китайський. Цей досвід дозволив
Китаю значно випередити країни-члени ЄС, і не
тільки в технопарковій сфері (див. [11]). У Китаї
створено «трирівневу» національну інноваційну
систему (технологічні бізнес-інкубатори, науковотехнологічні парки, виробничо-технологічні кластери), держава перейшла від прямого управління
до створення структурних фондів і розвитку державно-громадської інфраструктури підтримки й
просування інновацій. Держава забезпечує стимулюючу підтримку ефективної діяльності технопарків – від прямого бюджетного фінансування, особливо при створенні, до різного виду податкових і
митних пільг у процесі їхньої діяльності.
Висновки. Аналіз політики ЄС щодо досліджень і технологій показує, що забезпечення
інноваційного шляху розвитку економіки може
бути тільки через створення нових інноваційних
інституцій при активній участі держави. У країнах-членах ЄС довгий час було не достатньо чіткого розуміння повного інноваційного циклу в
діяльності технологічних (наукових) парків. Однак при сталому інноваційному законодавстві
вони мають розгалужену мережу технологічних
парків. Законодавчо існує можливість просунутої
співпраці держав-членів у рамках ЄС у технопарковій сфері. Досвід країн-членів ЄС, інших країн світу свідчить про використання різних прямих і непрямих методів державної підтримки при
створенні та функціонуванні технопарків. Існують змішані методи державної підтримки, що
об'єднують обидва вищезгадані методи. Саме
змішані методи, які забезпечують високий рівень
ефективності інноваційних процесів, підвищують конкурентоспроможність національних товарів і послуг на внутрішньому і світовому ринках, збільшують надходження до бюджету і національного доходу країни, частіше використовуються в більшості країн-членів ЄС. Однак, незважаючи на помітні досягнення при дуже великих витратах на розвиток науки і технологій, інноваційна діяльність у ЄС не є максимально ефективною і не може бути прикладом для відтворення. Для України з її високим інтелектуальним
потенціалом цікавий східноазіатський технопарковий досвід, зокрема китайський, однак зі своїми українськими особливостями.
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CHARACTER OF TECHNOLOGICAL (SCIENTIFIC) PARKS IN EU COUNTRIESMEMBERS: LEGAL SECURING OF RELATIONSHIP FOR PRIVILEGES TO EFFICIENCY
Summary
Innovative activity will be realized effectively through activity of technological (scientific) parks. It is
shown that creation of EU technological (scientific) parks there is one of the important components for
public scientific and technological policy. However there was no enough clear understanding of complete
innovative cycle in activity of technological (scientific) parks in EU countries-members for the long time. It
is underlined, how innovative activity consists from four parts tied-up between itself legally and financially.
It is marked that innovative activity technological parks is not enough effective and can not exemplify for the
recreation in Ukraine.
Key words: EU, technological, scientific park, law, providing, legislation, privilege, experience, Ukraine.

Н.Д. Василенко
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ (НАУЧНЫХ) ПАРКОВ В СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ
ЕС: ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ CООТНОШЕНИЯ ЛЬГОТ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
Аннотация
Инновационная деятельность может эффективно реализовываться через деятельность технологических (научных) парков. Показано, что создание технологических (научных) парков в странахчленах ЕС является одной из важных составляющих государственной научно-технической политики.
Однако в странах-членах ЕС долгое время не было достаточно четкого понимания полного инновационного цикла в деятельности технологических (научных) парков. Подчеркивается, каким образом
инновационная деятельность состоит из четырех частей, связанных между собой юридически и финансово-экономический. Отмечено, что в технопарках ЕС, инновационная деятельность не является
достаточно эффективной и не может быть примером для воссоздания в Украине.
Ключевые слова: ЕС, технологический, научный парк, право, обеспечение, законодательство,
льгота, опыт, Украина.
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УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОНОМІЇ ВОЛІ СТОРІН
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У статті досліджується питання умов вибору сторонами застосовного права. Досліджуються погляди
вчених різних правових систем, наводяться умови зарубіжних і національної систем права.
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Постановка проблеми. Автономія волі –
один з найважливіших принципів міжнародного
приватного права, сутність якого полягає в тому,
що правова система дозволяє сторонам, що уклали договір (як правило, міжнародний комерційний контракт), здійснити вибір права, яке повинно регулювати відносини, що виникли з цього
договору. Такий дозвіл означає, що відповідна
правова система надає такому вибору правову
силу в рамках законодавства відповідної країни і
укладених нею міжнародних конвенцій.
Для аналізу автономії волі ключове значення має проблема умов застосування автономії
волі. Сторони у своєму виборі права є принципово вільними, однак для застосування автономії
волі мають значення певні умови та способи її
реалізації. Юридичний ефект вільного вибору
права також неоднозначний: цей вибір може бути дійсним (позитивний аспект) або характеризуватися таким недоліком, який виключає або
обмежує можливість вибору права. В останньому
випадку, щонайперше, йдеться про відношення
вільного вибору права (lex voluntatis) і принципу
більш тісного зв’язку, хоча дана проблема цим
відношенням не обмежується.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питання умов застосування автономії волі актуальне і з огляду на ступінь його наукової розробки. Теоретичному дослідженню умов дійсності
правочину про вибір права в українській науці
міжнародного приватного права майже не приділялось уваги. Частково проблему способів вираження автономії волі досліджував Довгерт А.С.,
Кисіль В. І. Окремі питання розглядалися такими
зарубіжними авторами, як Мосс Д. К., Шапп Я.
та ін. Наприклад, німецькі вчені X. Кох, У. Магнус коментують норми Німецького Цивільного
Уложення щодо умов здійснення волі сторін про
застосовне право. Деякі моменти щодо даної
проблеми висвітлені у працях таких російських
учених, як Л. Раапе, Філіпов А.Г., Тригубович
Н.В., Лугініна Ю.С..
Аналіз норм міжнародних договорів з приводу даного питання проводили Розенберг М.Г.,

М. Бардіна, А. Комаров. Водночас зазначимо, що
даній проблемі, як самостійному предмету дослідження, приділялося надзвичайно мало уваги,
вищезгадані дослідження присвячені даному питанню або частково, або тільки окремим сторонам даної проблеми.
Мета статті. За допомогою порівняльноправового методу з'ясувати умови вибору права
при реалізації принципу автономії волі в міжнародному приватному праві, а також проаналізувати
міжнародно-правове регулювання даної проблеми.
Виклад основного матеріалу. На відміну
від чинного раніше колізійного права, «де можливість вибору права країни сторонами правовідносин обмежувалася в основному сферою зовнішньоекономічних угод, у проекті ЦК (та чинному законі МПрП-Законі. – С.З.) цьому колізійному правилу надається особливе значення,
що повністю відповідає основним засадам приватного права з його свободою волі приватних
осіб. По-перше, значно розширилася сфера правовідносин, де допускається вибір права країни.
Крім договірного права, автономія волі тепер
передбачається для всіх правочинів, для деяких
питань права власності, а в обмеженому вигляді
– для деліктів, сімейного права (загальні юридичні наслідки шлюбу, майнові наслідки шлюбу) та
спадкового права. По-друге, у проекті (та чинному законі, за винятком питання обмеження кола
правопорядків. – С.З.) уперше визначені основні
правила щодо самої автономії волі, зокрема: вибір права країни має бути явно виражений або
прямо випливати з умов правочину чи обставин
справи; вибір права країни, як правило, не обмежується колом правопорядків країн, між якими можливий вибір; вибір права країни або зміна раніше
обраного права можуть бути здійснені сторонами у
будь-який час, явно виражений вибір права країни
може бути здійснений як щодо правочину в цілому, так і щодо його окремих частин» [4, с. 293].
Згадане вище розширення сфери застосування автономії волі стосується як формальної,
так і змістової складової. Для розуміння того, що
ми називаємо формальною або змістовою сфе-
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рою дії автономії волі, потрібно знову повернутися до поняття структури правової норми в контексті «пояснення процесу «пошуку відповідного
рішення»», який «веде до важливих висновків
для аналізу закону як вихідного пункту для здійснення юридичної кваліфікації. Звернемося до
правового наслідку. Його настання допускається
(або, іншими словами, визнається – С.З.) законом
лише за наявності умов, передбачених фактичним
складом. При цьому він діє лише за наявності такої
передумови. Відношення закону через санкцію до
окремого випадку має важливе значення для розуміння процесу «пошуку рішення, що відповідає
діючому праву». Воно дає можливість упорядкувати те, що в законі «загальне».
Так званий фактичний склад закону не є
лише описом такого, що підлягає вирішенню випадку, як це може здатися на перший погляд; у
ньому виражена правова ідея, яка обґрунтовує
правовий наслідок. Отже, передбачені у фактичному складі умови рішення містять одночасно і
його обґрунтування. Це стане зрозумілим, якщо
подивитися на закон з позиції судді, який його
приймає. Суддя встановлює настання правових
наслідків не тільки в тому випадку, коли реалізовані передумови фактичного складу, у більшості,
оскільки вони реалізовані» [13, с. 12, 13.]. Формальна сфера дії автономії волі має стосунок до
фактичного складу закону, а змістовна – до правового наслідку, або, використовуючи термінологію колізійного права, формальна сфера приймає до уваги обсяг колізійної норми або колізійний статут, а змістовний колізійну прив’язку або
застосований закон.
Загальною умовою застосування автономії
сторін у міжнародному приватному праві є наявність іноземного елементу. Про це, зокрема, свідчить не тільки ч. 1 ст. 2. Сфера застосування
МПрП-Закону, але й тлумачення «від протилежного» ч. 6 ст. 5 цього ж закону. Саме по собі це
не потребує детального пояснення, за винятком
хіба що проблеми про те, як бути в тому випадку, коли вибір права здійснюється при наявності
іноземного елемента, а пізніше цей елемент зникає. За панівною думкою, яка реалізована в законі та не оспорюється доктриною, «оскільки ціль
автономії волі полягає у вирішенні колізій, то ці
цивільні відносини повинні мати міжнародний (у
приватному смислі) характер. Це повинні бути
відносини, що регулюються міжнародним приватним правом, тобто відносини, в яких присутній
іноземний елемент» [11, с.40].
Якщо взяти до уваги, що під триєдиним
«іноземним елементом» традиційно розуміють
40

«1) суб’єкт, який має іноземну належність (громадянство, місце проживання – щодо фізичних
осіб; «національність» – щодо юридичних осіб);
2) об’єкт, який знаходиться на території іноземної держави; 3) юридичний факт, що мав чи має
місце за кордоном»[12, С. 8], то для того, щоб
мати можливість вільного вибору іноземного
права, досить одного із трьох згаданих елементів.
Така правова позиція характерна як для національного, в т.ч. українського приватного права, так
і для права міжнародного.
Так, більшість міжнародних документів закріплюють загальне правило, що визначає міжнародний характер відносин. Наприклад, ч. 1 ст.
1 Конвенції ООН «Про договори міжнародної
купівлі-продажу товарів» 1980 р., укладена у Відні, визначає міжнародний характер договірних
стосунків з акцентом на третій згаданий вище
елемент: «сторонами, комерційні підприємства
яких знаходяться у різних державах» [10, с. 196]
та виключає застосування першого (ч. 3 цієї
статті), а другий ігнорує. Тобто «комерційне підприємство» відповідно до смислу і принципів
цієї конвенції розуміється не як суб’єкт чи об’єкт
права, як це є в більшості випадків в українському законодавстві, а – як комерційна діяльність,
тобто сукупність певних юридичних і фактичних
дій (правочинів, квазіправочинів тощо). Останнє
поняття комерційного підприємства як відповідної діяльності в українському законодавстві використовується в ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж».
Та зауважимо, що Віденська конвенція, яка
присвячена матеріально-правовому регулюванню міжнародної купівлі-продажу товарів, хоч і
не прямо, а опосередковано у певних випадках
допускає вільний вибір права, якщо взяти до уваги ч. 2 ст. 7: «Питання, що стосуються предмета
регулювання даної Конвенції, які прямо в ній не
вирішені, підлягають вирішенню у відповідності із
загальними принципами, на яких вона заснована, а
при відсутності таких принципів – у відповідності з
правом, що застосовується в силу норм міжнародного приватного права» [10, с. 198].
Прямо вільний вибір права при укладенні
договорів купівлі-продажу товарів визначений у
колізійних конвенціях, наприклад, у ст. 7 Гаазької конвенції «Про право, що застосовується до
договорів міжнародної купівлі-продажу товарів»
1986 р., яка аналогічно до Віденської конвенції
визначає іноземний елемент через поняття комерційного підприємства.
У національному праві, враховуючи те, що
автономія волі, як правило, закріплюється в за-
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конах про міжнародне приватне право або в
окремих розділах цивільних кодексів, норми
яких регулюють «міжнародні невладні відносини, ускладнені іноземним елементом» [12, с.9],
то предметом автономії волі (автономії сторін,
вільного вибору права) автоматично повинні бути відносини, що не виходять за рамки предметного складу міжнародного приватного права.
При цьому, наприклад, зважаючи на преамбулу
МПрП-Закону, в якій визнаються міжнародними
приватними – «приватноправові відносини, які
хоча б через один із своїх елементів пов’язані з
одним або кількома правопорядками, іншими, ніж
український правопорядок» [1], а також абз. 1 п. 2
ч. 1 ст. 1 цього закону – до предметного складу
українського міжнародного приватного права
включаються приватні відносини хоча б з одним
іноземним субелементом, в т.ч. таким, як комерційне підприємство. Про останнє свідчить тлумачення абз. 4 п. 2 ч. 1 ст. 1 МПрП-Закону, в якому
йдеться про таку ознаку, як юридичний факт. Зрозуміло, що для застосування принципу автономії
волі із правила про достатність одного субелементу
іноземного елементу винятку в законі немає.
Отже, із викладеного опису правового регулювання приватних відносин можна зробити
висновок про те, що в Україні при відсутності
іноземного елементу МПрП-Закон не застосовується, так само як не застосовується й іноземне
право, в т. ч. на підставі автономії волі. Український законодавець, у ч. 6 ст. 5 МПрП-Закону,
розв’язує проблему загальних умов застосування
автономії волі досить чітко і лаконічно: «вибір
права не здійснюється, якщо відсутній іноземний
елемент у правовідносинах»[1], тобто вибір права дозволяється винятково до відносин, що мають міжнародний (приватний) характер, і не допускається при приватноправових відносинах,
що мають суто внутрішній характер. Аналогічно
розв’язується дана проблема колізійним законодавством багатьох країн світу.
Однак така ситуація не є категорично прийнятною. Так, «згідно з п. 3 ст. 3 Римської конвенції, той факт, що сторони обрали іноземне
право (навіть якщо це поєднується з вибором суду, але всі інші елементи, що мають значення для
ситуації під час вибору права, пов’язані тільки з
однією країною), не перешкоджає застосуванню
імперативних норм права цієї країни» [2, с.118].
Указане положення означає, що Римська конвенція допускає незначні обмеження умов для застосування автономії волі, яка набуває майже
абсолютного значення, оскільки при створенні
конвенції «експерти навели приклади справ, у

яких вибір іноземного права сторонами був повністю виправданим, хоча ніяких інших елементів
не існувало. Цей підхід визнали добре обґрунтованим і, з рештою, дозволили сторонам договору, всі елементи якого пов’язані з однією країною, обирати в якості застосовуваного іноземне
право з урахуванням того, що такий вибір не повинен виключати застосування імперативних
норм тієї країни, в якій локалізовані всі елементи
договору» [7, с. 407]. Аналогічний підхід відомий і національно-правовому регулюванню колізійних відносин, наприклад, у Німеччині, відповідно до абз. 3 ст. 27 Вступного закону до німецького ЦК, який допускає вибір права, навіть
коли «обставини справи пов’язані тільки з однією державою» [8, с. 279]. «При цьому імперативні норми національного права мають пріоритет
перед обраним сторонами правом» [6, с. 144].
Зрозуміло, що питання про те, як бути у
випадку, коли іноземний елемент при виборі застосовного права був наявний, а пізніше відпадає, залежить від ставлення до автономії волі в
цілому. Але якщо автономія волі характеризується абсолютними ознаками, то припинення
іноземного елементу не буде впливати на уже
здійснений вільний вибір права. У протилежному
випадку питання може бути позитивно вирішене з
погляду дійсності існуючого вибору права шляхом
тлумачення відповідних правових норм. Ідеться,
насамперед, про те, що вчинений вибір є таким
юридичним фактом, умови для недійсності якого,
як і згаданий правовий наслідок, мають бути прямо
визначені в законі. Якщо вони не визначені, то вільний вибір права після відпадання іноземного
елементу має визнаватися правопорядком. Детальніше дослідження питання «іноземного елементу»
виходить за рамки даної роботи.
Крім загальної умови застосування автономії волі, в міжнародному приватному праві є
також особливі (спеціальні) умови, які за своєю
суттю є попередніми або побічними питаннями,
що виникають тоді, коли ставиться основне колізійне питання, незалежно від того, як воно вирішується: на основі lex voluntatis або шляхом застосування відповідної імперативної колізійної
норми. Найбільш суттєвими спеціальними умовами застосування автономії волі є питання про
суб’єкти та часові рамки її реалізації.
Питання про суб’єкти автономії волі розпадається на дві частини: про сторони відповідного
відношення, в якому визнається вільний вибір права, та про проблему третіх осіб при цьому.
Проблема сторін у контексті автономії волі
розв’язується в цілому в рамках розгляненого
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вище питання іноземного елементу, оскільки це,
узявши до уваги, наприклад, абз. 2 п. 2 ч. 1 ст. 1
МПрП-Закону: «хоча б один учасник правовідносин є іноземцем, особою без громадянства або
іноземною юридичною особою» [1], форма, або
субелемент іноземного елементу. Із вищевикладеного зрозуміло, що для вільного вибору іноземного
права не потрібно, що хоча б один учасник відповідних правових відносин був іноземцем. Водночас
у даному випадку особливе значення має питання
про цивільну дієздатність, яка є необхідною умовою для застосування автономії сторін.
Більш складна проблема – питання третіх
осіб з погляду вибору застосування іноземного.
Про це свідчить хоча б те, що як у міжнародному, так і в національному праві існує спеціальне
регулювання цієї проблеми. Так, п. 3 ст. 11. Вибір права Загальних положень закону Ліхтенштейну «Про міжнародне приватне право» констатує: «Правовому положенню третьої особи наступним вибором права шкода не спричиняється» [7, с. 407]. Аналогічне правове регулювання
існує в п. 2 ч. 5 ст. 5 МПрП-Закону, при цьому
проблема в українському законі так само стосується обмеження або порушення прав третіх осіб
не взагалі, а з певного моменту, що є традиційним підходом до розв’язку даної проблеми.
У міжнародних джерелах, наприклад, згідно
з п. 2 ст. 7 згаданої вище Гаазької конвенції «Будьяка зміна сторонами застосовуваного права після
укладення договору не наносить шкоди формальній дійсності договору або правам третіх осіб» [5,
с. 257]. Аналогічну норму також містить і п. 2 ст. 3
Римської конвенції, про яку також ішлося вище.
Проблема часу має значення не тільки при
визнанні права третіх осіб, але й у ширшій площині. Йдеться про те, що питання про умови застосування автономії сторін містить у собі ще
однин важливий момент: коли може бути зроблений вибір права?
У деяких країнах (ФРН, Швейцарія) вибір
права (або заміна раніше здійсненого вибору)
допускається в будь-який час, тобто при укладанні договору, на різних етапах його виконання,
у процесі арбітражного вирішення спору. В інших країнах (Угорщина, Італія) вимагається, щоб
вибір був зроблений під час укладання угоди [3,
с. 47]. В Україні положення про те, що «вибір
права країни або зміна раніше обраного права
можуть бути здійснені сторонами у будь-який
час, зокрема, при вчиненні правочину, на різних стадіях його виконання тощо» (ч. 5 ст. 5
МПрП-Закону) [1], можна інтерпретувати тільки
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так, що відповідна норма визнає необмежену часовими рамками автономію сторін.
Міжнародно-правова уніфікація часової
проблеми автономії волі не відрізняється від наведеного вище національного регулювання. Так,
відповідно до п. 2 ст. 7 Гаазької конвенції «Про
право, застосовуване до договорів міжнародної
купівлі-продажу товарів», «сторони можуть у
будь-який час домовитися про підпорядкування
договору в цілому або його частини якомунебудь іншому праву, крім права, яким він регулювався раніше, незалежно від того, що право,
яке раніше регулювало цей договір, було обране
сторонами» [5, с. 257].
Що ж стосується практики, то вона також
займає позитивну позицію щодо можливості
здійснення автономії сторін у будь-який час,
навіть під час розгляду спору в суді (арбітражі),
про що, зокрема, свідчить справа МКАС при
ТПП України № 8 від 21.02.2003 року: «Згідно з
наданою Арбітражному суду мировою угодою,
підписаною в засіданні Арбітражного суду ..
«Матеріальним правом, що регулює контракт №
54 від 6 травня 1999 р., є матеріальне право
України»» [9, с. 96-97].
Підсумовуючи, насамперед, скажемо про
те, що визнання автономії правопорядком є необхідною передумовою до здійснення її сторонами в конкретному виді правовідносин. Вибір
права сторонами договору, ускладненого іноземним елементом, стосується лише питань взаємних відносин сторін договору, тобто зобов’язального статуту правочину, і не стосується
третіх осіб і публічних інститутів. Отже, ні національний, ні міжнародний закони, як правило, не
обмежують сторони часовими рамками щодо
застосування автономії волі. Не є винятком і розглянена вище проблема обмеження чи порушення прав, які набули треті особи до моменту вибору права, або зміна раніше обраного права
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S.M. Zadorozhna
A terms of administration of the autonomy of will in the international private law
Summary
In given clause is discoverer the problem of a terms of choice by the parties of agreements the
regulating law. The author gives the characteristic to the sights of scientific from different legal systems
according to this problem, the attitude of foreing and national systems of law on the given problem.
Key words: international private law, autonomy of will, principle, conflict of law norm.

С.М. Задорожная
Условия применения автономии воли сторон в международном частном праве
Аннотация
В статье исследуется вопрос условий выбора сторонами применимого права. Исследуются
взгляды ученых разных правовых систем, приводятся условия зарубежных и национальной систем
права.
Ключевые слова: международное частное право, автономия воли, принцип, колизионноправовая норма.
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СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ
ЯК ДЖЕРЕЛО МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Автори доводять, що хоча офіційно прецедент і не є джерелом права в Україні, але у правозастосовчій практиці він фактично існує і вимагає законодавчого оформлення. Показано недоцільність сліпого дублювання зарубіжних традицій прецедентного правозастосування. Зате встановлено формування судового прецеденту з «українським
обличчям». Зокрема, розкрито перспективність розвитку на законодавчому рівні концепції jurisprudence constante.
З'ясована пріоритетна роль Конституційного Суду у становленні прецедентного права в Україні.

Постановка проблеми. Протягом останніх
років виникає багато дискусій щодо ролі прецеденту в українському законодавстві. Згідно нашої доктрини судова та арбітражна практика не є
джерелом права в Україні. Але дані погляди на
сьогодні вже застаріли і не відповідають сьогоднішнім реаліям. Хоча офіційно прецедент і не є
джерелом права, але на практиці спостерігається
дещо інша ситуація.
Ступінь наукової розробки. Проблема застосування судової практики як джерела міжнародного приватного права (МПрП) України, вже
порушувалася у працях М.М. Богуславського,
Л.Н. Галенської, Г.К. Дмитрієвої, Д.В. Задихайло,
В.П. Звєкова, В.М. Корецького, С.Б. Крилова, Л.А.
Лунца, Н.І. Маришевої, Г.К. Матвєєва, Р.А. Мюллерсона, І.Б. Новицького, І.С. Перетерського, А.А.
Попова, О.О. Рубанова, Ю.А. Тихомирова, А.Г.
Хачатуряна, вчених країн Західної Європи, Великобританії та США: Ж. Азема, А. Блекмана, Д.
Дайсі, М. Іссада, Е.Клейна, М. Лакатоша, Дж. Морріса, П. Норта, Л. Раапе, Дж. Чешира та інших.
Мета статті полягає у з’ясуванні ролі та значення прецеденту як джерела міжнародного приватного права для українського законодавства.
Виклад основного матеріалу. Судова та
арбітражна практика — це погляди суддів на певне питання, зафіксовані у рішеннях суду (судові
прецеденти) [10, с.25]. Вони мають вирішальне
значення для з’ясування судами аналогічних питань у майбутньому. Судова й арбітражна практика є джерелом права у державах "сім'ї загального права". Розгорнена система судових прецедентів склалася у Великобританії. Менше застосовується це джерело права у США. Англійські
прецеденти суттєво вплинули на формування
прецедентних правил Австралії, Канади, ПАР,
Ізраїлю, Японії, Таїланду та деяких інших країн.
Але хоча судові прецеденти і є джерелом права в
цих правових системах, їхня питома вага порівняно з прецедентною системою Великобританії
чи США значно менша. Керівні судові рішення
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виявляють чинне право, формують його. Переважно це рішення у справах з іноземними фірмами та іноземними особами, які стосуються питань власності, капіталу, інвестицій. У країнах,
де судова й арбітражна практика є джерелом
права, спостерігається тенденція до регулювання
правовідносин з "іноземним елементом" через
застосування саме судових прецедентів, а не законодавчих норм. Це пояснюється, зокрема, тим,
що судовим прецедентам легше, ніж нормам
права, дати різне тлумачення.
Дещо інший характер судової та арбітражної
практики в державах "сім’ї континентального права". Тут вона може здійснювати суттєвий вплив на
правотворчість тлумаченням законів, як у Франції;
або ж рішення суду розглядаються як додаткове
джерело права, як у Скандинавських країнах. У більшості з цих держав значення мають не стільки судові рішення з окремих справ, скільки узагальнення
судової практики з певних категорій таких справ.
В Україні судова й арбітражна практика не
визнається джерелом права, в т. ч. міжнародного приватного. Проте тлумачення правових норм
за допомогою судової практики має місце і в
правовідносинах з "іноземним елементом".
Заперечення, а точніше ігнорування судової
практики як джерела права, залишилось нам у спадок з радянських часів (у недалекому минулому
прецедент як джерело права застосовувався тільки
у країнах англо-американської системи права, можливість його запровадження на теренах колишнього СРСР оцінювалося виключно негативно).
Сучасне ж порівняльне правознавство навряд чи
дозволить нам погодитися з правильністю такого
твердження. Оскільки в країнах континентального
права (Німеччині, Франції, Нідерландах, Швейцарії), на які Україна традиційно орієнтується у своєму правовому розвитку, – якщо не в самому тексті
закону, то принаймні в сучасній правовій доктрині,
ніхто не заперечуватиме правотворчу роль судів.
Перші кроки до визнання судового прецеденту джерелом права в Україні вже зроблено:
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вважаються джерелами права прецеденти, створені Європейським Судом з прав людини. Такого
висновку можна дійти з аналізу змісту низки
прийнятих нормативно-правових актів та підписаних міжнародно-правих документів. Так, згідно із ст. 46 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод 1950 р., державиучасниці (зокрема, Україна) зобов’язуються виконувати рішення Європейського Суду з прав
людини в будь-яких справах, у яких вони є сторонами. А в ст. 17 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав
людини» № 3477-IV від 23 лютого 2006 р. наголошується, що суди України застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Європейського
Суду з прав людини як джерело права [6]. Ці та
інші зміни в законодавстві винесли на перший
план питання можливості застосування прецеденту
як джерела права рішень національних судів.
Визнаючи вагоме значення актів Верховного Суду України (ВСУ) для здійснення правосуддя, вчені досі намагаються уникати вживання
щодо них словосполучення «джерело права»,
оскільки суд в Україні формально не наділений
правотворчою функцією, а отже, не може займатися правотворчістю. Однак, як правильно зазначають юристи, саме він може і здатен усунути такі
проблеми правозастосування, як дуалізм правових
норм, суперечності між нормами права і нормами
моралі, прогалини в праві та законі. Адже, попри
законодавчу неврегульованість і неоднозначність
цього питання, важливість постанов пленумів
ВСУ, тлумачень закону в оглядах судової практики, рішень вищого суду у конкретних справах класично сприймаються як приклади для здійснення
правосуддя, а сформульовані в них положення
тлумачать, а іноді доповнюють зміст нормативноправових документів всіх рівнів. Втім можна погодитися з окремими авторами, які цілком обґрунтовано відносять їх до прецедентного права [8].
Прецедент (від лат. prаесеdens – той, що
передує) – це поведінка в певній ситуації, яка
розглядається як зразок при аналогічних обставинах [9, с.358]. Сутність судового прецеденту
полягає у наданні нормативного характеру актам
суду. У зв’язку з чим під судовим прецедентом
часто розуміється рішення суду у конкретній
справі, яке є обов’язковим при розгляді аналогічних справ у майбутньому. Прецеденти поділяють на обов’язкові і переконливі. До обов’язкових відносять рішення всіх вищестоящих судів,
які не були переглянуті чи змінені, а до переконливих відносять судові рішення, які судді зобов’язані брати до уваги, але не зобов’язані їх

виконувати. Будь-яке рішення суду поділяється
на дві частини:
«ratio decidendi» і «obiter
dictum». Проте обов’язковим для судів є не все
рішення, а тільки суть правової позиції суду, на
підставі якої постановляється рішення («ratio
decidendi»). Якщо проаналізувати існуючу судову практику, то стає очевидним, що акти ВСУ
вже давно відіграють значення судового прецеденту для нижчих судів. Адже узагальнення судової практики та керівні роз’яснення щодо питань застосування законодавства є його правовою позицією щодо того чи іншого праворозуміння. Й хоча ці керівні роз’яснення офіційно не
визнано джерелом права, вони є обов’язковими
для судів усіх інстанцій. І на практиці непоодинокими є випадки, коли судді роблять у своїх
рішеннях посилання на акти ВСУ.
Міжнародний комерційний арбітражний
суд при торгово-промисловій палаті під час розгляду спорів і прийняття рішень, як показує
практика, може керуватись у своїй діяльності
звичаями та прецедентами.
Якщо ж говорити про Конституційний Суд
України (КСУ), то прецедентний характер його
рішень не викликає сумнівів. Варто хоча б згадати Рішення КСУ № 13-рп/2000 від 16 листопада
2000 р. у справі № 1-17/2000 за конституційним
зверненням громадянина Солдатова Геннадія
Івановича щодо офіційного тлумачення положень ст. 59 Конституції України, ст. 44 КПК
України, ст.ст. 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право
вільного вибору захисника), яким фактично було
змінено положення Кримінально-процесуального
кодексу щодо можливості участі як захисників у
кримінальному процесі не тільки адвокатів, а й
інших фахівців у галузі права.
Тобто в Україні вже досить тривалий час у
правозастосовчій практиці фактично існує судовий прецедент, хоча офіційно це не визнавалося
до прийняття згаданого ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського
суду з прав людини». Він існує об’єктивно і потребує законодавчого оформлення.
Водночас не варто сліпо дублювати зарубіжні традиції правозастосування, це має бути
судовий прецедент з «українським обличчям».
Адже судові прецеденти – це не ідеальні джерела
права (як і правова норма), їм властива певна суперечливість, оскільки бувають випадки, коли
суди по-різному вирішують однакові питання.
Крім того, вітчизняні суди не наділені правотворчою функцією, й цей факт не можна ігнорувати.
Тому потрібно на науковому рівні ґрунтовно до-
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слідити можливості та межі застосування судових
прецедентів як джерел права в Україні; визначити
їх вплив на правозастосовчу діяльність; спрогнозувати можливі переваги та недоліки надання актам
вищих судів України статусу джерел права. І тільки все зваживши, поступово запроваджувати відповідні зміни, можливо, як експеримент (приміром,
спочатку можна було б надати статусу джерела
права постановам Пленуму Верховного Суду
України, попередньо запровадивши ефективну
процедуру їх прийняття), а потім, якщо отримаємо
позитивний результат, – як загальне правило.
Однак, коли йдеться про застосування судового прецеденту, то під час впровадження цього права, законодавець і судді, скоріш за все, зустрінуться із необхідністю повністю чи значно
перетворити всю правову систему України.
У правових системах, у яких застосовується
доктрина stare decisis (від лат. «дотриматись того,
що вже вирішено»), судді висловлюються, що доктрина має певні особливості. Вона, зокрема, не
стосується dictis та ratio decidendi , тобто вона не
стосується того, «що було сказано», та того, «як
було вмотивовано». Доктрина є важливою лише
для рішення (оскільки decisis означає рішення),
тобто для деталізованого юридичного наслідку,
який іде на деталізованою групою фактів. Відповідно, значна частина правових систем не визнає доктрину, оскільки вона суперечить праву суддів
тлумачити закон і праву законодавця творити закон.
Можна припустити, що введення доктрини
одразу призведе до суперечки і з Конституцією
України [1], зокрема, статтею 8 (верховенство
права). Також виникне суперечка із ст. 129 Конституції України (судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону).
Існує правова дискусія щодо переваг і недоліків при застосуванні доктрини у правовій системі. Так звані мінімалісти відстоюють точку зору,
що прецедент робить рішення «передбачуваним».
Інша точка зору полягає в тому, що доктрина дозволяє суддям, які не були обрані народним голосуванням, творити закон, а також те, що доктрина
захищає неправильно вирішені справи. Мінімалісти ж наполягають на тому, що законодавець, якщо
він цього забажає, може змінити прецедент законом. Критики доктрини також часто обвинувачують конкретних суддів у тому, що вони застосовують доктрину селективно, застосовуючи лише ті
прецеденти, з якими вони згодні, та ігноруючи ті, з
якими вони не згодні.
Очевидно, для уникнення непотрібних правових дискусій та правових колапсів у зв'язку із
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тим, що доктрина за суттю суперечить вітчизняній
правовій системі та мало знайома юристам, доцільно розвивати інші способи досягнення єдності
судової практики. Зокрема, можна розвивати на
законодавчому рівні концепцію jurisprudence constante, яка визнається багатьма системами континентального права і полягає в тому, що довга серія
рішень, в яких застосовувалась норма права, стає визначальною для всіх наступних рішень. У деяких країнах такі «прецеденти» встановлюють вищі суди.
Судова правотворчість — особливий вид
правотворчості. Не можна обминути мовчанкою
думку деяких учених про те, що особливим видом
правотворчості є судова правотворчість. У романогерманській сім'ї правових систем діяльність верховних судів має конкретизуючий, а не правотворчий характер: вони виносять провідні роз'яснення
щодо правильного застосування вже чинних правових норм і не містять нових норм права. Відповідно до ст. 40 Закону України «Про судоустрій»,
провідні роз'яснення Пленуму Верховного Суду є
обов'язковими для судів, інших органів і посадових осіб, які застосовують закон [4]. Офіційно такі
роз'яснення не мають нормативно-правового характеру і не визнаються джерелом права. Суд — правозастосовний, а не правотворчий орган.
Водночас маємо визнати, що у певних ситуаціях у країнах романо-германської правової
системи судді «черпали» право безпосередньо з
життя, і навіть конкурували в цьому із законодавцем. Не виділяючи судової правотворчості як
особливий вид правотворчості в країнах континентального права, відзначимо, що в них (у тому
числі в Україні) є тенденції до розвитку, хоча і
скромного, елементів судової правотворчості.
Будь-яке судове рішення, що ґрунтується,
наприклад, на аналогії закону або на загальних
принципах права, може сприйматися судами після проходження рішення через касаційну інстанцію як фактичний прецедент.
Останнім часом у наукових колах України
активізувалося відстоювання ідеї про судову нормотворчість. На думку його прихильників, судова правотворчість має стати найефективнішим
засобом для того, щоб, по-перше, заповнювати
прогалини в законодавстві; по-друге, покласти
край знеціненню підзаконних актів; по-третє,
усунути суперечності в чинному законодавстві.
У перспективі конкретні судові рішення в
Україні можуть одержати владні функції і бути
поширеними на широке коло аналогічних ситуацій,
тобто набути сили й авторитету норми права.
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Отже, в Україні де-факто існує судовий
прецедент, проте він не має офіційного законодавчого визнання.
З одного боку, визнання законодавчих повноважень у суду призводить до ігнорування принципу поділу влади, з іншого — принцип поділу
влади не може виключати внесок суду до правотворчості, наявність у нього специфічних нормотворчих функцій, зумовлених необхідністю постійно враховувати поступ соціального життя.
Висновки. Можна сказати, що судова практика набуває все більшого значення в Україні, а
суди закладають основи правових норм, насамперед у вигляді юридичних актів судових органів. До
них передусім належать рішення Конституційного
Суду, які здатні набувати нормативно-правового
характеру і спричиняти юридичні наслідки загального значення. Конституційний Суд здійснює офіційне тлумачення закону, у результаті якого не
лише скасовуються окремі його положення, але й
встановлюються нові нормативні розпорядження.
Внаслідок цього Конституційний Суд перетворюється на суб'єкт законодавчої діяльності. Що стосується актів ВСУ, то, наприклад, спочатку можна
було б надати статус джерела права постановам
Пленуму ВСУ, попередньо запровадивши ефективну процедуру їх прийняття.
Отже, можливо, треба не повністю змінювати правовий підхід, а вдосконалити існуючу
практику надання роз'яснень вищими судами в
рамках концепції jurisprudence constante.
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Precedent as a source of international private law of Ukraine
Summary
The authors prove that although precedent is not officially a source of law in Ukraine, but in law
enforcement practice it actually exists and needs a legislative arrangement. The irrationality of a blind
duplication of foreign traditions of the precedent enforcement is shown in a clause. Instead, a formation of
judicial precedent with the "Ukrainian face" is set. In particular, availability of the development of the
concept of jurisprudence constante on the legislative level is revealed.
О.В. Руденко, И. Четвертынивский
Судебный прецедент как источник международного частного права Украины
Аннотация
Авторы доказывают, что хотя официально прецедент и не является источником права в Украине, но
в правоприменительной практике он фактически существует и требует законодательного оформления.
Показана нецелесообразность слепого дублирования зарубежных традиций прецедентного правоприменения. Зато установлено формирование судебного прецедента с «украинским лицом». В частности, раскНауковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 492. Правознавство.
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рыта перспективность развития на законодательном уровне концепции jurisprudence constante. Выяснена
приоритетная роль Конституционного Суда в становлении прецедентного права в Украине.
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Національна юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Харків
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЄС
ЩОДО ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ М’ЯСА І М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ
У статті говориться про недостатній рівень відповідності законодавства України у сфері регулювання відносин з виробництва та реалізації м'яса та інших м'ясних продуктів асquis communautaire. Зокрема, наявні суттєві термінологічні розбіжності, що стосуються основних понять, таких як м'ясо, м'ясні продукти тощо, а також
значні розбіжності у санітарних критеріях визначення придатності м’яса до споживання, контролі за харчуванням сільськогосподарських тварин, призначених для забою та ін.

