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І. МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА.
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
УДК 34.01
 2011 р. С.Б. Карвацька
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ГЕРМЕНЕВТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ У ПІЗНАННІ
ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ ДІЙСНОСТІ
Розглядаються актуальні питання герменевтичної інтерпретації, яка на сучасному етапі переосмислення класичних філософсько-правових концепцій є цінним джерелом сучасної методології, що ґрунтується на розумінні важливим ролі мови у процесі інтерпретації правових явищ. Використання герменевтичного інструментарію, зокрема, у
контексті історико-правових досліджень розкриють нові можливості у системному підході до права.
Ключові слова: інтерпретація, герменевтичний метод, праворозуміння, генетична цілісність, історична
спадкоємність.

Постановка проблеми. У сучасній юридичній науці інтерес до постановки та розробки
проблеми праворозуміння детермінується цілим
рядом об’єктивних та суб’єктивних факторів.
Невизначеність предмету та функціональних
особливостей філософії права безпосередньо
впливає на якість теоретико-методологічних досліджень у юриспруденції. Методологічна криза
– є не що інше, як реальне протиріччя між об’єктивними потребами розвитку юридичної науки і
підходами усвідомлення цих тенденцій у філософсько-правових дослідженнях. Очевидно, що
об’єктивно сприйнята нині інтегративна концепція праворозуміння охоплює і унікальну, специфічну методологію, що виходить за межі класичної парадигми філософсько-правового мислення
– юридичну герменевтику, яка нині переживає
еволюцію від прикладного засобу – до концептуально-методологічного підходу.
На етапі переосмислення класичних філософсько-правових концепцій проблема інтерпретації (центральна проблема герменевтики) у світлі методологічного плюралізму займає обґрунтовано важливу “нішу” унікального методу обґрунтування природних явищ, тим самим “продовжуючи життя” високої оцінки значущості мистецтва тлумачення, даної ще на початку ХХ ст.
Г.Шершеневичем про те, що “юристи здавна намагалися виробити техніку тлумачення під ім’ям
юридичної герменевтики” [22, с. 724].
Ступінь наукової розробки проблеми. На
сьогодні юридична герменевтика, яка основне
своє призначення реалізує саме в праворозумінні, є сучасним методологічним напрямком в галузі юриспруденції, в центрі дослідження якого
перебуває процес інтерпретації змістів правової
реальності у всій різноманітності її проявів.

У контексті розвитку теоретичної юриспруденції дедалі актуальнішими стають проблеми герменевтичного плану, пов’язані з вивченням механізмів осмислення правової реальності
людським суб’єктам, її інтерпретації на рівнях
індивідуальної та суспільної правосвідомості, а
також адекватного її нормативно-текстового відображення й ефективного регулювання [23, с.
110]. Акцентуація розуміння взаємодії права, історії мови знайшла своє місце у теоретичному
кредо історичної школи, сформульованому ще
К.Савіньї: “…дослідження змісту слів, тобто волі
законодавця, називається інтерпретацією” і ще:
“наукова діяльність, засобом якої має бути досягнуто істинності документу загалом чи його
окремих частин – критика і визначає юридичне
завдання… вона є необхідною для всіх юридичних приписів, що дійшли до нас з документів,
особливо для законодавчого права [2, с. 18-20].
Потреби сучасної загальнотеоретичної науки в нових типах морально-правових орієнтацій, здатних адекватно відобразити трансляцію
історико-правового досвіду, цілком логічно привели до актуалізації юридичної герменевтики,
здатної всебічно охопити проблему інтерпретації
стосовно фундаментальних правозастосовчих
проблем. Як відзначає П. М. Рабінович, у правовій герменевтиці в даний час вироблені такі поняття, положення, методики, процедури, використання яких дозволяє вивести науково-прикладну
розробку тлумачення юридичних норм на якісно
новий рівень» [16, с. 86].
А. І. Овчинников пропонує розглядати герменевтику як входження у новий тип праворозуміння, в контексті якого природа права, його
коріння розміщується в комунікативних глибинах людського духу. Цей тип праворозуміння
повинен дати цілісне уявлення про право, подо-
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лавши обмеженість соціологічних, історичних,
юридичних та інших підходів до нього. За допомогою методів герменевтичного методу ми зможемо «погоджувати одиничне і загальне, індивідуальне і соціальне, ірраціональне і раціональне», а в цьому і полягає призначення правового
мислення [12, 285 с.].
Суть герменевтики в якості універсального
методу була розкрита, зокрема, Г.-Г. Гадамером:
«Вже за самим своїм історичним походженням
проблема герменевтики виходить за рамки, обумовлені поняттям про метод, які склались в сучасній
науці. Розуміння і тлумачення текстів є не тільки
науковим завданням, але очевидно, відноситься до
усієї сукупності людського досвіду в цілому» [4,
с. 38]. Гадамер застерігав проти небезпеки звуження розуміння герменевтики лише як певної теорії, оскільки це обмежує наші можливості та призводить до своєрідного методологічного “заціпеніння”, обкрадає нас через неприйняття досвіду
інших людей, інших вражень, інших текстів та їхніх прагнень до обґрунтованості [4, с. 17].
На думку Р. М. Бірюкова з погляду юридичної герменевтики вимагає коректування позиція, згідно з якою праворозуміння уявляється як
процес пізнання права – нібито існуючого самого
по собі об'єктивного явища, узагальнюючи властивості, ознаки і якісні характеристики якого, ми
наближаємося до його суті. Традиція взагалі і
традиція права, зокрема, визначає межі правового мислення. Осмислення права завжди виглядає
як герменевтичне коло, тому що буття права, як і
буття взагалі, має часовий характер, а тому учений-правознавець не має в собі ніякої «позаісторичної» крапки, вставши на яку, він міг би зайняти позачасову позицію. Не допоможе тут і
вивчення самої традиції, оскільки, вивчаючи
традицію, історик права не виходить за її межі, а
«рухається в її колі [20, с. 163].
Мета статті – обґрунтувати положення про
те, що дискурс системного уявлення інтерпретації
в праві перетворює історичний процес її формування у безпосередній об’єкт дослідження і як наслідок, поняття інтерпретації, власне, й набуває рис
генетичної цілісності, що сформувалась у контексті
тих уявлень, які корегувались історично у певну
систему герменевтичної інтерпретації.
Виклад основного матеріалу. Герменевтика є цінним джерелом сучасної методології,
яке ґрунтується на розумінні особливої ролі мови
у процесі інтерпретації правових явищ. На наше
переконання, актуальність цієї думки увиразнюється ще й тим, що положення герменевтичної
інтерпретації здатні служити важливим засобом
6