Постановка проблеми. Тваринництво –
одна зі стратегічних галузей сільського господарства, розвиток якого у великій мірі визначає
продовольчу безпеку держави. Тваринницька
галузь – основний постачальник повноцінного
харчового білка, який є необхідною складовою
повноцінного раціону харчування людини і необхідний для будови тканин, органів і забезпечення всіх фізіологічних процесів у організмі
людини [9, с. 3]. Реальна продовольча ситуація
свідчить про істотне відставання України від розвинених країн, зокрема країн ЄС, за якісноструктурними характеристиками продовольчого
споживання. Так, за даними Продовольчої та
сільськогосподарської організації об’єднаних
націй (ФАО), фактичне споживання м’яса та
м’ясопродуктів у країнах ЄС становить 95 кг на
рік [2, с.44-46]. Для порівняння, фактичне споживання м’яса в Україні склало у 2006 році 39
кг. Цей рівень значно нижчий не тільки від рівня
країн ЄС, але й від норм здорового харчування,
рекомендованих Українським НДІ харчування
(83 кг. на рік) і становить лише 47% від рекомендованого обсягу [3, с. 205-206].
Мета статті – аналіз відповідності законодавства України вимогам права ЄС у сфері виробництва та реалізації м’яса і м’ясних продуктів.
Виклад основного матеріалу. До виробництва та реалізації м’яса та м’ясних продуктів у
ЄС застосовуються загальні вимоги щодо безпеки харчових продуктів (акти, що регулюють здоров’я, харчування та добробут тварин, забруднення та інший вплив навколишнього середовища), а також спеціальні вимоги до безпеки саме
м’яса та м’ясних продуктів.
В Україні законодавство у зазначеній сфері
менш структуроване, ніж у ЄС, і деякі норми
щодо виробництва м’яса включено до нормативно-правових актів, що регулюють безпеку харчових продуктів. Отже, до нормативно-правових
актів, що регулюють безпеку харчових продуктів

у цілому, а також установлюють вимоги до виробництва та реалізації м’яса і продуктів з нього,
належать: Закони України «Про якість та безпеку
харчових продуктів і продовольчої сировини»,
«Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію,
знищення або подальше використання неякісної та
небезпечної продукції», «Про державну підтримку
сільського господарства України», «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин», «Про захист тварин
від жорстокого поводження», «Про ветеринарну
медицину», «Про державне регулювання імпорту
сільськогосподарської продукції» та ін.
Українське законодавство містить аналогічні європейським вимоги до ідентифікації та реєстрації тварин, захисту тварин від жорстокого
поводження, умов утримання та транспортування тварин, забою тварин, огляду тварин до забою, експертизи м’яса після забою, вимоги до
визнання харчових продуктів безпечними та ін.,
хоча певні вимоги менш деталізовані (наприклад, у
ЄС діє Регламент Ради (ЄС) від 22 грудня 2004 року №1/2005 про захист тварин протягом транспортування та пов’язаних з ним операцій [11], а в
Україні захисту тварин при транспортуванні присвячена лише ст. 11 Закону України «Про захист
тварин від жорстокого поводження» [1]). Крім того, незважаючи на значний прогрес, досягнений у
гармонізації законодавства України з законодавством ЄС, усе ще існують і певні невідповідності.
На даний момент у ЄС політика безпеки
харчових продуктів базується на ряді принципів,
установлених чи оновлених на початку нового
тисячоліття.
Україна прагне запровадити такі ж високі
стандарти у сфері безпеки харчових продуктів,
як і ЄС. Одним із перших кроків у сфері гарантування безпеки м’яса та продуктів з нього є реєстрація та ідентифікація тварин. Уперше у законодавстві України норми щодо необхідності ідентифікації сільськогосподарських тварин закріплено в Законі України «Про племінну справу в
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тваринництві» в редакції Закону від 21 грудня
1999 р. [2]. Обов'язок власників сільськогосподарських тварин щодо їх ідентифікації закріплено також у Законі України «Про ветеринарну
медицину» відповідно до змін, внесених 15 листопада 2001 року [3].
Наступний аспект безпеки виробництва
м’яса стосується забою тварин і виробництва
м’яса. Перш за все, законодавство ЄС містить
більш чітке визначення терміна «м'ясо». Відповідно до п. 1.1 Додатку І до Регламенту (ЄС) №
853/2004 від 29 квітня 2004 року, що встановлює
спеціальні гігієнічні правила для гігієни харчових продуктів тваринного походження [13], поняття «м'ясо» означає їстівні частини тварин, зазначених у пунктах 1.2-1.8 Додатку, включаючи
кров. Пункти 1.2-1.8 містять перелік таких тварин, до яких віднесено домашніх копитних, домашніх птахів, кролячих, диких тварин і птахів, а
також диких тварин і птахів, вирощених на фермі. Також необхідно звернути увагу на визначення м’яса, що подається для цілей маркування харчових продуктів і наведене у Директиві Комісії
від 26 листопада 2001 року №2001/101/ЄС, яка
вносить зміни до Директиви Європейського парламенту та Ради №2000/13/EC про наближення
законів країн-членів, що стосуються маркування,
надання інформації про та рекламування харчових продуктів [14]. У Директиві Комісії
№2001/101/ЄС зазначено, що визначення м’яса,
яке використовується з метою гігієни харчових
продуктів, не відповідає сприйняттю споживачами поняття «м'ясо» і не надає споживачам інформації щодо характеристик продукту, позначеного цим терміном. Додаток до Директиви Комісії
№2001/101/ЄС визначає термін «м'ясо» для цілей
маркування харчових продуктів як скелетні м’язи
видів ссавців та птахів, що придатні для споживання людиною, зі сполучною тканиною, яку вони
природно містять чи яка прилягає до них, у яких
загальний вміст жиру та тканин не перевищує
встановлених показників. Продукти, що підпадають під визначення «м'ясо механічної обвалки», не
віднесені до цього визначення. Діафрагма та жувальні м’язи віднесені до поняття «м'ясо», а серце,
язик, м’язи голови (за винятком жувальних), м’язи
зап’ястків, хрящі та хвіст не включені.
Закон України «Про безпечність та якість
харчових продуктів» визначає м'ясо як всі їстівні
частини тварини [4], при цьому, на відміну від
законодавства ЄС, не зазначено, яких саме тварин і які саме частини тварин. Крім того, у розділі 2 Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи
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м'яса та м'ясних продуктів [6], надалі – Правила,
містяться визначення, що не відповідають визначеному Законом України та законодавством ЄС
терміну «м'ясо» – термін «м'ясо» тут визначається як туша, півтуша, четвертина або її частина,
що являє собою сукупність м'язової, жирової,
сполучної тканин з кістками. Зазначене поняття
не охоплює внутрішні органи, які виокремлено в
поняття «лівер». Визначення термінів «свіже м'ясо», «рублене м'ясо», «м'ясні напівфабрикати»,
наявних у Регламенті (ЄС) № 853/2004, в Правилах відсутні, наведено лише термін «обвалене
м'ясо» – це м'ясо, відокремлене від кісток. Тобто
у сфері регулювання відносин з виробництва і
реалізації м'яса у законодавствах України та ЄС
наявні термінологічні розбіжності, що, безумовно, ускладнюватиме процес адаптації.
Що стосується ветеринарно-санітарних вимог до виробництва м'яса, то вони у законодавстві України та праві ЄС здебільшого подібні.
Стаття 5 та Додаток I до Регламенту (ЄС) Європейського парламенту та Ради від 29 квітня 2004
року №853/2004, який встановлює спеціальні
правила гігієни харчових продуктів тваринного
походження [13], передбачає такі етапи перевірки м’яса: перевірка інформації про корми, якими
відгодовувалися тварини; ветеринарний огляд до
забою; перевірка дотримання законодавства про
добробут тварин при їх перевезенні та забої;
огляд туші та нутрощів після забою; перевірка
щодо відсутності попадання речовин, що несуть
ризик, при забої; лабораторна перевірка зразків
м’яса. Якщо при проведенні контролю не виявлено ніяких відхилень від норми, на тушу ставиться ветеринарне клеймо, що посвідчує придатність м’яса до споживання.
В Україні Правилами врегульовано проведення передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та
м'ясних продуктів. Проведення ветеринарної передзабійної експертизи в Україні провадиться
так: перевірка ветеринарного свідоцтва, де зазначено дані про планові діагностичні дослідження, благополуччя тварин щодо заразних
хвороб, а також останні терміни застосування
антибіотиків, стимулювальних препаратів тощо;
ветеринарний огляд перед забоєм; ветеринарносанітарна оцінка м'яса та інших продуктів забою;
лабораторні дослідження м’яса. Після проведення ветеринарно-санітарної експертизи м'ясо клеймується відповідно до Інструкції з клеймування
м’яса, затвердженої Наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від
12 червня 1997 року №19 [7]. Відповідно до Ін-
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струкції, клеймування м'яса засвідчує придатність
м'яса для харчування людей та зазначає категорію
вгодованості. При необхідності м'ясо маркують
штампами, які визначають порядок використання,
знешкодження чи знищення м'яса.
Отже, можна зробити висновок, що в основному правила проведення ветеринарної експертизи при забої тварин у законодавстві України та
ЄС збігаються. І в Україні і в ЄС реалізація і використання м'яса та інших продуктів забою тварин (птиці), що не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи та отриманих від тварин, що
не піддані передзабійному огляду в установленому
порядку, забороняється; встановлено вимоги щодо
порядку проведення огляду тварин до забою та
проведення експертизи м’яса після забою, визначено переліки хвороб, за яких м'ясо вважається непридатним для споживання людиною та ін. Незважаючи на це, є певні відмітності у вимогах щодо
визначення придатності м’яса для споживання.
Так, за загальним правилом, у ЄС вважається непридатним для споживання м'ясо тварин,
уражених хворобами зі списку «А» та «Б», визначеного Міжнародним епізоотичним бюро.
Винятки складають: м'ясо тварин, уражених цистицерками, – лише неуражені цистицерками частини після обробки холодом; м'ясо тварин, хворих туберкульозом, – якщо туберкульозом вражено лімфовузли одного органу або в частині
туші, лише уражений орган або частина каркасу
вважатимуться непридатними для вживання;
бруцельозом – якщо відсутні ураження, але є позитивна реакція або реакцію на це захворювання
не можна визначити, вим’я, статеві органи та
кров вважаються непридатними для споживання
людиною [15, Додаток 1].
Важливим аспектом безпечності харчових
продуктів та інформування споживачів про їх
якість є маркування (етикетування). Загальні вимоги до пакування та маркування харчових продуктів у ЄС установлено Директивою Європейського парламенту та Ради від 17 липня 2000 року №2000/13/ЄС від 20 березня 2000 року про
наближення законів країн-членів, що стосуються
маркування, надання інформації про та рекламування харчових продуктів [16].
Відповідно до ст. 3 зазначеної Директиви,
при маркуванні харчових продуктів обов’язково
зазначається така інформація: назва, під якою
продукт продається; перелік інгредієнтів; вага
інгредієнтів у відсотковому значенні; для товарів, що продаються в упаковці, вага нетто; дата,
до якої продукт необхідно використати; будь-які
спеціальні умови зберігання чи споживання; на-

зва та адреса виробника чи пакувальника чи продавця; зазначення місця походження, якщо його
не зазначення може суттєво ввести споживача в
оману щодо справжнього місця походження продукту; інструкції з використання, якщо за її відсутності продукт неможливо використати належним чином. Маркування щодо поживної цінності здійснюється відповідно до Регламенту (ЄС)
Європейського парламенту та Ради від 20 грудня
2006 року №1924/2006 про позначення щодо поживності та значення для здоров’я харчових продуктів [17]. Зазначені загальні вимоги застосовуються до всіх харчових продуктів, при цьому,
встановлено спеціальні вимоги щодо маркування
продуктів, які містять м'ясо, та до маркування
яловичини та телятини. Так, Додатком до Директиви Комісії №2001/101/ЄС [14] встановлено
граничний вміст сполучної тканини та жиру у
м’ясі: у м’ясі ссавців (за винятком кролів та свиней) вміст жиру не може перевищувати 25%, сполучної тканини – також 25%; у м’ясі свиней жир не
може перевищувати 30%, а сполучна тканина –
25%; у м’ясі кролів та птахів жир не може перевищувати 15%, а сполучна тканина – 10%. Якщо порогові норми перевищено, а всі інші критерії відповідають визначенню «м'ясо», то при маркуванні
вміст м’яса знижується відповідно і зазначається
також вміст жиру та сполучної тканини.
Спеціальні вимоги щодо маркування яловичини встановлено Регламентом (ЄС) Європейського парламенту та Ради від 17 липня 2000 року №1760/2000, що встановлює систему ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та
стосується маркування яловичини та продуктів з
неї [18]. Відповідно до зазначеного Регламенту
при маркуванні яловичини обов’язково зазначається така інформація: код, що встановлює зв'язок між м’ясом та твариною чи групою тварин, з
яких м'ясо отримане; країну, в якій було забито
тварину, та номер ліцензії бойні; країну, в якій
м'ясо було порізане та номер ліцензії установи,
яка здійснила розрізання м’яса; країну, де тварина була народжена; країну, де тварина була вирощена/відгодована. Якщо яловичина походить з
тварини, яка була народжена, відгодована та забита в одній країні, ця інформація групується під
одним заголовком – «походження».
В Україні етикетування харчових продуктів
урегульовано ст. 38 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» [4], відповідно до якої усі харчові продукти, що знаходяться
в обігу в Україні, етикетуються державною мовою України та містять у доступній для сприймання споживачем формі інформацію про: назву
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харчового продукту; назву та повну адресу і телефон виробника, адресу потужностей (об'єкта)
виробництва, а для імпортованих харчових продуктів - назву, повну адресу і телефон імпортера;
кількість нетто харчового продукту в установлених одиницях виміру (вага, об'єм або поштучно);
склад харчового продукту у порядку переваги
складників, у тому числі харчових добавок та
ароматизаторів, що використовувались у його
виробництві; калорійність та поживну цінність із
вказівкою на кількість білка, вуглеводів та жирів
у встановлених одиницях виміру на 100 грамів
харчового продукту; кінцеву дату споживання
"Вжити до" або дату виробництва та строк придатності; номер партії виробництва; умови зберігання та використання, якщо харчовий продукт
потребує певних умов зберігання та використання для забезпечення його безпечності та якості;
застереження щодо споживання харчового продукту певними категоріями населення (дітьми,
вагітними жінками, літніми людьми, спортсменами та алергіками), якщо такий продукт може
негативно впливати на їх здоров'я при його споживанні. Отже, загальні вимоги до маркування
харчових продуктів в Україні відповідають вимогам законодавства ЄС, однак законодавство
України не містить спеціальних вимог до етикетування м’яса, передбачених законодавством ЄС.
Висновки. Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок про недостатній рівень відповідності законодавства України у сфері регулювання відносин з виробництва та реалізації
м'яса та інших м'ясних продуктів асquis
communautaire. Зокрема, наявні суттєві термінологічні розбіжності, що стосуються основних
понять, таких як м'ясо, м'ясні продукти тощо, а
також значні розбіжності у санітарних критеріях
визначення придатності м’яса до споживання,
контролі за харчуванням сільськогосподарських
тварин, призначених для забою та ін. Основним
засобом подолання вказаних протиріч вважаємо
прийняття спеціального Закону України «Про
м'ясо та м'ясні продукти», де мають знайти відображення основні вимоги законодавства ЄС у
сфері регулювання виробництва та реалізації
м'яса та іншої м'ясної продукції (останній проект
Закону «Про м'ясо та м’ясні продукти», що розглядався Верховною Радою, було знято з розгляду
16 грудня 2008 року [5]). На нашу думку, прийняття зазначеного закону є нагальною потребою
не лише з огляду на необхідність адаптації національного законодавства до вимог законодавства
ЄС у рамках інтеграційних процесів, але й для
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забезпечення ефективного регулювання вказаних
відносин усередині нашої держави.
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A.Y. Bogdan
Comparative description of legislation of Ukraine and YS in relation to a production
and realization of meat and meat products
Summary
In the article it is talked about the insufficient level of accordance of legislation of Ukraine in the field
of adjusting of relations from a production and realization of meat et al products of acquis communautaire. In
particular, there are substantial terminology divergences which touch basic concepts, such as meat products
and others like that, and also considerable divergences in the sanitary criteria of decision of fitness of meat to
the consumption, controls after the feed of agricultural zones, intended for a back wall but other
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ И ЕС
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Аннотация
В статье говорится о недостаточном уровне соответствия законодательства Украины в сфере
регулирования отношений по производству и реализации мяса и других мясных продуктов асquis
communautaire. В частности, имеющиеся существенные терминологические расхождения, которые
касаются основных понятий, таких как мясо, мясные продукты и т.п., а также значительные расхождения в санитарных критериях определения пригодности мяса к потреблению, контроле за питанием
сельскохозяйственных животных, предназначенных для забоя и др.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МИРОТВОРЧІСТЬ
У ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
У цій науковій статті питання діяльності Євросоюзу досліджуються в області забезпечення Об'єднаного Європейського полісу безпеки і захисту, у тому числі миротворча діяльність; співпраця Євросоюзу з НАТО у сфері посилення кризових ситуацій і конструкції системи Європейський безпеки. Окрема увага приділяється питанню співпраці
ЄС з Україною відносно його участь в системі Європейської безпеки і загальних миротворних дій.
Ключові слова: кризова ситуація, колективна безпека, Об'єднаний Європейський поліс безпеки і захисту,
сили швидкої реакції, миротворча діяльність.

Постановка проблеми. У новому тисячолітті людство зіткнулося з проблемою формування якісно нової системи міжнародних відносин на тлі стрімкого поширення процесів глобалізації, усвідомлення взаємної відповідальності
за мир та безпеку. Це створює об’єктивне підґрунтя для переосмислення ролі і місця держави,
впливових організацій, військово-політичних
союзів у сучасній моделі міжнародної та європейської безпеки. З огляду на це потребують перегляду проблемні питання щодо забезпечення
політико-економічної та військово-стратегічної
стабільності, розробки та запровадження адекватних форм і засобів реагування.
Сьогодення визначає нові обриси безпеки
ХХІ століття. Зростає роль регіональних систем
безпеки та співробітництва, набуває значущості
їх взаємодія з глобальними системами колективної безпеки. Військово-політична обстановка у світі багато в чому визначається мірою взаємної залежності держав у пошуку оптимальних шляхів
розв’язання військово-політичних проблем. При
цьому процеси трансформації відносин і наявність
спільних поглядів на зовнішню політику держав –
членів ЄС визначальні у формуванні нової архітектури безпеки в Європі та за її межами.
Європейський Союз – одне найвпливовіших політико-економічних об’єднань світу –
прагне зміцнити свою роль як повноправного
суб’єкта геополітики (про що свідчить активізація військової та миротворчої діяльності ЄС).
Визначаючи актуальність даного наукового
дослідження, відзначимо, що сьогодні відбувається складний процес формування у суспільній
свідомості ставлення до ключових для нашої
держави процесів: розширення ЄС і матеріалізації Спільної європейської політики безпеки і
оборони. Певні протиріччя, невизначеність позицій населення України щодо процесів, які відбуваються на Європейському континенті, зумовлені як складністю внутрішніх трансформацій усе54

редині ЄС (зокрема у військовій галузі), так і
браком інформації.
Мета даної наукової статті – розкриття сутності діяльності ЄС у сфері забезпечення колективної безпеки і миротворчості, проблемних питань
взаємодії Євросоюзу у цій галузі з НАТО та Україною. Результати дослідження можуть бути використані в науково-дослідницькій, науково-освітній,
науково-методичній і практичній сферах.
Ступінь наукової розробки проблеми.
В Україні питання європейської безпеки і миротворчої ЄС висвітлюються фрагментарно в загальних працях з міжнародного права. Значний
обсяг інформації стосовно окресленої проблеми
міститься на інформаційних сайтах державних
установ, громадських організацій і форумів. Серед науковців, які досліджують питання забезпечення ЄС колективної безпеки і миротворчості,
варто відзначити О.А. Корнієвського, С.В. Терешко, А.В. Дацюка, В.Ф. Заємського та ін.
Викладення основного матеріалу. Формування спільної оборонної складової Євросоюзу передбачено ще Маастрихтським договором
1992 р., але реальні кроки розпочалися після
1999 р. із затвердженням Спільної європейської
політики безпеки і оборони, якою визначено
створення під егідою ЄС дієздатних оборонних
структур – сил (корпусу) швидкого реагування
ЄС у складі 400 літаків, 100 кораблів та 15 бригад (чисельністю 60 тис. вояків).
Серед головних завдань сил швидкого реагування ЄС – проведення гуманітарних, миротворчих, пошукових і рятувальних операцій, надання допомоги під час надзвичайних ситуацій.
Акцентовано на виконанні завдань з попередження й унеможливлення ескалації конфліктів,
зокрема міжетнічних, миротворчої діяльності в
Європі і біля її кордонів. Зважаючи на економічні
проблеми, провідні держави Європейського Союзу
не завжди здатні забезпечити стійкий міжетнічний
та міжконфесійний мир за допомогою традиційних
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важелів державної політики: економічних, правових, соціокультурних тощо. Одна з причин – небажання (чи неспроможність) поступатися соціальними програмами заради збільшення витрат на колективну безпеку та оборону.
Проблемою залишається невизначеність єврочиновників стосовно стратегії безпеки ЄС і зони
його відповідальності у рамках Спільної європейської політики безпеки і оборони, зокрема щодо
географічної зони відповідальності. Політики й
аналітики ЄС і НАТО висувають різні пропозиції:
від суто території Євросоюзу до масштабів радіусом 4000 км (від Брюсселя й далі) [3].
Європейський Союз став першим у світовій
практиці об’єднанням, яке на міжнародно-правовому рівні прагне створити спільну безпекову та
оборонну політику, що фактично означає – порушити виняткове право держав-членів здійснювати свою безпекову й оборонну політику самостійно. Зазначимо, що ця спроба не була реалізована повністю, а перебуває лише на початковій
стадії. Така невідповідність між метою та стратегією втілення пояснюється небажанням державчленів делегувати свої повноваження у безпековій сфері на наднаціональному рівні. На інституційному рівні Спільна європейська політика безпеки і оборони має чітко виражений міжурядовий характер – зберігає за кожною з державчленів свободу у визначенні мети, завдань та інструментів гарантування національної безпеки.
Європейську безпекову й оборонну політику
можна розглядати як зовнішньо-політичну діяльність ЄС, спрямовану на реалізацію спільних
стратегічних цілей держав-членів у сфері коопераційної безпеки, що може бути трансформована
в систему колективної безпеки.
Завдання Спільної європейської політики
безпеки і оборони не закріплене в установчих
документах ЄС. Отже, таке закріплення не є
обов’язковим. За аналогією до природи зобов’язань усередині ОБСЄ, зобов’язання державчленів ЄС з колективної оборони може базуватися не на договірно-правовій, а на політичній основі, що має морально зобов’язуючу силу. Правовою базою, достатньою для вжиття спільних
оборонних дій ЄС проти агресора, може стати
одностайне ухвалення спільної дії державами –
членами на захист держави, що зазнало нападу.
Тобто «спільна дія» як правовий акт ЄС може
творити правову підставу для застосування положення про колективну самооборону, закріплених ст. 51 Статуту ООН [6, с. 49] та ст. 5 Північноатлантичного договору [7].

За умов нових викликів безпеці відбуваються спроби стратегічного та інституційного
реформування ЄС. Євросоюз потребує нового
типу військово-політичного лідерства. На основі
Конституції держави, які володіють необхідними
ресурсами та бажанням стати лідерами тіснішої
військово-політичної інтеграції ЄС (Франція,
Німеччина, Великобританія), отримають можливість робити це через механізм структурної співпраці – з одного боку. З іншого – за умови чіткого розподілу повноважень можливе становлення
впливового інституційного лідера Спільної європейської політики безпеки і оборони в особі міністра закордонних справ ЄС. Пропонована Конституцією структура Спільної європейської політики безпеки і оборони дає можливість чітко виділитися військово-політичним лідерам ЄС і,
водночас, сприятиме зміцненню інституційної
складової європейської оборонної інтеграції [4].
На сьогодні ЄС має значний досвід у миротворчій діяльності. Євросоюз розміщував війська
і поліцейські формування в Боснії і Герцеговині,
Македонії і Демократичній Республіці Конго, а
також брав участь в міжнародних силах сприяння безпеці в Афганістані.
Відповідно до рішення ЄС, прийнятим у
Ніцці в грудні 2000 р., в цій Організації діють
такі військово-політичні структури, що забезпечують роботу Ради ЄС:
- Комітет з політичних питань і питань безпеки, який покликаний здійснювати політичне керівництво і на рівні послів розробляти пропозиції
по суті реакції Євросоюзу на кризові ситуації;
- Військовий комітет ЄС, який складається
з керівників оборонних відомств держав - членів
і військових представників, що діють від їх імені;
- Військовий штаб ЄС складається з військових і цивільних експертів, які відряджаються
державами-членами для роботи в Секретаріат
Ради ЄС.
24 вересня 2003 р. в Нью-Йорку була прийнята спільна декларація ЄС і ООН про співпрацю
в урегулюванні кризових ситуацій. З цією метою
створений консультативний механізм для налагодження координації та взаємодоповнення в таких
сферах: планування операцій, підготовка персоналу, організація обміну інформацією про поточну
діяльність, обмін досвідом.
Операція «Артеміс» у Демократичній Республіці Конго стала першою військовою акцією
ЄС з урегулювання кризи за межами Європейського континенту. Операція проводилася автономно, тобто без залучення яких-небудь засобів
блокади НАТО. Вона здійснювалася в тісній
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співпраці з Місією ООН у Демократичній Республіці Конго. В операції взяли участь представники 12 країн загальною чисельністю 2060 осіб.
Тривалість операції – з 12 червня по 1 вересня
2003 р. Миротворчі сили були направлені на
припинення злочинної діяльності озброєної міліції, а також забезпечення громадського порядку в
аеропорту. Виконання цих завдань забезпечило
відновлення правопорядку в галузі безпеки, а
також можливість повернення біженців.
У 2006 р. діяльність Європейського Союзу
відзначається активністю при підготовці та проведенні операцій кризового врегулювання в різних регіонах світу: успішно завершена військова
операція ЄС по наданню допомоги ООН у забезпеченні безпеки в період загальних виборів у
Демократичній Республіці Конго (операція закінчилася 30 листопада 2006 р.); 15 грудня
2006 р. завершилася наглядова місія ЄС в індонезійській провінції Аче; Євросоюз проводить
активну підготовку операції ЄС по сприянню
верховенству закону в Косово; розробляються
параметри участі ЄС у підготовці поліції Афганістану; здійснюється робота з розробки каталога
сил ЄС, які можуть бути виділені державами членами для участі в операціях Євросоюзу; відповідно до концепції сил реагування ЄС з 1 січня
2007 р. дві бойові тактичні групи перебувають у
постійній готовності до розгортання в період 5
діб; проводиться планування зі створення військово-морського та військово-повітряного компонента європейської політики в галузі безпеки й
оборони; закінчено формування резерву для цивільних груп швидкого реагування; ведеться робота по створенню об'єднаного поліцейського
підрозділу швидкого реагування ЄС; розроблена
концепція матеріально-технічного забезпечення
цивільних операцій ЄС; затверджені схема набору персоналу для таких операцій і порядок фінансового забезпечення; Євросоюз завершив основні заходи зі створення оперативного центру,
який може виконувати функції штабу керівництва операціями кризового реагування.
На найближчу перспективу члени Європейського Союзу планують, зокрема, працювати
над підвищенням ефективності поточних і майбутніх операцій; розробкою схеми розвитку військових можливостей ЄС у миротворчій діяльності на період до 2025 р.; розвитком військової
концепції сил швидкого реагування ЄС, а також
цивільних сил реагування. Як найважливіші завдання визначені зміцнення стратегічного діалогу з
НАТО і ООН, розвиток тіснішої взаємодії у сфері
європейської політики у сфері безпеки й оборони з
56

США, Росією, Канадою, Україною та країнами Південного Середземномор'я [3, с. 125-127].
Загрози міжнародній безпеці вимагають
координації не лище на рівні національних держав у межах міжнародних організацій, а й координації діяльності цих організацій. Тому зростає
значення принципу багатосторонності, що передбачає зміцнення договірно-правової основи та
ролі міжнародних інституцій у розв’язанні міжнародних безпекових проблем.
У відносинах між Євросоюзом і НАТО Гельсінська нарада Ради ЄС, яка мала місце в грудні 1999 р., визначила «Головну мету» для держав-членів ЄС щодо їх можливостей здійснювати операції по урегулюванню кризових ситуацій.
Мета полягає у наданні ЄС можливості розгорнути і утримувати збройні сили в кількості до 60
тис. вояків, які мають виконувати весь спектр так
званих «Петерсберзьких завдань», викладених в
Амстердамському договорі 1997 р. До них належать завдання з гуманітарної допомоги та рятування; завдання миротворчого характеру для
врегулювання кризових ситуацій. Їхня роль полягає у проведенні військових операцій під егідою Європейського Союзу у відповідь на міжнародну кризу, за умов, коли НАТО в цілому не
залучається до військової діяльності. Цей процес
є частиною рішення ЄС розвивати спільну європейську політику в галузі безпеки й оборони, буде уникати зайвого дублювання структур НАТО і
не передбачає створення європейської армії.
Євросоюз створив можливості для широкомасштабних консультацій, співпраці та гласності у відносинах з НАТО, а також можливості
для діалогу, консультацій та співпраці з європейськими країнами-членами НАТО, які не входять
до складу ЄС, з питань європейської політики
безпеки й оборони.
Діалог між Альянсом і Євросоюзм постійно розвивається. Обидві організації погодились
проводити спільні засідання на рівні послів та на
рівні міністрів. При цьому обидві сторони погодились негайно вдаватись до консультацій в разі
виникнення кризи. Відтепер засідання Комітету з
питань політики і безпеки ЄС і Північноатлантичної ради відбуваються регулярно.
У НАТО продовжується робота над основними питаннями подальшого розвитку власне
Європейської системи безпеки й оборони, серед
яких: вироблення варіантів командування на європейському рівні; гарантія наявності попередньо визначених ресурсів і сил; забезпечення доступу до можливостей оперативного планування
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НАТО й адаптація оборонного планування Альянсу [1].
Матеріалізацією цієї тенденції стало підписання 13 грудня 2002 р. Декларації з європейської політики у галузі безпеки й оборони, яка передбачила: гарантований доступ ЄС до механізмів оперативного планування НАТО; можливості
використання Європейським Союзом колективних ресурсів і можливостей НАТО; можливість
застосування механізмів військового командування НАТО в Європі в ході операцій під егідою
ЄС, зокрема перебування представника ЄС на
посаді заступника Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО у Європі,
ухвалення такої системи оборонного планування
НАТО, яка б передбачала наявність сил для операцій ЄС. Отже, оборонна політика ЄС перебуває
повністю у фарватері НАТО. При цьому у Західній Європі найчастіше розглядають НАТО і ЄС
як дві складові частини європейської економікополітичної системи, де ЄС відповідає за економічну інтеграцію, а НАТО – за питання безпеки,
обопільно доповнюючи одне одного [5].
Намагаючись адекватно реагувати на сучасні виклики і загрози, Євросоюз визначив одним із основних завдань – попередження та врегулювання криз поблизу кордонів ЄС. Завдяки
цьому стає очевидною важливість і необхідність
активної участі України в новій системі європейської й євроатлантичної безпеки. Для нашої держави розвиток структур безпеки ЄС – це можливість паралельно зі зміцненням особливого партнерства з НАТО розвивати відносини у сфері безпеки та оборони з ЄС, вступ до якого є стратегічною метою України. Зосередження інтересів ЄС не
лише в політиці та економіці, але й у сфері безпеки, збільшує шанси нашої країни на досягнення
стратегічного завдання – членства в ЄС.
Після схвалення Європейською радою 11
грудня 1999 р. Спільної стратегії ЄС щодо України та визначення рівня стратегічного партнерства постало питання про інституціоналізацію відносин у сфері зовнішньої політики та безпеки.
У вересні 2000 р. Україна подала до ЄС меморандум про зміцнення співробітництва між Україною і ЄС у сфері зовнішньої політики, безпеки,
військового та військово-технічного співробітництва. На спільному засіданні за підсумками
Ялтинського саміту Україна – ЄС 11 вересня
2001 р. сторони визначили подальший розвиток
діалогу, співробітництва та консультацій з питань безпеки і оборони, а також констатували,
що Україна може бути запрошеною до участі в
операціях ЄС. Перспективні напрями співпраці

між Україною та ЄС у рамках Спільної європейської політики безпеки і оборони: надання послуг з переміщення військ та перевезення військових вантажів авіатранспортом України; залучення українських військових підрозділів до
проведення миротворчих операцій під егідою
ЄС; розвиток співробітництва між підприємствами військово-промислового комплексу України і держав – членів ЄС з реалізації спільних
проектів з розробки нових видів озброєнь і військової техніки, космічні програми тощо. Знаковим для розвитку співробітництва України з ЄС
у сфері безпеки є прийняття у лютому 2005 р.
Радою Міністрів ЄС резолюції щодо України в
контексті зміцнення двостороннього співробітництва у сфері зовнішньої політики та політики
безпеки, що не виключає залучення українських
військових підрозділів і до складу європейських
сил швидкого реагування, і до участі в
об’єднаних тактичних силах Євросоюзу [8].
Перспективним напрямом співробітництва
України з ЄС у сфері безпеки є миротворча діяльність. Останнім часом відчутні посилення цієї
складової в діяльності ЄС: вже відбулася передача повноважень від НАТО до Євросоюзу з урегулювання конфліктів на Балканах. Між цими
організаціями розпочалися переговори щодо активного залучення можливостей та ресурсів ЄС
до врегулювання конфліктів на Близькому Сході,
в інших регіонах Азії та Північної Америки; посилено увагу керівництва ЄС до превентивної
антикризової політики Брюсселя як складової
Спільної європейської політики безпеки і оборони. ЄС планує направити свої військові миротворчі контингенти саме до тих регіонів, де перебувають українські миротворці. Можна припустити, що ЄС залучатиме Україну до стратегічних
авіаційних перевезень, зокрема для перевезення
військових, зброї і техніки у межах миротворчих
та антитерористичних операцій.
Один із напрямів співпраці України і ЄС у
сфері регіональної безпеки – це врегулювання
конфліктів на пострадянському просторі, насамперед придністровського. При цьому Брюссель
готовий підтримати зовнішньополітичні ініціативи України в регіоні як миротворця, уповноваженого європейською спільнотою.
Висновки. У підсумку зазначимо, що з
глобальними геополітичними змінами у світі й
Європі роль Європейського Союзу у сфері безпеки безперечно зростатиме. У напрямі зміцнення співпраці з Євросоюзом Україна може рухатися, використовуючи наявні можливості стратегічного співробітництва з НАТО. Статус України
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як держави, що має особливі відносини з НАТО
та інтенсифікований діалог з питань членства в
Альянсі, відкриває реальні перспективи для
зближення до тієї стартової позиції, з якої її можна було б розглядати як потенційного члена
Європейського Союзу.
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Providing of collective security and peacemaking in activity of European Union
Summary
In this scientific article the questions of activity of European Union are examined in area of providing
of the Joint European policy of safety and defensive, including peacemaking activity; co-operating of
European Union with NATO in the field of settlement of crisis situations and construction of the European
system of safety. Separate attention is spared the questions of co-operation of ES with Ukraine in relation to
its participating in forming of the European system of safety and leadthrough of general peacemaking
operations.
Keywords: crisis situation, collective security, Joint European policy of safety and defensive, forces of
the rapid reacting, peacemaking activity.
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Обеспечение коллективной безопасности и миротворчество
в деятельности Европейского Союза
Аннотация
В этой научной статье вопрос деятельности Евросоюза исследуются в области обеспечения Объединенного Европейского полиса безопасности и защиты, в том числе миротворческая деятельность; сотрудничество Евросоюза с НАТО в сфере усиления кризисных ситуаций и конструкции системы Европейский безопасности. Отдельное внимание отводится вопросу сотрудничества ЕС с Украиной относительно его участия в системе европейской безопасности и общих миротворных действий.
Ключевые слова: кризисная ситуация, коллективная безопасность, Объединенный Европейский
полис безопасности и защиты, силы быстрой реакции, миротворческая деятельность.

58

Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 492. Правознавство.

УДК 349.2
© 2009 р. Н.Д. Гетьманцева
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА
У статті здійснюється аналіз поглядів науковців щодо значення принципів трудового права та їх реалізації. На основі концептуальних поглядів науковців доведено, що принципи права є керівними положеннями, засадами, що визначають зміст і сутність галузі трудового права. Доводиться, що принципи права завжди виражені нормативно, вони є визначальними (проявом) методу правового регулювання трудових відносин.
Ключові слова: принципи, трудове право, правове регулювання, правові норми.

Постановка проблеми. Будь-яка реформа
трудового законодавства має своєю кінцевою
метою створення масиву нових правових норм,
що здатні задовольнити нагальні потреби правозастосовчої практики й тим забезпечувати ефективне регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері застосування найманої праці.
У таких умовах вітчизняна наука трудового
права просто зобов’язана розробити теоретичні
основи правового регулювання трудових відносин у країні, на які могло б якщо не опиратися,
то хоча б орієнтуватися українська правотворчість. Значення такого роду основ здатні виконувати в основному принципи трудового права,
здатні поєднати різні джерела трудового права в
єдину систему трудового права. Інтерес до даної
проблеми пояснюється тим, що питання про
принципи права прямо пов’язано з проблемою
поняття права, вирішення якої має важливе значення для тлумачення всіх інших правових явищ.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Радянська наука трудового права, безперечно,
має достатньо праць з дослідження принципів
своєї галузі права, те ж стосується і радянської
юридичної науки в цілому, яка також достатньо
приділяла увагу дослідженню принципів права.
У сфері трудового права на ниві принципів варто
відзначити спеціальні дослідження О.В.Смирнова, А.С.Пашкова, Т.І.Штриневу, І.К.Дмитриєву, М.Д.Собянина, А.М. Бабицького, О.Я.
Лаврів. Вагомий внесок у дослідження окремих
аспектів з даної проблеми зробили Р.З.Лівшиць,
В.І. Нікітинський, Єршова Е.А., А.Є. Пашерстник, В.В. Жернаков, С.С. Лукаш, П.Д. Пилипенко, О.В. Старчук, Г.І. Чанишева, та ін.
Метою статті є аналіз наукових підходів щодо
значення принципів трудового права, їх впливу на
правове регулювання трудових відносин.
Виклад основного матеріалу. Тема принципів – споконвіку «тривала тема» для дослідження, оскільки в принципах права відображаються ті соціальні зміни, які відбуваються в процесі розвитку суспільства. Разом з тим, як у пра-

вовій науці, так і в законодавчій та правозастосовчій діяльності, намітилася тенденція до принципів
права за формулою «царюють, але не правлять».
Таке відношення до принципів зумовлено не тільки об’єктивними факторами: розвитком науки, новими технологіями, а й суб’єктивними: достатньо
низький рівень правової культури і грамотності як
населення, так і чиновників, усвідомлене ігнорування принципів права. Як не говори, а жодна судова справа не опиралася в своєму рішенні на основні начала, які, як правило, завжди винесені в
перші глави, розділи кодексів, законів. Чому так
стається, і в чому полягає значення принципів трудового права? Як вони реалізуються?
Відкидаючи ідеологічні забарвлення принципів права, якими було пронизано всі дослідження радянського періоду, в свій час
Н.Г.Александров зазначав, що принципи конкретизуються у всій сукупності норм трудового права стосовно завдань регулювання того чи іншого
виду трудових відносин, у відповідності з потребами відповідних моментів. Принципи трудового
права… виражають специфіку відносин, що регулюються трудовим правом [1, с.21]. Пізніше,
автор знову підтримує дану позицію, підкресливши ще, що принципи… відображають об’єктивні закономірності розвитку суспільної організації праці отримують своє вираження передусім
в основних правах і обов’язках, визначають основи правового регулювання праці [2, c.43-44].
В.С.Андреєв зазначав, що правові принципи – визначають внутрішню єдність і напрямок розвитку
даної системи правових норм. Залежно від того,
для якої системи правових норм ті чи інші положення є керівними началами, автор розрізняє: основні принципи, що визначають внутрішню єдність і напрямки розвитку всієї системи права, міжгалузеві принципи, галузеві принципи. При цьому
автор наголошує, що трудовому праву властиві
визначені принципи, котрі, однак, наскільки тісно
пов’язані з міжгалузевими принципами правового
регулювання праці, які належить аналізувати у
зв’язку з останніми. Зміст принципів трудового
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права автор ставив у залежність від предмета трудового права [3, с. 28-31].
Починаючи з 70-х років двадцятого століття
деякі вчені-трудовики притримувалися думки про
те, що принципи трудового права не можуть зводитись до основних прав і обов’язків працівників
[4, c.60; 5, с.46-50]. Як зазначає О.В.Смир-нов,
принципи галузі повинні відображати форми взаємодії прав і обов’язків працівника і роботодавця, їх
представників, а не тільки працівника [6,с.49-56].
Продовжуючи думку О.В.Смирнова, М.В.Лушникова, А.М.Лушников зазначають, що мова повинна
йти про фундаментальні принципи трудового права, які відіграють роль об’єдную-чого начала в системі принципів правового регулювання…[7, с.419].
Принципи трудового права є не просто керівними ідеями, а нормативно закріплюючими основними началами галузі права. Як зазначає
Р.З.Лівшиць, у теорії права виокремлюють дві форми вираження принципів у законодавстві: текстуальна - шляхом конкретного закріплення в правових нормах і смислова, яка виводиться із норм. У
першому випадку мова йде про норми – принципи,
котрі, як правило, зумовлюються предметом регулювання. У другому випадку принципи, що виводяться із норм, як правило, зумовлюються методом
регулювання [8, с.196-197]. Принцип, що об’єктивно сформувався вже, закріплений у сукупності
правових норм. Прикладом є спеціальні статті,
присвячені основам відповідного галузевого законодавства, що містять, як правило, нові кодекси.
Значення основних принципів правового
регулювання праці К.Н.Гусов. і В.Н.Толкунова
вбачали ось у чому: в коротких формулах відображають зміст всієї системи норм трудового
права, допомагаючи тим самим зрозуміти сутність всього трудового законодавства; направляють подальший розвиток трудового законодавства і допомагають в застосуванні норм діючого
трудового права; слугують однією із підстав
об’єд-нання окремих норм трудового законодавства в систему даної галузі; визначають становище суб’єктів трудового права, їх права й
обов’язки [9, с.51-52].
Отже, значення основних принципів правового регулювання полягає в тому, що вони є фундаментом і каркасом усієї будови трудового
права; визначають створення, реалізацію і захист
норм трудового законодавства. А.Ф.Нуртдинова
ставить принципи трудового права на один щабель поряд з предметом і методом, указуючи, що
вони слугують системоутворюючими елементами самостійної галузі права, виражають сутність
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трудового права, визначають єдність і загальну
спрямованість розвитку галузі [10, с.19].
Б.В.Шейдлін зазначав, що саме метод правового регулювання ґрунтується на принципах
певної системи права [11, с.117]. За такого підходу, зазначає П.Д.Пилипенко, принципи стають
визначальними для методу окремої галузі права.
Адже якщо принципи права є основою галузі права
як системи норм, то цілком очевидно, що вони є і
основою того методу, за допомогою якого відбувається регулювання суспільних відносин. Принципи
права визначають специфіку методу, притаманного
тій чи іншій галузі права [12, с.60-61].
Принципи, як керівні ідеї, мають надзвичайно важливе значення для ефективного функціонування всієї системи норм даної галузі права,- зазначає Г. І. Чанишева. Не менш важливим, - указує
вона, - є те, що правильно сформульовані принципи дозволяють усувати прогалини в законодавстві
при застосуванні правових норм [13, с.85].
Дещо подібні погляди на значення принципів
мають місце і в процесуалістів. Так, В.М. Семенов
зазначав, що значення конституційних принципів
цивільного судочинства полягає в тому, що вони є
«каркасом» галузі права, інші норми права «заповнюють» галузь конкретним змістом; «по каналах» принципів проходить подальше удосконалення інститутів і норм галузі; принципи відіграють визначну роль у реалізації норм галузі. Це проявляється як при впливі принципів на право учасників процесуальних відносин, так і в безпосередньому
застосуванні принципів через застосування норм, в
котрих вони закріплені. 14, с. 24-27.
Представники теорії права вбачають значення принципів права в тому, що вони здійснюють великий вплив на весь процес підготовки
нормативно-правових актів, їх видання, встановлення гарантій дотримання правових вимог. Відображаючись передусім в нормах права, принципи пронизують все правове життя суспільства,
всю систему країни. Вони, зазначає М.Н Марченко, характеризують не тільки сутність, але й
зміст права, відображають не тільки внутрішню
будову, статику, але і весь процес його застосування, його динаміку 15, с. 22-23.
Як видно, значення принципів залежить від
того, що за думкою конкретного вченого вкладається у визначення поняття принципу, яке вкладається у його зміст. Реалізація ж принципів залежить від того, як за думкою конкретного вченого проходить процес формування принципів, а
також як і де принципи закріплюються і чи закріплюються вони взагалі.
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Принципи права, як і будь-яке явище, можна розглядати з різних позицій різних наук – філології, філософії, правової науки, і так виводити
їх значення. Та, як нам здається, деякі вченіюристи, ведучи мову про принципи та виводячи
їх значення, підходять до них більше з позиції
інших наук, а не з позицій правознавства.
Наприклад, якщо визначити принципи як
«основи», то з погляду філології, це є перекладом
поняття даного терміна. Переклад терміна важливий, але, однак, неможливо пояснити сутність терміна тільки шляхом перекладу, оскільки це є логічною помилкою: визначення поняття через нього ж.
Можна говорити, що принципи права – це ідея. Як
першочергово – це ідея, думка, як і правова норма.
Але це інший підхід до даної проблеми. Це як питання виникнення, розвитку принципів, так і будьяких правових норм.
Феномен принципу може бути зрозумілим
тільки у взаємозв’язку двох його сторін: об’єктивної і суб’єктивної. Об’єктивна сторона полягає в тому, що принципи права зумовлені суспільними відносинами на даному етапі розвитку
держави і суспільства. Суб’єктивна сторона проявляється в усвідомленні цієї зумовленості, яка
виражається у формуванні принципів, що має
законодавчу реалізацію. Принцип є ідеологічною
категорією, оскільки у правових принципах відображаються відносини суспільства до права. В
основі принципів завжди лежать правові ідеї,
котрі є вихідним началом для формування системи галузі права та в силу цього пронизують
правову тканину галузі права, стаючи при цьому
її якісними сутнісними характеристиками.
Принципи – це основні положення, що закріплені у нормах права, утворюють певну систему, що визначається самостійністю галузі права. Всі принципи, що складають систему, повинні бути закріплені в текстах законодавчих статей,
це дасть можливість забезпечити єдність норм
трудового права, чіткість їх змісту. А чіткість
кожної норми буде слугувати правильному її застосуванню. Причому форма фіксування принципів залежить від змісту самого принципу, а
також від мети і завдань того законодавчого акта,
в якому він знаходить своє закріплення.
Отже, принципи права, як правило, завжди
виражені нормативно. Водночас, утілюючись у
праві, принципи не зливаються з нормою права або
правовим інститутом. Правові інститути, норми
права – це форми правового закріплення принципів. Зазначимо, що закріплення будь-якого принципу в нормі-принципі не вичерпує його змісту
реалізацією тільки цієї норми. Наприклад, принцип

свободи праці найбільш яскраво проявляється в
реалізації трудових прав громадян. Принцип поєднання державного і договірного регулювання трудових відносин реалізується через усі інститути
галузі трудового права, при цьому зауважимо, що
даний принцип прямо сформульований у нормі
права(ст.ст.9,16 КЗпПУкраїни).
Відображаючись у змісті права, принципи
здійснюють регулятивний вплив на суспільні
відносини, що складають предмет регулювання
трудового права. Такий вплив проявляється і в
тлумаченні норми, що підлягає застосуванню; і в
безпосередній дії принципу за відсутностю норми, що регулює конкретне правовідношення –
через аналогію права.
Якщо принцип є тільки ідеєю і не закріплений нормативно, то його треба віднести не до
принципів права, а до принципів правопізнання.
Сама по собі «ідея» не може бути реалізована у правовідносинах, будучи позбавленою
нормативного закріплення, така ідея може бути
лише науковою декларацією. Тому не дивно, що
принципи не підтверджують своєї реалізації на
практиці. Реалізація принципів трудового права,
як і будь-якої галузі, можлива лише в тому порядку
і у тих формах, які закріплені в законі. Отже, одним із завдань науки трудового права необхідно
визначити як чітке формулювання назви і змісту
принципів трудового права (аналогічно до основних трудових прав і свобод), так і нормативне їх
закріплення (в трудовому кодексі, законах). Тільки
з даних позицій можна визначати принципи як
«каркас», керівні положення, засади, що визначають зміст і сутність, галузі трудового права.
Принципи трудового права є важливою
суттєвою характеристикою. Вони наділені безпосередньою регулятивною властивістю. Принципи ніколи не можуть бути повністю реалізовані в
діючому праві, вони повинні давати певну свободу подальшому розвитку права. Водночас правові ідеї повинні мати коріння в реальних суспільних відносинах, інакше вони не будуть закріплені в нормі права і не набудуть важливої якості
правового принципу – регулятивної, а тому не
зможуть забезпечувати реалізацію мети і завдань трудового права.
Дозволимо собі не погодитися з традиційним поглядом, що панує в теорії права, відповідно до якого принципи права повинні бути наділені ознакою стабільності, що може гарантувати
конституційна основа.
Конституційні принципи визначальні для
галузевих і міжгалузевих принципів. Водночас
галузеві принципи конкретизують, доповнюють

Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 492. Правознавство.

61

Н.Д. Гетьманцева

конституційні з урахуванням особливостей, що
властиві трудовому праву. Принципи «не стоять
на місці», будучи закріпленими в правових інститутах, нормах права, вони, як правило, реалізуються через правовідносини. Як відомо,
об’єктом правового регулювання є вольова поведінка людини, у якій у кінцевому рахунку знаходить вираження регулятивна дія правових
норм і перетворення їх у життя. Право реалізується
тоді, коли вимоги і можливості, що закладені в
правових нормах, втілюються в суспільних відносинах. Реалізація правових норм – це така поведінка суб’єктів права, яка узгоджується з принципами
правових норм. Зазначимо також, що соціальноекономічна результативність правових норм проявляється в основному в їх динаміці, дії. Отже,
принципи працюючі, динамічні засади, керівні положення трудового права.
Висновки. Принципи – ідеологічна категорія, вони зумовлені суспільними відносинами.
Основою принципів, «джерелом» принципів
завжди є правові ідеї, котрі є вихідним началом
для формування системи галузі права. Принципи
права, як правило, завжди виражені нормативно.
Відображаючись у змісті права принципи здійснюють регулятивний вплив на суспільні відносини, що складають предмет регулювання трудового права. Даний вплив проявляється як у тлумаченні норми, так і в безпосередній дії принципу за відсутності норми – через аналогію права. Принципи – це працюючі, динамічні засади
трудового права, вони слугують основою галузі
права як системи норм і у зв’язку з цим є основою (проявом) методу, за допомогою якого відбувається регулювання суспільних відносин.
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Summary
In the following article is being studied the analyses of scientist’s opinions according to the meanings
of the Labour Law and its realizations. On the basis of conceptual opinions scientists had proved that princi62
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Принципи трудового права

ples of the law are leading statutes, ideas that determine the contest and the essence of Labour’s law branch.
Principles of the law are always expressed normatively they are determined (manifestation) of the method of
legal regulation.
Н.Д. Гетьманцева
Принципы трудового права
Аннотация
В статье исследуются анализ научных взглядов относительно значения принципов трудового
права и их реализации. Основываясь на концептуальных взглядах ученых, доказано, что принципы
права являются руководящими положениями, идеями, которые определяют содержание и сущность
отросли трудового права. Обосновывается, что принципы права носят нормативный характер, они
являются определяющими (проявлением) метода правового регулирования.
Ключевые слова: принципы, трудовое право, правовое регулирование, правовые нормы.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС РОБОТОДАВЦЯ
ЯК СТОРОНИ КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНОГО ПРОЦЕСУ
У статті розглядається правове становище роботодавця як суб’єкта соціального партнерства. У якості
роботодавця як сторони у механізмі соціального пвртнерства на рівні окремого підприємства виступає власник
підприємства. Фізичні особи – роботодавці можуть бути учасниками соціально-партнерських відносин шляхом
членства в організації роботодавців.

Постановка проблеми. В Україні відбувається формування нової соціально-економічної
системи, змінюються підходи у правовому регулюванні праці. Загальною тенденцією є зниження ролі держави в регулюванні трудових відносин і підвищенні значення договірного регулювання праці. На перший план виходить взаємодія
працівників і роботодавців у процесі трудової
діяльності не лише в межах підприємства, а й на
інших рівнях – регіону, галузі, держави. Розширюється коло суб’єктів цих відносин, у зв’язку з
чим виникає необхідність чіткого визначення їх
правового статусу. У рамках соціально-партнерських відносин у роботодавця виникають певні
права, обов’язки, повноваження, що характеризують його правове становище у механізмі соціального партнерства, та які повинні бути детально
визначені. Чим і зумовлена актуальність дослідження обраної теми.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблеми правового статусу роботодавця як
суб’єкта соціального партнерства поки що не
дістала належної наукової розробки. Окремі
аспекти даної проблеми розроблені у працях
Н.Д. Гетьманцевої, Г.С. Гончарової, В.Я. Гоца,
В.В. Жернакова, П.І. Жигалкіна, В.І. Прокопенка, О.І. Процевського, О.Г. Середи, Г.І. Чанишевої, І.М. Якушева, О.М. Ярошенко.
Мета даної роботи полягає у комплексному дослідженні правового статусу роботодавця як суб’єкта соціального партнерства в нових
соціально-економічних умовах.
Виклад основного матеріалу. Категорія
“роботодавець” – одна з центральних у трудовому праві та практиці його застосування. Розглядаючи дану дефініцію, потрібно враховувати, що
останнім часом відбулися певні зміни у статусі
роботодавця, зумовлені переходом до ринкової
економіки. Раніше в Кодексі законів про працю
для позначення сторони, з якою працівник укладав трудовий договір, застосовувався термін “підприємство, установа, організація”. Проголошення в Україні реформування відносин власно64

сті у 1991 р. закріплене в низці законів (“Про
власність”, “Про підприємництво”, “Про підприємства в Україні”), на підставі яких Законом
УРСР від 20 березня 1991 р. “Про внесення змін і
доповнень у Кодекс законів про працю Української РСР при переході до ринкової економіки”
термінами “власник підприємства, установи організації або уповноважений ним орган” у тексті
Кодексу було замінено зазначені вище терміни. Як
і раніше, законодавець не дав легального визначення новим термінам, структура яких була не
тільки громіздкою, а й викликала багато питань.
Тому в правовій літературі його почали замінювати новим терміном “роботодавець”, який згодом
з’явився у трудовому законодавстві [1, c. 76]. Так, у
Законі України “Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності” від 15 вересня 1999 р. [2] широко застосовується термін “роботодавець”, а в ст.
1 цього Закону дано його визначення: “роботодавець” – власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності,
галузевої належності або уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно до
законодавства використовує найману працю. Аналогічне визначення роботодавця наводиться в Законах України “Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття” від 2
березня 2000р. [3], “Про організації роботодавців”
від 24 травня 2001 р. [4] та ін.
Але не всі вчені погоджуються із застосуванням терміна “роботодавець” мотивуючи це
тим, що роботодавець виступає і суб’єктом правовідносин, який надає роботу за цивільно-правовим договором [5, c. 36].
Окрім того, деякі науковці пропонують для
позначення роботодавця, використовувати термін “наймач” [6, c. 365; 7, c. 204; 8, c. 42], аргументуючи це тим, що він точно відображає суть
відносин, які виникають, і є універсальним, оскільки охоплює більшу частину суб’єктів, які використовують найману працю. Таке розуміння
суб’єкта, який надає роботу або наймає на роботу, викликав певні суперечності з боку інших
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вчених. С.Ю. Головіна вважає, що слово “наймач” не наділене ширшим змістом, аніж уживане
“роботодавець”. “Роботодавець” як економічна
категорія означає того, хто надає роботу; “наймач” – той, хто наймає на роботу, купує працю.
Логіко-лінгвістичне зіставлення двох цих понять
дозволяє зробити припущення, що перший термін ширший від другого за змістом. Роботодавець надає роботу і тому, хто йде на роботу за
“наймом” (будучи цілком і повністю відчуженим
від засобів виробництва), і тому, хто працює в
даній організації, оскільки є засновником (учасником) господарського товариства [9, c. 51].
На нашу думку, саме термін “роботодавець” найбільш точно відображає особу, яка надає роботу та є стороною трудового правовідношення, що відповідає історії і традиціям трудового права. Так, ще Л.С. Таль застосовував термін “роботодавець”, називаючи його “господарем і носієм господарської влади” [10, c. 24-25].
Законодавство чітко персоніфікує коло тих
суб’єктів, які є роботодавцями. Це визначено в
ст. 21 КЗпП України, в якій стороною трудового
договору, тобто роботодавцем, є: а) власник підприємства, установи, організації; б) уповноважений власником орган; в) фізична особа.
Однак виникає питання, чи всі зазначені
особи є сторонами соціального партнерства та
колективно-договірного процесу. Відповідно до
Закону України “Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 р. [11], стороною колективного договору виступає власник або уповноважений
ним орган, а стороною відповідної колективної
угоди є власники або уповноважені ними органи,
які об’єдналися для ведення колективних переговорів і укладення угоди. Більшість науковців дотримуються такого визначення сторони колективно-договірних актів [12, c. 58-72; 13, c. 140-143].
Щодо участі фізичних осіб у системі соціального партнерства, то вони також не є стороною колективного договору, оскільки Закон не
передбачає можливості укладення колективних
договорів з роботодавцями – фізичними особами,
на відміну від Трудового кодексу Російської Федерації, який закріплює можливість укладення
колективного договору з індивідуальним підприємцем [14, c. 16]. Зауважимо, що автори науковопрактичного коментаря до законодавства України про працю В.Г. Ротань, І.В. Зуб, Б.С. Стичинський указують на можливість укладення колективного договору особами, що зареєстровані як
підприємці (без утворення юридичної особи), і
використовують найману працю, якщо колективний договір належно укладено і зареєстровано.

Адже, на їх думку, принцип рівності трудових
відносин і весь зміст Кодексу законів про працю
підтверджують можливість визнання чинності колективних договорів, що укладаються в подібних
випадках [15, с. 84]. Разом з тим Закон України
“Про організації роботодавців” [16] дозволяє зробити висновок, що фізичні особи, які відповідно до
закону використовують найману працю, мають
право бути членами організацій роботодавців і,
отже, виступати стороною колективних угод усіх
рівнів, а також брати участь у різних організаційно-правових формах соціального партнерства.
Аналіз законодавства свідчить, що у якості
роботодавця як сторони у механізмі соціального
партнерства на будь-якому рівні виступає власник підприємства, установи, організації. Фізичні
особи – роботодавці можуть бути учасниками
соціально-партнерських відносин шляхом членства в організаціях роботодавців.
Щоб позбавитися прогалин у законодавстві
з розглядуваної проблеми, вважаємо за необхідне
законодавчо закріпити право укладати колективний договір і виступати стороною соціального
партнерства за роботодавцями – фізичними особами (приватними підприємцями). На користь
зазначеного положення виступають норми Конвенції МОП № 154 “Про сприяння колективним
переговорам” 1981 р., що передбачають можливість вести колективні переговори для всіх підприємців і всіх категорій працівників [17, c. 58].
На рівні окремого підприємства у механізмі соціального партнерства стороною виступає
власник підприємства, установи чи організації,
який має право самостійно укладати колективний договір. Вважаємо правильним закріплення
даної норми у законодавстві, адже на рівні окремого підприємства роботодавець може бути
один, на відміну від працівників, які виступають
у множині і в будь-якому випадку потребують
наявності представника, який би представляв їхні
інтереси перед роботодавцем.
Стороною колективного договору на державних підприємствах є керівник підприємства,
установи, організації (директор, ректор, генеральний директор, представник правління й ін.)
[18, c. 54], оскільки таке право за органом управління не визначається. Що стосується укладення
колективних договорів на підприємствах, які
знаходяться в комунальній власності, право визначення уповноваженого виступати при укладенні колективного договору власником (у трудоправовому розумінні) належить керівникові підприємства, установи чи організації, якщо лише орган, уповноважений управляти комунальним май-
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ном, не взяв ці функції на себе. Так само вирішується і питання про суб’єкта колективного договору на стороні власника на підприємствах приватної
форми власності. Він має право, якщо вважає за
доцільне, за умови, якщо це передбачено статутом,
безпосередньо виступати стороною колективних
переговорів і укладати колективний договір.
Організаційно це зручно виконувати, якщо
власник один або їх кілька (приватне підприємство, господарське товариство). Якщо співвласників багато, організаційно практично неможливо
укласти колективний договір, у такому разі їх інтереси при веденні колективних переговорів може
представляти уповноважений власником орган
(особа) [19, c. 145-146]. Ще Л.С. Таль писав, що в
підприємстві як правовій організації існує відомий,
санкціонований об’єктивним правом, розподіл функцій, у силу якого особи, які відправляють необхідну для здійснення цих завдань діяльність, повинні виконувати відносно цієї діяльності вказівки
тих, кому по праву належить організаційна і спрямовуюча роль на підприємстві [20, c. 150].
Законодавець не дав легального визначення
поняттю “уповноважений власником орган (особа)”. В.І. Прокопенко відзначав, що уповноважена власником особа – це, по суті, керівник адміністрації як сукупності посадових осіб підприємства [21, c. 106]. Іншими словами, власник підприємства здійснює свої права тільки через певне
коло осіб, а саме через уповноважений орган, дії
якого є діями самого власника без особливої на
те довіреності, і саме дії уповноваженого органу
створюють права й обов’язки для самого власника. Дане положення базується на нормах цивільного законодавства (ст. 97 ЦК України). Відповідно до ст. 97 ЦК України, управління товариством здійснюють його органи, якими є загальні
збори його учасників і виконавчий орган, а в акціонерних товариствах – ще й наглядова рада. Крім
того, юридична особа може одночасно мати як
один орган (директор, правління), так і декілька
(правління і голова правління), вони можуть бути і
одноособовими, і колегіальними [22, c. 85-86]. При
цьому право тієї чи іншої особи виступати при укладенні колективного договору в ролі уповноваженого власником органу (особою) повинно бути визначене статутом. Відносини щодо укладення колективного договору уповноваженим власником
органу можна було б визнати особливою формою
представництва, адже уповноважений власником
орган не має самостійного, окремого від власника
підприємства інтересу [23, c. 77].
Відповідно до Закону України “Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 р. [24],
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власник або уповноважений ним орган на рівні
підприємства, установи, організації бере участь у
веденні колективних переговорів, укладенні або
зміні колективного договору. Крім того, відповідно до міжнародно-правових норм і чинного законодавства власник або уповноважений ним
орган беруть участь у проведенні спільних консультацій з представниками працівників, а також
у проведенні примирних процедур з вирішення
колективних трудових спорів.
Висновки. У якості роботодавця як сторони колективного договору виступає власник підприємства, установи, організації. Уповноважений власником орган тільки представляє його
інтереси, однак не є стороною колективного договору. Фізичні особи відповідно до чинного законодавства можуть виступати стороною соціального партнерства шляхом участі у представницьких організаціях роботодавців. Роботодавець
виступає в механізмі соціального партнерства як
безпосередньо, так і через своїх представників.
На рівні підприємства, установи чи організації
інтереси роботодавця представляє уповноважений власником орган. Аналіз законодавства свідчить про наявність певних проблем у діяльності
роботодавців як сторони колективного договору,
що вимагає внесення певних змін. Вважаємо за
необхідне законодавчо закріпити можливість роботодавців – фізичних осіб (приватних підприємців) брати участь у колективних переговорах
щодо укладення колективних договорів.
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G.A. Trunova
Legal status of the employer as the side of collective bargaining procesus
Summary
In the following article is developing the legal situation of employer as the fellow of social partnership.
The employer as the side in mechanism social partnership at the level of individual treachery is taking part
owner of the treachery. The physical person – employers have the right to be the members of social –
partnership relations by the way of membership in the organization of employers.
Г.А. Трунова
Правовой статус работодателя как сторона коллективно-договорного процесса
Аннотация
В статье рассматривается правовое положение работодателя как субъекта социального партнёрства. В качестве работодателя, как стороны в механизме социального партнёрства на уровне отдельного предприятия, выступает собственник предприятия. Физические лица – работодатели могут быть
участниками социально-партнёрских отношений путём членства в организации работодателей.
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ЗАХИСТ ЗАКОННОГО ІНТЕРЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ
КАТЕГОРІЇ АБСТРАКТНИХ ЗБИТКІВ
Саме абстрактні збитки дають змогу захистити законний інтерес, оскільки мова йде про створення абстрактної можливості несприятливих наслідків, тобто можливу загрозу інтересам, що підлягають захисту, на
відміну від категорії відшкодування збитків в їх класичному розумінні (реальні збитки і упущена вигода), адже
принцип відшкодування конкретних збитків не забезпечує відповідальності порушника за свої дії, якщо вони не
нанесли збитку. Пропонується закріпити можливість захисту законного інтересу шляхом застосування абстрактних збитків на законодавчому рівні.

Постановка проблеми. Важливою складовою будь-якої сучасної науки є нерозривне поєднання теорії та практики. Практичні юридичні
науки, а цивільне право зокрема, в цьому розумінні не лише не є винятком, а навпаки, в принципі не можуть існувати у відриві від теорії. Як
показує практика і доводить теорія, захист законного інтересу можливий як у контексті захисту суб’єктивного цивільного права, так і в якості
особливого об’єкта захисту, що передбачено
статтями 15, 16 ЦКУ та низкою інших нормативно-правових актів. Однак постає питання: якими
ж способами захисту може бути захищений законний інтерес? Стаття 16 ЦКУ прямо передбачає способи захисту як для суб’єктивного цивільного права, так і для законного інтересу. Але
категорія інтересу має свої особливості. Зокрема,
на відміну від суб’єктивного цивільного права,
законному інтересу не кореспондує конкретний
юридичний обов’язок, а лише загальний. Це
ускладнює можливість захисту шляхом примусового виконання обов’язку в натурі, застосування традиційного принципу відшкодування
шкоди тощо. Враховуючи наведені особливості,
вбачається за можливе здійснювати захист законного інтересу традиційними способами захисту суб’єктивного цивільного права, але з деякими уточненнями. Зокрема, мова піде про найбільш універсальний з передбачених статтею 16
ЦКУ способів захисту, який може бути застосований як у договірних так і позадоговірних відносинах, а саме: відшкодування збитків. Даний
спосіб полягає ось у чому: відшкодування має
бути повним, тобто відшкодовується як позитивна шкода (реальні витрати й втрати кредитора),
так і неодержані ним доходи (які він міг би
отримати, якби зобов’язання було виконане боржником належно); грошове відшкодування має
суто компенсаційний характер, тобто воно повинно відновити становище кредитора і поставити його у таке положення, в якому б він знаходи68

вся, якби зобов’я-зання було виконане [1]. Відповідно до цивільного законодавства, особа, право якої порушено, може вимагати повного відшкодування завданих їй збитків, якщо законом або
договором не передбачене відшкодування збитків у меншому розмірі. Відшкодування боржником, який не виконав або неналежно виконав зобов’язання, шкоди, що виникла у зв’язку з цим у
кредитора, у всіх правових системах розглядається
як засіб цивільно-правової відповідальності, що
має суто майновий характер. Постає питання: як
дана норма може бути застосована відносно законного інтересу?
Ступінь наукової розробки. Питання захисту цивільних прав та інтересів у широкому
розумінні найбільше повно й глибоко досліджувалося
Г.П.Ареф'євим,
В.П.Воложаниним,
С.В.Курилевим, Д.М.Чечотом та іншими авторами. Вважається, що відшкодування збитків —
один з найпоширеніших способів захисту цивільних прав і законних інтересів. Вживання різноманітної термінології, що стосується збитків,
існує в законодавстві й практиці не тільки України, але й у всьому цивілізованому світі. Огляд
законодавства, в тому числі новітнього, дозволяє
виявити наявність таких термінів: реальні збитки, прямі, у вигляді неотриманих доходів, дійсні,
у вигляді упущеної вигоди, прямий дійсний збиток, збитки у твердій сумі й ін. У юридичній літературі зустрічаються, крім того, фактичні, безпосередні, передбачувані, випадкові, абстрактні,
моральні, планові, непрямі, нормативні збитки,
збитки на різницю й т.д. Тенденція розвитку законодавства різних держав про відшкодування
збитків простежується досить чітко: від принципу відшкодування лише конкретних збитків до
принципу наперед визначених збитків, а потім –
абстрактних збитків [3].
Мета статті. Шляхом аналізу різних наукових концепцій автор ставить перед собою мету
визначити теоретико-методологічні засади такої
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Захист законного інтересу за допомогою категорії абстрактних збитків

правової категорії, як захист законного інтересу
шляхом застосування абстрактних збитків і визначити основні критерії для застосування вказаного правового явища.
Виклад основного матеріалу. У доктрині
розроблено класифікацію збитків і шкоди за різними підставами. За змістом втрат: майнова
шкода — виявляється у зменшенні майна кредитора; немайнова (моральна) шкода — виявляється в ушкодженні психологічного (душевного)
статусу особи, спричиненні страждань, переживань, утрат немайнового характеру (у договірних
відносинах, як правило, не відшкодовуються, а
лише в деліктних); за способом виникнення:
прямі збитки — є наслідком безпосередніх дій
боржника; непрямі або «віддалені» збитки — є
наслідком складних юридичних фактів (дій боржника та третіх осіб або зовсім інших обставин) і
не підлягають відшкодуванню; за характером
порушення зобов’язань: компенсаторні збитки —
стягуються натомість виконання зобов’язання й
виключають примусове його виконання в натурі;
мораторні збитки — стягуються за прострочення
виконання; присуджуються поряд із примусовим
виконанням зобов’язання в натурі; за способом
обчислення: конкретні збитки — дійсні збитки,
яких зазнала сторона за договором, розмір яких
слід довести; абстрактні збитки — стягуються
незалежно від фактичних збитків і обчислюються як різниця між договірною та ринковою ціною
товару. Саме про останні і піде мова.
Збитки в юридичному значенні містять у
собі чотири складові частини (склад збитків): а)
фактично зроблені витрати особою, чиє право
порушене; б) витрати, які повинні бути зроблені
кредитором для відновлення порушеного права;
в) втрата або ушкодження майна; г) неотримані
доходи (упущена вигода).
Кожний із класичних елементів у збитках
являє собою досить складну структуру. а) У загальному значенні під витратами (у плані збитків) розуміються витрати кредитора, виражені в
грошовій формі, які він на момент відшкодування зробив або неминуче зробить у найближчому майбутньому. Ці витрати повинні бути розумними й не перевищувати наявних втрат.
Приміром, якщо кредитор відремонтував свій
пошкоджений пожежею офіс за явно підвищеними цінами, то боржник має право в суді доводити, що кредитор мав можливість зробити такий
же ремонт за менші гроші, але не зробив цього.
Отже, кредитор не тільки відновив свої дійсні
втрати, але й безпідставно збагатився.