дослідження науки історії права у контексті інтерпретації історичних джерел права, надто тих,
що стали не просто правовими пам’ятками, а й
посіли чільне місце у сучасному культурноправовому феномені.
Специфіка герменевтичної парадигми філософсько-правового мислення потребує мисленневого проникнення в історико-культурний
та лінгвістичний контекст його створення та подолання “герменевтичної дистанції” між умовами його написання та прочитання, а також вихід
за межі власних стереотипних упереджень при
його сприйнятті [23, с. 113].
Формування герменевтичної інтерпретації є
поступально-логічним, об’єктивовано історичним
процесом, який відобразив інтерпретацію та диференціацію цілих пластів знання та практики. Тому
розглянути формування герменевтичної інтерпретації в аспекті історичної перспективи, означає
сфокусувати пізнавальний процес у системі координат, вісями якої будуть: по горизонталі – історичний контекст формування інтерпретації, а по вертикалі – ієрархічна диференціація логічно-понятійного змісту герменевтичного пізнання.
Інтерес до герменевтики як системи інтерпретацій справжнього змісту Євангелія прослідковується вже в працях Аврелія Августина; пізніше протестантська теологія розробляла герменевтику як мистецтво тлумачення Нового Завіту
[18, с. 87]. Поняття герменевтичної інтерпретації,
базуючись ще на античних (у Аристотеля) вченнях про тлумачення, збагатившись логікограматичними та філософсько-правовими досягненнями середньовіччя, отримавши новий імпульс для розвитку завдяки формуванню нових
мовних систем Нового часу, сформувалось у ХХ
ст. як симбіоз соціокультурного, з одного боку,
та теоретико-правового феноменів, – з іншого.
Наступний (найпродуктивніший) етап розвитку юридичної герменевтики пов’язаний із
становленням у ХХ ст. герменевтичної, екзистенціальної та феноменологічної філософії. Виникнувши як мистецтво інтерпретації природних
явищ (Античний Світ) та вирішуючи в подальшому своєму розвитку важливі суспільні проблеми, герменевтика, зокрема, зусиллями Ф.
Шлейєрмахера, В. Дільтея, М. Хайдеггера, Г. Гадамера, П. Рікера, нині оформилась в потужний
методологічний напрямок, відкривши епоху нового переосмислення сучасності.
Саме в ХХ ст. М. Хайдеггер розробляє феноменологію герменевтики, ґрунтуючись на твердженні, що розуміння становить сутнісну структуру людського існування, є первинною фор-
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мою людського життя, а не тільки методичною
операцією. Г. Г. Гадамер показує роль традиції,
мови, соціокультурної передумови розуміння:
сукупність передрозумінь і переддумок, обумовлених традицією, створює «горизонт розуміння».
Сьогодні розуміння розглядається не тільки як
метод історичного мислення, але і як основа філософії. При цьому рух у колі розуміння бачиться
вже не як наближення до задуму автора, а як співавторство, конструювання певного значення. Інтерпретатор і текст, що інтерпретується, – не два ізольовані світи, а суть одне: «Будь-яке розуміння є в
кінцевому рахунку саморозуміння» [4].
Формування герменевтичної інтерпретації
стало результатом процесів інтеграції та диференціації як сфер знань, так і використовуваних
ними методологічних інструментів, що сформувало у кінцевому підсумку відповідний інтегральний статус інтерпретаційної практики. Розпочавши свій шлях як мистецтво пошуку найефективнішого методу тлумачення та, перетворившись у подальшому своєму розвитку на теорію
виробленню правил інтерпретації, сьогодні герменевтика розвинулась у всеохоплюючий методологічний гносеологічний інструмент з розкриття всієї суті реальності. Але варто зауважити,
що «герменевтика все більше і більше починає розглядатися багатьма західними авторами як своєрідна методологічна панацея від усіх невдалих спроб
в безкінечних пошуках універсального методу пізнання» [10, с. 247]. Саме тому у сучасній науці є
витребуваним метод герменевтичної інтерпретації,
що об’єктивно породжує інтегративну науку, – на
стику лінгвістики, філології, логіки, філософії, теорії та історії держави і права.
Сьогодні, коли стара методологія виявила
свою неспроможність, на часі формування нового погляду якісно іншого рівня та комплексного
підходу до вивчення усіх феноменів соціального
буття, в тому числі і права. На ґрунті цього стає
зрозумілим погляд на універсальну герменевтику
як засіб для розуміння справжньої суті суспільно-історичних явищ.
Загальнотеоретичні основи сучасної герменевтики спираються на філософські принципи
про мову як орган внутрішнього буття людини (у
В.Гумбольдта), як “дім буття” (у М.Хайдеггера),
як вторинне розуміння реальності (у Е.Гуссерля),
як сутність (у П.Рікера).
Ідеї філософської герменевтики та юридичного тлумачення є “спорідненими” у тому плані, що спільного для них є певна конструкція
змісту, виражено у знаковій системі (тексті),
який можна схарактеризувати як багатозначний.

Як підтвердження цього, можна привести думку
П.Рікера про інтерпретацію як дію мислення, що
полягає у розшифрування змісту, який стоїть поза очевидним змістом…” [17, с. 28]. Розвиток філософської ідеї М.Хайдегера про мову як дім буття, що здійснюється буттям можна прослідкувати у
Х.Г.Гадамера з його розумінням “часової дистанції” між створенням тексту і його тлумаченням, а
головне присутності історико-генетичної традиції
як способу інтерпретації тексту.
Стрижневими у нашому контексті є трансформація сприйняття правових явищ через формат мови. Ключовий пункт філософії Гадамера –
це мовна парадигма, в якій слово виступає місцем саморозкриття буття для людини [3, с. 14], а
тому «йому належить головна роль у проблемі
герменевтики». За таких умов, мова виступає в
якості універсального центру між «внутрішнім» і
«зовнішнім» світом. Інакше кажучи, «мова є фундаментальним способом нашого буття-в-світі та
всезагальною формою конституції світу».
У зв'язку з цим важливе значення в герменевтиці набуває питання про понятійність розуміння, оскільки останнє не може обійтися без
"мислячого розуму". Наприклад, така універсальність мови у Гадамера, співіснує із універсальністю соціального розуму [4, с. 170]. У мові розкривається взаємозалежність людини і соціуму.
У рамках гадамерівської герменевтики виникає
новий зміст поняття об'єктивності, яке не відокремлює суб'єкт від об'єкту, подібно до моделі класичного раціоналізму, а вимагає розглядати те або
інше явище крізь призму причетності дослідника,
його предмету і світу, у якому вони знаходяться, і
який має мовну оформленість [5, с. 136].
Інтерпретація, поза сумнівом, є одним з
правових феноменів, явищ свідомості, оскільки
цілком пов'язано з особливостями функціонування правосвідомості в структурі механізму
правового регулювання [6, с. 115]. Важливе значення в герменевтиці надається ідеї розуміння і
тлумачення як реконструктивному процесу, у
ході якого для правильного з'ясування сенсу і
значення тексту інтерпретатор реконструює його
і логічно перетворює [5, с. 136].
Герменевтичний спосіб розуміння і тлумачення реальної дійсності заснований на проникненні не тільки у зовні виражений (об'єктивний),
але і в суб'єктивний світ, коли тлумачення здійснюється з урахуванням позицій інтерпретатора
та індивідуальних особливостей мови автора.
Вказуючи на такий факт, П.Рікер, наприклад,
пише: "Будь-яке читання тексту саме по собі,
пов'язано із quid, з питанням про те, "з якою ме-
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тою" він був написаний, і завжди здійснюється
усередині того або іншого суспільства, в тій або
іншій градації або того або іншого перебігу живої думки..." [17, c. 4].
Герменевтика є нічим іншим як методологічним інструментарієм, здатним розуміти та інтерпретувати не тільки текст, але й пізнати автора тексту – законодавця, людину, суспільство,
його історію. Мова є тим унікальним середовищем, у якому можливе пізнання, розуміння, тлумачення [4, с. 603-604]. Вона є не тільки розумінням і інтерпретацією того або іншого текстового матеріалу, але є пізнанням і самопізнанням
особи і суспільства.
Г.Гадамер ратує за чисте та ідеальне розуміння [5, с. 62], наголошуючи на тому, що «функція герменевтичної теорії в тому і полягає, що
вона засновує всезагальну готовність поставити
заслін особистісним орієнтаціям, які продиктовані владою звичок та упереджень» [5, с. 70]. Гадамерівський метод герменевтичного порівняння
виявляється у співвідношенні суті тексту і змісту
соціокультурного досвіду та історичної традиції
того, хто його інтерпретує.
Отже, розуміння настає тоді, коли ми уявляємо картину в цілому. Наше уявлення про ціле
змінюється з кожною новою деталлю, яку ми
приймаємо до уваги (так зване герменевтичне
коло). Текст ніколи не може бути повністю зрозумілим, "попереднє розуміння", тобто те, що
хотів сказати автор тексту, дає можливість, визначаючи значення предмету, вже мати якесь
припущення. Кожен новий етап процесу розуміння виходить з етапу попереднього розуміння.
Одна з основних ідей герменевтики полягає
у тому, що суть всякого соціального і соціальноправового феномену та його об'єктивності може
бути зрозумілою тільки виходячи з тимчасовості,
історичності існування. Справжньою ідеєю концепції В.Дільтея виступав «метод філософської
інтерпретації історичної та існуючої дійсності, в
основі якого знаходились почуття та інтуїція,
«життєвий досвід», «факти самого життя» … В
якості базисної основи світогляду в філософії
Дільтея лежить «саме життя» (перш за все в його
духовно-емоційних проявах), а в якості методу –
герменевтика, що має ранг визначального та основного принципу інтерпретації історичного і
духовного буття людини [17, с. 98].
Герменевтика об’єктивно передбачає включення в систему юридичної методології методів
історико-правового аналізу, порівняльно-історичного правознавства, оскільки вказані способи
пізнання правової дійсності мають не тільки пі8

знавальне, а й практичне значення – історична
методологія дозволяє розширити рамки державно-правових досліджень на основі відповідних
аналогій здійснювати важливі історико-правові
узагальнення та аналогії.
Г.-Г. Гадамер писав: «Ми живемо з природною уявою, що правовий зміст того чи іншого
діючого закону повністю однозначний і що сучасна нам юридична практика просто слідує його
початковому змісту. Якщо б це завжди було так,
то питання про зміст того чи іншого закону був
як з юридичної, так і з історичної точки зору одним і тим же питанням. В такому випадку і для
юриста герменевтичне завдання полягало б не в
чому іншому, як у встановленні первинного змісту закону і в наступному застосуванні його в
якості правильного змісту» [4, с. 385].
Як співвідносяться герменевтична традиція
інтерпретації та науково-прикладана діяльність?
У науці не було і немає однозначного погляду –
від виведення герменевтики в ранг універсальної
науки (М.Хайдегер, П.Рікер) до сприйняття її як
поверхової дисципліни (Ф.Регелосбергер). Проблеми інтерпретації являють собою комплекс
досліджень методологічного характеру, які потребують системного підходу з боку цілого ряду
наук – філософії, історії права, логіки, філології.
Саме тому система дослідницьких векторів поняття герменевтичної інтерпретації “акумулює”
методологічно-правовий, логіко-історичний, лінгвістичний підходи.
Одна із важливих, на наш погляд, ідей герменевтики полягає у тому, що соціально-правові
явища не існують поза форматом рамок історичної спадковості. Більше того, умовою об’єктивності розуміння та інтерпретації права є рефлексія певної історичної традиції. За влучним висловлюванням Х.-Г.Гадамера, влада історії над
людською свідомістю проявляється якраз у тому,
що вона існує там, де людина заперечує власну
історичність [4, с. 357]. М. Хайдеггер бачить історію не як закінчене минуле, а як незавершений
та постійний рух у часі, в якому людина завжди
перебуває. На переконання цього філософа, її не
можна піддати науково-предметному вивченню,
оскільки, «неповторне, рідкісне, просте, словом,
велике в історії ніколи саме собою незрозуміле і
тому завжди не тлумачиться» [20, с. 98].
Так, у контексті подібного прочитання, варто наголосити, що накопичення власного історико-юридичного досвіду значно розширює об'єктивні підстави застосування вітчизняним правознавством методології історичного аналізу. За
таких умов, герменевтика, набуваючи універса-
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льного статусу, стає філософією розуміння, що
переслідує лише одну-єдину мету, яка «полягає в
прокладанні мостів крізь суспільний чи історичний простір, що ізолює один дух від іншого» [3,
с. 7]. З цим пов'язана і збільшена увага до теорії
історичного та порівняльно-історичного методів,
своєрідної метатеорії, де порівняльно-історичний
метод постає як об'єкт вивчення з погляду його
потенційних можливостей, соціальної спрямованості, завдань і співвідношення з іншими приватно-науковими методами і т.п. [19, с. 75].
Широке застосування методології історичного аналізу в юридичних дослідженнях приводить до накопичення значного методологічного і
емпіричного матеріалів, вимагає свого узагальнення. Розробка загальної теорії порівняльноісторичного методу може і повинна будуватися
на основі узагальнення досвіду, отриманого
юридичною компаративістикою. У зв'язку з цим
постає ряд проблем, що виникають при взаємодії
таких наукових дисциплін, як порівняльне правознавство, теорія права та історія права, “Проблеми герменевтики знайшли свій розвиток на
витоках окремих наук, зокрема – теології та
юриспруденції, й напри останку – також історичних наук” [4, с. 295] зазначав Г.Гадамер.
На сьогоднішній день порівняльноісторичний метод у правознавстві, наприклад,
застосовується не тільки в історико-правових
дисциплінах (історія держави і права України,
історія правових та політичних учень), але і у
галузевих дисциплінах права [9, с. 10]. У цьому
випадку цей метод не тільки пізнавальне, але і
суто практичне значення, адже розуміння проблем держави і права дає можливість сформулювати загальні закони і тенденції їх розвитку.
Слід погодитись із позицією М. А. Дамірлі,
що “з точки зору герменевтичного кола неможливо зрозуміти право будь-якого народу, не визначивши його місце в системі соціального регулювання, а місце соціального регулювання – в
контексті соціальних цінностей, стандартів, правил, вірувань і інститутів, сукупність яких створює специфічну зовнішність культури і утворює
соціокультурний контекст права цього народу.
Далі, якщо залишитися на позиціях герменевтики, то ми повинні, з одного боку, визначити місце правової системи, що вивчається, в системі
споріднених правових систем – відповідної правової сім'ї, з іншого боку, розглянути її взаємозв'язки з міжнародним правом, а також з інтеграційним, наднаціональним правом, якщо держава, правова система якої вивчається, має з іншими державами інтеграційні стосунки.

При тлумаченні тексту закону виникають
нові лінгвістичні конструкції, через які формується певне герменевтичне коло – розуміння через попереднє розуміння, тому історію і сутність
нині чинного закону можна інтерпретувати через передісторію та сутність попереднього. Таким чином, історико-критичне осмислення є у
цьому герменевтичному колі первинною ланкою,
іншими словами тлумачення інтерпретує закон у
контексті бачення його (закону) сучасниками, у
своєрідному генетичному ланцюзі. Історикокритичне осмислення є фактично початком наукової герменевтичної інтерпретації, тобто процес
розуміння може і повинен досліджуватися у історичному ракурсі.
Варто звернути увагу на наступне – герменевтика, будучи методом системної інтерпретації
певного правового поняття, нормативного тексту, сама трансформується у певний герменевтичний ланцюг, який виникає на тлі концептуальних
парадигм, створюваних різними історичними
епохами. Іншими словами, для істинної інтерпретації важливо прослідкувати всю логікоісторичну спадкоємно-культурну ґенезу як правового поняття, так і правового тексту.
Дискурс системного уявлення інтерпретації
в праві перетворює історичний процес її формування у безпосередній об’єкт дослідження. Як
наслідок, поняття інтерпретації, власне, й набуває рис генетичної цілісності, яка сформувалась
у контексті тих уявлень, які корегувались історично у певну систему герменевтичної інтерпретації. Таким чином, система теоретичних уявлень
про герменевтичну інтерпретацію є нічим іншим
як результатом “дослідницького руху” історичними етапами розвитку теоретико-правового пізнання. З іншого боку, історико-правовий ракурс
бачення пізнавально-інтерпретаційних схем залежить як від особливостей історичного фону,
так і від досягнутого рівня системи теоретикоправового пізнання.
На думку М. В. Костицького, об’єктивність
у пізнанні української державно-правової дійсності полягає у тому, що отримані такими науками, як історія держави і права України, історія
української політико-правової думки, відомості
ґрунтуються і відповідають результатам дослідження у галузі історії української культури, філософії, соціології, літератури [11, с. 80-83].
Сутність та ефективність різних типів праворозуміння багато в чому зумовлюється історичним
корінням, історичними закономірностями, властивими еволюції різних суспільств. В теоретичній
науці існує плюралістичність (часом суперечли-
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вість) уявлень стосовно історичного процесу формування інтерпретації у праві, що ускладнює виділення дослідницьких орієнтирів для відтворення
генези герменевтичної інтерпретації.
Для герменевтики однією з головних умов
об'єктивності розуміння права є усвідомлення
історичної обумовленості дослідника і його предмету. Для герменевтики, перш за все, важлива
проблема інтерпретації, у рамках якої, у свою
чергу, найбільш важливе місце займає, проблематика мови. Виступаючи універсальною умовою об'єктивності розуміння, мова доповнює цілісність нашого сприйняття певного пласту культури, доступного нам лише з рукописів, правових документів, законодавчих актів і т.п. Таким
чином, теорія мови також виявляється істотно
значущою для історико-правових досліджень.
Постановка проблеми тлумачення нормативно-правового акту свідчить про вихідну можливість багатозначності правового тексту, при
цьому існує функціональна вимога його однозначності. Окрім певної дешифрації змісту правового тексту правової норми, яке відбувається засобами лінгвістичного (граматичного) тлумачення, герменевтичне тлумачення розкриває ще й
зміст правової ситуації, що є надзвичайно важливим у процесі оцінки доказів та кваліфікації
злочинів (наприклад, на стадії попереднього
слідства) [6, с. 116].
Мистецтво юриста, власне, і полягає у
вмінні формально дотримуючись вимог закону,
використовувати юридично значиму ситуацію на
свою користь [9, c. 116]. Але справедливості варто сказати, що законодавець, створюючи правову
норму, прагне максимально однозначно сформулювати текст, що виражає відповідну норму.
У межах герменевтичного підходу право
розглядається як постійно триваючий процес розуміння та інтерес інтерпретацій цінностей та
норм, що здійснюється на основі поєднання індивідуального життєвого досвіду й досвіду попередніх поколінь.
Таким чином, формування герменевтичної
інтерпретації стало результатом процесів інтеграції та диференціації як сфер знань, так і використовуваних ними методологічних інструментів, що сформувало у кінцевому підсумку відповідний інтегральний статус інтерпретаційної
практики. Як підкреслює Г.-Г. Гадамер, «універсальність герменевтичної точки зору є всеохоплюючою» [7, с. 14], а «сама герменевтична рефлексія є універсальною» [5, с. 70]. Саме тому у
сучасній науці є витребуваним у методологічному контексті метод герменевтичної інтерпрета10