б) Під “майбутніми” витратами розуміються тільки ті витрати, які кредитор неминуче зробить, щоб відновити своє порушене право. Це
означає, що якщо кредитор не зробить ці витрати,
то, відповідно, він не зможе іншим способом відновити своє майнове становище. Майбутні витрати
— новела цивільного законодавства і у цій сфері,
ще не напрацьовано досить практики для визначенні меж вірогідності майбутніх витрат.
Раніше існували інструктивні вказівки
держарбітражу СРСР, які давали роз’яснення, що
під зробленими витратами варто розуміти тільки
фактично зроблені витрати позивачем на день
пред'явлення претензії, так звані реальні витрати.
На сьогодні, якщо цивільний кодекс України закріпив можливість вимагати відшкодування майбутніх витрат кредитора, однак на практиці не
передбачив механізму визначення їх розміру, для
того, щоб не допустити зловживанням цим правом. Приміром, указати на обов’язкову підтвердженість майбутніх витрат обґрунтованим
розрахунком, вираженого у вигляді письмового
доказу (кошторису, калькуляції витрат, договори
й т.д.). Тому вбачається необхідним детальніший
розгляд даної проблеми на рівні вищих органів
судової влади.
в) Втрата майна припиняє усі права Власності на майно й означає його повну й безповоротну втрату для колишнього власника. Втрата й
пошкодження майна проявляються не тільки у
вигляді механічного руйнування речі, але й у вигляді втрати або пошкодження її корисних, споживчих якостей. Збереження речі в натурі, у вазі,
у зовнішній формі тривимірного виміру (довжина, ширина, висота) не означає, що право власності на річ не втрачається повністю або в частині.
Так, засвічений фотопапір внаслідок зміни своїх
хімічних властивостей стає абсолютно непридатним. Псування майна – це зменшення його цінності в результаті внутрішніх природноорганічних процесів під впливом зовнішнього середовища (гниття, висихання, отвердіння й т.д.). Наприклад: продукти харчування при неправильному тепловому режимі можуть стати непридатними для вживання без зміни зовнішнього вигляду (зміни можна відчути тільки на смак). Отже, втрата й пошкодження майна означає не
тільки втрату й пошкодження його зовнішніх
ознак, але й втрату його природних, фізичних,
хімічних та інших властивостей, що роблять можливим використання майна у споживчих цілях.
Корисність – ось основна ознака речі для визначення того, що в ній втрачається. Втрата й, відповідно, припинення права власності на майно,
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може мати причиною не лише неправомірні дії
боржника, але й бути результатом правомірних
актів органів державної влади (наприклад, вилучення земельної ділянки для державних потреб
або конфіскація за рішенням суду). Однак у другому випадку відбувається відшкодування державою
збитків одночасно або безпосередньо після вилучення земельної ділянки (але не як міра відповідальності), а в першому – боржник зі свого майна
відшкодує збитки власникові за рішенням суду.
Отже, під втратою розуміються лише неправомірні дії порушника, що приводять до загибелі, знищення або часткового пошкодження
майна кредитора.
г) Упущена вигода. Здавна такі юристи як
Гай, Ульпіан указували, що «оцінюється не стільки пошкоджена річ, скільки інтерес. Мій інтерес, тобто те, чого мені позитивно не вистачає, й
те, що я міг вигадати». До сфери дії слова “збитки” відносяться не тільки порушення статики
(тобто те, що є), але й динаміки майнового відношення. До 1922 року право на відшкодування
упущеної («загубленої») вигоди не було закріплено в законах, однак реалізовувалося у сформованій судовій практиці за допомогою створення
прецедентів у касаційних інстанціях [5,c 35]. Порушення статики проявляється в дійсному збитку
наявного майна. А порушення динаміки проявляється не відразу, а через певний проміжок часу й
виражається в позбавленні “приросту” до існуючого майна. Причому цей «приріст» повинен бути у вигляді конкретного неотриманого доходу, а
не абстрактного. У результаті неправомірних дій
порушника втрачається реальна можливість
отримання доходів у вигляді можливості придбання права власності. Тим порушується нормальний розвиток соціально-суспільних відносин і
безпосередньо
порушується
зобов'язальноправові норми ЦКУ. Така матеріальна шкода й
визначається поняттям “упущена вигода”.
Отже, наявність права в учасника майнового обороту вимагати відшкодування не тільки
реального збитку, але й упущеної вигоди базується на принципі повноти цивільно-правової
відповідальності боржника.
Відшкодування
упущеної вигоди провадиться незалежно від реального збитку. Його може і взагалі не бути. Наприклад, приниження ділової репутації компанії
«Кока-кола» шляхом появи у пресі висловлювань
про шкоду цього напою призводить до виникнення
збитків не саме по собі, а у зв'язку з тим, що такі дії
можуть спричинити втрату прибутку в компанії в
майбутньому, у вигляді зменшення обсягу продажів і неотримання планованої вигоди.
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Тому упущену вигоду необхідно розглядати не як одну з юридичних підстав неможливості
придбання відповідного права на майно в майбутньому, а як утрату фактичної можливості придбання такого права надалі. Інше повинно розглядатися як реальний збиток, оскільки він може
бути відносно вірогідно обчислений у момент
виникнення підстав для відповідальності.
Закон установлює, опираючись на ідею
справедливості й рівності, що, якщо боржник
зумів отримати за допомогою правопорушення
вигоду більшу, ніж середня вигода при аналогічних умовах, то те ж саме міг зробити й кредитор,
якби його право не було порушено. Так, ЦКУ
встановлює, що кредитор вправі вимагати від
порушника відшкодування упущеної вигоди в
розмірі, не меншому, ніж одержав доходи сам
боржник. Є й інші погляди на розглянуте правило. Наприклад, К. Б. Нам вважає, що у договірних відносинах відшкодування збитків у розмірі
доходів порушника буде суперечити правилу
рівноцінного відновлення й у наявності буде збагачення потерпілої сторони. Автор не визначає
відшкодування в розмірі доходу боржника як
відшкодування збитків і припускає, що мова йде
про «якусь окрему специфічну форму відповідальності, які більше будуть властиві каральні,
штрафні риси...». Здається, що дотримання
принципу повного відшкодування збитків повинне реалізовуватися конкретними нормами,
стандартами, які при встановленому причиннонаслідковому зв'язку дозволять боржникові в
суді не оперувати абстрактними положеннями, а
«прив'язатися» до певного розміру збитків.
Якщо порушник одержав конкретну вигоду, то немає підстав припускати, що й «добросовісний» кредитор не зміг би одержати таку ж вигоду. Ця презумпція діє доти, поки боржник не довів
зворотне. Законодавець, використовуючи дану
презумпцію, не збагачує потерпілого за рахунок
боржника, а в рамках правил про повне відшкодування збитків допомагає кредиторові якнайшвидше
відновити своє майнове становище.
Саме тут, на думку деяких науковців, категорія упущеної вигоди тотожна з абстрактними
збитками. Закріплення упущеної вигоди на законодавчому рівні цілком достатньо для відшкодування завданої порушенням законного інтересу збитку. Однак з таким твердження можна не
погодитися з ряду причин. З’ясуємо спершу поняття і місце абстрактних збитків у системі цивільного законодавства. Відшкодування абстрактних збитків, тобто збитків, яких потерпіла особа
могла б зазнати, якби усунення наслідків пору-
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шення здійснювалося нею самостійно і за власний рахунок, вітчизняне законодавство ще не
передбачає в тому обсязі, як це можна знайти в
законодавстві інших країн. Зокрема, Цивільний
кодекс Російської Федерації у статті 15 передбачає можливість відшкодування абстрактних збитків. Диференціація збитків на конкретні й абстрактні має місце і міжнародному торговому обороті. Наприклад, Віденською конвенцією передбачено, що якщо договір розірваний, а покупець
у розумний термін і належно після цього придбав
товар взамін, то сторона, яка вимагає відшкодування збитків, може вимагати різницю між договірною ціною і ціною, за якою був придбаний
товар за новим договором, а також інші збитки
на підставі статті 75 Конвенції. Про абстрактні
збитки йдеться також у статті 76 Віденської Конвенції, відповідно до якої, якщо договір розірваний, сторона, що вимагає відшкодування збитків,
може, якщо вона не здійснила відповідну закупку товару чи перепродаж товару, вимагати різницю між ціною, визначеною договором, і ціною на момент розірвання договору.
У Принципах міжнародних комерційний договорів аналогічні положення про абстрактні збитки набувають загального характеру при застосуванні до будь-якого виду договірних зобов’язань.
До прикладу, право кредитора на відшкодування
абстрактних збитків закріплено у ст. 7.4.6.
У випадку, коли новий договір не буде укладений, але існує поточна ціна відносно предмета договору, презюмується, що збитки полягатимуть у різниці між договірною ціною і поточною ціною в момент, коли був розірваний договір. При цьому цікавий підхід щодо визначення
розміру поточної ціни: «Такою ціною в більшості випадків, але не обов’язково, завжди буде ціна
ринку. Доказом поточної ціни може бути отриманий висновок від професійної організації, торгових палат тощо (285)».
На сьогодні під абстрактними збитками в
цивільному праві розуміють ситуацію, коли в
результаті невиконання однією зі сторін умов
договору іншій стороні могли бути завдані збитки, однак у силу передбачливих дій кредитора
такі наслідки не настали [2, c. 234]. Для розрахунку збитків використається поточна ціна на відповідний товар, що існувала на момент розірвання договору, тобто ціна, яка б підлягала стягненню при порівняльних обставинах за аналогічний
товар у місці, де повинна була бути здійснена
передача товару. Дана можливість стягнення
“абстрактних” збитків передбачена за договорами купівлі-продажу й поставки. Тобто якщо за

договором купівлі-продажу покупець не одержав
товар у конкретний строк, він управі придбати
аналогічний товар в іншої особи за розумною
ціною. При цьому, якщо така ціна покупки буде
вища за контрактну, то різниця між ними й складатиме збитки покупця. Однак покупець може й
не закуповувати товар, а розрахувати поточну
ціну на товар на момент пред'явлення вимоги за
мінусом ціни, за якою він спочатку планував купити [3]. У будь-якому випадку при пред’явленні
вимоги про відшкодування абстрактних збитків
повинен бути доведений причинний зв'язок між
порушенням, збитками та їх розміром. Для встановлення розміру таких збитків доцільно використовувати правила встановлення розміру збитків у разі розірвання договору поставки внаслідок порушення зобов’язання постачальником чи
покупцем. Захист законних інтересів можливий
при концепції абстрактних збитків, тому що виходить із того положення, що для порушника
зобов'язання не має значення, як і за чий рахунок
реально відновив/реалізував своє становище потерпілий. Порушник повинен відповідати тут не за
реальні конкретні наслідки, а за власне діяння —
створення абстрактної можливості несприятливих
наслідків, тобто можливу загрозу інтересам, що
підлягають захисту. Те, що в конкретному випадку
порушник “не нашкодив” і потерпілий зумів обійтися без відстрочок, без залучення кредитів, без
платежів відступного своїм контрагентам, не має
значення для відповідальності порушника.
У юридичній літературі існує думка щодо
ототожнення абстрактних збитків і майбутніх
витрат. С.І.Виниченко критикує думку про таке
ототожнення, з чим ми цілком погоджуємося[4,
c. 5]. Адже майбутні витрати – це елемент реального збитку, під якими розуміють дійсні й (або)
невідворотні майнові втрати кредитора. Більше
того, ст. 22 (ч. 2) ЦКУ дає чітке формулювання
майбутніх витрат: витрати, які особа, чиє право
порушене, змушена буде зробити для відновлення порушеного права. При цьому законодавець
використовує словосполучення «мусить зробити», вказуючи на активні дії кредитора щодо відновлення свого попереднього майнового становища, у ході чого він зазнає додаткових витрат.
Причому передбачається, що розмір таких витрат
можна визначити з точною вірогідністю. Абстрактні збитки — категорія дуже умовна, тому, що, поперше, у її основі ринкова ціна — елемент, суто
розрахунковий (статистичний) і дуже змінний. Подруге, для відшкодування таких збитків подальша
поведінка стягувача не має значення [4, c. 5]. Тобто, будучи елементом реального збитку, майбутні
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витрати припускають дійсне (неминуче), а не ймовірне (можливе) зменшення майна кредитора через
неправомірні дії (бездіяльність) порушника.
Положення про вирахування збитків при
розірванні договору (ст. 623) відкривають можливість для застосування абстрактних збитків,
зумовлених розрахунковим шляхом, незалежно
від дій сторін після розірвання договору. Мова
йде про мінімальний розмір збитків, викликаних
розірванням договору у зв'язку з невиконанням
зобов'язань однією зі сторін, що, втім, не виключає відшкодування й інших збитків, заподіяних
невиконанням або неналежним виконанням умов
договору. При купівлі-продажу продавець, природно, має певний законний інтерес, що і лежить
в основі зобов'язання. Припустимо, що дійсне
правове поле не може забезпечити захист законних інтересів сторін, оскільки в цивільному законодавстві існує пряма вказівка на норми, які
захищають цивільні права, тобто інтереси, виражені у формі цивільних прав, і для їхнього захисту передбачений певний інструментарій. Отже,
для захисту прав продавця необхідна наявність
матеріальних складових (витрати для відновлення права, реальний збиток, упущена вигода).
Якщо ж продавець вів свої господарські справи
настільки успішно, що, незважаючи на порушення зобов'язання його контрагентом, він усе-таки
не порушив ніяких власних зобов'язань, не пропустив жодну вигідну для себе угоду, то, виходячи із сучасної концепції відшкодування збитків, йому нема чого й відшкодовувати[6]. Тому
категорія абстрактних збитків найбільш повно
дає можливість захисту законних інтересів кредитора, адже враховує його інтереси, що не виражені у формі суб’єктивних цивільних прав.
Висновки. Відповідно, відшкодування абстрактних збитків при захисті законних інтересів повинно відбуватися принаймні в розмірі тих законних платежів, які потерпілий повинен здійснити
своїм контрагентам внаслідок порушення зобов'язань (якщо він перебував у становищі боржника в
інших правовідносинах), а також у розмірі банківського відсотка за користування кредитом, який
необхідно було б отримати для безперебійного забезпечення поточної діяльності потерпілого.
З огляду на це, вбачається за доцільне внести такі зміни до ЦКУ, зокрема в ст. 22, допов-

нивши її ч. 5: “ Якщо діями особи, зазначеними в
ч. 1 даної статті, не були заподіяні збитки, особа
відповідає за зроблене нею діяння, тобто за створення абстрактної можливості несприятливих
наслідків у розмірі тих законних платежів, які
особа, інтерес якої порушено, повинна надати
своїм контрагентам внаслідок порушення зобов'язань або в розмірі банківського відсотка за користування кредитом, що було б необхідно
отримати для безперебійного забезпечення поточної діяльності особи”.
Отже, захист законних інтересів, не опосередкованих суб'єктивним правом навряд чи може
здійснюватися за допомогою відшкодування збитків у їх класичному розумінні (реальні збитки і
упущена вигода), оскільки принцип відшкодування
конкретних збитків не забезпечує відповідальності
порушника за свої дії, якщо вони не завдали збитку. Тобто протиправною поведінкою порушника
може бути порушено законні інтереси особи, однак
у силу певних обставин об'єктивного або суб'єктивного характеру матеріального вираження протиправних дій немає, а отже, немає й відповідальності порушника. Саме таку ситуації враховує концепція абстрактних збитків.
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Захист законного інтересу за допомогою категорії абстрактних збитків

T.М. Pidlubna
Defence of legal interest by the category of abstract losses
Summary
In the article the problem of defence of legal interest is examined through the prism of abstract losses
which allow the most complete rank to take into account the features of legal interest. The aim of this paper
is to consider the abstract loss as a way to protect legitimate interests in civil law. This abstract statement
allows to protect a legitimate interest, because it is about creating an abstract possibility of adverse consequences, ie possible threat to the interests that are subject to protection, in contrast to the category of damages in its classic sense (actual damages and lost profit) because the principle of compensation for specific
damages does not provide offender accountability for their actions if they are not causing harm. Proposed fix
to protect the legitimate interests through the use of abstract losses at the legislative level.

Т.М. Подлубная
Защита законного интереса посредством категории абстрактных убытков
Аннотация
Целью данной статьи является рассмотрение вопроса об абстрактных убытки как одного из
способов защиты законного интереса в гражданском праве. Именно абстрактные убытки позволяют
защитить законный интерес, поскольку речь идет о создании абстрактной возможности неблагоприятных последствий, как возможную угрозу интересам, подлежащих защите, в отличие от категории
возмещения убытков в их классическом понимании (реальные убытки и упущенная выгода), ведь
принцип возмещения конкретных убытков не обеспечивает ответственности нарушителя за свои действия, если они не нанесли ущерба. Предлагается закрепить возможность защиты законного интереса
путем применения абстрактных убытков на законодательном уровне.
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ЗУСТРІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ГАРАНТІЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ ОСОБИ,
ЩОДО ЯКОЇ ПРИЙМАЮТЬСЯ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
Стаття присвячена дослідженню такого способу забезпечення прав та інтересів особи, щодо якої застосовуються запобіжні заходи, як зустрічне забезпечення. Розглядаються питання підстав внесення, видів, порядку,
суб’єктів та гарантій при внесенні заявником зустрічне забезпечення в провадженні по застосуванню запобіжних заходів.

Постановка проблеми. Недостатня ефективність традиційних засобів судового захисту
спричиняє звернення вітчизняного законодавця
до світового досвіду й запозичення найбільш
вдалих правових конструкцій. Такими факторами викликане доповнення господарського процесуального законодавства запобіжними заходами,
спрямованими на оперативний захист прав господарюючих суб'єктів.
Однак ефективність попереднього судового
захисту має зворотний бік, пов'язаний із складністю поєднання конфіденційного характеру застосування забезпечення з демократичними гарантіями правосуддя. Розширення процесуальної форми
попереднього судового захисту в частині захисту
інтересів заявника вимагає створення адекватних
компенсаторних механізмів забезпечення прав
особи, щодо якої такі міри приймаються, що обумовлює актуальність дослідження вказаних засобів
та, зокрема, зустрічного забезпечення.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Загальні питання попереднього судового захисту
є предметом розгляду Н. Абрамова, О. Беляневич, М. Бояринцевої, С. Васильєва, Д. Притики, М.
Титова й інших вітчизняних учених. Спеціальні
дослідження окремих аспектів застосування запобіжних заходів містяться в роботах таких авторів
як Я. Львов, Н. Павлова, М. Рожкова, М. Тимонов,
Т. Юсупов і ін. Але окремі питання сутності та механізму застосування запобіжних заходів потребують більш детального дослідження.
Дана стаття має предметом свого розгляду
окремі аспекти зустрічного забезпечення як гарантії прав особи, щодо якої застосовуються запобіжні заходи.
Виклад основного матеріалу. Оскільки
запобіжні заходи носять оперативний, надзвичайний характер і допускають деякі обмеження
на користь заявника з метою захисту його прав,
законодавство повинно передбачати спеціальні
гарантії захисту особи, щодо якої ці міри прийняті. У науковій літературі поняття гарантій досліджене досить глибоко, однак на нашу думку,
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найбільш точно передана сутність гарантій А.С.
Мордовцем, який вважає, що гарантіями є система умов, що забезпечують задоволення інтересів людини [15, с. 237].
Багатьма авторами підкреслюється, що при
застосуванні заходів забезпечення позову необхідно враховувати права відповідача. Суддя, допускаючи забезпечення позову, повинен брати до
уваги не тільки ті несприятливі наслідки, які можуть наступити для позивача у випадку незабезпечення позову, але також і наслідки, які можуть
наступити для відповідача при забезпеченні позову, вважає З.Т. Новичкова [8, с. 119]. С.А. Кузнєцов справедливо зауважує, що спрощений порядок розгляду судами заяв про запобіжні заходи, прискорена процедура розгляду й негайне
виконання судового акту про застосування запобіжних заходів багаторазово збільшують необхідність дотримання судами принципу законності при їх застосуванні [7, с.188].
Ці твердження абсолютно справедливі навіть для забезпечення вже пред'явленого позову,
з усіма гарантіями позовного провадження, побудованого на принципі змагальності. Тим більше подібні аргументи мають значення щодо попереднього забезпечення, коли ще навіть не можна бути впевненим у тому, що заявник згодом
звернеться з позовом.
Аналіз законодавства, практики його застосування й наукової літератури приводить до
висновку про існування сукупності гарантій прав
особи, щодо якої приймаються попередні запобіжні заходи, у яку входять: пред'явлення позову
про стягнення збитків; зустрічне забезпечення;
подача заяви про скасування запобіжних заходів;
подача заяви про заміну запобіжного заходу;
оскарження ухвал із питань запобіжних заходів.
Отже, зустрічне забезпечення – тільки одна
з можливих гарантій, однак деякі автори наділяють її значенням виняткової міри [4, с. 108].
Н.В. Павлова обґрунтовує появу в міжнародній практиці інституту зустрічного забезпечення наявністю ситуацій, коли збиток, що може
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Зустрічне забезпечення як гарантія здійснення прав особи…

бути заподіяний боржнику в результаті застосування заходів, виявиться значним, а тверда переконаність у тім, що заявник виграє спір по суті, не
формується [9, с. 32 – 33]. У своїй роботі вона приводить цитату з доповіді Асоціації міжнародного
права: «Суд повинен мати повноваження вимагати
від позивача гарантії відшкодування збитків відповідачеві або третій стороні, які можуть виникнути в
результаті застосування запобіжних заходів. При
вирішенні питання про гарантію суд повинен враховувати можливість позивача нести відповідальність по вимогах про збитки, заподіяні запобіжним
заходами» (принцип 7) [9, с. 33].
Використання терміна «зустрічне забезпечення» у науці викликає ряд заперечень. Так,
Т.Б. Юсупов стверджує, що мова не йде, звичайно, ні про яке зустрічне забезпечення, а говориться про обов'язкове забезпечення майбутнього позову про стягнення збитків в силу припису
закону. Дане словосполучення припустимо сьогодні використовувати тільки у виді нормативного його закріплення, але суті правового явища
воно анітрошки не відображає [17, с. 95].
У літературі також звертається увага на те,
що під поняттям «зустрічне забезпечення» розуміються дві різні дії: забезпечення заявником
відшкодування можливих для відповідача збитків; внесення відповідачем на депозитний рахунок суду коштів у розмірі, необхідному позивачем, замість заходів по забезпеченню позову про
стягнення грошових сум [15, с. 103].
Деякі автори, на нашу думку, недостатньо
чітко проводять розмежування названих процесуальних дій, найчастіше змішуючи різні по своїй природі категорії. Так, С.А. Кузнєцов називає
надання відповідачем грошової суми в розмірі
вимог позивача на депозитний рахунок арбітражного суду замість заходів по забезпеченню позову видом зустрічного забезпечення [7, с. 23].
Ми вважаємо, що зустрічне забезпечення в
другому розумінні – не що інше, ніж заміна однієї забезпечувальної міри на іншу, і правила його
застосування відповідають заміні забезпечувальних мір. Тому термін «зустрічне забезпечення»
варто вживати тільки для позначення забезпечення заявником відшкодування можливих для
відповідача збитків.
Також у літературі обговорюється питання
про особливості зустрічного забезпечення по різних категоріях вимог. При цьому одними авторами
відзначається, що зустрічне забезпечення допускається тільки по майнових вимогах позивача, тобто
тільки по позовах про присудження грошових сум
[10, с. 16]. Інші вчені вважають, що рішення пи-

тання про можливість зустрічного забезпечення по
позовах про визнання повинне розглядатися стосовно до кожного конкретного випадку [14, с.17].
М.А. Рожкова зазначає про складність визначення
розміру зустрічного забезпечення за вимогами, що
виникли у зв'язку з порушенням виключних прав.
Вона пропонує суду погодитися з розміром, визначеним заявником, а при виявленні в ході розгляду
явної невідповідності можливим збиткам – збільшити його [11, с.137-138].
На нашу думку, складність визначення самої необхідності внесення, виду й розміру зустрічного забезпечення в деяких категоріях вимог свідчить про те, що це питання варто залишити на розсуд суду, оскільки саме так можна
забезпечити інтереси господарюючих суб'єктів
найбільш повним образом з урахуванням специфіки конкретного спору.
Спірним є питання про обов'язковість внесення зустрічного забезпечення. Більшість авторів підтримують позицію про обов'язковий характер зустрічного забезпечення [6, с. 248; 14, с.
17; 3, с. 214; 16, с. 11]. Існують і інші позиції.
Наприклад, Т.Б. Юсупов робить висновок, що
забезпечення стягнення збитків від застосування
охоронних заходів не можна розглядати як загальну умову забезпечення майбутніх позовів [17,
с. 73]. Питання про обов'язкове зустрічне забезпечення на підставі міжнародної практики Н.В. Павлова вирішує негативно, відзначаючи, що у відносинах між європейськими державами застосування
такої норми суперечить ст. 6 Європейської Конвенції Ради Європи про захист прав людини й основних свобод (1950 р.), тому що порушує принцип
вільного доступу до суду [9, с. 33].
Проблема обов'язковості зустрічного забезпечення має зворотний бік: чи зобов'язаний
суд вжити заходів попереднього забезпечення,
якщо заявником внесене зустрічне забезпечення?
У цьому зв'язку слід погодитися з висловлюваними в літературі побоюваннями, що такою
свободою можуть зловживати несумлінні позивачі [14, с. 17; 12, с. 14 – 16]. У деяких випадках
сума зустрічного забезпечення для господарюючого суб'єкта (заявника) з погляду його активів
незначна, а для активів відповідача забезпечувальні міри у формі арешту коштів дуже істотні:
прийняття таких мір здатне повністю паралізувати господарську діяльність останнього [2, с. 185].
В.В. Ярков вважає недостатньо обґрунтованою
пропозицію в обов'язковому порядку забезпечувати інтереси заявника при внесенні зустрічного
забезпечення, пропонуючи встановити його тільки для випадків, коли застосування заходів за-
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безпечення позову може привести до істотної
шкоди для суспільства, природного середовища
або завдати істотної шкоди майну, щодо якого
пропонується застосувати міри забезпечення позову [18, с. 12]. М.В. Фетюхин підкреслює недоречність такого положення у зв'язку з тим, що
суд не може відмовити заявникові, навіть якщо
відсутні підстави забезпечення [15, с. 100]. З такими твердженнями не можна не погодитися.
Т.Б. Юсупов підкреслює, що ініціатива суду в постановці даного питання повинна бути
повністю виключена, тому що це не відповідає в
корені диспозитивному принципу, може суперечити інтересам особи, що не бажає клопотати
про забезпечення для себе стягнення можливих
збитків, чревата заподіянням збитків першому
заявникові, стягнути які із суду (держави) практично неможливо [17, с. 99]. З висловленою позицією ми не згодні по наступних причинах. Поперше, розгляд заяви про застосування запобіжних заходів без виклику зацікавлених осіб зводить нанівець можливість особи, щодо якої
приймаються такі заходи, заявити подібне клопотання. Пред'явлення ж такої вимоги після того,
як особа довідалася про вжиті заходи, може виявитися запізнілим. По-друге, суд не може виступати в ролі пасивного автомата в руках сторін. Примусовий, обов'язковий характер проханню заявника надає саме суд. Для того, щоб переконається в правильності свого рішення, по можливості дотримати права тієї особи, котра не може на момент розгляду реалізувати їх самостійно, суд повинен бути наділений правом поставити перед заявником питання про внесення зустрічного забезпечення зі своєї ініціативи.
Отже, не треба абсолютизувати значення
зустрічного забезпечення для ухвалення рішення
про застосування запобіжних заходів. Зустрічне
забезпечення, це важлива, але тільки одна з ряду
гарантій прав особи, щодо якої вживаються запобіжні заходи. Тому обов'язковість внесення
зустрічного забезпечення як умова застосування
запобіжних заходів надмірно посилює вимоги до
заявника. У свою чергу встановлення обов'язку
суду прийняти запобіжні заходи у випадку внесення заявником зустрічного забезпечення - повністю нівелює значення підстав і таких умов попереднього судового захисту як обґрунтованість
і співрозмірність. Порушення таких умов не може бути виправдане навіть внесенням зустрічного забезпечення, а вище наведена пропозиція
орієнтує суд на їх ігнорування.
У ст. 434 Господарського процесуального
кодексу України (далі - ГПК) закріплене досить
76

зважене правило про право господарського суду
запропонувати заявнику внести зустрічне забезпечення. На жаль, проект ГПК визнає внесення
зустрічного забезпечення за заявою про застосування запобіжних заходів обов'язковим. Як уже
було відзначено вище, таке рішення обмежує доступ суб'єктів господарювання до засобів судового захисту, і, відповідно, не може бути визнане
прийнятним.
На нашу думку, критерії необхідності внесення зустрічного забезпечення повинні встановлюватися господарським судом у кожному окремо взятому випадку. Законодавче їх закріплення
недоцільне через неможливість охопити усю різноманітність ситуацій.
У якому ж вигляді повинне бути надане зустрічне забезпечення? У ХПК передбачене внесення застави у вигляді коштів, поміщених на
депозитний рахунок господарського суду. На
даний час порядок відкриття депозитних рахунків господарських судів для внесення на них коштів застави, а також проведення операцій по
цих рахунках нормативно-правовими актами не
визначене. Проект ХПК також передбачає зустрічне забезпечення тільки у вигляді внесення
коштів на депозитний рахунок суду.
Слід зазначити, що внесення коштів на депозитний рахунок суду не є єдиним способом
надання зустрічного забезпечення у світовій
практиці. Так, М.В. Фетюхин у своїй роботі аналізує наступні види зустрічного забезпечення: 1)
внесення коштів на депозитний рахунок суду в
розмірі, запропонованому судом; 2) надання банківської гарантії; 3) поручительство; 4) інше фінансове забезпечення [15, с. 119].
Н.В. Павлова, аналізуючи міжнародну практику, відзначає, що зустрічне забезпечення може
здійснюватися в різних формах: як грошова сума,
що перераховується на депозит суду, банківська
гарантія, поручительство й т.п. [9, с. 33].
На думку Каганцова Я.М. без з'ясування
позиції відповідача арбітражний суд може прийняти тільки лише зустрічне забезпечення у вигляді внесення позивачем на депозитний рахунок
суду коштів [5, с. 7-11]. Всі інші міри зустрічного забезпечення можуть бути прийняті тільки з
урахуванням думки зацікавленої в них особи,
тобто відповідача.
Пропозиції розширення переліку видів зустрічного забезпечення видаються нам досить
корисними, оскільки це створить додаткові можливості суду встановити баланс інтересів сторін
найбільш прийнятним у кожному конкретному
випадку способом. Крім того, вилучення з обо-
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роту грошових сум, можливо, у досить великому
розмірі, може виявитися згубним для суб'єкта
господарювання. Однак справедливі й побоювання
обмеження прав особи, щодо якої приймаються
запобіжні заходи, оскільки всі інші способи створюють зайву ланку між коштами й кредитором,
котра може виявитися слабкою. Тому перелік видів
можливого зустрічного забезпечення може бути
доповнений з обов'язковим установленням більше
суворих правил застосування нових видів зустрічного забезпечення на рівні роз'яснення Вищого
Господарського Суду України.
Висновок. Необхідно відзначити, що надзвичайний характер запобіжних заходів вимагає
встановлення неординарних гарантій дотримання прав особи, щодо якої вони приймаються. Однієї з таких гарантій є зустрічне забезпечення, як
забезпечення заявником можливих збитків особи, щодо якої застосовуються запобіжні заходи.
Однак не можна надавати зустрічному забезпеченню значення обов'язкової умови, оскільки це
істотно обмежить можливості суб'єктів господарювання в одержанні попереднього судового захисту. Неправильною також є пропозиція закріплення обов'язку суду застосувати попереднє забезпечення у випадку внесення заявником зустрічного забезпечення в силу ігнорування підстав і
умов попереднього судового захисту. На посилення гарантій учасників господарського судочинства
може бути спрямоване розширення переліку видів
зустрічного забезпечення, котре на даний момент
може полягати винятково у внесенні коштів на депозитний рахунок суду. На нашу думку, в питаннях зустрічного забезпечення слід надати більшу
свободу господарському суду, котрий, з огляду на
конкретні обставини справи, зможе визначити необхідність його внесення, вид і розмір.
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Counter as a guarantee of the rights of persons against whom preventive measures
are taken in the economic process
Summary
The article is devoted to this way of ensuring the rights and interests of the person against whom applicable precautions, as a counter support. Questions of distribution bases, types, procedures, actors and warranties in making a counter of the applicant in proceedings on the application of preventive measures.

Е.А. Талыкин
Встречное обеспечение как гарантия осуществления прав лица,
в отношении которого принимаются меры пресечения в хозяйственном процессе
Аннотация
Статья посвящена исследованию такого способа обеспечения прав и интересов лица, в отношении которого применяются предупредительные меры, как встречное обеспечение. Рассматриваются
вопросы оснований внесения, видов, порядка, субъектов и гарантий при внесении заявителем встречного обеспечения в производстве по применению мер пресечения.
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КОНЦЕПЦІЯ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ:
НЕОБХІДНІСТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ЗМІН
У статті досліджується сучасний стан пенсійного страхування в Україні, його структурні рівні, визначаються можливі шляхи вдосконалення та розвитку.
Ключові слова: пенсійна система, пенсійне страхування, накопичувальна система.

Постановка проблеми. Зміна соціальноекономічних основ функціонування Української
держави, прийняття Конституції України 1996
року, яка закріпила політичну, економічну та соціальну структуру держави, неминуче потягнули
за собою проведення широкомасштабних реформ
у соціальній сфері, які не припиняються і до нині. Ситуація у соціальній сфері в Україні продовжує залишатись складною, багато в чому це визначається наслідками світової фінансової кризи,
економічною складовою. Не можна не вказати і
на роль політичних чинників, які багато в чому
прямо впливають на розвиток певних процесів у
соціальному забезпеченні. На жаль, досить часто
соціальна політика є заручником політичних розкладів на певний період. Ситуація з нещодавнім
підняттям прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати яскраво це підтверджує. Проте, які
б політичні сили не знаходились при владі, вони
не можуть оминути одне з найбільш гострих і
болючих питань – гарантування населенню відповідного рівня пенсійного забезпечення, передбаченого Конституцією та законами України. До
1 січня 2004 року в Україні діяла єдина державна
система пенсійного забезпечення, яка вже не
спроможна була адекватно реагувати та зміни у
соціальній структурі суспільства. Тому метою
пенсійної реформи було подолання об’ємної
пільговості, зрівнялівки у пенсійному забезпеченні. Для цього і запроваджено нову трирівневу
структуру, яка докорінно змінила механізм пенсійного забезпечення громадян. При проведенні пенсійної реформи планувалось вирішити завдання
підвищення соціальної захищеності громадян шляхом створення і функціонування ефективних соціально-фінансових інститутів, які дозволяють акумулювати кошти громадян, роботодавців, нарощувати їх шляхом інвестування і спрямовувати на
виплату додаткових до державних пенсій.
Одним з головних наслідків реформи стало
суттєве підвищення страхових засад у пенсійній
системі. Однак запровадження накопичувальної
системи пенсійного забезпечення і досі залишається нерозв’язаною проблемою, внаслідок чого

нівелюється можливість отримання додаткового
інвестиційного доходу для громадян. Крім того,
викликає питання віднесення накопичувального
пенсійного страхування до сфери обов’язкового,
тобто імперативного. Сучасний стан ринку страхування дозволяє вести мову про належність даного
виду страхування до комерційного, тобто добровільного. На висвітлення й обґрунтування даних думок і спрямоване наше дослідження.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питання пенсійного забезпечення постійно перебували і продовжують залишатись в центрі уваги
науковців. Не можна не вказати на роль і значення наукових праць фундаторів самостійної галузі права соціального забезпечення, які започаткували дану галузь права в Радянському Союзі. Це
наукові праці В.С. Андреєва [1, с.20]. В.А. Ачаркана [2, с.40] , Е.І. Астрахана [3, с.55], А.Д. Зайкіна [4, с.10] та ін.
Практично з часу початку пенсійної реформи у суспільстві серед фахівців, політиків точаться дискусії про її наслідки й ефективність.
Природно, що така вагома суспільна проблема на
могла залишити байдужими практично всіх учених у галузі права соціального забезпечення
України. Найбільше у дослідження системи пенсійного забезпечення України, проблеми запровадження, функціонування а розвитку пенсійного
страхування внесли Я.І. Безугла [5, с.6] , Н.Б. Болотіна [6, с.144], П.Д. Пилипенко[7, с.294], Б.І. Сташків[8, с.25], І.М. Сирота [9, с.24], М.Д. Бойко [10,
с.124], В.М. Андріїів [11, с.66], Боднарук М.І. [12,
с.10], І.О. Гуменюк [13, с.180], С.М. Сивак [14,
с.61], Н.М. Стаховська [15, с.54] та інші.
Не можна оминути увагою і праці російських учених з проблематики пенсійного страхування. Це, зокрема, праці Іванової Р.І. [16, с.58],
Є.Є. Мачульської [17, с.80], М.В. Лушнікової та
А.М. Лушнікова [18, с.425], К.Н. Гусова [19,
с.118], В.П. Галаганова [20, с.148] та інших.
Сучасний стан пенсійної системи України
потребує подальших досліджень і напрацювань.
Зокрема, це стосується розробки механізму запровадження накопичувальної системи, аналізу
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правової природи накопичувального страхування, його місця у пенсійній системі України.
Мета статті полягає у дослідженні сучасного стану системи пенсійного страхування
України, її рівнів, визначенні правової природи
системи накопичувального страхування та
з’ясуванні перспектив її розвитку.
Виклад основного матеріалу. Проведення
пенсійної реформи Україні зумовлене тим, щоб
гарантувати громадянам пенсійного віку, які не в
змозі більше працювати, компенсацію втраченого заробітку у вигляді адекватного розміру пенсії. Адекватний розмір пенсії означає, що вона
прямо залежить від тривалості страхового стажу
та сплачених на протязі всієї трудової діяльності
внесків [6, с.8]. У такому випадку громадяни
краще усвідомлюватимуть власну відповідальність за свої пенсійні заощадження і сумлінно
виконуватимуть свої обов'язки щодо сплати внесків. Усі працівники, які сплачують однакові
внески, мають отримувати й однакові пенсії. Це
один з найважливіших принципів соціальної
справедливості. Для пенсіонера також дуже важливо, щоб призначена пенсія виплачувалася регулярно, з місяця в місяць. Тобто пенсійна система повинна бути спроможною надати зароблений і очікуваний повний розмір пенсій якраз у
той самий час, коли людина виходить на пенсію.
Це є принципово важливою рисою реального
соціального забезпечення [5, с.42]. Тому гарантування фінансової стабільності пенсійної системи є другим принципом цієї реформи. Це означає, що реформована система повинна ефективно
працювати на користь багатьох поколінь.
Формування нової системи пенсійного забезпечення України проходить досить складно, зі
значними економічними та політичними суперечками, із не завжди ефективними та послідовними соціальними реформами. При цьому основним напрямом її реформування стало впровадження загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
На рубежі 20 століття практично в усіх
країнах СНД були проведені пенсійні реформи.
Відбувся перехід на страховий принцип фінансування. У більшості країн джерелом виплат є поточні надходження пенсійних фондів. У Казахстані, Киргизстані, Росії введене змішане фінансування, яке поєднує розподільчий та накопичувальний механізм, а в Таджикистані – лише накопичувальний [21, с.226]. В Україні законодавець обрав першу модель, закріпивши трирівневу
пенсійну систему. Перший рівень – солідарна
система, яка базується на принципі солідарності
80