ції, який об’єктивно породжує інтегративну науку – на стику права лінгвістики, філології, логіки, філософії, теорії та історії держави і права.
Як зазначає П.Рабінович, загальна теорія
розуміння (герменевтика) має “виходи” мало не
на всі етапи та зони правового регулювання остільки, оскільки вони з необхідності опосередковуються свідомістю, осмислюються. А це – вагома підстава для застосування цієї науки у загальнотеоретичному правознавстві [16, с. 70].
Висновки. Проблема розуміння (інтерпретації) є важливою у контексті вивчення циклу
історико-правових наук, зокрема, історії держави
та права. Без сумніву, актуальним є розробка мало (чи однобічно) досліджених питань взаємозв’язку мови і права у ракурсі лінгвістичного
“прочитання” правових текстів різних історикоправових періодів. На часі системне вивчення
генези та розвитку правової термінології в історії
українського права, яке б ґрунтувалося на результатах історико-правового та лінгвістичного
аналізу [10]. Оскільки проблеми правової термінології та правової стилістики є у ряду першорядних для сучасної юридичної науки, то використання герменевтичного інструментарію у історико-правових дослідженнях дозволять “розширити горизонти” останніх, розкриють нові можливості у системному підході до права.
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S.B. Karvatska
Hermeneutic interpretation of historic law investigations in legislative
Summary
The article deals with the actual questions of hermeneutic interpretation which at the modern stage of
classic philosophical legislative concepts reconsideration in an important source of modern methodology that
is based on the language role realization in the process of law phenomena interpretation. The use of
hermeneutic toads, namely in the context of historic law investigations, reveal new possibilities of a
systematic approach to law.
С.Б. Карвацкая
Герменевтическая интерпретация у познании историко-правовой действительности
Аннотация
Рассматриваются актуальные вопросы герменевтической интерпретации, которая на современном
этапе переосмысления классических философско-правовых концепций являются ценным источником
современной методологии, опирающейся на понимании особенной роли языка в процессе интерпретации
правовых явлений. Использование герменевтического инструментария, в частности, в контексте историко-правовых исследований раскроют новые возможности в системном подходе к праву.
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ФІЛОСОФСЬКІ ТА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ СОЛОНА АФІНСЬКОГО
Досліджуються філософські та державно-правові погляди Солона Афінського (прибл. 640-630 рр. до н.е.
– 559 р. до н.е.), їх реалізація шляхом створення нормативної бази і проведення на її основі реформаторських
дій, спрямованих на уніфікацію державного та соціального устрою Афінського поліса.
Ключові слова: Солон Афінський, давньогрецька філософія, класове суспільство, соціальний компроміс,
реформування законодавства й органів державної влади, рада чотирьохсот, геліея, демократія, сисахфія, тимократія, генократія.

Постановка проблеми. Зародження та розвиток на давньогрецьких теренах філософських
учень, спрямованих на пізнання Всесвіту, закономірно знаходило своє відображення в усіх
сферах соціального буття тогочасного полісного
суспільства. Звичайно, що проекція цього процесу на соціальну та державно-правову сфери досить швидко набула прикладного характеру. Через досить тісний зв’язок між натурфілософським
вченням і природним правом цей процес набуває
логічного забарвлення та стає невідворотним. Тому
не викликає подиву те, що ще в процесі розробки
представниками Мілетської філософської школи
свого вчення, яке набувало чіткої натурфілософської спрямованості, в Афінах, з приходом до влади
Солона, наділеного широким спектром надзвичайних повноважень, розпочинається процес відображення натурфілософських постулатів у текстах
нормативно-правових актів. Фактично відбувалося
часткове перетворення права природного на право
писане, що досить позитивно відобразилося на подальшому розвиткові соціуму та стало, за висловом
Аристотеля, початком формування демократичного устрою держави.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідженням проблем реформаторської діяльності Солона Афінського присвячена величезна
кількість досліджень філософів, юристів, істориків. Найпершим відомим дослідником державноправової спадщини Солона можна вважати Аристотеля [1], дещо пізніше – Плутарха [15]. Аналізом зазначеної проблематики у ХХ-ХХІ ст. займалися такі відомі на теренах сучасної України
вчені у галузі держави і права, як В.Г.Графський
[4], С.Ф.Кечек’ян [7], К.М.Колобова [8],
В.С.Нерсе-сянц [11; 12; 13], М.Н.Разумович [16],
Б.Й.Тищик [17], З.М.Черніловський [18] та інші.
Мета статті – дослідження філософських
та державно-правових поглядів Солона, їх реалізація шляхом створення нормативної бази та
проведення на її основі широких реформаторсь-
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ких дій, спрямованих на уніфікацію державного
та соціального устрою Афінського полісу.
Виклад основного матеріалу. Характеризуючи особу реформатора, зазначимо, що у Стародавній Греції на початку VІ ст. до н.е. поглиблення особистісної свідомості виразилося у появі
етичної рефлексії, носії якої, скоріш за все, вже
тоді отримали назву «семи мудреців». Насправді
різні джерела називають сімнадцять імен, кому
приписується авторство моралізаторських сентенцій. До їх числа, в основному, належали суспільні та політичні діячі. Ім’я Солона Афінського
фігурує в усіх списках. У цих представників етичне мислення тісно перепліталося з політикоюридичним. Вони у своїх коротких висловах
(гномах) формулювали досить раціональні та світські за своїм духом етичні та політичні сентенції,
максими мирської практичної мудрості, досить
часто відносячи їх на рахунок полісного життя,
його законів і порядків [12, c.20]. Зокрема, до авторства реформатора, в числі інших, відносять такі
максими: «Пізнай самого себе», «Не давай своєму
язику випереджати твою думку» та інші [9, c.19].
Також перу Солона належать такі елегії, як «Настановлення афінянам», «Настановлення самому
собі» та інші твори.
Солон був одним із дев’яти членів колегії
архонтів, але його було наділено надзвичайними
повноваженнями з метою вирішення затяжного
конфлікту між знаттю (евпатридами) та більшістю
народу (демосом), який піднявся на боротьбу проти
поневолення за борги та різноманітних утисків [4,
c.154]. Беззаконня – найбільше зло. Порядок, закон –
найбільше добро для поліса, – повчав Солон.
Реформатор у першу чергу звільнив співвітчизників від боргових зобов’язань і заборонив застосовувати особисту кабалу відносно особи боржника як спосіб забезпечення виконання боргових
зобов’язань [8, c.25]. Ця головна еліністична реформа Солона відома під назвою «сисахфія», що
означає «скидання тягаря боргів».
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У даному випадку ми можемо спостерігати дію натурфілософського принципу загальної
рівноваги, проектуючи його на сферу соціального співжиття. І тому зауважимо, що її досягнення
є досить складним процесом, який пов'язаний з
певними матеріальними та соціальними втратами
для одних (позбавлення дешевої рабської сили,
матеріальних ресурсів, зниження суспільного статусу) та надбаннями для інших (отримання особистої свободи, права власності на основні засоби виробництва, соціальних преференцій).
Вважається, що найважливішою політичною
реформою Солона було встановлення майнового
цензу для визначення належності індивіда до тієї
чи іншої соціальної групи. Найбагатші громадяни,
були зараховані до першого розряду (пентакосиомедимнів, тобто п’ятисотмірників). Просто багаті –
до другого (клас вершників). Обидві ці групи осіб
отримували право заміщення всіх найважливіших
посад у державному апараті, але архонтами та скарбниками могли стати лише представники першого
розряду. Тому замість аристократичного було
утверджено майновий принцип.
До третього розряду входили громадяни
середнього достатку (зевгіти). Усі інші – фети –
зараховувалися до четвертого й останнього розряду [18, c.62].
Зазначені розряди не були замкнутими
спільностями, тому що будь-хто з громадян Афін
шляхом збільшення чи зменшення свого річного
доходу міг змінювати і свій статус, переходячи з
однієї соціальної групи до іншої.
Відкритість класів також слугувала утвердженню принципів суспільної симетрії, як необхідної складової процесу досягнення соціальної
рівноваги на компромісній основі.
З урахуванням майнового цензу Солон надав можливість першим посідати всі посади, вершникам та зевгитам – виконувати обов’язки
дев’яти архонтів, членів суду одинадцяти та відповідальних за жертвоприношення. І тільки за
фетами він залишив право брати участь у народних зборах і судах [4, c.155]. Досить важливим нововведенням Солона є те, що найнижчий четвертий
клас фетів був залучений до процесу функціонування представницьких політичних інститутів
держави, народних зборів і народного суду – геліеї.
Отже, на зміну генократії (владі родової аристократії) була введена тимократія (влада, що базувалась на майновому цензі) [17, с.147].
Вищим органом влади, згідно із законами
Солона, стали народні збори. На противагу їм
було створено два нові органи: рада чотирьохсот
і геліея – суд присяжних засідателів.