поколінь і стосується забезпечення пенсіями нинішнього покоління непрацездатних громадян.
Сутністю такої системи є обов’язкове пенсійне
страхування з метою компенсування застрахованим громадянам доходу від трудової діяльності,
який вони втратили внаслідок непрацездатності
через настання старості або інвалідності, а непрацездатні члени сімей померлих застрахованих
осіб, які перебували на їх утриманні, внаслідок
втрати годувальника. Другий рівень – накопичувальна система – ґрунтується на особистому
страхуванні на випадок досягнення пенсійного
віку, яке виконує роль додаткової гарантії забезпечення певного рівня життя пенсіонерів, що
дозволяє їх мати гідний рівень достатку після
припинення трудової діяльності. Третій рівень –
недержавне пенсійне забезпечення – є додатковим добровільним видом пенсійного забезпечення громадян, які бажають отримувати інвестиційний дохід від розміщення їх активів у недержавних пенсійних фондах.
Отже, структурними частинами пенсії за
віком, по інвалідності та в разі втрати годувальника є, по-перше, страхова частина пенсії, яка
фінансується за рахунок страхових внесків застрахованих осіб і роботодавців, розмір яких
установлюється на законодавчому рівні Верховною Радою України; по-друге, накопичувальна
частина, яка також фінансується за рахунок
страхових внесків застрахованих осіб і роботодавців до Накопичувального фонду; по-третє, додаткової добровільної недержавної пенсії, отримуваної відповідно до Закону України «Про недержане пенсійне забезпечення». Якщо перша та
третя частина пенсійних виплат в Україні функціонують, то питання запровадження накопичувальної частини пенсії залишається відкритим і
нерозв’язаним. Виходячи з цього, досить актуальним видається питання аналізу перспектив
функціонування моделі пенсійного страхування
в Україні з урахуванням особливостей сучасного
періоду суспільного розвитку.
На початку пенсійної реформи пенсійне законодавство України можна було охарактеризувати за так званою страховою моделлю Бісмарка, однак на початку 21 століття у ньому проявились риси ліберальних моделей страхування, заснованих
не лише на розподільчих, але і на індивідуальнонакопичувальних засадах (модель Беверіджа). Однак, як слушно наголошують М.В. Лушнікова та
А.М. Лушніков, при цьому результатом реформ є
той чи інший варіант державного зрівняльного
забезпечення з досить низькими відсотками заміщення втраченого заробітку, доходів [18, с.221].
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У даний час накопичувальні пенсійні системи діють у багатьох розвинених країнах, але
частіше не як обов’язкові, а як добровільні. Як
зазначає М.Л. Захаров, введення добровільних
накопичувальних систем не взамін, а на доповнення до розподільчих систем – наслідок економічної зрілості вказаних країн, стабільного розвитку, довіри громадян до держави [22, с.410].
Вважаємо, що питання запровадження добровільної накопичувальної пенсійної системи актуальне і для України. На жаль, проведена трансформація пенсійної системи України не привела
до досягнення накреслених цілей. Упровадження в життя соціально-фінансових інститутів, які
дозволяють акумулювати кошти громадян, роботодавців, нарощувати їх шляхом інвестування і
спрямовувати на виплату додаткових до державних пенсій, поки що неможливе. Насамперед
привертає увагу відсутність правового підґрунтя
запровадження пенсійних виплат за рахунок коштів Накопичувального фонду. Відповідно до
Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» норми частині Накопичувального фонду
діятимуть з дня набрання чинності законом про
запровадження перерахування частини страхових внесків до Накопичувального фонду [23,
ст.376]. Мова йде про прийняття окремого спеціального закону, який поки що навіть не розроблений. Суттєво нівелює перспективи накопичувальної системи те, що велике число громадян
України опиняться поза нею. Зокрема, зобов’язані скористатися участю у накопичувальній системі чоловіки віком до 40 років, жінки – до 35
років. Право прийняти рішення про перерахування страхових внесків до Накопичувального
фонду протягом року наділяються чоловіки віком від 40 до 50 років, і жінки віком від 35 до 40
років. В іншому разі вони таке право втрачають.
Однак неможливість запровадження накопичувальної системи внаслідок насамперед економічних причин позбавляють громадян, які не входять до даних вікових груп, реалізувати своє
право на участь у даній системі і на одержання
відповідних пенсійних виплат.
Для запровадження механізму накопичувальних виплат недостатньо лише правової бази.
Насамперед потрібне реальне економічне зростання в Україні протягом двох останніх років, а
саме: якщо в кожному з них валовий внутрішній
продукт зростав не менше ніж на 2% порівняно з
попереднім роком. Також необхідне одночасне
підвищення заробітної плати застрахованій особі
і забезпечення виплати пенсій у солідарній сис-

темі в розмірі, передбаченому ч.3 статті 46 Конституції України – в розмірі, не нижчому від
прожиткового мінімуму, встановленого законом.
Крім того, необхідно виконати й умови щодо
створення інституційних компонентів функціонування накопичувальної системи пенсійного
страхування, в тому числі: повне впровадження
системи персоніфікованого обліку, призначення
всіх членів Ради Накопичувального фонду, проведення тендерів та укладання договорів з компаніями управління активами тощо. У кінцевому
рахунку створена пенсійна система, яку не можна назвати страховою, оскільки вона не забезпечує в достатньому обсязі зв’язок страхових внесків і пенсійних виплат. «Простій» накопичувальної пенсійної системи може призвести до звуження її можливостей, зокрема до суттєвого обмеження кола її учасників. З огляду на це постає
питання про формування нових правових засад
запровадження накопичувальних пенсійних виплат, про зміну правової природи обов’язкового
накопичувального пенсійного страхування.
Відповідно до п.2 ст.2 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхуваня”, перший та другий рівні системи
пенсійного забезпечення в Україні становлять
систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему накопичувального пенсійного забезпечення [23, ст.376]. Отже, правова природа
накопичувального пенсійного забезпечення подвійна: воно може носити характер обов'язкового
пенсійного страхування, а може засновуватися
на началах диспозтивності та добровільності.
Вважаємо, що такий подвійний законодавчий
стандарт вносить невизначеність у саму пенсійну
структуру, а також у механізм практичної реалізації положень Закону про накопичувальну систему. Для подолання такої ситуації доцільним
видається переведення накопичувальних пенсійних виплат у систему добровільного страхування, що власне дасть змогу запрацювати цьому
рівню пенсійної системи.
Накопичувальні пенсійні системи діють у
багатьох країнах, проте, найчастіше, не як
обов’язкові, а як добровільні. Наприклад, у Німеччині пенсійне забезпечення охоплює дві взаємопов’язані системи: 1) обов’язкове пенсійне
страхування, яке охоплює не лише найманих
працівників, але і державних чиновників, осіб
вільних професій; 2) додаткове добровільне пенсійне страхування (на рівні підприємств та індивідуальне пенсійне страхування). Обов’язкове
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пенсійне страхування засноване на страхових
внесках і забезпечує зв’язок пенсії із заробітком,
а також зорієтоване на заміщення заробітної плати у високих відсотках до пенсії (60-70%). Додаткова пенсійна система заснована на добровільних договірних началах. Так, на підприємствах
існують: пенсійне забезпечення у вигляді прямого страхування на підставі договору між працівником і роботодавцем та пенсійне забезпечення
через незалежні установи соціального страхування (страхові організації і пенсійні каси). Система добровільного пенсійного страхування виконує двояку функцію: по-перше, розповсюджується на громадян, які не підлягають обов’язковому страхуванню, і, по-друге, є додатковим
страхуванням осіб, які підлягають обов’язковому
страхуванню. Отже, функціонування в Німеччині
обов’язкової та добровільної систем пенсійного
страхування забезпечує конкуренцію на ринку
страхових послуг і створює передумови для
більш динамічного розвитку в цілому існуючої
системи пенсійного страхування [24, с.98.]
У країнах, які обрали модель Беверіджа, система
пенсійного страхування дещо інша. Наприклад, у
Великобританії обов’язкові страхові внески формують державну базову частину пенсії, яка виплачується в єдиному розмірі для всіх одержувачів. Ця частина пенсії заснована на прив’язці з
прожитковим мінімумом, на принципах соціальної допомоги. Диференціація розмірів пенсій з
урахуванням страхового внеску забезпечується
за рахунок добровільних професійних пенсій, які
організуються в рамках національної пенсійної
системи країни, та індивідуальних пенсійних
програм за допомогою добровільної участі
(НПФ і страхові компанії). Так, державні та
приватні пенсійні інститути розглядаються як
єдині національні системи соціального забезпечення [25, с.37]. У промислово розвинених країнах сьогодні спостерігається тенденція до зниження загального рівня обов’язкового соціального забезпечення і більш широкого використання
корпоративних пенсійних систем, що фінансуються роботодавцем [26, с.20]. Ряд заходів з легалізації добровільних форм соціального страхування був вжитий і в Росії. Однак, як зазначає
М.Л. Захаров, вони не носять системного характеру і вичерпуються законодавством про недержавні пенсійні фонди і окремими нормами про
медичне страхування [22, с.410].
У законодавстві України також гострим і
проблемним є питання визначення правового
статусу страхових внесків, що будуть сплачуватися на накопичувальну частину страхової пен82

сії. Діюче законодавство відносить їх до коштів
обов’язкового пенсійного страхування. Загалом
страхування може бути комерційним, тобто різновидом підприємницької діяльності, та соціальним, яке здійснюється публічною державною
владою. Сутнісними особливостями соціального
страхування є те, що воно виникає лише на підставі закону, тому не може мати договірного характеру. Це пов’язано з тим, що законодавство
України про соціальне страхування належить до
сфери публічного права, і тим виключає будь-яку
диспозитивність у діях суб’єктів соціального
страхування і необхідність використання договірних відносин. Комерційне ж страхування регулюється цивільним законодавством, тобто стосується приватного права. Крім того, страховик у
соціальному страхуванні виконує публічні функції, не маючи на меті отримання прибутку. Істотною відмітністю між указаними видами страхування є і механізм нарахування, і сплати страхових внесків. У соціальному страхуванні вони
сплачуються відповідно до заробітної плати, а не
підприємницького ризику, як у страхуванні комерційному. Страхова виплата у соціальному
страхуванні компенсує повністю чи частково
втрачений заробіток при втраті працездатності.
Тим підкреслюється залежність страхової виплати від заробітку застрахованої особи. Комерційне
ж страхування характеризується визначенням
суми виплати виключно залежно від суми страхових внесків. Крім того, у соціальному страхуванні страхова виплата компенсує повністю або
частково втрачений заробіток при втраті працездатності. Як наголошує Ю.В. Воронін, взаємозв’язок страхового забезпечення із заробітком
застрахованої особи – це, взагалі, головна сутнісна характеристика соціального страхування [27,
с.130]. У комерційному ж страхуванні страхова
виплата визначається винятково залежно від суми страхових внесків.
Виходячи з наведених характеристик і відмітностей між видами страхування, вважаємо за
доцільне підтримати думку щодо віднесення до
пенсійного страхування тільки солідарної (соціально-страхової) частини пенсійної системи, яка
будується на принципі соціальної справедливості
і захищає особу від ризику втратити трудовий
дохід. Накопичувальна частина страхової пенсії є
не соціальним забезпеченням у системі соціального страхування, а особистим комерційним
страхуванням, яке повинно здійснюватися на добровільній основі. Страхові внески на фінансування накопичувальної частини пенсії не є частиною соціально-розподільчих відносин у рам-
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ках системи обов’язкового пенсійного страхування, вони не беруть участь у забезпеченні
страхових зобов’язань перед іншими застрахованими особами і фактично виступають не коштами соціального страхування, а особистими заощадженнями громадян.
Отже, сучасну пенсійну систему України
не можна в повній мірі назвати страховою, оскільки вона не забезпечує у кінцевому рахуку
співвідношення страхових венсків і пенсійних
виплат. Накопичувальна частина пенсії у перспективі запровадження буде призначатися незначній кількості осіб, і вона зовсім не захищена від
знецінювання. Тому за соціально-юридичною
природою накопичувальна частина пенсії є не
страховим забезпеченням у системі соціального
страхування, а особистим (комерціним) забезпеченнмя, яке повинно здійснюватися на добровільній основі, що відповідатиме її цільовому призначенню. Пов'язується це з тим, що системоутворюючим принципом побудови обов’язкового
соціального страхування є соціальна солідарність застрахованих осіб, яка виражається, перед
усім, у так званому «договорі поколінь», що концентрує в собі публічні інтереси всіх застрахованих осіб і обумовлює поточне фінансування виплати призначених пенсій за рахунок страхових
внесків, сплачених за осіб, які переходять у категорію пенсіонерів [27, с.330]. Підкреслимо, що
страхові внески, які повинні відраховуватися на
фінансування накопичувальної частини пенсії,
навпаки, виведені із соціально-солідарного перерозподілу в рамках системи обов’язкового пенсійного страхування, вони не беруть участі у забезпеченні страхових зобов’язань перед іншими
застраховании громадянами і фактично представляють собою не кошти соціального страхування, а особисті заощадження громадян, які справляються у примусовому порядку.
Висновки. Загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування за правовою природою є
публічно-правовим інститутом, який унеможливлює розвинути диспозитивні начала накопичувальної системи.
Накопичувальну частину пенсійної системи належить розглядати як особисте (комерційне) забезпечення, яке повинно здійснюватися на
добровільній основі.
Доцільним видається відокремлення інституту пенсійних накопичень від обов’язкового
пенсійного страхування і запровадження добровільної участі громадян у накопичувальній системі. Виходячи з цього, участь у накопичувальній частині пенсійної системи потрібно зробити

добровільною справою кожного громадянина.
Розвиток добровільного пенсійного страхування
може сприяти підвищенню рівня соціальнострахового забезпечення.
Перспективи подальших наукових розробок. Питання вдосконалення і реформування системи пенсійного страхування в Україні потребує
подальших досліджень. Зокрема, перспективним
видається аналіз правової природи пенсійних накопичень, визначення механізму запровадження
добровільного накопичувального пенсійного страхування. Актуальне і дослідження правового статусу компаній з управління активами в частині
управління пенсійними накопиченнями.
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The conception of pension insurance in Ukraine: a necessity of improvements and changes
Summary
In the article author explores state of pension insurance in Ukraine, its structural levels, determines
probable ways of improvement and development.
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Концепция пенсионного страхования в Украине:
необходимость совершенствования и изменений
Аннотация
В статье исследуется современное состояние пенсионного страхования в Украине, его содержательные характеристики, определяются возможные пути совершенствования и развития.
Ключевые слова: пенсионная система, пенсионное страхование, накопительная система.
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ІII. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС.
ФІНАНСОВЕ ПРАВО
УДК 349.6
© 2009 р. Т.М. Чебан
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ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ
ТА ОХОРОНИ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ
Враховуючи необхідність збереження рекреаційних територій України, оскільки це території, на яких максимально збереглися природні якості, що можуть позитивно впливати на відпочинок та оздоровлення населення, використання та розвиток їх повинні здійснюватись на основі надійного правового механізму, що забезпечує раціональну та дбайливу діяльність на цих територіях. Стаття присвячена аналізу правового регулювання
використання та охорони рекреаційних територій України, вказуючи на основні недоліки нормативно правової
бази та невиконання діючого законодавства щодо діяльності рекреаційних територій. Наводяться приклади недосконалості нормативно - правової бази в сфері правової охорони рекреаційних територій, що вказує на необхідність додаткового дослідження, переосмислення та вдосконалення законодавства в даній сфері.
Ключові слова: рекреаційні території, рекреація, рекреаційний потенціал, рекреаційні ресурси, рекреаційні зони, правова охорона, землі рекреаційного призначення.

Постановка проблеми. Сприятливий екологічний стан в сукупності з комфортними природно - кліматичними умовами є потужними засобами профілактики та реабілітації здоров’я
людей. В статтях 49 і 50 Конституції України
закріплено право громадян на охорону здоров’я,
а також безпечне для здоров’я і життя довкілля.
Ці права тісно пов’язані між собою, оскільки багато в чому здоров’я населення в значній мері
залежить від екологічних факторів, в тому числі і
від наявності і стану рекреаційних територій окремих територій України, що придатні для організації відпочинку, для збереження та поліпшення здоров’я громадян, задоволення їхніх духовних та культурних потреб і які визнаються
національним надбанням українського народу.
Сьогодні рекреаційні території в Україні
потребують збереження та відновлення, оскільки
це території на яких максимально збереглися
природні якості, що можуть позитивно впливати
на відпочинок та оздоровлення населення. Враховуючи необхідність збереження таких місцевостей України, використання та розвиток їх повинні здійснюватись на основі надійного правового механізму, що забезпечує раціональну та
дбайливу діяльність на цих територіях.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблема законодавчого регулювання використання та охорони рекреаційних територій була і є
об’єктом наукового дослідження вітчизняних
науковців. Значний вклад в розгляд окремих питань в цьому напрямку в різні роки внесли
В.І.Андрейцев, А.Г. Бобкова, Н.Р. Малишева,
А.М. Орлов, Є.Н. Ткаченко. На сучасному етапі,

дана проблематика знаходиться в стані пошуку
новітніх форм у правотворчій діяльності України, оскільки для забезпечення належної охорони
рекреаційних територій необхідна наявність певного складу діючих норм та правил, дотримання
яких здатне забезпечувати охорону природних
комплексів та об’єктів.
Мета статті полягає в аналізі законодавства, що регулює використання та охорону рекреаційних територій, а також визначенні недоліків
нормативно-правової бази в сфері рекреації.
Виклад основного матеріалу. Рекреаційні
території належать до територій України, для яких
характерний особливий режим використання та
охорони. Для забезпечення цільового функціонального використання цих територій необхідно, щоб
була сформована певна система норм законодавства України, які регулюють сферу рекреації.
Аналізуючи нормативну базу, що регулює
використання та охорону рекреаційних територій, на перший погляд здається, що створений
потужній правовий механізм розвитку та охорони природних територій, які мають рекреаційне
значення. Тоді постає питання, чому сьогодні
спостерігається стійка, негативна тенденція пониження рекреаційного потенціалу територій
придатних до відпочинку та значно зменшується
їх площа? Ще в 2001 році в своїх дослідження
Бобкова А.Г. зазначала, що в Україні для рекреаційної діяльності характерне зниження обсягів
виробництва загальнодоступних рекреаційних
послуг, регулярне підвищення їх вартості, втрата
рекреаційної цінності об’єктів навколишнього
середовища, використання природних рекреа-
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ційних ресурсів з іншою господарською метою
[1], а це в свою чергу призводить до зменшення
чисельності відпочиваючих з загальної кількості
населення країни. Основними причинами цієї
несприятливої тенденції була і є відсутність ефективної державної політики в відношенні розвитку діяльності рекреаційних територій, яка проявляється в млявому державному регулюванні
розвитку пріоритетних напрямків в рекреаційній
діяльності, відсутності чіткої структурованої системи управління рекреацією, недосконалість
нормативно правової бази та невиконання діючого законодавства щодо діяльності рекреаційних
територій, а це в свою чергу призводить до зменшення чисельності відпочиваючих з загальної
кількості населення країни.
Правове регулювання використання та
охорони рекреаційних території забезпечується
законами України «Про туризм», «Про охорону
навколишнього природного середовища», «Про
природно-заповідний фонд України», «Про фізичну культуру і спорт», Земельним кодексом
України, положеннями Лісового та Водного кодексів України, які стосуються здійснення рекреаційної діяльності та іншими нормативними актами. Так, в ст. 63 частини 2 Закону України
«Про охорону навколишнього природного середовища» дається визначення поняття рекреаційних зон та встановлюються відповідні обмеження щодо їх використання. Земельний кодекс
України до особливої категорії земель відносить
землі рекреаційного призначення до яких належать земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об'єктів
фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових
туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій,
дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об'єктів, а також земельні ділянки, надані
для дачного будівництва і спорудження інших
об'єктів стаціонарної рекреації [2, с. 180-186].
В Положенні про рекреаційну діяльність у
межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, що затверджено наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 22 червня 2009 року [3,с.107]
дається визначення понять пов’язаних з рекреаційною діяльністю, зокрема «рекреант», рекреація, рекреаційна діяльність, рекреаційні ресурси,
рекреаційні території (акваторії). В цьому ж поло86

женні визначено основні напрями і види рекреаційної діяльності у межах територій та об'єктів
природно - заповідного фонду України, правила
ведення рекреаційної діяльності у межах територій
та об'єктів природно - заповідного фонду, обов'язки
суб'єктів рекреаційної діяльності у межах територій та об'єктів природно - заповідного фонду та
особливості взаємовідносин установ природно заповідного фонду з іноземними рекреантами і суб'єктами рекреаційної діяльності.
Для вирішення питань про зонування деяких рекреаційних територій використовується
«Інструкція про зміст та складання документації
державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду України», затверджена
Наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України від 16.02.2005, №
67, яка ґрунтується на законах України “Про Загальнодержавну програму формування національної
екологічної мережі України на 2000-2015рр.”, “Про
охорону природного навколишнього середовища”,
“Про охорону земель”, “Про природно-заповідний
фонд України” та інших законодавчих і нормативно-правових документах.
Правовий режим рекреаційних територій
залежить від їх місцезнаходження та визначається нормами різних законодавчих актів. Так, ділянки земель рекреаційного призначення можуть
виділятися у складі лісового фонду, користування якими регулюється Лісовим кодексом України. Зокрема в статті 74 Лісового кодексу зазначено, що використання корисних властивостей
лісів для культурно – оздоровчих, рекреаційних,
спортивних, туристичних і освітньо-виховних
цілей здійснюється з урахуванням вимог щодо
збереження лісового середовища і природних
ландшафтів з додержанням правил архітектурного планування приміських зон і санітарних вимог. Режим рекреаційних зон в даному випадку
визначається Порядком поділу лісів на категорії
та виділення особливо захисних лісових ділянок,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 16 травня 2007 р [4, с.207]. Деякі аспекти правового режиму рекреаційних зон визначені у Водному Кодексі України, зокрема в
статті 64 зазначені норми, що встановлюють порядок рекреаційного водокористування. Спеціальний і більш чіткий порядок використання встановлено для рекреаційних зон у складі земель природно – заповідного фонду України та регулюється
Законом «Про природно - заповідний фонд України» та Положенням про рекреаційну діяльність у
межах територій та об'єктів природно-заповідного
фонду України затвердженим наказом Міністерст-
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ва охорони навколишнього природного середовища від 22 червня 2009 року.
Жодний нормативний акт, який пов’язаний
з сферою рекреації не містить конкретних положень щодо специфіки правового режиму рекреаційних територій, їх охорони, порядку створення
та здійсненні господарської діяльності на даних
територіях. В загальних рисах правовий режим
рекреаційних зон, питання їх використання та
охорони визначено в главі 9 статті 52 Земельного
Кодексу України. В ст. 63 частини 2 Закону
України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначено, що режим використання цих територій визначається Верховною
Радою Автономної Республіки Крим, місцевими
Радами відповідно до законодавства України та
Автономної Республіки Крим та зазначаються
загальні ознаки цього режиму [5, с. 70]. У п. 25
ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначення відповідно до законодавства режиму використання територій рекреаційних зон належить до повноважень, які обласні ради делегують обласними державними
адміністраціями [6, с. 85]. В статті 22 Закону
України "Про природно-заповідний фонд України" зазначено, що рекреаційна діяльність на території національних природних парків організовується спеціальними підрозділами адміністрації
парків, а також іншими підприємствами, установами та організаціями на підставі угод з адміністрацією парку та лімітів на використання природних
ресурсів у межах територій та об'єктів природнозаповідного фонду, які надаються Міністерством
екології та природних ресурсів України.
Актуальним сьогодні в законодавстві України щодо правового регулювання та охорони рекреаційних територій залишається питання врегулювання відповідальності за порушення порядку використання та охорони рекреаційних
територій, завдання шкоди рекреаційним ресурсам. В Кримінальному кодексі України та Кодексі про адміністративні правопорушення не передбачаються окремі норми , які б встановлювали відповідальність безпосередньо за вчинення
протиправних дій щодо рекреаційних територій.
В цих випадках застосовуються загальні норми,
які передбачають відповідальність за порушення
законодавства про охорону навколишнього природного середовища (гл.7 Кримінального кодексу, гл 7 Кодексу про адміністративні правопорушення). Глава 82 Цивільного кодексу України
визначає загальні принципи та порядок відшкодування завданої шкоди якщо на рекреаційних
територіях внаслідок неправомірних дій завдано

шкоду природним ресурсам, в цьому випадку
виникає підстава для застосування норм майнової відповідальності. Лише для деяких видів
природних ресурсів рекреаційних територій
встановлено такси (спеціальні кодифіковані норми), головною функцією яких є компенсація
шкоди, заподіяної протиправним використанням
вказаних природних ресурсів [7, с.600; 8, с.110].
Це не зовсім правильно, оскільки відсутність дослідження цього правового явища, його теоретичний аналіз і напрацювання науково-обґрунтованих рекомендацій по застосуванню різноманітних несприятливих наслідків до правопорушників в сфері рекреації призводить до порушення
правового режиму територій, які знаходяться під
особливою охороною, наноситься шкода рекреаційному потенціалу держави.
Висновки. Отже, на підставі вищевикладеного, можна зробити наступні висновки. Законодавство, що регулює питання використання та
охорони рекреаційних територій на даний час
знаходиться в стані розвитку та потребує додаткового дослідження і переосмислення хоч і представлене значною кількістю нормативних актів.
Діючі механізми захисту рекреаційних територій
неефективні та не гарантують їх збереження, тому потребують суттєвого вдосконалення з врахування традиційних та можливих нових проблем
розвитку рекреації в країні. Та частина нормативних актів, що регулюють питання використання
та охорони рекреаційних територій на сьогоднішній день не представляє собою єдиної системи і
не узгоджена. У зв’язку з цим значна кількість
таких територій не врахована, занедбана, або
взагалі зникає, що негативно позначається на
населенні. Лише за рахунок доповнення законодавчої бази, що регулює охорону рекреаційних
територій, можна вирішити питання охорони цих
територій, а це в свою чергу, сприятиме раціональному, цільовому використанню їх з метою вирішення комплексних завдань щодо охорони
природи та задоволення рекреаційних потреб
суб'єктів відпочинку.
Державна політика у сфері забезпечення
раціонального використання та охорони рекреаційних територій повинна базуватися на стабільній еластичній системі законодавства, яка б могла швидко реагувати та пристосовуватись до
змін занадто складного сьогодні середовища. А
це, в свою чергу, є ефективним засобом подолання екологічної кризи та забезпечення природоохоронної функції держави.
Безумовно, належне функціонування та
охорона рекреаційних територій залежить від
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низки соціально-економічних, природних та екологічних чинників, але їх практична реалізація та
подальший розвиток можливі лише при певному
вдосконаленні законодавства в даній сфері.
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Т.М. Cheban
The legal regulation of use and protection of recreational territories
Summary
Considering necessity of preservation of recreational territories of Ukraine as it is territories on which
natural qualities which can positively influence rest and population improvement have as much as possible
remained, use and their development should be carried out on the basis of the reliable legal mechanism providing
rational and careful activity in these territories. Article is devoted the analysis of legal regulation of use and
protection of recreational territories of Ukraine, specifying in the basic lacks of is standard legal base and default
of the current legislation concerning activity of recreational territories. An example of imperfection of is standard
legal base in sphere of a right protection of recreational territories that specifies in necessity of additional research,
reconsideration and legislation perfection for the given sphere are resulted.
Key words: recreation area, recreation, recreational potential, recreation resources, recreation areas, legal
protection, land recreation.
Т.М. Чебан
Законодательное регулирование использования и охраны рекреационных территорий
Аннотация
Учитывая необходимость сохранения рекреационных территорий Украины, поскольку это территории, на которых максимально сохранились природные качества, которые могут положительно влиять на
отдых и оздоровление населения, использование и развитие их должны осуществляться на основе надежного правового механизма, обеспечивающего рациональное и заботливую деятельность на этих территориях. Статья посвящена анализу правового регулирования использования и охраны рекреационных территорий Украины, указывая на основные недостатки нормативно правовой базы и невыполнение действующего законодательства относительно деятельности рекреационных территорий. Приводятся примеры несовершенства нормативно-правовой базы в сфере правовой охраны рекреационных территорий, что указывает на необходимость дополнительного исследования, переосмысления и совершенствования законодательства в данной сфере.
Ключевые слова: рекреационные территории, рекреация, рекреационный потенциал, рекреационные
ресурсы, рекреационные зоны, правовая охрана, земли рекреационного назначения.
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Постановка проблеми. На сьогодні можна
з упевненістю стверджувати, що у переважної
більшості юристів, які представляють різні правові школи, склалася єдина думка щодо кодифікації та прогресивного розвитку міжнародного
права як інструменту зміцнення світового правопорядку. Ще в резолюції 1686 (ХVІ), прийнятій
18 грудня 1961 р. підкреслювалось, що «кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного
права мають важливе значення для його перетворення на більш ефективний засіб здійснення
цілей і принципів, викладених у статтях 1 і 2
Статуту ООН». Разом із завершенням «холодної
війни» відійшли в минуле негативні оцінки ролі
Статуту ООН в кодифікації міжнародного права і
відверто неконструктивні дії дипломатії деяких
зарубіжних країн, що перешкоджали і гальмували діяльність у цій сфері. На сьогодні міжнародне право являє собою динамічну правову систему, в якій активно здійснюються процеси кодифікації, що зачіпають її як усю в цілому, так і
окремі галузі та інститути.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питання кодифікації міжнародного екологічного
права розглядались у працях багатьох авторів, як
вітчизняних, так і зарубіжних. Серед дослідників
зазначеної проблематики варто назвати Лазарєва
М. І., Шатрова В. П., Шемшученка Ю. С., які розкривають норми, що регулюють систематизацію
міжнародних еколого-правових відносин. Не
обійшли увагою вищезазначені питання і такі
науковці, як Вилегжаніна Є. Є., Висоцький О. Ф.,
Колбасов О. С., Тимошенко А. С., Ушаков Н. А.
До безумовних досягнень науки міжнародного
права можна віднести наукові публікації Л. Д.
Тимченка, В. М. Репецького, М. Ю. Черкеса, В. І.
Муравйова та інших. Незважаючи на таку пильну увагу з боку вчених-міжнарод-ників до проблеми кодифікації згаданої галузі, можна констатувати, що на сьогодні багато аспектів указаної
проблеми ще не розв’язано.

Метою статті є комплексний аналіз питань, що стосуються впливу кодифікаційних
процесів на становлення нормативно-правової
бази однієї з наймолодших галузей міжнародного права – міжнародного екологічного права.
Виклад основного матеріалу. Стосовно
міжнародного екологічного права проблема кодифікації його принципів і норм на сьогодні набуває особливо важливого значення, оскільки в
доктрині міжнародного права, особливо у пострадянській, тривають гострі дискусії про те, чи є
сукупність принципів і норм, що об’єднується
поняттям «міжнародне екологічне право», самостійною галуззю сучасного міжнародного права.
Саме кодифікація здатна, на наш погляд, покласти край тривалим суперечкам щодо цього питання, оскільки її кінцевим результатом має бути
вироблення галузевих принципів міжнародного
екологічного права, наявність яких входить до
числа шести основних ознак самостійної галузі
міжнародного права. Як зазначали дослідники
цієї проблематики, «кодифікація чітко формулює
і закріплює зобов’язання держав, дає чітку уяву
про діючі в тій чи іншій сфері міжнародного спілкування юридично обов’язкові для всіх держав
правила» [11, с. 247].
Можна поділити, з цих позицій, погляд
Ю.М. Колосова, який ще в 1974 р. писав: «Група
правових норм і принципів може претендувати
на утворення самостійної правової галузі лише в
тому випадку, коли держави домовляються про
зміст і формування універсального міжнародноправового акта, що містить основні принципи
міжнародного права в даній сфері міжнародних
відносин» [3, с. 152]. Більше того, на нашу думку, до появи подібного акта можна говорити про
становлення відповідної галузі міжнародного
права, а після набрання ним чинності – про появу
нової галузі. При цьому зазначимо, що кодифікація в міжнародному праві має ряд суттєвих
особливостей, які відрізняють її від аналогічного
процесу у внутрішньому праві держав.
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У науці міжнародного права немає чітко
усталеного визначення кодифікації. У різних
працях з міжнародного права неоднозначно дається характеристика змісту цього інституту.
Єдиним офіційним документом, у якому визначається поняття кодифікації міжнародного права,
є ст. 15 Статуту Комісії міжнародного права
ООН. Під «кодифікацією» в ній визначається
«більш досконале формулювання і систематизація норм міжнародного права у тих галузях, де
існують певні положення, встановленні всезагальною державною практикою, прецедентами і доктриною». При цьому Статут не прагне дати вичерпне визначення, а лише пояснює, що термін «кодифікація міжнародного права» використовується
на розсуд суб’єктів міжнародного права.
Ця норма Статуту в досить зрозумілій формі характеризує основні риси кодифікації. Насамперед, у ході кодифікації фіксується наявність певних правил міжнародного спілкування,
які є юридично обов’язковими для держави як
принципи (норми) міжнародного права. Потім ці
норми викладаються і закріплюються у процесі
кодифікації в письмовому акті, яким здебільшого
є проект багатостороннього договору. Цей проект подається державам на схвалення, і після виконання процедури підписання та ратифікації він
стає діючим міжнародно-правовим актом, який
містить у систематизованому вигляді принципи і
норми певної галузі чи інституту [12, с. 263].
У загальній теорії права поняття «кодифікація» має ширше значення, як об’єднання в
єдиному правовому акті насамперед норм, що
утворюють якусь галузь права і мають спільний
об’єкт регулювання. Це можуть бути норми і не
однієї галузі права, які регулюють близькі, тісно
пов’язані одна з одною категорії суспільних відносин. Поряд із загальною кодифікацією, що
охоплює всі (або майже всі) норми якоїсь конкретної галузі права, зустрічається часткова кодифікація, яка стосується лише певної частини
норм тієї чи іншої галузі права. У внутрішньодержавній сфері кодифікація, здебільшого, не
пов’язана зі спробою зафіксувати в письмовому
вигляді усі усталені звичаєві правові норми. Головне її завдання – саме об’єднання тієї чи іншої
значної категорії правових норм в єдиному правовому акті [8, с. 88].
На різних етапах розвитку науки міжнародного права провідними юристами-міжнародниками неодноразово застосовувались спроби сформулювати визначення кодифікації міжнародного
права. Так, М. І. Лазарєв в 1950 р. указував на те,
що «під кодифікацією міжнародного права слід
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розуміти приведення в узгоджену систему та єдність міжнародно-правових норм, які знаходять
своє відображення в міжнародних договорах і звичаях…» [6, с. 50]. А в 1972 р. Ф. І. Кожевніков зазначав, що «сутність кодифікації міжнародного
права полягає в удосконаленні діючих норм, яке
означає приведення їх у певну систему на основі
єдиних принципів» [5, с. 31]. Досить цікава думка
з цього приводу, висловлена П. Н. Бірюковим:
«Кодифікація міжнародного права – це більш точне формулювання і систематизація міжнародноправових норм у тих сферах, де вже є значна державна практика, прецеденти і доктрини» [1, с. 21].
Усе вищевикладене у повному обсязі може
бути віднесене і до окремих галузей сучасного
міжнародного права, в тому числі і до міжнародного екологічного права. Саме у ньому найбільш
гостро і динамічно відбуваються процеси кодифікації у двох напрямках: по-перше, кодифікуються і розвиваються принципи та норми, які
мають вирішальне значення для забезпечення
екологічної безпеки; по-друге, укладаються конвенції з питань ресурсозбереження, у глобальному регулюванні яких зацікавлене все людство.
При цьому з обох напрямків кодифікаційна діяльність ведеться як у офіційній, так і неофіційній
формі. Більше того, неофіційна кодифікація в
міжнародному екологічному праві, як у жодній,
напевно, іншій галузі сучасного міжнародного
права, продовжує відігравати одну з провідних
функцій [7, с. 31].
Це пояснюється великим рядом політичних
і соціально-економічних причин, основними з
яких є: небажання багатьох держав брати на себе
складні міжнародні зобов’язання шляхом приєднання до нових міжнародних угод, які часто передбачають створення нових міжнародних міжурядових організацій [10, с. 299]; значна вартість
екологічних програм і проектів, яка лягає великим тягарем на бюджети держав, що інколи не
дозволяє останнім дотримуватись суворих міжнародних стандартів у сфері охорони навколишнього середовища, раціонального природокористування і забезпечення екологічної безпеки; відсутність у багатьох державах належних матеріальних можливостей раціонального використання
навколишнього середовища; відсутність якихось
суттєвих результатів у діяльності щодо кодифікації
принципів і норм, які мають ключовий характер
для міжнародного екологічного права [9, с. 15].
Офіційною кодифікацією міжнародного
екологічного права займається ООН в особі таких своїх допоміжних органів, як Комісія міжнародного права і Програма з навколишнього сере-
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довища ЮНЕП, а також ряд спеціалізованих
установ ООН у рамках своєї профільної компетенції. Вона також здійснюється в рамках міжнародних конференцій з проблем охорони навколишнього середовища, раціонального природокористування і забезпечення екологічної безпеки, які регулярно скликаються.
Неофіційною кодифікацією в даний час займаються окремі вчені або їхні колективи, інститути, громадські організації або міжнародні неурядові організації. Серед останніх провідна
роль належить створеному в 1948 р. Міжнародному Союзу охорони природи і природних ресурсів. Союз має статус спостерігача при Генеральній Асамблеї ООН, підтримує тісні робочі
зв’язки з багатьма міжурядовими організаціями.
Ведучи мову про міжнародні неурядові
екологічні організації в цілому, треба особливо
підкреслити їхній значний вплив на нормотворчу
діяльність у сфері міжнародного і національного
екологічного права. Хоча юридично їхні рішення
не є обов’язковими для держав, тим не менше, в
певних випадках, особливо з урахуванням зростання масштабів і значення народної дипломатії,
ці організації здійснюють значний вплив на держави і міжнародні відносини шляхом підготовки
для прийняття урядами і міжнародними організаціями текстів міжнародних конвенцій, а парламентами – національних законодавчих актів у
сфері екологічного права [4, с. 240].
Подібна оцінка внеску міжнародних неурядових організацій у процес кодифікації міжнародного екологічного права не повинна применшувати ролі і значення, які відіграють у цьому плані
міжнародні міжурядові організації і міждержавне
співробітництво в цілому. Екологічні проблеми
вимагають для свого вирішення політичних дій
як на національному, так і на міжнародному рівні. А організувати узгоджене виконання вироблених рішень і координовану взаємодію держав
щодо їх здійснення здатні тільки міжнародні
міжурядові організації.
У числі останніх досягнень у сфері офіційної кодифікації міжнародного екологічного права слід особливо згадати підготовлений Комісією
міжнародного права ООН Проект статей про запобігання транскордонній шкоді від небезпечних
видів діяльності [2, с. 39]. В галузі ж неофіційної
кодифікації яскравим фактом стала розробка спеціалістами Комісії з екологічної політики, права і
управління і Міжнародної ради з права навколишнього середовища проекту Міжнародного пакту з
навколишнього середовища і розвитку, яки був

схвалений на ювілейному конгресі ООН з міжнародного публічного права в 1995 р. [13, с. 28].
Окремо варто зупинитися на питанні про
співвідношення терміну «кодифікація» і поняття
«прогресивний розвиток» міжнародного екологічного права. При цьому треба нагадати, що Комісія міжнародного права ООН під «прогресивним розвитком» розуміє підготовку конвенцій з
тих питань, які ще не врегульовані міжнародним
правом або з яких право ще недостатньо розвинене у практиці окремих держав.
Поняття «кодифікація» і «прогресивний
розвиток» міжнародного права офіційно закріплені в тексті Статуту ООН, широко застосовуються в дипломатичній діяльності, в офіційних
заявах урядів держав-членів ООН і на міжнародних конференціях. Як бачимо, поняття «кодифікація» і «прогресивний розвиток» не є взаємовиключними. Складно провести відмітність між
двома вказаними процесами, оскільки на практиці формулювання і систематизація норм міжнародного права можуть призвести до необхідності
вироблення деяких нових норм [14, с. 93]. У ході
кодифікації неминуче виникає необхідність заповнення прогалин у діючому міжнародному
праві або уточнення та оновлення змісту ряду
норм у світлі розвитку міжнародних відносин.
Це все особливо цінне для міжнародного екологічного права, в якому триває процес становлення, оформлення та закріплення галузевих принципів і норм, де цілком імовірним може бути поява нових норм.
Висновки. Отже, кодифікація міжнародного екологічного права являє собою систематизацію і вдосконалення принципів і норм міжнародного екологічного права, що здійснюються шляхом встановлення і точного формулювання змісту діючих норм, перегляду застарілих і розробки
нових норм з урахуванням потреб розвитку міжнародних відносин і закріплення в єдиному внутрішньо узгодженому порядку цих норм у міжнародному акті, який покликаний з якомога більшою повнотою регулювати міжнародні відносини з приводу охорони навколишнього середовища, раціонального природокористування і дотримання екологічних прав людини.
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The influence of codification on international ecological law forming
Summary
In this article the author explores the questions of systematization of standards of international ecological law in the aspect of codification and shows also the part which UNO and its specialized institutions play
in the mentioned sphere. In this work the meaning of codification of obligations of the states in ecological
questions is underlined. The author pays special attention to the correlation of codification and progressive
development of international ecological law.
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Влияние кодификации на формирование международного экологического права
Аннотация
Автор исследует вопросы систематизации стандартов международного экологического права в
аспекте кодификации и показывает также роль, которую ООН и её специализированные учреждения
играют в упомянутой сфере. В работе подчёркивается значение кодификации в чётком формулировании обязательств государств в вопросах экологии. Особое внимание уделяется соотношению кодификации и прогрессивного развития международного экологического права.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
ЗАСОБІВ ПРИМУСОВОЇ ЗУПИНКИ ТРАНСПОРТУ
У статті здійснено аналіз адміністративно-правового регулювання застосування засобів примусової
зупинки персоналом Державної прикордонної служби України; визначено пропозиції по вдосконаленню
правового регулювання використання пристроїв примусової зупинки транспортних засобів.
Ключові слова: силові заходи, спеціальні засоби, засоби примусової зупинки транспорту, заходи
адміністративного припинення спеціального призначення, Державна прикордонна служба України.

Постановка проблеми. Важливим засобом
забезпечення правоохоронної діяльності є застосування заходів адміністративного припинення
спеціального призначення. Для виконання завдань з охорони державного кордону, персонал
Державної прикордонної служби України (далі –
ДПСУ) наділяється правом застосування спеціальних засобів [1]. Під час охорони кордонів
правоохоронцями часто застосовуються пристрої
для примусової зупинки транспорту. Їх використання завжди пов`язане з обмеженням прав та
інтересів громадян, що підвищує відповідальність прикордонників за дотримання законності
такої діяльності.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Окремі аспекти досліджуваної теми знайшли
своє відображення у наукових працях В.Б. Авер’янова, О.С. Фролова, Д.М. Бахраха, М.О. Бєляєва, В.А. Владімірова, А.І. Лістратова, А.Т.
Комзюк, Т.О. Коломоєць, Ю.І. Ляпунова, А.С.
Шляпочнікова, Л.Г. Чистоклєтова, А.П. Коренева та інших. Проте комплексного дос-лідження
щодо адміністративно-правового регу-лювання
застосування засобів примусової зупин-ки
транспорту ДПСУ не проводилося.
Тому метою статті є розгляд стану адміністративно-правового регулювання застосування засобів примусової зупинки транспорту персоналом ДПСУ. Її новизна полягає у визначенні
змісту адміністративно-правовових підстав правомірного застосування спеціальних засобів примусової зупинки транспорту прикордонниками
на основі аналізу норм законодавства України.
Виклад основного матеріалу. Під спеціальними засобами належить розуміти різномунітні технічні засоби впливу на правопорушника,
а в деяких випадках – також на транспортні
засоби та інші об'єкти з метою припинення
право-порушення.
Спеціальні засоби поділяють на: засоби
індивідуального захисту; засоби активної оборони;
засоби забезпечення спеціальних операцій; прист-

рої для відкриття приміщень, захоплених правопорушниками [2]. Засоби індивідуального захисту не
припиняють правопорушення, тому їх не варто
відносити до заходів адміністративного примусу,
хоча в літературі їх називають такими [3, с.26].
Для позначення засобів припинення правопорушень несмертельної дії використовують
терміни «міліцейська (поліцейська) зброя», або
«несмертельна зброя» [4], – це ті правоохоронні засоби (зброя), які не призначені для заподіяння
смертельних поранень. Виходячи з їх властивостей
та призначення, на наш погляд, термін «несмертельна зброя» тотожний «спеціальним засобам».
З урахуванням специфіки виконуваних
завдань прикордонники можуть екіпіруватися
такими спеціальними засобами: засобами індивідуального захисту – шоломами, бронежилетами, одягом, виготовленим з кавлару, протиударними та броньованими щитами; засобами активної оборони – гумовими кийками, наручниками,
засобами зв'язування, електрошоковими пристроями, пістолетами (револьверами) під патрони,
споряджені гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, упаковками з препаратами сльозоточивої та дратівної дії (газові балончики), газовими пістолетами (револьверами) та патронами до
них з розрахунку 8 патронів на кожний пістолет
(револьвер); засобами забезпечення спеціальних
операцій – засобами для примусової зупинки
автотранспорту [5, п.2.1.2].
Спеціальні засоби застосовуються для: 1)
захисту громадян і самозахисту від нападу та
інших дій, що створюють загрозу їх життю або
здоров'ю; 2) припинення масових безпорядків і
групових порушень громадського порядку; 3)
відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди
і транспортні засоби, незалежно від їх належності, або їх звільнення у разі захоплення; 4)
затримання і доставки в підрозділ або інше службове приміщення ДПСУ осіб, які вчинили правопорушення, а також для конвоювання і тримання
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осіб, затриманих і взятих під варту, якщо зазначені вище особи чинять опір прикордонникам,
або якщо є підстави вважати, що вони можуть
вчинити втечу чи завдати шкоди оточенню, або
собі; 5) припинення масового захоплення землі
та інших дій, що можуть призвести до зіткнення
груп населення, а також дій, які паралізують
роботу транспорту, життєдіяльності населених
пунктів, посягають на громадський спокій, життя
і здоров'я людей; 6) припинення опору прикордонникам та іншим особам, які виконують
службові або громадські обов'язки з охорони
громадського порядку і боротьби із злочинністю;
7) звільнення заложників [5, п.2.4.1].
Однак розглянені підстави застосування
спеціальних засобів не дають прикордонникам
права застосувувати пристрої (засоби) для
примусової зупинки транспортних засобів.
У правилах застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку [2] та в
інструкції ДПСУ по застосуванню спеціальних
засобів [5] визначено умови і межі застосування
пристроїв для примусової зупинки транспорту,
але відсутні правовстановлюючі норми їх застосування. Закони України „Про Державну прикордонну службу України” [1] та “Про міліцію” [6]
також не наділяють ДПСУ правом застосування
засобів примусової зупинки. В таких умовах,
застосування прикордонниками засобів примусової зупинки транспорту незаконне.
Аналіз оперативно-службової діяльності
ДПСУ свідчить про постійну необхідність використання в охороні кордону засобів примусової
зупинки. Навіть попередні Правила застосування
силових заходів Прикордонними військами (Наказ Державного комітету у справах охорони Державного кордону України № 450 від 29.10.98 р.)
закріплювали право на застосування спеціальних
засобів для зупинки транспортних засобів.
Тому, перелік підстав застосування спеціальних засобів ДПСУ [5, п.2.4.1] необхідно
доповнити восьмим пунктом, який викласти у
такій редакції: «8) зупинки транспортного засобу
шляхом застосування пристрою для примусової
зупинки, якщо водій проігнорував законну
вимогу прикордонника про зупинку».
Пристрої для примусової зупинки застосовуються в пунктах пропуску через державний
кордон, а також на стаціонарних і пересувних
(тимчасових) контрольних постах, розташованих
на шляхах поза пунктами пропуску через кордон
[5, п.2.4.7]. Пункти пропуску через державний
кордон, стаціонарні і пересувні контрольні пости, повинні бути позначені відповідними дорож94

німи знаками та обладнані згідно з встановлюними вимогами. Для перешкодження втечі
правопорушників, в межах контрольованого
прикордонного району, слід дозволити використання прикордонниками засобів примусової
зупинки транспорту і поза контрольними постами. У зв`язку з цим пункт 2.4.7. інструкції
ДПСУ по застосуванню спеціальних засобів [5]
потрібно доповнити таким положенням: «Використання засобів примусової зупинки транспорту
поза контрольними постами дозволяється тільки
для затримання правопорушників, які намагаються втекти».
Зміст норм, які обмежують застосування
пристроїв для примусової зупинки транспорту
прикордонниками [5, п.2.4.6], в частині зупинки
автотранспорту дипломатичних і консульських
представництв іноземних держав, не узгоджено з
аналогічною нормою правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку [2, п.18]. Для усунення невідповідності
норм права необхідно частину 3 пункту 2.4.6.
інструкції ДПСУ по застосуванню спеціальних
засобів [5] викласти у такій редакції: «не застосовувати пристроїв для примусової зупинки:
автотранспорту дипломатичних, консульських та
інших представництв іноземних держав; автобусів і вантажних автомобілів, що здійснюють
перевезення людей; мотоциклів, мотоколясок,
моторолерів, мопедів; на гірських шляхах або
ділянках шляхів з обмеженою видимістю, залізничних переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях».
Варто погодитись з думкою О.М. Бандурки, що для примусової зупинки автотранспорту,
прикордонник може використовувати не тільки
спеціальні пристрої заводського типу, а й інші
засоби (наприклад, важку техніку, шлагбауми,
тощо) [7].
Рішення про застосування пристроїв примусової зупинки транспорту приймає старший
прикордонного наряду або посадова особа, відповідальна за виконання завдань з охорони державного кордону. Прикордонники, які діють
індивідуально, приймають такі рішення самостійно [5, п.2.4.9].
Для приведення спеціальних засобів у
готовність до застосування: розстібаються чохли
і кобури, перевіряється легкість виймання з них
спеціальних засобів; досилається патрон у патронник газового пістолета та пристрою для
відстрілу гумових куль; пристрої для примусової
зупинки розгортаються поперек напрямку руху
транспорту. Інструкція ДПСУ [5] не визначає дії
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з приведення спеціальних засобів до застосування. З огляду на це пункт 2.4.4 інструкції [5]
варто доповнити абзацом 2, який викласти у
такій редакції: «Для приведення спеціальних
засобів до застосування: розстібаються чохли і
кобури, перевіряється легкість виймання з них;
досилається патрон у патронник газового пістолета та пристрою для відстрілу гумових куль;
пристрої для примусової зупинки розгортаються
поперек напрямку руху транспорту».
Застосуванню спеціальних засобів, якщо
дозволяють обставини, повинно передувати попередження про намір їх використання. Без попередження, спеціальні засоби можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза
життю та здоров'ю громадян або прикордонників та для звільнення заручників [5, п.2.4.5].
Попередження може бути здійснено голосом або попереджувальним пострілом угору.
Попередженням про можливість застосування
зброї є приведення її у готовність [5, п.2.5.3,
2.5.5]. Попередженням про застосування засобу
примусової зупинки можуть бути сигнали прикордонника про зупинку транспортного засобу із
застосуванням диска з червоним світлоповертачем, або рукою, що вказує на цей транспортний засіб [8]. Інструкція ДПСУ по застосуванню
спеціальних засобів [5] не встановлює форму і
зміст попередження про застосування пристроїв
примусової зупинки транспорту. Тому пункт 2.4.5
Інструкції [5] потрібно доповнити абзацом 3 і 4,
які викласти у такій редакції: «Приведення
спеціальних засобів у готовність до використання є
попередженням про можливість їх застосування.
Попередженням про застосування засобу
примусової зупинки є сигнали прикордонника
про зупинку транспортного засобу із застосуванням диска з червоним світлоповертачем або
рукою, що вказує на цей транспортний засіб».
Спеціальні засоби застосовуються тільки
спеціально підготовленими прикордонниками в
тому разі, якщо використані і не дали бажаних
результатів інші форми попереднього впливу на
порушників [5, п.2.4.1].
Висновок. Застосування пристроїв для
примусової зупинки транспорту персоналом
ДПСУ можливе тільки на законних підставах.
Адміністративно-правовові норми, які регулюють
застосування спеціальних засобів в охороні державного кордону України потребують внесення
змін та доповнень. Тому удосконалення адміністративно-правового регулювання застосування
засобів примусової зупинки транспорту є предметом подальшого наукового дослідження.
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R.M. Lyashuk
Administrative Legal Adjusting of Application of Facilities of the Forced Stop of Transport
Summary
In the article the analysis of the administrative legal adjusting of use of facilities of the forced stop is
carried out by the personnel of State Border Guard Service of Ukraine; certainly suggestions on perfection of
the legal adjusting of the use of devices of the forced stop of transport vehicles.
Key words: force measures, special facilities, facilities of the forced stop of transport, measures of the
administrative stopping of the special setting, State Border Guard Service of Ukraine.

Р.Н. Ляшук
Административно-правовое регулирование применения средств
принудительной остановки транспорта
Аннотация
В статье осуществлен анализ административно-правового регулирования применения средств
принудительной остановки персоналом Государственной пограничной службы Украины; определены
предложения по совершенствованию регулирования использования устройств принудительной
остановки транспортных средств.
Ключевые слова: силовые меры, специальные средства, средства принудительной остановки
транспорта, меры административного пресечения специального назначения, Государственная
пограничная служба Украины.
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ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ
У статті розкрито сутність поняття функцій адміністративного судочинства. Автором дано власне визначення поняття “адміністративне судочинство” та визначено його ознаки. Також автор пропонує власну класифікацію функцій адміністративного судочинства із застосуванням таких критеріїв: за ступенем впливу; за колом осіб, на яких здійснює вплив судове рішення в адміністративній справі; за колом суб’єктів адміністративного судочинства; за інстанційністю.

Постановка проблеми. Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі
цивільного, господарського, адміністративного,
кримінального, а також конституційного судочинства. Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної
юрисдикції (ч. 2 ст. 1 Закону України “Про судоустрій України”). Адміністративне судочинство
займає важливе місце в судовій системі України,
оскільки відповідачами в адміністративній справі, як правило, виступають органи державної
влади, а також Верховна Рада України, Президент України, що в недалекому минулому виявлялось майже неможливим.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питання застосування адміністративного судочинства висвітлені у багатьох працях як вітчизняних так і російських науковців. Так, до дослідників вітчизняного адміністративного судочинства можна віднести В.Стефанюка, О. Пасенюка,
А.Руденка, а до російських – А.Абсалямова,
Ю.Надольської та ін.
Метою статті є визначення адміністративного судочинства, розкриття сутності поняття функцій адміністративного судочинства, визначення їх
ознак та здійснення класифікації даних функцій.
Виклад основного матеріалу. Для виявлення суті поняття “функції адміністративного
судочинства” необхідно звернутися до теоретичного терміну “функції права” та законодавчого
визначення “адміністративне судочинство”.
Теорія права визначає функції права як основні напрями правового впливу на суспільні
відносини з метою їхнього упорядкування [1, с.
225]. Т.Н. Радько під функціями права розуміє
обумовлений соціальним призначенням права
основний напрямок його впливу на суспільні відносини, - напрямки, в яких виражається класова
сутність, службова роль, цілі і завдання права [2,
с. 13]. Юридична енциклопедія визначає функції
права як напрями або види впливу права на відносини суспільні. В них виражається роль і призначення права в суспільстві й державі, його со-

ціальна цінність та найважливіші риси [3, Т. 6, с.
313]. Під функціями права розуміють або соціальне призначення права, або його напрями правового впливу на суспільні відносини, або і те й
інше разом [4, с. 316].
Отже, можна вважати, що функції права
обумовлені соціальним призначенням і здійснюють правовий вплив на суспільні відносини. Дана теза у повній мірі стосується функцій адміністративного судочинства, яке як всяка процесуальна галузь права, здійснює вплив не тільки на
правовідносини, що виникають у процесі здійснення судочинства, а і на правовідносини поза
межами судового процесу (інформаційна, виховна функції тощо).
Поняття “функції адміністративного судочинства” слід відрізняти від термінів “роль адміністративного судочинства”, “завдання адміністративного судочинства” та “функціонування адміністративного судочинства”.
Так, термін “роль адміністративного судочинства” вказує на значення адміністративного
судочинства у житті держави та суспільства. Наведене поняття більш загальне за змістом стосовно
поняття “функції адміністративного судочинства”.
“Завдання адміністративного судочинства”
– це проблема, що стоїть перед Кодексом адміністративного судочинства України(далі – КАСУ),
і яку він покликаний вирішити. Завдання адміністративного судочинства відображає постійну
мету, досягненню якої воно повинно сприяти.
Функції адміністративного судочинства є залежними від його завдань, оскільки останні безпосередньо обумовлюють саме існування функцій, а
також визначають їх (функцій) зміст.
Поняття “функції адміністративного судочинства” та “функціонування адміністративного
судочинства” є дуже близькими, але не такими,
що повністю збігаються. Функціонування адміністративного судочинства – питання, безпосередньо пов’язане з проблемою функцій, оскільки
характеристика системи функцій – це по суті,
характеристика функціонування права.
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П. 4 ч. 1 ст. 3 КАСУ передбачає, що адміністративне судочинство – це діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому цим Кодексом [5]. Наведене визначення “адміністративного судочинства”, на нашу думку, не є досконалим.
В юридичній літературі висловлюються різні думки з приводу того, що таке адміністративне судочинство. Так, в проекті Адміністративного процесуального кодексу України пропонувалось визначити адміністративне судочинство як
певну сукупність послідовно здійснюваних процесуальних дій щодо розгляду адміністративним
судом судових справ [6, с. 13].
А.В. Руденко визначив адміністративне судочинство як форму позовного здійснення правосуддя, яке полягає у всебічному, повному,
об’єктивному розгляді та вирішенні адміністративними судами в стадійному порядку, визначеному нормами Кодексу адміністративного судочинства України, адміністративно-правових спорів, що виникають між фізичними та юридичними особами, з одного боку, та суб’єктом владних
повноважень (органом державної влади, органом
місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами) – з іншого, з метою захисту
прав та свобод фізичних осіб, прав і законних
інтересів юридичних осіб, здійснення контролю
у сфері публічно-правових відносин [7, с. 8].
Натомість О.Кузьменко визначає діяльність
адміністративних судів щодо вирішення індивідуальних адміністративних справ, у основі яких
лежить спір про суб’єктивне публічне право, як
адміністративно-судовий процес [8, с. 15].
На нашу думку, для визначення поняття
“адміністративне судочинство” необхідно визначити ознаки згаданого інституту, до яких слід
віднести: 1) є формою здійснення правосуддя; 2)
адміністративне судочинство здійснюється адміністративними судами та в окремих випадках
місцевими судами, як адміністративними судами; 3) адміністративне судочинство захищає
права, свободи та інтереси фізичних осіб, права
та інтереси юридичних осіб у сфері публічноправових відносин від порушень з боку органів
державної влади, органів місцевого самоврядування; 4) юрисдикція адміністративних судів
поширюється на всі публічно-правові спори,
крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення; 5) правосуддя
в адміністративних судах здійснюється на засадах верховенства права, законності, рівності усіх
учасників адміністративного процесу перед законом і судом, змагальності сторін, диспозитив98

ності та офіційного з'ясування всіх обставин у
справі, гласності і відкритості адміністративного
процесу; 6) особливий порядок доказування органами державної влади та органами місцевого
самоврядування правомірності свого рішення, дії
чи бездіяльності; 7) особливий порядок надання
доказів органами державної влади та органами
місцевого самоврядування.
Із наведених ознак, адміністративне судочинство можна визначити як передбачену Законом України “Про судоустрій України”, форму
реалізації судової влади у сфері публічноправових відносин, у порядку, визначеному КАСУ, направлену на захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних
осіб від порушень з боку органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, вирішення спорів між суб'єктами владних повноважень з приводу
реалізації їхньої компетенції у сфері управління, а
також спорів, які виникають з приводу укладання
та виконання адміністративних договорів, спорів
щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.
Слід зазначити, що в адміністративному
судочинстві провідна роль відведена суду, однак
адміністративний процес не може виникнути сам
по собі. Так, для відкриття провадження у справі
необхідно подання позовної заяви, що може бути
здійснено лише позивачем.
Також згідно ч. 2 ст. 123 КАСУ, головуючий у судовому засіданні керує ходом судового
засідання, забезпечує додержання послідовності
та порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками адміністративного процесу
їхніх процесуальних прав і виконання ними обов'язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об'єктивного з'ясування обставин у справі, усуваючи із судового
розгляду все, що не має значення для вирішення
справи. Разом з тим, позивач має право змінити
підставу або предмет адміністративного позову,
збільшити або зменшити розмір позовних вимог
або відмовитися від адміністративного позову в
будь-який час до закінчення судового розгляду, а
відповідач має право визнати позов. У таких випадах суд зобов’язаний розглянути відповідні
заяви сторін і прийняти відповідне рішення, а
тому не можна говорити про адміністративне
судочинство як діяльність виключно суду. Це
саме стосується експерта, перекладача тощо.
Узагальнюючи визначення понять “функції
права” та “адміністративне судочинство” можна
прийти до висновку про те, що за допомогою
функцій адміністративного судочинства реалі-
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зуються його цілі та завдання. Також функції
адміністративного
судочинства
нерозривно
пов’язані із принципами судочинства, адже
останні є стрижнем, основним орієнтиром у діяльності суду. Як вірно відзначає Р.З. Лівшиць,
принципи пронизують процес реалізації права [9, с.
200]. Принципи права – це вихідні, визначальні
ідеї, положення, настанови, як становлять моральну та організаційну основу виникнення, розвитку
та функціонування права [10, с. 4]. Функції адміністративного судочинства напряму залежать від
принципів, оскільки вони визначають умови та напрями діяльності адміністративного суду.
До принципів здійснення правосуддя в адміністративних судах відноситься 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, обов'язковість судових рішень (ст. 7 КАСУ).
Завданням адміністративного судочинства
є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб,
прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних
управлінських функцій на основі законодавства,
в тому числі на виконання делегованих повноважень (ч. 1 ст. 2 КАСУ).
Враховуючи наведене, функції адміністративного судочинства можна визначити як врегульовану нормами КАСУ діяльність суду, як органу державної влади і всіх суб'єктів адміністративного судочинства, направлена на виконання
поставлених завдань адміністративного судочинства за допомогою процесуальних засобів, передбачених законодавством.
Виходячи із змісту КАСУ, завдання адміністративного судочинства, можна виділити як загальні функції, які притаманні праву в цілому, так і
інші функції, які властиві судовій владі взагалі та
адміністративно-процесуальному праву зокрема.
Отже, функції адміністративного судочинства можна класифікувати за ступенем впливу: 1)
загально-правові функції (регулятивна, охоронна, виховна, інформаційна, орієнтаційна); 2) функції судової влади (забезпечення захисту гарантованих Конституцією України та законами прав
і свобод людини і громадянина, прав і законних
інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і

держави; здійснення правосуддя; забезпечення
дотримання принципу “стримання і противаг”
законодавчою, виконавчою та судовою владою;
контроль за дотриманням положень ч. 2 ст. 19
Конституції України, згідно якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України тощо);
3) функції адміністративного судочинства (захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб,
прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування; нормоконтроль; формування єдиної судової
практики Верховним Судом України, шляхом прийняття постанов Пленуму Верховного Суду України з певних питань; розгляд адміністративної справи протягом розумного строку; прийняття законного і обґрунтованого судового рішення; здійснення
апеляційною та касаційною інстанціями контрольно-наглядових функцій тощо). Також функції адміністративного судочинства можна класифікувати за колом осіб, на яких здійснює вплив судове
рішення в адміністративній справі: функції прямого впливу (рішення адміністративного суду стосується осіб, які беруть участь в адміністративній
справі); функції непрямого впливу (рішення адміністративного суду здійснює вплив на осіб, які не
беруть участь в адміністративній справі). Ще одним критерієм поділу функцій є коло суб’єктів
адміністративного судочинства: функції суду в
адміністративній справі; функції сторін в адміністративній справі; функції третіх осіб в адміністративній справі; функції представників в адміністративній справі; функції інших учасників адміністративного процесу.
Наступним критерієм класифікації функцій
адміністративного судочинства є функції суду за
інстанційністю: функції місцевого суду; функції
апеляційного суду; функції касаційного суду.
Окремо необхідно виділити функції судової влади в особі голови суду, який здійснює організаційно-розпорядчі функції (на підставі акта
про призначення на посаду судді чи обрання суддею безстроково або припинення повноважень
судді видає відповідний наказ, приймає на роботу і звільняє працівників апарату суду, присвоює їм
ранги державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення та
накладає дисциплінарні стягнення, організовує ведення судової статистики тощо) та представницькі
функції (представляє суд у зносинах з іншими ор-
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ганами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями).
Особливе місце займає функція нормоконтролю, яка виокремлює адміністративне судочинство серед інших процесів. Дана функція характерна лише для адміністративних судів, оскільки лише вони розглядають справи щодо законності (крім конституційності) постанов Верховної Ради України, указів та розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету
Міністрів України, постанов Верховної Ради Автономної Республіки Крим, законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування,
інших суб'єктів владних повноважень.
Покладання функції нормоконтролю на
адміністративні суди є великою довірою з боку
держави, яка розраховує на неупереджений, всебічний і повний розгляд адміністративної справи.
Висновок. Слід зазначити, що функції адміністративного судочинства відіграють важливу
роль у захисті прав, свобод та інтересів фізичних
осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері
публічно-правових відносин від порушень з боку
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб,
інших суб'єктів при здійсненні ними владних
управлінських функцій, тому що саме через функції реалізуються основні завдання КАСУ. Подальше вивчення проблеми застосування КАСУ,
зокрема реалізації його функцій, дозволить під-

вищити ефективність дії адміністративного судочинства в майбутньому.
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A.A. Butyrskiy
Functions of the administrative legal proceeding: concept and kinds
Summary
In article is revealled essence of the notion function administrative proceedings. The Author is given
own determination of the notion "administrative proceedings" and is determined his signs. Also, the author
offers the own categorization a function administrative proceedings with using of such criterion: on level; on
circle of the persons, on which realizes the influence judicial decision in administrative deal; on circle subject administrative proceedings; on location.
А.А. Бутырский
Функции административного судопроизводства: понятия и виды
Аннотация
В статье раскрыты сущность понятия функций административного судопроизводства. Автором
дано собственное определение понятия “административное судопроизводство” и определены его
признаки. Также автор предлагает собственную классификацию функций административного судопроизводства с применением таких критериев: за степенью влияния; за кругом лиц, на которые осуществляет влияние судебное решение в административном деле; за кругом субъектов административного судопроизводства; за инстанционностью.
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РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ ДОКАЗУВАННЯ В ПОДАТКОВОМУ ПРОЦЕСІ
У даній статті аналізується розподіл обов’язків доказування в податковому процесі. Визначається, що
презумпція невинуватості в податковому праві залежить від розподілу обов’язків доказування в податковому
процесі. Часткове застосування презумпції невинуватості характерне лише для судової процедури оскарження.

Постановка проблеми. Деякими вченими
висловлюється думка, згідно з якою презумпція
вини чи презумпція невинуватості платника податків констатуються залежно від порядку стягнення санкцій – безспірного чи судового [9,
с.53]. Безспірний порядок стягнення недоїмки, на
думку вчених, є наслідком того, що законодавець
виходить із презумпції недобросовісності й некомпетентності армій платників податків у цілому, ідеалізуючи рівень компетентності, добросовісності та неупередженості працівників податкових органів [10, с.9-14]. З такою позицією важко погодитись. Порядок стягнення не може визначати розподіл обов’язків доказування вини
платника податків тому, що прийняття рішення
про накладення фінансових санкцій завжди передує їх стягненню. Стадії примусового стягнення (безспірного чи судового) може не бути взагалі, наприклад, при добровільній сплаті платником податків сум недоїмки.
Побачити наявність чи відсутність презумпції невинуватості в податковому праві можна,
лише проаналізувавши розподіл обов’язків доказування в податковому процесі. Покладення
обов’язку доказування чи, навпаки, звільнення
від обов’язку доказування тієї чи іншої сторони
якраз і свідчитиме про закріплення презумпції
винуватості чи невинуватості відносно неї.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Податковий процес – найменш досліджена частина податкового права. З одного боку, це
пов’язано з неоднозначним відношенням вчених
юристів-фінансистів до виділення у фінансовому
праві, зокрема і у податковому, процесуальної
частини. Лише незначна частина науковців стверджує існування фінансового-процесуального
права (податкового процесуального права) чи
допускає можливість його створення. З іншого
боку, незавершена позиція законодавця з даного
питання – проект Податкового кодексу хоча і
містить процедурну частину, але не відомо, коли
він буде прийнятий. На даний час податкові процедури регулюються комплексно кількома галузями права, в основному фінансовим й адміністративним. Зокрема, це стосується процедури

оскарження рішень податкових органів платниками податків. Однак незважаючи на важливість
даного питання в аспекті захисту прав платників
податків, на сьогодні воно залишається малодослідженим.
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання дослідити розподіл обов’язків доказування в податковому процесі з метою встановлення наявності чи відсутності презумпції невинуватості в податковому праві.
Виклад основного матеріалу. Податкове
законодавство України першопочатково виходить з презумпції правоти податкового органу.
Підпункт 5.2.1. статті 5 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами” передбачає, що податкове зобов’язання
платника податків, нараховане контролюючим
органом вважається узгодженим у день отримання платником податків податкового повідомлення, за винятком випадків його оскарження. В такому разі, у випадку добровільного невиконання
податкового обов’язку можлива його примусова
реалізація, яка проявляється у стягненні податкового боргу [8, с. 177-185; 7, с.85-88]. У випадку
незгоди платника податків з рішенням контролюючого органу йому надається право на його
оскарження. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”
передбачає дві процедури оскарження: адміністративну та судову.
Процедура адміністративного оскарження
визначається Законом України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами”
[2] та Положенням про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби [4].
Відповідно до підпункту 4.1. пункту 4 вище згадуваного Положення, у разі, коли платник
податків вважає, що орган державної податкової
служби неправильно визначив суму податкового
зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань опода-
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ткування або виходить за межі його компетенції,
встановленої законом, такий платник податків
має право звернутися до органу державної податкової служби, податкове повідомлення або рішення якого оскаржується, зі скаргою про перегляд цього рішення, яка подається у письмовій
формі та може супроводжуватися документами,
розрахунками та доказами, які платник податків
вважає за потрібне надати. Обов’язок доведення
того, що нарахування суми податкового зобов’язання, здійснене органом державної податкової
служби відповідно до законодавства, помилкове,
покладається на платника податків за винятком
випадків нарахування податкового зобов’язання за
непрямими методами [4]. Необхідно відзначити,
що зазначене положення не відповідає вимогам
статті 7 Закону України “Про звернення громадян”,
яка забороняє направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи
рішення яких оскаржуються [3].
В адміністративному порядку можуть бути
оскаржені:
1) податкові повідомлення, податкові повідомлення-рішення про визначення сум податкових зобов’язань, штрафних (фінансових) санкцій
та податкові вимоги щодо податкового боргу;
2) рішення про: заборону здійснення операцій із заставленими активами платника податків; розподіл суми податкових зобов’язань або
податкового боргу між платниками податків, що
виникають внаслідок реорганізації; погашення
податкових зобов’язань забезпечених податковою заставою, до проведення реорганізації; установлення солідарної відповідальності за сплату
податкових зобов’язань платника податку, що
реорганізовується; поширення права податкової
застави на всі активи платника податків, який
створюється шляхом об’єднання інших платників податків; продаж активів, що перебувають у
податковій заставі; самостійне визначення органами державної податкової служби складу активів,
що підлягають продажу (акт опису); арешт активів;
дострокове розірвання договорів про розстрочення,
відстрочення податкових зобов’язань за ініціативою органу державної податкової служби; подання
платником податків нової податкової декларації з
виправленими показниками; застосування штрафних (фінансових) санкцій;
3) постанови по справі про адміністративне
правопорушення [4].
Скарга повинна бути подана до органу
державної податкової служби протягом десяти
календарних днів, наступних за днем отримання
платником податків податкового повідомлення
102

або іншого рішення органу державної податкової
служби. Якщо відповідно до закону орган державної податкової служби самостійно визначає податкове зобов’язання платника податків за причинами, не пов’язаними із порушенням податкового законодавства, такий платник податків має
право на адміністративне оскарження рішень органу державної податкової служби протягом
тридцяти календарних днів від дня отримання
податкового повідомлення або відповіді органу
державної податкової служби на скаргу. Відмова
в прийнятті скарги (заяви) платника податків забороняється. Реєстрація скарги (заяви) повинна
відбуватися в день її подання або надходження
до органу державної податкової служби.
Не може бути оскаржене платником податків в адміністративному або судовому порядку
податкове зобов’язання, самостійно визначене
платником податків у податковій декларації (розрахунку).
З урахуванням строків давності платник
податків має право оскаржити в суді рішення
органу державної податкової служби про нарахування податкового зобов’язання у будь-який
момент після отримання відповідного податкового повідомлення. У цьому випадку зазначене
рішення контролюючого органу не підлягає адміністративному оскарженню. Платник податків
зобов’язаний письмово повідомляти орган державної податкової служби про кожний випадок
судового оскарження його рішень.
Тобто, як бачимо, в адміністративній процедурі оскарження обов’язок доказувати неправильність визначення суми податкового зобов’язання чи незаконність рішення контролюючого органу покладається на платника податків, а
контролюючий орган звільняється від доказування протилежного. Отже, хоча податкове законодавство і не передбачає наявність вини в якості підстави для застосування заходів фінансової
відповідальності, але те положення, в якому знаходиться платник податків, дозволяє говорити,
що податкове законодавство України, яке визначає адміністративну процедуру оскарження, фактично закріплює презумпцію, протилежну презумпції невинуватості, тобто платник податків
зобов’язаний сплатити суму податкового зобов’язання, визначену податковим органом, чи
виконати його рішення, якщо не доведе інше.
Винятком з цього загального правила є положення, передбачене абзацом д підпункту 4.4.2. статті
4 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами”, яке визна-
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чило неможливість притягнення до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до
наданого йому податкового роз’яснення, тільки
на підставі того, що у подальшому таке податкове роз’яснення було змінене або скасоване, чи
надано нове податкове роз’яснення, або узагальнююче податкове роз’яснення, що суперечить
попередньому, яке не було скасоване [2].
Процедура судового оскарження відбувається відповідно до Кодексу адміністративного
судочинства України [1]. Зазначеної позиції дотримується і Колегія суддів судової палати з адміністративних справ Верховного Суду України,
яка при розгляді однієї з справ про визнання недійсним податкового повідомлення – рішення
Державної податкової інспекції встановила, що
даний спір є публічно-правовим, оскільки виникає з публічно-правових відносин за участю
суб’єкта владних повноважень і підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства [6].
Згідно пункту 8 Постанови Пленуму Верховного
Суду України №9 від 01.11.96 року “Про застосування Конституції України при здійсненні
правосуддя” суди не вправі відмовити особі в
прийнятті позовної заяви чи скарги лише з тієї
підстави, що її вимоги можуть бути розглянуті в
передбаченому законом досудовому порядку [5].
Судове доказування – це врегульована нормами Кодексу адміністративного судочинства
України діяльність учасників процесу, спрямивана на досягнення певного знання про обставини спору, правовідносини, що фактично склались, яка дозволяє винести законне і обґрунтоване рішення за результатами розгляду спору. За
загальним правилом статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона
повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення [1]. Разом з тим,
згідно з цією ж статтею, в адміністративних
справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок
щодо доказування правомірності свого рішення, дії
чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо
він заперечує проти адміністративного позову [1].
Це означає, що частина 2 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України встановлює презумпцію вини суб’єкта владних повноважень, рішення, дії чи бездіяльність якого оскаржуються –
повідомлені позивачем обставини справи про рішення, дії бездіяльність відповідача-суб’єкта владних повноважень відповідають дійсності, доки відповідач не спростує їх [11, с.507].
Ця норма поширюється і на податкові органи. Відповідно, обов’язок доказування право-