Вищі посади в державі реформатор зробив
виборними. Кожна філа відбирала до колегії з
дев’яти архонтів по десять осіб-претендентів,
між якими кидали жереб. Дана процедура прийшла на зміну практиці, у відповідності з якою
рада ареопагу запрошувала до себе кандидата та,
обговоривши його у своєму середовищі, обирала
відповідну особу на рік [4, c.155].
Рада чотирьохсот обиралася старими іонічними племенами (філами). Кожне з них делегувало до її складу 100 осіб, але лише з числа тих,
хто входив до складу перших трьох класів. Відіграючи важливу роль у законодавчій процедурі,
керуючи усіма поточними справами, рада чотирьохсот справляла стримуючий вплив на народні
збори та прямо обмежувала владу ареопагу [18,
c.63]. Геліея ж була судовим і законодавчим органом одночасно.
Узагалі для законодавчого процесу було
встановлено досить складну процедуру. Щорічно
на першому у новому році скликанні народних
зборів дозволялося робити пропозиції щодо зміни існуючих законодавчих актів і про прийняття
нових. Збори у формі відкритого голосування вирішували питання доцільності внесення змін до
існуючих актів і прийняття нових. Якщо рішення
було позитивним, громадянин, який вніс пропозицію, отримував право подати на розгляд до Ради
чотирьохсот відповідний проект закону, одночасно
його текст виставлявся для загального ознайомлення на одній із міських площ Афін. Рада згідно із
поданим текстом проекту надавала свої висновки,
після чого законопроект разом із висновками до
нього надходив на розгляд третіх за рахунком народних зборів, що скликалися у поточному році.
У випадку схвалення законопроекту народними зборами він надходив до суду присяжних – геліеї, де на засіданні особливої колегії
номофетів розглядався остаточно. Народні збори
призначали п’ять особливих офіційних захисників старих законів – синдиків, або синегорів.
Справи розглядалися у формі судового процесу:
особи, що пропонували законопроект виступали
в ролі обвинувачів старих законів, а синдики – у
ролі їх захисників. Номофети вирішували справу
голосуванням, причому у випадку їхнього схвалення законопроект набував юридичної сили.
Отже, як зазначає С.Ф.Кечек’ян, вирішальний
голос у справі видання законів перейшов до геліеї, яка отримала право «вето» відносно законодавчих пропозицій народних зборів, але зберігаючи
вплив на цей представницький орган влади, верхівка класу рабовласників отримувала можливість контролювати діяльність народних зборів і
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запобігати прийняттю не бажаних для неї рішень
[7, c.40]. Також з цією метою застосовувався
процес зі звинувачення у протизаконності пропозицій, зроблених народними зборами. Обвинувач
у цьому процесі повинен був указати на невідповідність законопроекту основам суспільного та
політичного ладу Афін. Якщо судді визнавали
звинувачення правильним, особа, яка внесла законопроект, притягувалася до відповідальності у
формі сплати грошового штрафу, а в особливо
небезпечних випадках їй загрожувала навіть
смертна кара [7, c.40-41]. Зазначена процедура
унеможливлювала «законотворчий популізм»,
адже передбачався цілий ряд санкцій за недобросовісність законодавчих ініціатив. З іншого боку,
існували механізми недопущення фактів не прийняття нагально необхідних нормативно-правових актів. Тобто в основі цих процедур знаходиться не що інше, як принцип рівноваги.
У роботі народних зборів брали участь усі
категорії вільного населення, включно із фетами.
Це було явною поступкою демосу, проте вибори
до ради чотирьохсот були в руках родової знаті.
Геліея, з її досить широким колом учасників,
установлювалася для більшого задоволення інтересів демосу, але в той же час недоторканним
залишався ареопаг [18, c.63].
Стосовно геліеї зазначимо, що вона, крім
того, що була за своєю суттю судом присяжних,
з часом починає досить суттєво впливати на політичне життя в державі. Складався цей орган з
п’яти тисяч основних та однієї тисячі запасних
членів, що обиралися щорічно за жеребом з числа громадян, старших тридцятирічного віку. Частіше за все цей орган засідав у формі змінних
десяти колегій (дикастерій) [7, c.47], у складі 500
основних і 100 запасних членів суду [4, c.155].
Перелік справ, які підлягали розглядові тією чи
іншою дикастерією, визначався на ранок того
дня, коли було заплановане судове засідання. Це
робилося з метою ускладнення можливостей
впливу на суддів з боку зацікавлених осіб [7,
c.47]. Фактично це була судова інстанція, яка
наділялася повноваженнями щодо розгляду скарг
на рішення інших судових установ, була першою
інстанцією з розгляду ряду найважливіших
справ, у тому числі й стосовно державних і посадових злочинів; могла вносити поправки та скасовувати рішення вищих посадових осіб, а також
заслуховувала їхні звіти у зв’язку із закінченням
терміну перебування на службі. Завдяки тому,
що в роботі геліеї в якості суддів переважно брали участь представники нижчих прошарків суспільства і вона наділялася досить широкими по14

вноваженнями, цей орган, за висловом Аристотеля, був найсильнішим оплотом демократії.
З часом, крім великого обсягу судової влади, він
набув і вирішального значення у процесі здійснення законодавчих повноважень і контролю за
діяльністю посадових осіб [16, c.32].
Охорона законів, нагляд за порядком у
державі та притягнення винних до відповідальності, включаючи штрафи та інші покарання, і
надалі залишалися за повноваженнями Ради ареопагу, до складу якого входили колишні архонти,
що призначалися пожиттєво, а також за дев’ятьма діючими архонтами. [4, c.155].
За словами самого Солона, своїми реформами він дав народу стільки сили, скільки варто було,
не обділивши його пошаною, але не потураючи
його пихатості. «Я між народом і знаттю, щитом
прикриваючи обох, став – і ні тим, ні іншим кривдою не дав перемагати». Також реформатор зазначав: «Усіх я звільнив. А досягнув цього владою
закону, силу з правом поєднавши. І так виконав
усе я, як і обіцяв». (Аристотель. Афінська політія.
І, ІV, 12) [1, c.271-343]. Отже, Солон не ототожнював поняття «закон» і «право» [2, c.55]. Закон він
уявляв як поєднання, симбіоз права та сили.
Усі напрями Солонових реформ носили
демократичну спрямованість, підтриману наступними реформаторами – Клісфеном, Ефіальтом
та Періклом. Вони зводилися до такого: скасування особистої кабали для забезпечення боргу;
надання кожному бажаючому можливості виступити в суді чи на зборах позивачем в інтересах
потерпілого навіть без його згоди; можливість апелювати до народного суду на народних зборах, які
володіли вищими судовими та законодавчими повноваженнями [4, c.156]. Виходячи з цього, можна
сформулювати судження про те, що Солон надавав
великого значення політичній та правовій активності громадян. Для торжества справедливості, на
його думку, треба влаштовувати справи так, щоб
неправду та несправедливість відчувала не тільки сама потерпіла особа, але й той, кому безпосередньо шкода не завдавалася. Реформатор передбачив у своєму законодавстві право кожного
бажаючого виступити позивачем в інтересах інших громадян, які зазнали образи та несправедливості. Ця ідея загальної боротьби громадян за встановлений у полісі правопорядок була суттєвим
моментом солонівських уявлень про панування
законів у полісному житті [12, c.24].
Висновки. На основі проведеного аналізу
приходимо до висновку, що Солон не тільки заклав
основи нового громадянського суспільства, але й
указав шлях, дотримуючись якого, це суспільство
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могло розвиватися, – шлях громадянського компромісу. Своїми діяннями мислитель ввів помірну,
цензову [11, c.58; 13, c.494] демократію, засновану
на компромісі вищих прошарків суспільства та демосу. Держава, за Солоном, потребувала, перш за
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S.G. Melenko
The Philosophical and State-Legal views of Solon Afinian
Summary
The article deals with philosophical and state-legal views of Solon Afinian (ap.640-630 BC – 559 BC). Their
realization by means of making standard base as well as caring out, based upon them, some reformation actions, which are
directed on unification of state and social system of Afinian polis have been also determined.
Key words: Solon Afinian, old Greek philosophy, class society, social compromise, reformation of legal and
state authority, counsel of four hundred, helia, democracy, sysakphi, tymocracy, henocracy.
С.Г. Меленко
Философские и государственно-правовые взгляды Солона Афинского
Аннотация
Исследуются философские и государственно-правовые взгляды Солона Афинского (около 640-630 гг. до
н.э. – 559 г. до н.э.) и их реализация посредством создания нормативной базы и проведение на ее основе широких реформаторских действий направленных на унификацию государственного и социального устройства
Афинского полиса.
Ключевые слова: Солон Афинский, древнегреческая философия, классовое общество, социальный компромисс, реформирование законодательства и органов государственной власти, совет четырехсот, гелиэя, демократия, сисахфия, тимократия, геннократия.
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СТАНОВЛЕННЯ, ДЖЕРЕЛА ТА ГОЛОВНІ РИСИ ДАВНЬОРУСЬКОГО ПРАВА
В ОЦІНЦІ І. ФРАНКА
Проаналізовано погляди І.Франка щодо еволюції давньоруського права, характеристики форм та головних рис права Київської Русі. Серед джерел давньоруського права мислитель виділяв звичаєве право, міжнародні договори з греками, княжі устави та церковне законодавство. Незважаючи на те, що при дослідженні найважливіших пам’яток давньоруського права, І.Франко використовував праці відомих істориків, правознавців та
літературознавців, його роботи засвідчують наявність власної авторської позиції на процес становлення та розвитку давньоруського права.
Ключові слова: Іван Франко, Київська Русь, давньоруське право.

Постановка проблеми. У науковій спадщині І.Франка фіксуємо ряд праць, у яких вчений більшою або меншою мірою розглядав джерела права, окремі аспекти формування правової
системи на різних етапах розвитку українського
народу. І.Франко у своїх працях аналізував право
періоду Київської Русі, Галицько-Волинської
держави, литовсько-руської держави, Речі Посполитої, Козацько-Гетьманської держави, періоду переходу українських земель під владу Австро-Угорської та Російської імперій.
Серед головних джерел права Київської
Русі І.Франко виділяв звичаєве право, міжнародні договори з греками, княжі устави. Письменник
наголошував на рецепції візантійського права,
яка позначилася, головним чином, на церковному законодавстві. Аналізуючи тексти міждержавних договорів з Візантією, учений зазначав, що
головний зміст цих договорів пов’язаний з правовим становищем руського купецтва у Візантії,
торговельними відносинами між двома державами. “Руську Правду” І. Франко визнавав найвидатнішою пам’яткою права Київської Русі. Вчений підкреслював, що у цьому юридичному документі поєднані норми звичаєвого права, князівські постанови, запозичення з інших систем
права. “Руську Правду” І. Франко називав
“пам’ятником нашого давнього праводавства”.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Міркування І.Франка щодо давньоруських джерел права ще не були предметом спеціального
розгляду істориків права. Справа в тому, що учений характеризував пам’ятки права Київської
Русі, переважно, в літературознавчих роботах, до
яких не зверталися дослідники правових поглядів письменника. Головними працями І.Франка,
у яких виражені його погляди на пам’ятки давньоруського права, були: “[План викладів історії
літератури руської. Спеціальні курси. Мотиви]”
(1894-1895), “Ukraina irredenta” (1895), “Южно16

русская литература” (1904), “Причинки до критики джерел давньоруських пам’яток” (1907),
“Найстарші традиції культурного життя в Південній Русі” (1912). Підкреслимо, що п’ятий розділ великої наукової розвідки І.Франка “Історія
української літератури” (1909) називається “Історіографія і право в старій Русі”, а у “Нарисі
історії українсько-руської літератури до 1890 р.”
(1910) – у розділі ІХ –“Законодавство і полеміка”
– письменник аналізує тексти договорів Русі з
греками. У період з 1907 по 1916 роки І.Франко
працював над циклом поетичних творів “Студії
над найдавнішим київським літописом”, який за
своїм характером наближається до наукової розвідки. Реконструюючи текст найстаршого київського літопису у віршованій формі, письменник
подав також власні критичні зауваження до його
змісту. У студії знайшли відображення міркування вченого щодо укладання міжнародних договорів Київської Русі та ряду інших питань правового характеру, описаних у літописах.
Мета статті полягає в тому, щоб на підставі ґрунтовного аналізу наукових праць І.Франка
проаналізувати погляди письменника щодо еволюції давньоруського права, характеристики
форм та головних рис права Київської Русі.
Виклад основного матеріалу. У наукових
дослідженнях, присвячених історичним джерелам давньоруської держави, І.Франко спирався
на праці відомих істориків, правознавців, літературознавців, таких як В.Антонович, М.Владимирський-Буданов, П.Владимиров, М.Грушевський, М.Костомаров, О.Шахматов та ін. Проте,
вчений достатньо критично ставився до кожної
розвідки, робив власні висновки з визначеної
проблеми. Він підкреслював, що історія слов’ян
як одного з найбільших угрупувань давньоєвропейського населення, яке сформувалось у середині І тис. до н. е., була відображена не тільки в
археологічних матеріалах, але і в писемних дже-
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релах. Свідчення про слов’янські племена, як
вказував письменник, містяться творах римського вченого та державного діяча Плінія Старшого,
римського історика Таціта, візантійського історика Прокопія Кесарійського, готського історика
Йордана та ін. Вказані джерела І.Франко неодноразово цитував у своїх дослідженнях, що свідчить про широкий діапазон його мислення.
Як відомо, у ХVІІІ ст. німецькі вчені
Г.Байєр, Г.Міллер, А.Шлецер сформували норманську теорію, в основу якої покладена літописна легенда про варязьке походження династії
руських князів. Представники цієї теорії вважали
норманів засновниками східнослов’янської державності у ІХ ст. – Київської Русі. У ХІХ ст. позиції норманізму були підтримані М.Карамзіним,
С.Соловйовим, М.Погодіним. Разом з тим, багато вчених доводили наукову неспроможність норманізму. Серед них – М.Ломоносов, М.Грушевський, М.Владимирський-Буданов. На думку
І.Франка, вплив варягів на Русь не був вирішальним, оскільки вони з русинами перебували на
одному рівні розвитку. Проте, у своїх оцінках
письменник не був категоричним. У дослідженні
1912 р. „Найстарші традиції культурного життя в
Південній Русі” він зауважував: „Можна сказати
сміло, що вся історична традиція нашої найстарішої літописі аж до оповідання про хрещення
Володимира має визначно норманський характер
і в значній часті полягає навіть на норманських
сагах, а може, навіть на писаних норманських,
т.є. шведських, норвезьких, датських і ісландських джерелах. Не можна не бачити норманських
впливів на найстарших пам’ятках державного і
цивільного права старої Русі, в договорах вони
аж занадто виразні, та є вони і в найстаршій редакції „Руської правди” [4, т. 40, с. 375].
Аналізуючи стародавні літописи, І.Франко
вказував на те, що до утворення Київської Русі
поведінка східних слов’ян регулювалася звичаями, тісно пов’язаними з нормами моралі. Пізніше, зі становленням держави, звичаї родового
ладу поступово трансформувалися у норми звичаєвого права.
Процес становлення руського права здійснювався у напрямку перетворення звичаїв нормативного характеру на норми звичаєвого права.
Як підкреслює І.Терлюк, відомі різні способи
трансформації звичаїв у правові норми: мовчазна
згода держави, фактичний розгляд справ у судівництві на підставі норм звичаєвого права, закріплення існуючих звичаїв у законі. “Останній
шлях формування правової системи є найбільш
характерним для Києво-руської держави, основ-