мірності свого рішення покладається на податковий орган, не дивлячись на те, що по справі він
виступає відповідачем. Отже, в судовій процедурі оскарження податковий орган зобов’язаний
довести факт податкового правопорушення вчиненого платником податку.
Обов’язок доказування, на відміну від права, являє собою необхідність здійснення комплексу дій по доказуванню, визначених не вибором
чи розсудом суб’єкта доказування, а загрозою
настання несприятливих наслідків у випадку їх
невиконання чи іншими заходами впливу, наприклад відмовою суду визнати існуючим факт,
який стверджується стороною, у випадку невиконання обов’язку по доказуванню.
Податковим органом при відстоюванні
своєї позиції в суді в якості доказів можуть бути
використані тільки ті документи, які знайшли
своє відображення в оскаржуваному рішенні податкового органу. Це означає, що зміст документів, якими контролюючий орган оформлює результати податкової перевірки, повинен відповідати певним вимогам. При цьому обґрунтованим
є припущення про те, що для того, щоб суд мав
можливість дослідити й оцінити факт вчинення
правопорушення платником податків, у зазначених документах повинно бути відображено те
саме діяння (дія чи бездіяльність) тих самих посадових осіб. Такими документами є акт перевірки, рішення, документи, на які посилається податковий орган у своєму рішенні і наводить їх в
якості додатків до рішення.
Ці документи, по-перше, повинні відображати відомості про конкретні діяння (дії чи бездіяльність, які в кінцевому рахунку привели до
небажаних наслідків). По-друге, ті конкретні
особи, діяння яких згадуються, повинні відповідати визначенню посадових осіб платника податків, що мають реальну можливість впливати на
ведення податкового обліку і звітності, тобто,
або виконувати будь-які технічні функції, або
мати можливість давати управлінські накази,
обов’язкові для виконання іншими учасниками
процесу. Це означає, що повинні бути згадані
документи, які конкретизують призначення вказаних осіб на відповідні посади, а також документи, що визначають коло їх посадових обов’язків. По-третє, між зазначеними діями згадуваних
осіб і настанням відповідних негативних наслідків у вигляді податкового правопорушення, повинен бути встановлений причинно-наслідковий
зв’язок, тобто однозначно доказано, що саме ці
діяння саме цих осіб і є причиною і наслідком
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допущених порушень (для податкових правопорушень з матеріальним складом).
Якщо перейти до прикладу можливого формулювання, в якому може бути викладена конкретна ситуація в матеріалах перевірки, то в них
має бути вказано щонайменше таке: “Головним
бухгалтером ТОВ “ННН” Синицькою З.І., призначеною на посаду наказом Генерального директора №___ від ______, при виконанні службових
обов’язків, визначених трудовим договором
№___ від ________, посадовою інструкцією, затвердженою Генеральним директором (Наказ
№___ від ______), при складенні податкової декларації за період з ___ по ___ не внесені облікові дані в рядку ___, що призвело до викривлення
в звітному документі загальної суми в рядку
____, і неправильному обчисленню податку ____
за ____”. Безумовно, в даному прикладі присутня
значна частка умовності. Але при цьому необхідно
враховувати, що для повного складу доказів по
справі в матеріалах перевірки повинні бути присутні не тільки податкова декларація, в якій допущено викривлення звітних даних, але і всі перераховані трудові договори, контракти, накази про призначення на посаду, посадові інструкції…
Стосовно вибору можливого сценарію захисту позиції платника податку в податковому спорі
юристи-практики виділяють два основних варіанти: активний і пасивний, кожен з яких може бути
використаний у відносно “чистому вигляді”.
При виборі “активного” сценарію захисту
передбачається, що платник податків у межах
свого права (але не обов’язку) доказуватиме
свою “невинуватість”, подаватиме на підтвердження цього докази (документи, свідчення…).
При виборі “пасивного” сценарію основний акцент робиться на оцінці доказів, поданих
податковим органом, їх повноті, правильності
юридичного оформлення і процесуального закріплення і, як результат, акцентується увага судового складу на недоведеності з боку податкового
органу правомірності прийнятого ним рішення.
Оптимальним варіантом є поєднання елементів двох вищезазначених підходів. При цьому при
поданні доказів необхідно акцентувати увагу суду
на тому, що ці докази можуть бути розглянуті судом для більш повного з’ясування обставин. Але
вони не можуть бути покладені ним в основу рішення суду в якості доказів вчинення податкового
правопорушення платником податку, оскільки вони не виявлені і не подані податковим органом,
зобов’язаним доказувати правомірність свого рішення, а передані суду самим платником податку,
в межах захисту власних інтересів.
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Висновки. Отже, на перший погляд, можна зробити висновок, що в судовій процедурі
оскарження діє презумпція невинуватості платника податку. Однак необхідність вчинення певних активних дій (подання позову/скарги, оформлення позову/скарги у відповідності з вимогами
Кодексу адміністративного судочинства України) з боку платника податків для запуску цієї
процедури дозволяє говорити лише про часткове
втілення презумпції невинуватості платника податків в податковому законодавстві України в
рамках судової процедури оскарження.
Список літератури
1. Кодекс адміністративного судочинства
України// Відомості Верховної Ради. – 2005. №35-36, №37. – Ст. 446.
2. Закон України “Про порядок погашення
зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”// Відомості Верховної Ради. – 2001. - №10. – Ст. 44.
3. Закон України “Про звернення громадян”// Відомості Верховної Ради. – 1996. - №47. –
Ст. 256.
4. Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби. Затверджене наказом
Державної податкової адміністрації України від
11.12. 1996 року №29 (в редакції наказу Державної податкової адміністрації України від
02.03.2001 №82)// Офіційний вісник України. –
2006. - №1. – Ст. 53.
5. Постанова Пленуму Верховного Суду
України №9 від 01.11.96 року “Про застосування
Конституції України при здійсненні правосуддя”// www.rada.gov.ua
6. Постанова колегії суддів судової палати
в адміністративних справах Верховного Суду
України від 14.03.2006// Вісник Верховного Суду
України. – 2006. - №7 (71).
7. Бабін І.І. Поняття порядку стягнення
податкового боргу // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2005. – Випуск 273. –
Правознавство. – С. 85-88.
8. Бабін І.І. Юридична конструкція податку. – Монографія. – Чернівці: Рута, 2008. – С.
177-185.
9. Белинский Е.С. Вина налогоплательщика// Государство и право. – 1996. - №6.
10. Герасименко С.А. Защита прав налогоплательщиков в арбитражном суде// Экономика
и жизнь. – М.: Центр дел. информ., 1994.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 492. Правознавство.

Розподіл обов’язків доказування в податковому процесі

11. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. В 2-

х тт. Том 1/ За заг. ред. В.К. Матвійчука/ Матвійчук В.К., Хар І.О. – К.: КНТ, 2007.

Стаття надійшла до редколегії 27 травня 2009 року.
Рекомендована до опублікування у «Віснику» науковим редактором П.С. Пацурківським.
I.I. Babin
THE DIVISION LIABILITY OF THE SUBSTANTIATION IN THE TAX PROCESS
Summary
In this article the division liability of the substantiation in the tax process are analyzed. The
presumption of innocence in the tax law is determined by the division liability of the substantiation in the tax
process. The partial existence of the presumption of innocence is only in the judicial procedure of appeal.

И.И. Бабин
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ДОКАЗЫВАНИЯ В НАЛОГОВОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
В данной статье анализируется распределение обязанностей доказывания в налоговом процессе.
Определяется, что презумпция невиновности в налоговом праве зависит от распределения обязанностей доказывания в налоговом процессе. Частичное применение презумпции невиновности характерное лишь для судебной процедуры обжалования.
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ОФІЦІЙНА КОНСТИТУЦІЙНА ДОКТРИНА ФІНАНСОВОГО ПРАВА
У даній статті аналізується вплив фінансово-правової доктрини на правове регулювання публічних фінансів. Зазначається, що основи фінансово-правової доктрини закладаються в конституції держави, і в подальшому розвиваються органом конституційної юрисдикції. Таку правову доктрину можна назвати конституційною доктриною фінансового права, під якою слід розуміти систему керівних начал, заснованих на пізнанні
об’єктивних економічних закономірностей функціонування фінансової системи, які прямо закріплені в Конституції України чи виведені з її тексту Конституційним Судом України, являють собою вищою мірою узагальнені
правові вимоги до регулювання публічних фінансів. Згідно цієї доктрини, природнім покликанням фінансового
права є встановлення природного балансу між приватними та публічними інтересами.

Постановка проблеми. На перехідному
етапі сучасного розвитку України в рамках процесу демократичних перетворень відбувається
формування нових суспільно-економічних відносин, закладаються основи правової та соціальної
держави, що зумовлює суттєві зміни в механізмі
фінансово-правового регулювання. Нові підходи
до державного устрою нашої держави, реформування системи публічних фінансів і формування
нової державної фінансової політики потребують
обґрунтованості, законності, цілеспрямованості й
ефективності при формуванні, розподілі, перерозподілі та використанні публічних грошових
фондів. При цьому необхідно мати на увазі, що
“ефективність публічних фінансів не може розглядатися як кінцева мета”. Слід пам’ятати, що
ефективність публічних фінансів є однією з основних умов реалізації конституційних прав і
свобод громадян, забезпечення їх безпеки, підвищення благоустрою і рівня їх життя. Публічні
фінанси не можуть вважатися ефективними, якщо не забезпечені інтереси громадян; якщо їх
доходи не дозволяють задовольнити мінімальний
рівень їх потреб; якщо держава не в змозі гарантувати забезпечення їх прав і свобод [13, с.4].
Тому на сучасному етапі постає потреба в
побудові фінансового права з урахуванням загальновизнаних людських цінностей (перш за все
прав і свобод особи), які отримали своє легальне
закріплення в Конституції України (далі – КУ).
Актуальним і перспективним напрямком сучасних фінансово-правових досліджень стає проблема конституційної природи сучасного фінансового права, його побудови на основі конституційно закріпленої правової доктрини.
Дослідження конституційної доктрини фінансового права, її ролі у формуванні позитивного фінансового права має важливе теоретичне і
практичне значення для удосконалення нормотворення та правозастосування, несуперечливого
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входження фінансового права в правову систему
України, засновану на верховенстві КУ, укріплення законності та правопорядку в суспільстві.
Актуальність дослідження конституційної
доктрини фінансового права обумовлена і її функціональним призначенням. Адже така доктрина
відображає найбільш істотні, найбільш глибинні
зв’язки предметів і явищ [4, с.29], дає правильне
уявлення про перспективи розвитку фінансового
законодавства в конституційно заданих параметрах і, у зв’язку з цим, найбільш повно пояснює
зміст діючих фінансово-правових норм, їх цілі та
мету в умовах даного місця і часу.
Ступінь наукової розробки. Вибір теми
обумовлений недостатнім науковим дослідженням
питання конституційної природи фінансового права. У вітчизняній правовій науці до цього часу конституційно-правовими аспектами правового регулювання публічних фінансів цікавляться в основному фахівці фінансового, а не конституційного,
права. Серед досліджень з цієї проблематики можна виділити праці Пацурківського П.С., Георгіци
А.З., Ковальчука А.Т., Козиріна А.Н., Пепеляєва
С.Г., Крохіної Ю.А., Емел’янова А.С., Гаврилюк
Р.О., Бабіна І.І., Овсяннікова В.С. та ін.
Науково-теоретичною основою дослідження
даної проблеми стали праці відомих конституціоналістів і теоретиків права: Нерсесянца B.C., Пряхіної Т.М., Васіл’єва А.А., Бошно С.В. та ін.
Мета статті. Поняття “конституційна доктрина фінансового права” багатогранне. Тому в
даній роботі здійснюється спроба розробити одну з його граней – дослідити регулятивні властивості та вплив конституційно закріпленої правової доктрини на правове регулювання публічних
фінансів, виявити конституційну природу фінансового права.
Виклад основного матеріалу. Правова доктрина – це сукупність офіційних поглядів на важливі проблеми державної діяльності, систематизо-
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вані і сконцентровані в єдиному документі (або
серії документів, що характеризуються концептуальною єдністю), що забезпечують загальний вплив
на ті чи інші суспільні відносини [27, с.30].
Правові системи романо-германського типу, до числа яких зокрема відносяться системи
українського та російського законодавства, традиційно не визнають правову доктрину в якості
формального джерела права [17, с.40]. Хоча, як
зазначають теоретики права, правова доктрина
все активніше впливає на формування позитивного права, адже думки вчених враховуються
при підготовці та удосконаленні нормативноправових актів, створенні нових правових понять
і категорій [28, с.453]. Її роль проявляється в тому, що саме правова доктрина створює “словник
і правові поняття”, якими керується законодавець. Вагома роль правової доктрини у встановленні тих методів, за допомогою яких “відкривають право і тлумачать закони”. Правова доктрина має значний вплив на законодавця; останній часто лише виражає ті тенденції, які сформовані в правовій доктрині [12, с.106]. Таким чином
правова доктрина в тій чи іншій якості присутня
в правовій системі кожної держави. І навіть там,
де вона офіційно не визнається джерелом діючого права, її положення фактично проникають у
зміст позитивного права, у всі форми його дії і
застосування [20, с.383-384]. Вона відіграє істотну роль у процесі формування і застосування позитивного права [20, с.383].
На думку Марченка М.М., правова доктрина хоча і не визнається як формальне джерело
права, але розглядається як реально існуюче та
здійснююче фактичний вплив на право вторинне
джерело права [19, с.62]. Вторинність правової
доктрини [17, с.45-46] пов’язується із втратою
нею ролі основного, а подекуди і єдиного, джерела права, звернення до неї як до самостійної
форми у окремих, нехарактерних для нормального функціонування правової системи, обставинах, а також тим, що вона виступає як сполучна
ланка між елементами правової системи, забезпечуючи її узгодженість і цілісність. Тому правова доктрина як джерело права носить допоміжний характер [27, с. 36], є субсидіарним джерелом права [27, с.339].
Сорокін В.В. розглядає правову доктрину,
не як вторинне, а як основне первинне джерело
права [29, с.76], що визнається суспільством,
пронизує всю правову систему та механізм правового регулювання. Законодавство є лише віддзеркаленням пануючих в даному суспільстві
уявлень про сутність і призначення права у сус-

пільстві [7, с.76]. Правова доктрина – первинне,
керівне джерело права, якому повинні відповідати всі інші джерела права, у тому числі конституція і закони [30, с.449]. Досягнення правової
доктрини знаходять вирази в позитивному праві,
і відсутність офіційного державного визнання
правової доктрини не свідчить про неможливість
її фактичної дії як джерела права [7, с.9].
Спільність у всіх цих наукових позиціях є
визнання безумовно істотного впливу правової
доктрини на правову систему держави. Різниця
постає лише стосовно характеру цього впливу –
від ключового, внаслідок якого правова доктрина
визнається в якості джерела права (“первинного”
чи “вторинного”), до прикладного, внаслідок
якого роль правової доктрини зводиться лише до
впливу на формування позитивного права.
Для кожного правового явища одним із
найважливіших показників є його форма, тобто
оболонка, в якій він існує і функціонує, завдячуючи якій він ідентифікується і відділяється від
інших явищ [6, с.19]. Правова доктрина має багато способів вираження, об’єктивується у різноманітних джерелах [27, с.161]. Джерела правової
доктрини можна розглядати в двох аспектах –
широкому (дійсно науковому) і вузькому (науково-нормативному) [27, с.40]. Перша група об’єднує теорії, ідеї, концепції, роботи вчених; загальні принципи права; природне право; правові презумпції; декларації; супровідні матеріали нормативних документів; документи рекомендаційного
характеру; оформлені думки компетентних органів
і посадових осіб з проблем законності, конституційності; політичні документи, які не містять нормативних приписів; звичаї; судова практика [27,
с.15; 17, с. 40] тощо. В українській, як і російській,
правовій системі правова доктрина такого формального вираження не має безпосередніх регулятивних якостей, за юридичним значенням не може
претендувати на офіційність; носить допоміжний,
рекомендаційних характер [7, с.45].
Для того, щоб стати офіційною, правова
доктрина повинна бути легітимізована шляхом
закріплення її положень в офіційних загальнообов’язкових правових документах. Офіційна
правова доктрина держави об’єктивується перш
за все в конституції держави, оскільки саме в ній
містяться найбільш загальні теоретичні положення, які відображають загальноприйняті людські цінності, і які потребують подальшого нормативно-доктринального обґрунтування з метою
їх “проникнення” в тканину позитивного права,
реалізації їх в практичній діяльності. Конституція закладає основи конституційного ладу сучас-
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ної держави, одним із найважливіших елементів
якого є публічні фінанси [3]. Як зазначає Козирін
О.М., без знання механізму формування і функціонування публічних фінансів неможливо
з’ясувати картину конституційного устрою сучасної держави de jure і de facto [15, c.1].
В сучасній юриспруденції конституції традиційно надається статусу основного джерела
фінансового права [18, с.75; 32, с. 25; 25, с. 51; 8,
с. 49; 14, с. 237]. Однак, незважаючи на це, питання місця конституційних норм у системі правового регулювання публічних фінансів та, відповідно, ролі конституційної доктрини у процесі
формування позитивного фінансового права до
сьогоднішнього дня залишаються малодослідженими. Публічні фінанси традиційно прийнято
вважати “якимсь другорядним аспектом конституційного права” [10 с. 186]. Причому ігнорується той історичний факт, що конституційне право,
як справедливо відзначає Амеллер М. “у відомому сенсі виникає з фінансового права” [22,
с.368]. Тому варто погодитися із твердженням
Фогеля К. [11, с.112-113], Пацурківського П.С.
[26, с. 30], Геогіци А.З. та Шукліної Н.Г. [10,
с.190] про те, що всередині сучасного конституційного права слід виділяти самостійну сферу
регулювання суспільних відносин – “конституційне фінансове права”, під яким слід розуміти
“положення фінансового права, які формально
відносяться до конституційного права, або, навпаки, це ті положення конституційного права,
які відносяться до сфери державних (публічних)
фінансів” [11, с.112-113]. На сьогоднішній день з
достатніми підставами можна стверджувати, що
саме ці “положення фінансового права”, які знайшли своє конституційне закріплення, в своїй сукупності закладають основи правового регулювання
публічних фінансів, є основою конституційної доктрини фінансового права, яка покликана здійснювати суттєвий влив на формування позитивного
фінансового законодавства, в силу її імперативності і значення для державного розвитку [17, с.40].
Згідно КУ, яка ґрунтується на ліберальнодемократичній доктрині [24, с.7], природним
“покликанням фінансового права є забезпечення
суспільно-необхідного компромісу із приводу
публічних фінансів між виробниками суспільних
благ і публічною владою, установлення й підтримка балансу їхніх природних прав і законних
інтересів”, створення правових механізмі задоволення суспільних потреб таким чином, щоб
приватний суб’єкт, через вироблені ним суспільні блага, міг задовольнити не тільки власний
(приватний) інтерес, але й міг активно та вагомо
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впливати на формування публічних фондів коштів, через які задовольняється публічний інтерес
[23, с. 13]. Однак, як зазначає Пацурківський
П.С., чинне фінансове законодавство не відповідає цій конституційній доктрині, а продовжує
залишатися на постулатах етатистської доктрини, яка абсолютизує позитивне начало у фінансовому праві, його форму і по суті заперечує визначальну роль у ньому публічних фінансів, тобто його основи [26, с.29]. Держава за такою етатистською доктриною вільна у виборі форм, методів та цілей залучення і витрачання (використання) коштів публічних фондів, вільна у визначенні прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, нічим не обмежена у способах втручання
в життя індивідів.
Відповідно неминуче й невідкладно постає
потреба в заміні пануючої позитивної доктрини
фінансового права на нову доктрину фінансового
права яка б увібрала в себе конституційні цінності, зокрема цінності соціальної правової держави, громадянського суспільства [26, с.29-30].
Тобто фінансово-правова доктрина повинна
перш за все ґрунтуватися на конституційних положеннях, а отже мова повинна йти про конституційну доктрину фінансового права.
Більшість сучасних конституцій прямо закріплюють лише окремі найважливіші принципи
та норми, що безпосередньо здійснюють правове
регулювання публічних фінансів, значна частина
з яких сформована в досить загальній і абстрактній формі, в багатьох випадках з використанням
оціночних понять. Однак сама конституційна
доктрина фінансового права не обмежується лише цими конституційними положеннями, оскільки це означало б не побачити в конституції “основного, спотворити сутність конституції держави, проігнорувати її дух і методологічний потенціал” [9, с.158]. Значний вплив на правове регулювання публічних фінансів мають загальноправові, методологічні положень конституції, які є
елементом конституційної доктрини фінансового
права, і які “з необхідністю мають бути реалізовані в кожній законодавчій або правозастосовній
сфері” [9, с.158]. Зокрема, мова йде про закріплені в розділі ІІ КУ основні права, свободи та
обов’язків людини і громадянина, які є невідчужувані і непорушні [1, ст. 21]. Серед них такі
права і свободи, як рівність конституційних прав
і свобод громадян та їх рівність перед законом;
заборона обмеження їх інакше, як у випадках
передбачених КУ; право володіти, користуватися
і розпоряджатися своєю власністю, результатами
своєї діяльності; право на підприємницьку діяль-
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ність, не заборонену законом; право на працю,
що включає можливість заробляти собі на життя
працею, яку особа вільно обирає або на яку вільно погоджується; право на соціальний захист та
соціальне забезпечення; право на достатній рівень життя для себе і для своєї сім’ї, що включає
достатнє харчування, одяг і житло; право на охорону здоров’я та ін.
Позитивне фінансове право не вільне від
того, щоб його сутність, зміст і застосування
оцінювалося з точки зору дотримання прав і свобод людини і громадянина [1, ст. 22]. Законодавець зобов’язаний керуватися вимогами статті 3
КУ про те, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; держава відповідає перед людиною
за свою діяльність; утвердження і забезпечення
прав і свобод людини є головним обов’язком
держави [1, ст. 3]. Саме тому перераховані та інші конституційні начала з неминучістю трансформуються і в сферу правового регулювання публічних фінансів, обумовлюють конституційні
принципи правового регулювання публічних фінансів, які є похідними величинами від більш
ґрунтовних конституційних положень [9, с.157].
Для забезпечення конституційної законності, ефективної реалізації конституційних положень в сфері правового регулювання публічних
фінансів необхідна їх інтерпретація та конкретизація в конкретні приписи для однозначної реалізації в практичній діяльності. Саме тому в Україні, як і інших постсоціалістичних державах, поступово зростає роль органів конституційної
юрисдикції у виявленні і закріпленні конституційних принципів правового регулювання суспільних відносин. Так, саме Конституційний Суд
України (далі – КС України) здатен надавати загальним і абстрактним нормам КУ чіткої форми,
придатної для застосування суб’єктами фінансових правовідносин. Здійснюючи офіційне тлумачення конституційних норм, конституційне тлумачення положень фінансового законодавства, в
тому числі надання окремим нормам та інститутам фінансового права конституційного змісту
(обґрунтування їх в аспекті конституційних
норм) і констатації невідповідності норми позитивного фінансового права КУ (чи підтвердження їх конституційності) КС України формує, так
звані, правові позиції, які, на думку Богданової
Н.А., являють собою деякі теоретичні конструкції, за допомогою яких КС, використовуючи потенціал науки, долає правову невизначеність змісту правових норм [5, с. 63].

При цьому КС України іде значно далі простої інтерпретації конституційних та фінансових
норм. Він одночасно формує і розвиває конституційну доктрину [16, с.92] фінансового права,
мотивуючи прийняття своїх рішень.
Поняття “конституційна доктрина фінансового права” застосоване до правових позицій КУ
з урахуванням особливостей континентальної
правової сім’ї, для якої не характерне визнання
нормотворчої ролі судів. Конституційна доктрина фінансового права представляє собою принципи (концепції), які формуються при інтерпретації конституційних і фінансових норм в процесі вирішення справ з фінансово-правових питань,
і являється загальнообов’язковою в силу встановленої законодавцем обов’язковості підсумкових
актів КС України [1; 2; 31, с.13]. Судова конституційна доктрина фінансового права виступає як
узагальнена сума рішень КС України з проблем
фінансового права [31, с.6].
Реалізуючи своє право офіційного тлумачення КУ, конституційного тлумачення фінансово-правових норм, КС України прагне уяснити їх
дійсний зміст і смисл. Саме тому можна вважати,
що підсумкові акти КС України, а точніше сформовані в них правові позиції, по суті, стають
частиною КУ, її змістовної сторони. Конституція
залишається такою ж, але розуміння її нормативного змісту постійно змінюється під впливом
сформованих правових позицій КС України. Такі
правові позиції формуються на певній концептуальній конституційній ідеї [27, с.258], і в сукупності формують єдину, несуперечливу завершену
систему – офіційну судову конституційну доктрину, яка не може бути внутрішньо суперечливою, оскільки наука конституційного права презюмує єдність і несуперечливість змісту конституційного тексту [27, с.180]. Кожна наступна
правова позиція КС повинна вписуватися в концепцію конституції, яка сформульована в загальній масі рішень КС України, представленої в їх
системному вигляді.
Завдяки юридичним властивостям правових позицій, через які формується конституційна
доктрина, зокрема фінансового права, остання
набуває безпосередніх регулятивних якостей,
ознак офіційності та загальнообов’язковості.
Аналіз практики КС України дає можливість прослідкувати тенденцію зі зростання ролі
конституційних норм в механізмі правового регулювання публічних фінансів. Його правові позиції збагачують офіційну конституційну доктрину фінансового права, здійснюють вагомий
вплив на правове регулювання публічних фінан-
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сів, активно впливають на реформування фінансової системи, забезпечують процес конституціоналізації даної сфери правового регулювання. У
зв’язку з чим можна стверджувати, що КС України відграє роль природного механізму конституційно-правового регулювання фінансових правовідносини, оскільки він формує правові позиції, які в силу своєї значної загальності, ємкості й
інформативності [31, с.7], з одного боку, є
обов’язковим орієнтиром для законодавчої влади
при коректуванні діючих і створенні нових фінансово-правових норм, а з іншого – мають безпосередній регулятивний вплив на поведінку
суб’єктів фінансових правовідносин [21, с.9-10].
Висновки. Формування будь-якого правового явища, в тому числі фінансового права,
здійснюється на основі концептуальної ідеї (системі ідей), що виражає\ють визначений соціальний інтерес, тобто здійснюється на основі загальновизнаної правової доктрини. Основи фінансово-правової доктрини закладаються в конституції держави і надалі розвиваються органом
конституційної юрисдикції. Таку правову доктрину можна назвати конституційною доктриною
фінансового права, під якою слід розуміти систему керівних начал, заснованих на пізнанні
об’єктивних економічних закономірностей функціонування фінансової системи, які прямо закріплені в КУ чи виведені з її тексту КС України,
являють собою вищою мірою узагальнені правові вимоги до регулювання публічних фінансів і
такі, що сприяють конституціоналізації правового регулювання цих суспільних відносин. Згідно
з цієї доктриною, природнім покликанням фінансового права є встановлення природного балансу
між приватними та публічними інтересами.
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The official constitutional doctrine of financial law
Summary
This article analyses the influence of financially legal doctrines on the legal adjusting of public finances. It is marked, that bases of financially legal doctrines are put in the constitution, and will develop by the
organ of constitutional jurisdiction. Such legal doctrine can be named as the constitutional doctrine of financial law, under which it follows to understand the system of the leading beginnings, based on cognition of
objective economic conformities to law functioning of the financial system, which are straight fastened in
The Constitution of Ukraine or shown out of its text by The Constitutional Court of Ukraine, show by itself a
higher measure is generalize legal requirements to adjusting of public finances. In obedience to this doctrine,
natural calling of financial law there is establishment of natural balance between private and public interests.
А.Н. Худык
Официальная конституционная доктрина финансового права
Аннотация
В данной статье анализируется влияние финансово-правовой доктрины на правовую регуляцию
публичных финансов. Отмечается, что основы финансово правовой доктрины закладываются в конституции государства, и в дальнейшем развиваются органом конституционной юрисдикции. Такую
правовую доктрину можно назвать конституционной доктриной финансового права, под которой
следует понимать систему руководящих начал, основанных на познании объективных экономических
закономерностей функционирования финансовой системы, которые прямо закреплены в Конституции Украины или выведенные из ее текста Конституционным Судом Украины, являют собой высшей
мерой обобщены правовые требования к регуляции публичных финансов. Согласно этой доктрины,
естественном призванием финансового права есть установление естественного баланса между частными и публичными интересами.
Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 492. Правознавство.
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ПІДСТАВИ НАДАННЯ ПУБЛІЧНО-ВЛАДНИХ ПОСЛУГ ПЕВНИХ ВИДІВ
Самоврядні (громадські) публічно-владні послуги, хоча і надавалися протягом багатьох років органами
місцевого самоврядування, є новою сферою для дослідження, якій надавалося мало уваги. Найбільш значним і
актуальним завданням у цій сфері є розмежування самоврядних послуг як публічно-владних від послуг, що надаються комунальними підприємствами, установами й організаціями, які за своєю сутністю є також публічними, але позбавлені владного характеру та закріплення статусу перших у спеціальному законі.

Постановка проблеми. В українському
суспільстві відбуваються поступові трансформаційні зміни спрямовані на формування нових засад і форм здійснення публічно-владної діяльності. Публічно-владна діяльність здійснюється як
органами (посадовими особами) державної влади, так і органами (посадовими особами) місцевого
самоврядування у межах і формах, встановлених
законодавством. Однією з таких форм є надання
публічно-владних послуг. Залежно від суб’єкта
такої діяльності публічно-владні послуги поділяються на державні й самоврядні (громадські). Самоврядні (громадські) послуги надаються місцевими органами самоврядування (їх виконавчими комітетами) як у межах власних повноважень, так і
на виконання делегованих повноважень.
Публічно-владні послуги загалом мають
однакове змістове навантаження, що і «послуги»
в приватному секторі економіки, тобто є діяльністю щодо задоволення певних потреб особи (фізичної, юридичної), яка здійснюється за зверненням (проханням) цієї особи. Проте, на відміну від
послуг приватного сектора економіки, публічновладні послуги можуть надаватись тільки відповідно з конкретною правовою підставою, передбаченою безпосередньо у законі.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблема самоврядних (громадських) послуг є
на сьогодні новою і малодослідженою. Ця проблема практично не досліджувалася з позицій
юридичної науки. Є тільки поодинокі дослідження науковців, що спеціалізуються в галузі
теорії управління, зокрема О.Берданової, В. Долечека, А. Ліпенцева, О. Поляк. Загальне поняття
послуг, що надаються органами місцевого самоврядування, сформульовано І. Коліушком, В.
Тимощуком і Г. Писаренко.
Метою статті є висвітлення особливостей
впливу політичних й економічних чинників на
трансформацію форм публічно-владної діяльності
й виокремлення серед них поняття й підстав діяльності з надання самоврядних (громадських) послуг.
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Виклад основного матеріалу. Конституція України закріпила дві системи влади на місцях: місцеві державні адміністрації, які є місцевими органами виконавчої влади, та місцеве самоврядування, як публічну владу територіальних
громад. Це різні за своєю юридичною природою
системи місцевої влади, насамперед за функціями та повноваженнями [5, с. 102-103, 107].
З поширенням демократичного режиму на
сферу здійснення прав і свобод людини виникає
питання розподілу компетенції та системи органів, які мають забезпечити їх реалізацію. Одним
з напрямків такого забезпечення є розвиток місцевого самоврядування. Саме місцеве самоврядування допомагає більш повно й оперативно,
порівняно з центральними органами, вирішувати
ряд питань, пов’язаних з реалізацією прав і свобод громадян. Згідно з преамбулою Європейської
хартії щодо місцевого самоврядування, місцеве
самоврядування становить одну з основ будьякого демократичного устрою. Право громадян
на участь в управлінні громадськими справами
належить до демократичних принципів і може
здійснюватись на місцевому рівні безпосередньо.
Місцеве самоврядування забезпечує здійснення
управління, яке одночасно є ефективним і близьким до громадян [6].
Новітній етап розвитку місцевого самоврядування в Європі розпочався в 60-і рр. ХХ ст. і
характеризується проведенням важливих структурних, функціональних та організаційних реформ систем організації влади на місцях. Ці реформи стосуються різних територіальних рівнів
управління, вони зачіпають відносини між місцевими та центральними органами влади, між
різними рівнями місцевого і регіонального
управління та самоврядування. Структурні реформи стосуються організаційних відносин між різними рівнями місцевого управління. Вони
пов’язані з реформуванням системи адміністративно-територіального устрою держави, а також
із запровадженням самоврядування на регіональному рівні. Наслідком таких реформ стало укру-
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пнення територіальних громад (напр., Великобританія, ФРН, Швеція).
Функціональні реформи були спрямовані
на перерозподіл функціональних відносин між
місцевими, регіональними та центральними органами управління. Їх результатом стало розширення компетенції регіональних та місцевих органів влади, тобто децентралізація управління.
[7, с.56]. Децентралізація – передача прав на
прийняття рішень органам, які не перебувають в
ієрархічній підпорядкованості центральним органам влади і які часто обираються заінтересованими громадянами [3, с.392].
Демократизм політичної системи в цілому
не завжди прямо пов’язаний з рівнем децентралізації і деконцентрації. У демократичних державах необхідність децентралізації владних повноважень може бути обумовлена не стільки демократичними принципами, деякі з яких краще забезпечуються централізовано, скільки чинниками адміністративного характеру. А в державах,
де ще немає сталих демократичних традицій і
формально існуюча система місцевих органів
влади не відповідає реальному механізму місцевої влади, децентралізація може навіть призвести
до пониження рівня демократизму місцевого
управління – передані центральною владою повноваження спрямовуються на задоволення корпоративних інтересів локальних еліт. Тому надмірну децентралізацію та автономію місцевих
органів влади не можна розглядати як абсолютне
благо з точки зору демократії. В окремих випадках централізація дозволяє ліпше скоординувати
діяльність місцевих служб і знизити вартість послуг, які надаються місцевими органами. Головна проблема при проведенні реформ полягає не в
тому, щоб зробити вибір між децентралізацією і
централізацією, а в тому, щоб установити необхідний і доцільний баланс між ними, який адекватно відповідав би реальним соціальноекономічним і політичним умовам конкретної
країни [7, с.56-57].
Радянська модель (система рад та їх виконавчих комітетів) характеризувалась визнанням
повновладдя представницьких органів зверху до
низу. Ця модель передбачала, що всі ради, починаючи з найнижчого рівня, є органами державної
влади на своїй території, всі інші органи держави
прямо або опосередковано підпорядковані радам.
Рада обирала інший державний орган – виконавчий комітет – колегіальний орган державного
управління у відповідній адміністративно-територіальній одиниці. Виконавчий комітет фактично
був органом подвійного підпорядкування – вищо-

му виконавчому комітету та відповідній раді. Система рад характеризувалася ієрархічною підпорядкованістю всіх її елементів та відсутністю будьякої самостійності місцевих органів, реальна влада
належала партійним організаціям, а вибори до рад
відбувалися на безальтернативній основі [7, с.52].
Місцеве самоврядування як форма народовладдя отримало закріплення в ст.5 Конституції
України, згідно з якою народ здійснює владу
безпосередньо і через органи державної влади та
органи місцевого самоврядування. З даного конституційного положення прямо випливає, що
місцеве самоврядування займає окреме місце в
політичній системі (в механізмі управління суспільством та державою) і його слід розглядати як
окрему форму реалізації народом належної йому
влади. Таке становище місцевого самоврядування в політичній системі дозволяє його характеризувати як самостійну (поряд з державною владою) форму публічної влади – публічну владу
територіальної громади [9, с.421].
У ст.140 Конституції України визначається
місцеве самоврядування як право територіальної
громади – жителів села чи добровільного об’єднання в сільську громаду жителів кількох сіл,
селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку,
встановленому законом, як безпосередньо, так і
через органи місцевого самоврядування: сільські,
селищні, міські ради та їх виконавчі органи [1].
Місцеве самоврядування являє собою специфічне соціальне явище. Воно тісно пов’язане з
державою, державною владою, але відрізняється
від останньої рядом ознак: по-перше, місцеве
самоврядування – це особлива форма публічної
влади, яка має принципово інший характер ніж
влада державна, оскільки остання характеризується суверенітетом (верховенством самостійністю і незалежністю), то місцеве самоврядування є
владою підзаконною, яка діє в межах та у порядку, визначених законом; по-друге, місцеве самоврядування має особливий об’єкт управління,
сфера його компетенції у порівнянні з державною владою суттєво обмежена (як правило, його
компетенцію становлять лише питання місцевого
значення, які пов’язані із задоволенням повсякденних потреб населення, та обмежене коло питань загальнодержавного значення, повноваження з вирішення яких делегуються органам місцевого самоврядування); по-третє, місцеве самоврядування – це публічна влада територіальної
громади, вона носить локально-просторовий ха-
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рактер, здійснюється в інтересах територіальної
громади і функціонує лише в межах окремих адміністративно-територіальних одиниць в той час,
як державна влада – це влада всього народу, вона
поширюється на всю державну територію.
Незважаючи на те, що органи місцевого
самоврядування не входять до механізму державної влади, це не означає і не може означати їх
повної автономності в державі, по відношенню
до державної влади. Взаємозв’язок місцевого
самоврядування з державою досить тісний і знаходить свій прояв у тому, що по-перше, і місцеве самоврядування, і державна влада мають єдине джерело – народ [1, ст.5], по-друге, органам місцевого
самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади [1,
ст.143] і стан їх реалізації контролюється відповідними органами виконавчої влади [7, с.8-9].
Маємо констатувати, що процес формування територіальної основи місцевого самоврядування в Україні ще не завершений. Так, на
практиці виникає ряд проблем, пов’язаних як з
не зовсім чітким визначенням територіальних
кордонів, у межах яких територіальна громада
здійснює місцеве самоврядування, так і з необхідністю забезпечити належний рівень соціальних послуг, які надаються в системі місцевого
самоврядування.
У зв’язку з вищезазначеним одним із основних завдань на сьогодні є забезпечення формування самодостатніх територіальних громад –
громад, які б володіли матеріальними, фінансовими та іншими ресурсами в обсязі, достатньому
для ефективної реалізації завдань та функцій місцевого самоврядування, надання соціальних
послуг населенню на рівні, передбаченому загальнодержавними стандартами.
Становлення демократичної, правової, соціальної держави здійснюється через трансформацію всієї системи взаємовідносин між рівнями
влади в Україні. Ключова роль у цьому процесі
належить розмежуванню функцій і завдань
центральних та місцевих органів влади у сфері
надання державних і самоврядних (громадських)
послуг, переходу до ідеології партнерства в їхніх
стосунках. Сучасна зарубіжна практика надання
таких послуг характеризується, з одного боку,
розподілом відповідальності між центральними й
місцевими органами влади у цій сфері, а з іншого
боку – їхнім партнерством [8, с.231]. Ідеологія
діяльності держави й місцевого самоврядування
як інститутів, що забезпечують державні й громадські послуги, в Україні лише формується.
Функції та завдання центральних і місцевих ор114

ганів влади остаточно ще не визначено і багато в
чому не розмежовано.
На сьогодні актуальна потреба мінімізації
вертикальних зв’язків, виділенню у якості самостійної підсистеми публічної влади місцевих самоврядних органів, які вирішують всі питання,
що відносяться до місцевих інтересів і потреб
населення, дії підсистеми органів місцевої державної адміністрації на території через місцеві
державні органи, знаходженню державною адміністрацією можливостей співпраці з місцевими
радами. Подолання цих негативних наслідків
природного розвитку місцевого самоврядування і
утворення нової моделі управління, яка має
«об’єднати широкий місцевий демократизм зі
стабільною, відповідальною і сильною політикою держави на місцях»[5, с. 97].
Забезпечення прав і свобод людини і громадянина є головним обов’язком не лише держави, а й органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Головним завданням соціальної
держави є сприяння суспільному прогресу, що
базується на закріплених законодавством принципах соціальної рівності, загальної солідарності
та взаємної відповідальності. Соціальна держава
бере на себе обов’язок забезпечити кожному членові суспільства гідний сучасної людини мінімум
соціальних благ. Соціальною вважається та держава, яка надає підтримку незахищеним верствам населення, намагається впливати на розподіл матеріальних благ відповідно до принципу соціальної
справедливості з тим, щоб забезпечити кожній людині гідне існування [4, с.65].
Реальність місцевого самоврядування визначається в першу чергу матеріальними і фінансовими ресурсами, якими розпоряджається територіальна громада та які в сукупності становлять
матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування. Конституція України (ст.142) до матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування відносить рухоме і нерухоме майно,
доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю,
природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах а
також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.
Органи місцевого самоврядування з метою забезпечення умов для надання самоврядних (громадських) послуг на належному рівні можуть
продавати, купувати, резервувати земельні ділянки, здавати їх в оренду, використовувати в якості застави, передавати їх як внески до статутних
фондів (капіталів) акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, коопера-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 492. Правознавство.

Підстави надання публічно-владних послуг певних видів

тивів, фінансово-кредитних установ та інших
підприємств і організацій.
Надзвичайно важлива роль фінансів місцевих органів влади у сфері надання самоврядних
(громадських) послуг. Закономірним явищем для
більшості європейських країн є такий розподіл
функцій між державою і місцевим самоврядуванням у сфері надання самоврядних (громадських) послуг, коли на місцеві органи покладається
головна відповідальність за послуги соціального
характеру. Ця тенденція найбільш виразно проявилась в повоєнний період. Уже в 70-х роках
90% усіх державних витрат на освіту і професійну підготовку в США, Канаді, Великобританії та
інших країнах здійснювалися за рахунок витрат
місцевих органів влади. У цей же період від 70
до 99% витрат на охорону здоров’я забезпечували місцеві органи влади США, ФРН, Канади. Також значну роль відіграють місцеві органи влади
в соціальному забезпеченні. В Україні місцеві
органи влади домінують на ринку соціальних
послуг і саме вони визначають соціальний мікроклімат у суспільстві. Соціальні видатки у місцевих бюджетах складають понад 80% їхнього
загального обсягу.
Ще одна соціальна галузь, де надзвичайно
великий вплив мають фінанси місцевих органів
влади, – це зайнятість населення. У багатьох
країнах зайнятість у муніципальному секторі набагато перевищує зайнятість у державному секторі. У Данії місцева влада дає роботу 75% усіх
державних службовців, у Великобританії цей
показник становить 60%. В Україні цей показник
значно нижчий – близько 25% [8, с.63-65].
Зарубіжний досвід показує: ключовим інститутом у системі місцевих фінансів є інститут
самоврядних (громадських) послуг. Він визначає
модель системи місцевих фінансів. Обсяги й форма місцевих фінансів зумовлюються розподілом
відповідальності держави та місцевої влади щодо
надання самоврядних (громадських) послуг. Модель системи місцевих фінансів також визначається кількісними характеристиками самоврядних (громадських) послуг, переліком їх, структурою, обсягом, якістю. Місцеві органи влади будують власні локальні системи фінансів відповідно до потреб надання самоврядних (громадських) послуг згідно з цими кількісними показниками. Надання цілеспрямованості системі місцевих фінансових інститутів – невідкладна потреба, і її належить забезпечити на основі створення
відповідної правової бази. Необхідно законодавчо встановити що метою діяльності органів місцевого самоврядування є надання самоврядних

(громадських) послуг. Варто також визначити
кількісні характеристики послуг, котрі забезпечуються різними рівнями виконавчої влади і місцевого самоврядування.
Україна порівняно з іншими європейськими країнами має значні особливості у сфері надання самоврядних (громадських) послуг. Самоврядні (громадські) послуги – ключовий інститут
у системі місцевого самоврядування. Це послуги,
що надаються громадянам місцевими інститутами публічної влади в межах їхніх функцій і завдань[8, с. 398, 401].
Історично так склалося, що в ході індустріалізації та колективізації, що здійснювалися в 30х рр. і завдяки економічній політиці СРСР післявоєнного періоду матеріальну базу, пов’язану з
наданням послуг, в основному створили при виробничих підприємствах, заводах, фабриках, шахтах, колгоспах, радгоспах та при інших господарських структурах. Тобто основну частину завдань, які в західноєвропейських країнах забезпечують органи місцевого самоврядування, в
Україні, як, до речі, і в інших республіках колишнього СРСР, було покладено на господарські
структури. На початку 90-х років у відомчому
підпорядкуванні на балансі господарських структур, перебувало до половини житлового фонду,
50-60% дитячих садків, клубів, палаців культури,
поліклінік, будинків відпочинку та інших
об’єктів соціально-культурної сфери. Значну частину енергетичних, теплових і водогінних мереж, що обслуговували міста та селища, також
створили підприємства. Багато міст, сіл і селищ
взагалі своєю появою зобов’язані будівництву
або створенню тих чи інших підприємств. Традиційно так склалося, що владні структури цих
населених пунктів були слабкими і фактично залежними від керівників великих підприємств,
міністерств і відомств. На так званих пайових
засадах із внесків цих підприємств формувалася
левова частина фінансових ресурсів міст та інших населених пунктів.
З початку 90-х років набирає сили тенденція передачі об’єктів соціально-культурної сфери
та житлово-комунального господарства у відання
місцевих рад. Цей процес започатковано Постановою Кабінету Міністрів України «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і
власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)». Прийняття цієї
постанови було пов’язане з тим, що: по-перше, в
Україні почався процес створення економічних і
фінансових основ місцевого самоврядування; по-
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друге, послуги, що надавалися підприємствами,
були для них дорогими і надзвичайно обтяжливими, знижували конкурентноздатність продукції; по-третє, ці послуги гальмували процес формування ринку праці та розвиток приватного підприємництва (працівники, котрі працювали на
підприємствах, що мали розвинену систему послуг, не були зацікавлені змінювати місце роботи,
оскільки в такому разі вони втрачали доступ до
відомчого обслуговування).
В умовах різкого спаду виробництва, зупинки підприємств багато об’єктів соціальнокультурної сфери залишилися без джерел фінансування, по суті стали нічиїми. Новосформовані
органи місцевого самоврядування виявилися також неготовими взяти це майно у своє управління через слабку фінансову базу та брак управлінського досвіду (напр. майно шахтарських містечок
Донбасу). Перелічені чинники стали фактором
глибокої кризи, яка охопила соціальну сферу та
житлово-комунальне господарство. Вихід із цієї
ситуації – зміцнення органів місцевого самоврядування, набуття ними такої ж провідної ролі, яку
виконують західні муніципалітети [8, с.63-68].
У розвинених західноєвропейських країнах
торує шлях тенденція передачі органами місцевого самоврядування частини функцій надання
самоврядних (громадських) послуг приватним,
змішаним та іншим структурам. Тобто місцеві
органи влади вже не тільки безпосередньо надають такі послуги, а й забезпечують надання їх із
залученням ринкових механізмів. Причому акцент на забезпечення організації надання послуг
усе більше посилюється. В умовах України частину послуг подібного характеру також може
бути покладено на ринкові структури під безпосереднім контролем і за сприяння місцевих органів влади [8, с.69].
Сучасними феноменами сервісної (послугової) діяльності є те, що: 1) органи місцевого
самоврядування тих громад, які існують у межах
агломерації, намагаються надавати населенню
максимально широкий спектр послуг, що призводить до нераціонального використання ресурсів (вартість послуг зростає при зменшенні кількості жителів, яким вони надаються; ефект безоплатного споживання полягає в тому, що окремими послугами користуються ті, для кого вони
безпосередньо не призначені і хто за них не платить (зокрема, жителі передмість, які є самостійними територіальними утвореннями, користуються деякими послугами, які місто надає своїм
жителям; 2) багато муніципальних послуг (охорона довкілля, пожежні та поліцейські служби
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тощо) не можна локалізувати в межах окремого
муніципального утворення агломерації, їх важко
визначити в певних кількісних показниках і втиснути у відповідні територіальні межі, з тим, щоб
виключити сторонніх осіб, які проживають в інших муніципальних утвореннях агломерації, з
кола користувачів цих послуг [7, с.57].
Сучасна правова держава розподіляє завдання та функції між різними рівнями влади
(між державною владою і місцевим самоврядуванням), а це є необхідною об’єктивною передумовою ефективного функціонування її як інституту організації суспільного життя. Питання найбільш раціонального розподілу функцій та завдань
між державною владою і місцевим самоврядуванням. Фінанси місцевих органів влади в економічній
системі держави є важливим інструментом економічного регулювання, економічного зростання,
забезпечення самоврядних (громадських) послуг і
фіскальних функцій [8, с.109].
Висновки. Передусім держава має забезпечити достатні й стабільні власні фінансові ресурси органам місцевого самоврядування, яких
вони за нинішніх умов не мають, для забезпечення можливості надання різноманітних самоврядних (громадських) послуг належної якості з
метою реалізації не тільки прав і свобод, але й
охоронюваних законом інтересів фізичних осіб,
прав та законних інтересів юридичних осіб. Ще
одним важливим завданням є розмежування самоврядних послуг як публічно-владних від послуг, що надаються комунальними підприємствами, установами й організаціями, які за своєю
сутністю також публічні, але позбавлені владного характеру та закріплення статусу перших у
спеціальному законі.
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Grounds of grant in public imperious services of certain kinds
Summary
Self-government (public) services, though having been delivered for many years by local selfgovernment bodies, are a new area of research, which has been given too little attention.the most significant
and topical task to be done in this area is to discriminate between self-government services, which are regarded as public one, and those provided by utilities, institutions and organizations, which are also seen as
public services, although the latter do not have the powers granted to government bodies.

И.В. Ковбас
Основания предоставления публично-властных услуг определенных видов
Аннотация
Самоуправляемые (общественные) публично-властные услуги, хотя и предоставлялись в течение многих лет органами местного самоуправления, являются новой областью для исследования, которой придавалось мало внимания. Наиболее значительной и актуальной задачей в этой сфере является разграничение самоуправляющихся услуг как публично-властных от услуг, предоставляемых коммунальными предприятиями, учреждениями и организациями, которые по своей сущности являются также публичными, но лишены властного характера и закрепление статуса первого в специальном
законе.
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IV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. КРИМІНОЛОГІЯ.
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ВПЛИВ «ДЕФЕКТІВ» ВОЛІ НА ЗДАТНІСТЬ ОСОБИ
УСВІДОМЛЮВАТИ СВОЇ ДІЇ ТА КЕРУВАТИ НИМИ
У статті досліджено вплив психічного розладу на вольову сферу особи, що в момент вчинення злочину може
обмежити здатність такої особи усвідомлювати свої дії та керувати ними. Автор розкриває поняття волі, вольових,
індивідуально-психологічних особливостей та «дефектів» волі які впливають на обмежено осудних осіб. Також висвітлено проблеми застосування кримінально-правового поняття «обмежена осудність» на практиці.
Ключові слова: психічний розлад, обмежена осудність, дефекти вольової сфери, судово-психологічна експертиза.

Постановка проблеми. По сьогоднішній
день вченими недостатньо досліджений психологічний механізм вчинення злочину та психологічні чинники, які впливають на нього. З погляду
кримінальної психології злочин, як і будь-яка
діяльність, є сукупністю складних психомоторних рухів, скоординованих у часі та просторі. У
регулятивному аспекті вони підпорядковані свідомості та волі. Саме волю та свідомість кримінальне законодавство визнає головними процесуальними психологічними чинниками злочину
[5, с. 38-39]. Вплив дефектів волі на здатність
особи усвідомлювати свої дії та керувати ними
малодосліджений, хоча на практиці часто зустрічаються випадки вчинення злочинів особами з
дефектами волі. Вплив таких дефектів волі на
свідомість і поведінку особи під час вчинення
злочину може містити ознаки правової категорії
«обмежена осудність» та в судовій практиці нести певні правові наслідки для такої особи, тому
дана проблема актуальна для дослідження з боку
юридичної психології.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Незважаючи на те, що обмежену осудність вивчали та досліджували багато відомих науковців,
зокрема: Ю.М. Антонян, С.В. Бородін, Ю.С. Богомягков, Л.І. Глухарєва, Н.Г. Іванов, В.А. Клименко, Г.Р. Колоколов, М.В. Костицький, М.М.
Коченов, І.А. Кудрявцев, Д.Р. Лунц, А.І. Марчук,
В. Мельник, Р.І. Міхєєв, А. Музика, В.В. Нагаєв,
Г.В. Назаренко, В.С. Орлов, В.Г. Павлов, С.В.
Полубінська, Т.М. Приходько, Ф.С. Сафуанов,
О.Г. Сиропятов, В.Д. Сірожидінов, О.Д. Сітковська, С.І. Тіхєнко, В.С. Трахтєров, В.В. Устименко та інші, це поняття малодосліджене, внаслідок
чого виникають багато спорів з приводу його
теоретичних положень серед учених і застосування серед практичних працівників.
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Мета статті. У даному дослідженні ми
спробуємо розкрити поняття волі, вольових індивідуально-психологічних особливостей та дефектів волі, які впливають на здатність особи
усвідомлювати свої дії та керувати ними під час
вчинення злочинів.
Виклад основного матеріалу. Воля – психічний процес свідомої та цілеспрямованої регуляції людиною своєї діяльності та поведінки з
метою досягнення поставлених цілей. У вольових діях людина здійснює власну свідому мету.
Свідома діяльність – це довільна діяльність. Довільне напруження фізичних сил, довільне
сприймання, запам’ятовування, довільна увага
тощо – це свідома регуляція, свідоме спрямування фізичних і розумових сил на досягнення свідомо поставленої мети. Отже, воля є однією з
найважливіших умов людської діяльності. Воля
людини виробилась у процесі її суспільноісторичного розвитку, у трудовій діяльності. Живучи й працюючи, люди поступово навчалися
ставити перед собою певні цілі й свідомо добиватися їх реалізації. У боротьбі за існування, долаючи труднощі, напружуючи сили або стримуючись, людина виробила в собі різні якості волі.
Чим важливішими були цілі, які ставили люди в
житі, чим більше вони їх усвідомлювали, тим
активніше вони добивалися їх реалізації. Вольову діяльність не можна зводити до активності
організму й ототожнювати з нею. Активність
властива і тваринам. Вони, задовольняючи свої
біологічні потреби, пристосовуючись до умов
життя, тривалий час впливають на навколишню
природу, але це відбувається без будь-якого наміру з їхнього боку. Воля виявляється у своєрідному зусиллі, у внутрішньому напруженні, яке
переживає людина, переборюючи внутрішні та
зовнішні труднощі, у прагненні до дій або у
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стримуванні себе. Тобто вольова сфера проявляється у двох складових: внутрішньої (спрямування уваги, мислення, мотивація) та зовнішньої
(рух, поступки, мова) діяльності.
Вольова сфера в межах пізнавальних процесів представлена мотиваційним аспектом. При
цьому суттєвою є оцінка впливу мотиваційних
процесів і активності особи в пізнанні дійсності.
Такі особливості вольової діяльності особи як
цілеспрямованість, рішучість, наполегливість є її
індивідуально-психологічними особливостями.
Мотивацією називається процес цілеспрямованої, організованої та стійкої діяльності,
спрямованої на задоволення потреб. У мотиваційній діяльності виділяють такі параметри як
широта, гнучкість та ієрархізованість. Дані параметри характеризують процес мотивації з різноманітних позицій, охоплюючи як якісне різноманіття, можливість її змінюватися, так і рівневу
побудову. Поряд з мотивами і потребами, які відображаються у бажаннях і намірах, поштовхом
до людської пізнавальної діяльності може бути й
інтерес. Саме даний мотиваційний стан відіграє
найбільш важливу роль у набутті нових знань і
відображенні дійсності. Мотивація та активність
тісно пов’язані з рушійними процесами.
У зв’язку із цим часто вольову сферу позначають
як рушійно-вольову [6, с. 109].
Однією з найважливіших вольових якостей
особистості є цілеспрямованість. Вона визначається принциповістю та переконанням людини і
виявляється у глибокому усвідомленні нею своїх
завдань і необхідності їх здійснювати. Цілеспрямованість виявляється в умінні людини керуватись у своїх діях не випадковими прагненнями, а
стійкими переконаннями, принципами. Цілеспрямованість і принциповість особистості – підґрунтя її сильної волі. Люди без чіткої цілеспрямованості, твердих переконань, принципів, якими б вони керувалися у своїй діяльності, часто
перебувають під впливом випадкових бажань,
підпадають під вплив інших. Поведінка нецілеспрямованих і безпринципних людей характеризується слабкою волею. Без твердого переконання та принципової спрямованості поведінки у
людини не може бути й сильної волі.
Важлива вольова якість людини – ініціативність, тобто здатність самостійно ставити перед
собою завдання й без нагадувань і спонукань інших виконувати їх. Ініціативність людини характеризується дійовою активністю. Мало, виявивши ініціативу, поставити перед собою завдання,
треба його здійснити, довести до кінця. Це можливо лише за належної активності в діях.

Істотними якостями волі людини є також
рішучість, витриманість, наполегливість. Ці якості виявляються в умінні своєчасно та обдумано
приймати рішення, особливо у складних обставинах, у гальмуванні негативних прагнень та дій,
у здатності людини долати труднощі, що виникають на шляху до досягнення мети. Ці якості
людини допомагають їй доводити до кінця кожну розпочату справу, долаючи всі перешкоди, які
зустрічаються на шляху до її виконання. Великі
справи, визначні наукові винаходи можливі лише
за наявності цих якостей.
Наполегливість людини необхідно відрізняти від такої її якості, як упертість. Упертість –
це необдуманий, нічим не виправданий прояв
волі, який полягає в тому, що людина наполягає
на своєму недоцільному бажанні, незважаючи на
обставини. Упертість є проявом не сили, а швидше
слабкості волі. Приймаючи рішення, вперта людина заперечує розумні докази, не зважає на інтереси
інших, суспільні інтереси і своїми діями часто завдає їм шкоди. Упертість – негативна якість людини, тому треба намагатися її позбутися.
Важливою вольовою якістю людина є самостійність. Самостійність волі виявляється у здатності людини критично ставитись як до власних вчинків і дій, так і до вчинків інших людей, не піддаватися негативним впливам інших. Самостійність –
це результат високої принциповості людини, її
ідейності та моральної витримки [3, с. 450-454].
Протилежною до самостійності якістю людини є навіюваність. Навіюваність виявляється в
тому, що людина легко піддається впливу інших.
Навіюваність буває у тих людей, які не мають стійких переконань, твердих принципів, які некритично наслідують інших, вагаються між протилежними поглядами, не маючи власної думки. Першаліпша думка, яку почує така людина, стає її думкою, але згодом цю саму думку вона замінює на
іншу. Ті, хто легко піддаються навіюванню та самонавіюванню, – це люди з нестійкою волею.
Важливою вольовою якістю людини є самовладання. Воно виявляється у здатності людини володіти собою, керувати власною поведінкою та діяльністю. Самовладання – важливий
компонент такої якості особистості, як мужність.
Володіючи собою, людина сміливо береться за
відповідальне завдання, хоча й знає, що його виконання пов’язане з небезпекою для неї, навіть
загрожує її життю. Самовладання – одна з невід’ємних якостей дисциплінованої людини. Відсутність самовладання робить людину нестриманою, імпульсивною. Люди, які не володіють собою, легко піддаються впливу почуттів, часто
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порушують дисципліну, відступають перед труднощами, впадають у розпач.
Своєрідним проявом безвілля особистості є
конформність. Суть її виявляється в тому, що
людина, хоча і має свою думку, але піддається
впливу, тиску групи у своїх діях і вчинках, не
виявляє незалежності, не обстоює свої позиції.
Як показали дослідження, конформним особам
властиві негнучкість психічних процесів, бідність ідей, знижена здатність володіти собою,
поверхове уявлення про себе, не вистачає віри в
себе, вони виявляють більшу пасивність, навіюваність і залежність від інших. Сукупність позитивних якостей волі, властивих людині, зумовлює її силу волі. Як позитивні, так і негативні
якості волі не є природженим. Вони розвиваються у процесі життя та діяльності [3, с. 450-454].
Безвілля більшою чи меншою мірою виявляється в різних фізичних і розумових діях. Характерними його особливостями є зниження загальної активності, психічна млявість, вагання
там, де необхідність дії очевидна. Безвільні люди
не доводять розпочатої справи до кінця, нездатні
переборювати навіть незначні труднощі, відкладають справу на потім. Вони легко відволікаються від важливої діяльності, беруться за маловажливе, дрібне, непотрібне, їм не властиві стійкі,
цілеспрямовані інтереси, самостійність і критичне ставлення до себе та до інших. Слабохарактерні люди не мають власної думки, легко підпадають під вплив інших, легко піддаються навіюванню та самонавіюванню, унаслідок чого невпевнені у своїх діях. Вони малоініціативні, хоча і
знають справу, нездатні стримувати свої бажання, долати в собі ті чи інші емоційні стани – гнів,
страх, афекти. В екстремальних ситуаціях вони
розгублюються, стають безпорадними, їм властиве мрійництво, вони часом подають цікаві
пропозиції, але не реалізовують їх. Безвілля властиве конформним особам, які схильні уникати
самостійних рішень, пасивно приймають погляди
інших, пристосовуються до готових стандартів
поведінки. Випадки хворобливого безвілля називаються абулією. Безвілля зумовлюється багатьма причинами. Іноді його спричиняють органічні
або функціональні розлади в діяльності кори великих півкуль головного мозку, особливо чолових його ділянок, дисоціація, роз’єднаність образів дії та рухів, пасивність ідей, уявлень. До цього спричинюють різні хвороби, особливо вживання алкоголю, наркотиків, які викликають пасивність розумової діяльності, розладнують гальмівну функцію кори великих півкуль головно-
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го мозку, у результаті чого активізуються підкіркові процеси, зокрема емоції.
До дефектів вольової діяльності, які впливають на злочинну поведінку особи, відноситься
велика кількість симптомів і відхилень. Одними
із найбільш важливих є порушення структури
ієрархії мотивів за умови наявного психічного
розладу чи розлади потягів і бажань (обмежено осудні особи).
Іншим важливим порушенням вважається
формування патологічних потреб та мотивів (неосудні особи). До них відносяться, зокрема, клептоманія (патологічно непереборний потяг красти непотрібні людині предмети), піроманія (патологічно непереборний потяг до підпалів), діпсоманія (патологічно непереборний потяг до запоїв), дромоманія (патологічно непереборний
потяг до бродяжництва), розлади в діях.
Суд при постановленні вироку може визнати особу такою, що вчинила злочин в стані
обмеженої осудності, якщо наявний у неї психічний розлад перешкоджав їй повною мірою
усвідомлювати свої дії та керувати ними.
Оскільки ми досліджуємо проблему визнання судом особи, яка вчинила злочин «обмежено осудною», то розглянемо більш докладно
психологічний механізм впливу психічного розладу на вольову сферу особи під час вчинення
нею злочину, зокрема при порушенні структури
ієрархії мотивів і розладу потягів та бажань.
Діяльність абсолютно здорової людини відбувається відповідно до чіткої ієрархії мотивів,
які спонукають її до цієї діяльності. С.С. Корсаков виділяє шість груп мотивів.
Найбільш низьку групу мотивів складають
потяги, які виникають із безпосереднього бажання досягнення того, що приємне самому собі та
задовольняє інстинкти людини.
Другу групу складають потяги, які теж виникають з безпосереднього бажання до того, що
приємно самому собі, але такі, що виникають з
примітивних інтелектуальних прагнень – допитливості, цікавості, розваги (гри, заняття), наслідування, прагнення до красивого.
Третю групу складають потяги, що виникають із безпосереднього прагнення доставити
приємне іншим чи віддалити від них неприємне
(співчуття, кохання).
Четверту групу складає більш складний
ряд мотивів – мотив користі та шкоди (собі чи
іншим людям) від даного вчинку. Для того, щоб
вони появились необхідне більш розвинене психічне життя, більша ступінь розумової діяльності. Але ці утилітарні мотиви далеко не складають
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вершини керуючих вчинками людей потягів,
особливо якщо людина керується тільки бажанням отримати користь для самого себе.
Значно вище стоїть п’ята група мотивів –
мотиви обов’язку, якими зумовлені вчинки морально розвинутих істот. Однак не можна стверджувати, що мотиви обов’язку посідають на вершині ієрархії мотивів, оскільки люди, які переймаються під впливом того, що їм здається
несправедливістю, самі своїми вчинками порушують вищу справедливість, не порівнюючи
своїх дій із загальним устроєм життя і тому своїми діями завдають часто непоправної шкоди і
собі, і тій справі, які вони слугують.
Тому найвищу групу мотивів будуть складати ті, які зумовлюються потягом не тільки до
безпосереднього задоволення духовних інтересів
(не тільки для себе, а й для інших), не тільки вірним судженням про користь і шкоду вчинків і не
тільки безпосереднім почуттям обов’язку, але й
розумом і усвідомленням тісного зв’язку всіх
явищ і свого особистого «я» зі всім устроєм життя, намаганням бути в повній гармонії з вищими
ідеалами розуму, кохання, праці, самопожертвування і мудрого підкорення всіх своїх потягів,
навіть таких, які здаються вихідними із безкорисних джерел, вищому ідеалу – з’єднанню добра,
розуму, кохання і енергії [4, с. 149-151].
Із цих шести категорій мотивів складаються всі мотиви дії людини шляхом їхньої комбінації у різноманітних формах.
На різних людей по-різному впливають комбінації цих шести мотивів. У одних переважають
мотиви безпосереднього егоїстичного задоволення
та незадоволення, у інших користі, у третіх – співчуття, у четвертих – почуття обов’язку, у п’ятих –
вищі мотиви «розуму». Психічні розлади завжди
впливають на взаємне співвідношення мотивів дії.
Зміна ієрархії мотивів дії зустрічається настільки
часто під час проявів у особи різноманітних психічних розладів, що перечислити їхні види немає
можливості: вони такі ж різноманітні, як різноманітні форми хвороб [4, с. 151].
У більшості випадків за наявності психічного розладу мотиви безпосереднього задоволення і незадоволення домінують над усіма іншими. Це особливо різко помітно у маніяків, у
яких виникає непереборне бажання вчинити насильницький злочин, тобто, яким хочеться все те,
що їм приємно, і які гніваються, якщо в цей же
момент не виконати їхнього бажання. Під час
вчинення такою особою злочину психічний розлад у цьому випадку впливає на її вольову здатність правильно керувати своїми діями. Також,

при падінні моральної якості мотивів у людини,
яка діяла зазвичай діяла під впливом альтруїстичних мотивів, під впливом психічного розладу домінують егоїстичні мотиви – мотиви безпосереднього задоволення і незадоволення. Тобто в будьякому випадку завжди зменшується вплив на волю
особи вищих ієрархічних мотивів, які поступаються місцем нижчим ієрархічним мотивам. При цьому стані кожний вольовий акт особи не знаходиться у відповідності з попереднім та з наступним, між
ними немає ніякої гармонії, ніякої влади вищих
керівних принципів. Такі стани часто виникають у
результаті перенесеної психічної хвороби.
Крім вищевикладених загальних змін у мотивації дій хворого потрібно розглянути інші
зміни в проявах вольової сфери, які стосуються
того, наскільки загалом ідеї і почуття викликають у особи потребу до проявів у актах і як ця
потреба реалізується.
Спонукання до дії можуть бути потягами
чи проявами свідомого вибору і схвалення, тобто
бажаннями. У одних випадках помічають випадки явища пригнічення та послаблення волі, з іншого боку – явища збудження та посилення волі.
Явища пригнічення і ослаблення волі –
Abulia. Такі особи вкрай нерішучі, їхня воля не
може зробити вибір між різними потягами. Психічний розлад загострює в таких осіб надзвичайну
поступливість до різних потягів, які виникають у їх
душі. Вони часто попадають під вплив інших осіб
під час вчинення злочинів. Абулію необхідно відрізняти від слабовілля як риси характеру, викликаної неправильним вихованням [1, с. 5].
Явища посилення потягів та бажань у вольовій сфері називають Hiperbulia. Під впливом
психічного розладу воля не посилюється загалом, а тільки односторонньо, у виді крайньої наполегливості у виконанні певних бажань. Такі
особи відверто наполегливі у виконанні того, що
у них виникло в свідомості. Потяг має велику
силу, велике напруження, тому швидко заволодіває особистістю, переходить у бажання. Поряд із
явищами, які вказують на збільшену кількість
потягів, велику жвавість, присутні послаблення
гальмування, впливу основних керівних мотивів
даної людини, тобто регулюючого впливу основних елементів її особистості. При явищах, які
відносяться до розладів вольової діяльності, відбувається одночасне існування довгочасного
пригнічення одних мозкових центрів і довгочасне збудження інших. При нормальному устрою
психічної діяльності теж існує постійна зміна
пригнічення та збудження тих чи інших центрів,
але вона проходить по суворій правильності
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«психічного ритму». При наявному психічному
розладі ця сувора правильність порушується і
особа внаслідок цього не може повністю керувати своїми діями, що є підставою для визнання її
«обмежено осудною» у випадку вчинення нею
злочину в такому стані.
Під впливом деяких психічних розладів
будь-які почуття, ідеї викликають будь-які сильні бажання, потяги і особа знаходиться під постійним впливом мінливих потреб. Якщо при
цьому гальмівна сила послаблена, то всілякий
потяг переходить в бажання. В особи при цьому
буває одностороннє посилення певних злочинних потягів, наплив ідей, бажань і швидка їх мінливість. Вчинення протиправних діянь у стані
затьмарення свідомості при посиленні таких односторонніх потягів (наприклад, стан патологічного афекту) позбавляє особу можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними та на підставі відповідного висновку експерта дає право
суду закрити кримінальну справу [3, с. 517-520].
Інший характер носять дії, які вчиняються
під впливом одностороннього посилення потягів,
але при ясній свідомості. Вони появляються несподівано, підкорюючи собі особистість, і викликають бажання, які суперечать моральним
переконанням даної особи. Дії такої особи імпульсивні, насильницькі. В імпульсивних діях потяг настільки швидко досягає степеня вищої напруги і переходить у рухомий акт, що особа, усвідомлюючи наявність цього потягу, не може
повною мірою його критично оцінити, перевірити, обсудити наслідки. Тільки вчинивши злочин,
особа може повністю ясно усвідомити значення
її дій та побачити чітку різницю того, що вона
вчинила із тим, що знаходиться в гармонії з її
інтересами та властивостями. У момент вчинення вона підкоряється імпульсу та виконує ряд
складних актів, необхідних для досягнення мети
потягу, не повною мірою усвідомлюючи свої дії.
Ці явища можуть спостерігатись у неврівноважених осіб, неповнолітніх, при втомі, жінок у
період вагітності, епілептиків, алкоголіків, осіб,
які перенесли тяжку хворобу.
Насильницьким діям передують ідеї, які переслідують свідомість, потреби, які приводять до

дії з непереборною силою. Особа усвідомлює всі
наслідки своєї протиправної діяльності, але не може боротися з тією мукою, яку переживає до задоволення свого протиправного для себе чи оточуючих потягу (клептоманія, піроманія).
Висновки. Отже, психічний розлад має великий вплив на вольову сферу особи, послаблюючи її або посилюючи, змінюючи ієрархію мотивів, що в момент вчинення злочину може обмежити здатність такої особи усвідомлювати свої
дії та керувати ними. Орган досудового слідства
чи суд у таких випадках повинні залучати професійних психологів для допиту вищезазначених
осіб, призначати судово-психологічну експертизу. Висновок експерта та інші, здобуті в належний спосіб докази можуть бути покладені у основу вироку суду, яким така особа може бути
визнана «обмежено осудною», що обов’язково
враховується при призначенні покарання.
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V.Y. Marchak
The influence of Will “Defects” on a Person’s Ability To Realize His Actions and Govern Them
Summary
The article analyzes the influence of psychic disorder on a person’s will which may result in inability
of such a person to realize his actions and control them at the moment of committing a crime. The author
reveals the notion of will, volitional, individual and physiological peculiarities and will “defects” that influence on person’s of limited sanity. There were problems of criminal law concept of “limited responsibility”
application discussed.
Key words: psychic disorders, limited responsibility, will “defects”, forensic psychologist’s expertise.

В.Я. Марчак
Влияние «дефектов» воли на способность лица осознавать свои действия и руководить ими
Аннотация
В статье исследовано влияние психического расстройства на волевые качества личности, что в
момент совершения им преступления может ограничить способность такого лица осознавать свои
действия и руководить ими. Автор раскрывает понятие воли, волевых, индивидуально-психологических особенностей и «дефектов» воли которые влияют на ограниченно вменяемых лиц. Также,
приведены проблемы применения уголовно-правового понятия «ограниченной вменяемости» на
практике.
Ключевые слова: психическое расстройство, ограниченная вменяемость, «дефекты» волевых
качеств, судебно-психологическая экспертиза.
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До наших авторів

ДО НАШИХ АВТОРІВ
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ
В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО»
1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР
1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів та підвищення якості роботи з ними редколегія “Наукового
вісника Чернівецького університету” перейшла на комп'ютерний набір тексту. Абсолютна більшість авторів, які
подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використовують для їх створення і роздруковування електронно-обчислювальну техніку.
1.2. Співробітники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows).
1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в електронному варіанті (на електронних носіях) поряд з роздрукованим на принтері рукописом.
1.4. Якщо електронний носій надсилається поштою, необхідно старанно упакувати його і захистити від
можливих пошкоджень максимально жорсткою упаковкою.
1.5. На електронному носії просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програмний редактор.
1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же
прямим шрифтом.
1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути наближений
до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 інтервали на сторінці
вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному.
1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примірнику рукопису, який додається до електронного носія: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив - суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення
не допускаються!
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого боку.

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами).
2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті 0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення -однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а рецензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки).
2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу.
2.4. Всі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при першому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фактичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті після посилання.
2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури і сторінку.
Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти крапкою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210].
2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держстандартом.
2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну
назву й офіційне джерело, у якому він опублікований. Наприклад:
 Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158.
2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора статті; її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збірниках. Наприклад:

Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19.
2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга видана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заголовком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три
автори. Наприклад:
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Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. 276с.
2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживання абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії
українською мовою.
3. ДОДАТКИ
До рукопису повинні додаватись:
- довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь;
учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв'язку з
редколегією);
- для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу,
який містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відповідної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, один з них доктор, інший - кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, може
бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади
та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри;
- інформація з вказівкою, кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і
коректуру;
- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовка матеріалу та коротке його резюме англійською мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації).
4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить у доопрацьованому вигляді повернути редколегії в рекомендований термін.
4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони
були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто редколегії потрібно надсилати: а)
початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний
лист автора (авторів) з поясненнями.
4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно ознайомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції.
4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видання або опубліковувалась раніше, автор
зобов'язаний попередити про це редакцію.
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які
винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редактором.
5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи.
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