ну частину правових звичаїв якої згодом було
зафіксовано у “Руській Правді” та інших ранніх
нормативно-правових актах князівського законодавства” [3, с.17-18]. Серед істориків права поширилася думка про те, що в актах князівського
законодавства швидше фіксувались норми звичаєвого права, ніж творилися нові, і що “Руська
Правда” по-суті є збірником звичаєвого права
взагалі. Саме такий напрямок міркувань знаходимо у наукових розвідках І.Франка, присвячених дослідженню давньоруського права.
Першим кодифікованим збірником правових норм Київської Русі була „Руська Правда”.
Саме вона поклала початок формуванню інституту права. Варто відзначити, що в 1876 р.
І. Франко, як слухач другого семестру літнього
півріччя записався на лекцію „Пояснення „Правди руської” (1 година на тиждень) у професора
О. Огоновського. Всього на цей курс записалося
11 слухачів, серед яких був і М. Павлик [1,
с. 163-164]. І.Франко підкреслював, що звичаєве
право, яке регулювало поведінку східних
слов’ян, близько середини ХІ ст. “…було списане під титулом „А се есть Правда руска”.
Ще М.Кравець, описуючи історичні погляди
І.Франка, вказав на аналіз письменником цієї найвидатнішої пам’ятки давньоруського права. Вчений зауважував, що І.Франко “прийшов до висновку, що її найдавніша редакція дозволяла криваву
помсту. Передбачалась і громадська порука за
вбивство або інші злочини. Смертна кара допускалась тільки як приватний акт помсти. Основною
формою покарання була грошова кара” [2, с.30].
У дослідженнях письменника зустрічаємо
таку характеристику скороченої редакції першого кодифікованого збірника Київської Русі: “Се
маленький кодекс із 25 точок, безпідставно приписаний пізніше літописцем Ярославові Мудрому; в самім кодексі нема згади ні про якого князя, ані про князівську власть; приписи регулюють справи убійства (за нього допускається особиста помста або окуп), побиття або покалічення,
порушення власності; кари знає лише грошима
або худобою. Аж по смерті Ярослава, коли княжа
власть значно збільшилася і явилася потреба адміністраційної інтеграції в житті родів, сини
Ярослава при участі делегатів від різних верств
людності уложили новий, уже значно детальніший кодекс, т[ак] зв[ану] другу редакцію „Правди руської” як доповнення старого кодексу. Головна характеристика сього кодексу, що судові
кари в значній мірі йдуть до княжої каси, і уперве появляється уряд т[ак] зв[аного] вирника, немов екзекутора тих кар; його удержання паде на
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ту громаду, де він урядує. Правосуддя, хоч ще
виконується громадою, робиться вже принципіально атрибутом княжої власті і джерелом князевого доходу” [4, т. 40, с. 94-95].
Важко повірити, що це витяг з літературнокритичної праці І. Франка, а не з дослідження
історії українського права. Дивує те, що письменник не тільки був знайомий з текстом найстарішої пам’ятки права Київської Русі, але і
аналізує, коментує її зміст нарівні з фахівцемправознавцем, що вже вкотре підкреслює широту
здібностей вченого. Це підтверджують також
подальші цитати з „Історії української літератури” І. Франка. Продовжуючи розгляд джерел
права Київської Русі, він пише: „Ті закони переписувалися рідко, служили більше нормою для
високості кар, ніж нормою для кваліфікації злочинів. Аж десь у ХІІІ віці бачимо вже княжих
тіунів, що мають, між іншим, також судейську
власть, ведуть досліди за злочинцями і вимірюють кари. Появляється й перший підручник права, уладжений на підставі давніших кодексів, так
зване „Мірило праведное”; найстарша його копія, захована до нашого часу, походить із половини ХV в., але самі закони, очевидно, давніше і
являються дальшим розвиттям „Правди руської”
в міру комплікації суспільних відносин” [4, т. 40,
с. 95]. І. Франко навіть наводить повний текст
передмови, розміщеної на початку „Мірила праведного”, яка є, на його думку, досить цікавою.
„За сею ніби інструкцією для судді, в якій бачимо вже новіший тип того судді, утворений, зрештою, на підставі старозавітних поглядів, ішло,
мабуть, упімнення до людей про важність правосуддя та нарікання на те, що брак правосуддя на
Русі був одною з причин її упаду…”, - писав
учений [4, т. 40, с. 96].
І.Франко звертав увагу на те, що в „Руській
Правді” сільська громада виступає під назвою
„вервь” і означає, без сумніву, “…адміністраційну збірну одиницю, розложену на обмеженій
території; на се вказувало би слово „вервь” –
шнур, яким міряно границі” [4, т.47, с.449].
У статті 1884 р. „Конечність реформи
учення руської літератури по наших середніх
школах” І. Франко визначив цінність „Руської
Правди”, заперечуючи обов’язковість і необхідність її вивчення учнями гімназії: „Правда руська” також цікава для лінгвістів якого пам’ятник
мови, а для істориків і правників – яко пам’ятник
нашого давнього праводавства, – значиться, також не підпадає ніяким способом під обсяг студій гімназіальних” [4, т. 26, с. 330]. Про „Руську
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Правду” І. Франко читав у „Трьох вступительних
преподаваніях” Я. Головацького (1849 р.).
І.Франко був цілком солідарний з М.Грушевським у тому, що політичні порядки і державний устрій південно-руського народу ще до
прийняття християнства були на високому ступені розвитку. А запровадження на Русі християнства в другій половині Х століття було “не початком, але апогеєм політичного розвою старої
Русі і початком його розкладу…” [5, с. 97].
Прийняття на Русі християнства І.Франко
називав надзвичайно важливою подією. Він наголошував, що саме з введенням християнства
церква стала важливим чинником суспільного
життя. Відбулось посилення візантійського
впливу не тільки на релігійно-культурну сферу,
але і на правову. Особливо сильним був вплив
візантійського церковного права. У праці 1909 р.
„Історія української літератури”, описуючи переклади іноземних творів (переважно грецьких)
на Русі, І. Франко вказував на рецепцію візантійського права. „Перекладено що важніше з канонічного права, – підкреслював учений, – отже,
не лише тексти основних кодексів того права,
такі як апостольські конституції та поучення, як
канони вселенських та многих, місцевих соборів,
але також такі казуїстики, як Пандект Никона
Чорногорця, Антіоха Чорногорця і Афанасія
Схолярія” [4, т. 40, с. 71-72]. Пандектами були
збірники моральних приписів, якими керувалися
у своїх діях християнські ченці.
Відомо, що візантійський збірник церковних і державних законів – Номоканон (грецьк.
„законоправило”) в Київській Русі був дещо видозмінений і перетворений на Кормчу книгу. „В
ХІІІ – ХІV віках русини перекладають значне
гасло грецьких полемічних творів давніших часів, Фотія, Петра Антіохійського, Керулярія, Євфімія Зігабена і інших, – зауважує І. Франко; – їх
зводять або в окремі збірники, або в канонічні
збірки, звані Кормчими книгами, що різняться
від первісних Номоканонів власне впровадженням творів полемічної літератури або виривків із
них. Кормчі книги появляються уперве в ХІV в.”
[4, т. 40, с. 133-134]. Вчений також вказує на той
факт, що короткі витяги з Номоканонів і Кормчих книг входили до складу Требників – богослужебних книг, у яких подається опис церковних чинів і молитвословів. Окремі скорочені тексти Номоканонів та Кормчих книг особливо часто друкувалися на українських землях в ХVІ,
ХVІІ століттях.
З 1243 до 1280 рр. київським митрополитом був Кирило ІІ. З метою запобігання безладдя
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Становления, джерела та головні риси давньоруського права в оцінці І. Франка

в богослужінні і в житті духовенства він
„… виписав з Болгарії нову повну копію „Номоканона” і скликав перший церковний собор до
Володимира. Результатом його було т[ак] зв[вне]
„Правило Кирилове”, що пізніше ввійшло в
склад „Кормчої книги”. В передмові Кирило вказує на різні непорядки і переступування церковних установ і напоминає духовних відтепер бачніше заховувати ті правила, натякаючи на те, що
за їх незаховування впали на Русь усі нещастя як
кари Божі” [4, т. 40, с. 205].
У дослідженні „Історія української літератури” (1909 р.) І. Франко, крім робіт істориків
літератури, присвячених проблемам пам’яток
давньої літератури, використовував також праці
фахівців з інших галузей науки. Зокрема, він посилався на монографію відомого російського історика церковного права, професора Московського університету О. Павлова (1832-1898) „Памятники древнерусского канонического права”.
І. Франко зауважував, що крім світського законодавства побутують також пам’ятки духового
законодавства і канонічного права. „Пам’ятки
духовного праводавства, – пише вчений, – випливали з відносин держави до церкви; се були
князівські надання різних прав і компетенції на
користь церкви та церковної єрархії; канонічне
право вироблялося внутрі самої церковної організації і регулювало відносини вірних до духовенства, нижчого духовенства до вірних і до ерархії” [4, т. 40, с. 96].
Основою внутрішнього церковного законодавства, як підкреслює вчений, були грецькі
номоканони, які грецька церква в ІХ ст. використовувала у двох редакціях: Івана Схоластика і
Фотія. І.Франко писав: „Намоканон Схоластика
складався з двох частей: з систематичного витягу
правил апостольських і канонів, ухвалених соборами, зведених під 50 титлами, по предметам, із
такого ж витягу з світських законів, т[ак] зв[аних]
новел Юстініана, під 85 титлами. Номоканон Фотія
називається 14-титульним і складається також із
двох частей: в першій у 14 розділах зведено докупи
систематичний покажчик правил і до цього пункту
додано відсилач на другу часть, а та друга часть
містила повні тексти ухвал соборів від найстарших
до тих, що були по Івані Схоластиці. Оба сі номоканони були перекладені на слов’янську мову ще в
Болгарії…” [337, т. 40, с. 98].
Аналізуючи пам’ятки церковного законодавства, І. Франко зауважував, що за князівських
часів на Русі „…приходилося достроювати церковну організацію до місцевих обставин, вияснювати сумнівні або суперечні точки грецьких

канонів, і так повстали досить численні канонічні
писання старої Русі”. Як наголошував письменник, спочатку ці збірники писались грецькою
мовою, оскільки перші київські митрополити (за
винятком Іларіона і Клима Смолятича) були греками. Найстаршим канонічним писанням були
„Правила церковні” митрополита Івана ІІ, написані між 1080 і 1089 роками. “Маємо тут інтересні побутові риси староруського життя, констатував Каменяр: - часте ще було двоєженство, чари
(за упір в них митрополит велить „яро казнити,
но не до смерти убивати ми обръзати сих тълесе”), жертви криницями, дикі шлюби церковного
благословенства і такі ж розводи, в монастирях
збиралися світські люди, чоловіки й жінки, на
гулятики; на кінці остро забороняється „ни пьяници, ни яра, ни сварника в єврейський сан не
привести”; а п’яниць скидати з єврейства, доки
не перестануть пити” [337, т. 40, с. 98-99].
І. Франко окремо вказує на пам’ятки канонічного
права, які видані спеціально для Русі. Серед них,
грамота Германа-патріарха до київського митрополита Кирила І про те, щоб не висвячувати боярських чи княжих невільників на священників
аж поки пан не надасть їм волі; ухвала Володимирського собору 1274 р. про заборону священникам продавати свій сан, а також загальна заборона купувати священство та ігуменство.
Серед джерел давньоруського права, як підкреслював письменник, важливе місце займали
також церковні устави князів Володимира Святославовича та Ярослава Володимировича (Х –
ХІ ст.ст.). Ці законодавчі акти встановлювали
правові основи співвідношення світської та церковної влад. Вони містили норми, які регулювання сімейно-шлюбні відносини, а також злочини проти церкви, моральності і сім’ї. В уставах
визначалась юрисдикція церковних органів і судів. І.Франко наголошував, що після запровадження на Русі християнства, церква, наслідуючи грецькі традиції, домагається для себе значної
компетенції у судочинстві. „І ось у першій відомій нам пам’ятці південноруського законодавства, в так званім „Уставі святого князя Володимира”, бачимо запевнені значні користі християнській ієрархії”, - зауважував учений.
Уставом князя Володимира на користь церкви, як вказував І.Франко, було віддано десяту
частину надходжень від княжих, торговельних,
судових зборів і мита, врожаю і приплоду домашніх тварин і птиці. Він писав, що норми вказаного уставу регулювали передачу під юрисдикцію церкви широкого обсягу справ: “…розводи,
спори за придане, перелюбство, умикання дівчат,
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свари між мужем і жінкою за маєток, відьмування, чародійство та ворожба, отруєння та покусання, викопування мерців, скотоложство, трачення дітей і поганські молитви…За ущерблення
тих прав духовних устав Володимира грозить
своїм наступникам і їх урядникам прокляттям
отців сімох соборів” [4, т. 40, с. 96-97].
Розглядаючи та аналізуючи князівські
устави, І. Франко припускав наявність фальсифікацій у сфері передачі світською владою повноважень на користь церкви. Він писав: „Духовенство пізніших часів, борючися за розширення своєї компетенції, фальшувало надання найстарших
князів, аби доказати, що такі широкі права мала
церков і єрарахія від самого заведення християнства” [4, т. 40, с. 96-97].
І. Франко вказував на ще один устав на користь церкви – устав князя Ярослава Володимировича, який був ще кориснішим для духовенства, ніж законодавчий акт Володимира Святославовича. „… Але сей устав, по новішим дослідам
являється радше pium desiderium (благочестивим
бажанням (лат.)) якоїсь часті ієрархії, ніж
обов’язковим законом, бо признає духовенству
такі широкі привілеї і користі, яких воно фактично ані за часів Ярослава, ані пізніше не мало”. –
зауважував письменник [4, т. 41, с. 216].
Наголошуючи на його фальсифікації,
І. Франко писав, що „устав розрізняє виразно
вищі верстви від нижчих в списках бояр і менших бояр і простую чадь; він накладає винуватцям кари для покривдженого, для митрополита і
для князя, узурпує собі суд за крадіж, убійства,
за блуд і п’янство – загалом, устав зовсім-зовсім
курйозний. Маємо його в двох редакціях – північній, просторій, і південній – короткий і значно
скромніший і покладає великі кари лише на тих
бояр, що дають розводи подружжям, самі живуть
„во брацъ блудном”, лишаючи їм, одначе, по
зложенні церковної кари апеляцію до світського
суду. Прості люди такого права не мають, і єпископ може карати їх…” [4, т. 40, с. 97]. Доказом щодо вигадки таких положень І. Франко називає грамоту князя Ростислава Мстиславовича Смоленського другої половини ХІІ ст., у якій чітко окреслена компетенція судів у ХІІ ст. Характеризуючи
названі пам’ятки церковного права, І. Франко не
називає авторів, на праці яких він опирався. Вже
упорядники 40-го тому 50-титомного зібрання
праць вченого у коментарях називають дослідження російського історика Є.Голубинського (18341912) „История русской церкви” 1901 р.
У розвідці “Із лектури наших предків ХІ в.”
І.Франко проаналізував збірник князя Святосла20

ва 1076 р., у якому вміщене “Слово нєкоєго отця
кь сыну своєму”, складене на основі візантійського твору імператора Василія “Поучення, дані
синові його Льву”. “Се просторе поучення важне
тим, - зазначав письменник, - що в часті послужило взірцем до поучення Володимира Мономаха своїм дітям і являється немов кодексом життєвої мудрості і практичної моралі для чоловіка
вищої верстви того часу” [5, с.100].
Зі вказаного джерела І.Франко процитував
також уривок, яким характеризується ставлення
наших предків до князівської влади, а також
обов’язки громадян щодо глави держави: “Князя
бійся всею силою своєю, бо страх перед ним не
єсть погуба душі, але власне з того навчишся і
Бога боятися. Маловаження властей, се маловаження самого Бога; хто не боїться законів видимого земного владики, як буде боятися невидимого?” [5, с. 104].
Крім названих пам’яток давньоруського
права великий вплив на розвиток державноправових ідей наступних поколінь справили
„Слово про закон і благодать” Митрополита Іларіона (ХІ ст.), „Повість временних літ” (ХІІ ст.),
„Повчання” Володимира Мономаха (ХІ – ХІІ ст.),
„Слово о полку Ігоревім” (1185-1187) та ін. У цих
творах філософсько-політичного змісту знаходили
відгук найголовніші проблеми доби, проголошувалися ідеї необхідності утвердження могутності Київської Русі, авторитету церкви, збереження єдності держави, обмеження свавілля князів. У своїх дослідженнях І. Франко неодноразово аналізував тексти цих пам’яток стародавньої літератури. Звичайно, більшою мірою, вони цікавили його саме як
історика літератури, але безумовно, що вони також
впливали і на його правові погляди.
Висновки. Отже, І.Франко наголошував,
що право Київської Русі сформувалось на основі
звичаїв східнослов’янських племен. Серед джерел давньоруського права вчений також виділяв
міжнародні договори, князівське законодавство,
“Руську Правду”, канонічне право. Аналізуючи
джерела давньоруського права, І.Франко вказував на те, що розвиток права на Русі відбувся у
напрямку нормативного закріплення звичаєвих
традицій східнослов’янських племен. Мислитель
сприймав вітчизняне право як частину культури
українського народу, як певну історичну категорію, тісно пов’язану з процесом державотворення. Учений розглядав зміст міжнародно-правових договорів Київської Русі з Візантією, аналізував окремі положення “Руської Правди”. Запозичене візантійське право, на думку І.Франка,
збагатило національне давньоукраїнське право.
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Серед джерел права Київської держави учений
звертав увагу на церковні князівські устави.
І.Франко також зауважував, що після розпаду
Київської Русі, подальший розвиток давньоруської правової системи відбувався у ГалицькоВолинській державі.
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I.FRANKO’S EVALUETION OF DEVELOPMENT, ORIGIN AND PECULIARITIES
OF THE OLD RUSSIAN LAW
Summary
The scientist studied evolution of the old Russien law, described forms and peculiarities of the Kievan
Rus law. According to I.Franko sources of old Russien law were customary law, treaties with the Greeks, the
Dukes’ regulations as well as church and monastic rules.
Key words: Ivan Franko, Kievan Rus, Russian law.
О.Б. Бунчук
СТАНОВЛЕНИЕ, ИСТОЧНИКИ И ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ ДРЕВНЕРУССКОГО ПРАВА
В ОЦЕНКЕ И. ФРАНКО
Аннотация
Проанализировано взгляды И.Франко на эволюцию древнерусского права, характеристику
форм и главных черт права Киевской Руси. Среди источников древнерусского права мыслитель выделял обычное право, международные договора с греками, княжеские уставы и церковное законодательство.
Ключевые слова: И.Франко, Киевская Русь, древнерусское право.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 578. Правознавство.

21

УДК 342.5 : 94(477)] “1919”
© 2011 р. С.В. Кондратюк
Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів
ДЕРЖАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
Проаналізовано державотворчу діяльність Центральної Ради на першому етапі (1917–1918 рр.) Української революції, а також низку законодавчих актів Центральної Ради, спрямованих на побудову УНР, зокрема
Конституцію УНР.
Ключова слова: автономія, федерація, парламентаризм, незалежність, Центральна Рада, Мала Рада, універсал, Установчі збори, конституція.

Постановка проблеми. Криза парламентаризму, характерна для європейських систем урядування на початку ХХІ ст., зумовлює звертання
до історичного досвіду становлення парламентаризму не лише як класичного законодавчого органу, а й легітимної основи державотворення,
центру застосування визначальних для розбудови
держави політичних рішень. Українська Центральна Рада – необхідний елемент українського парламентаризму, результат розвитку традицій парламентаризму на українських землях. Як історична реальність діяльність УЦР дає змогу виокремлювати в
парламентаризмі і позитивний потенціал, і певні
загрози для молодої демократії.
Актуальний аналіз причин незавершення
українського парламентаризму на початок ХХ ст.
розвиває думку про те, що криза сучасних парламентських систем, у тому числі вітчизняної,
спричинена не хибністю ідеї парламентаризму, а
неадекватністю підходів до структури і способів
формування парламентаризму, слабкістю й нерозвинутістю партійної системи.
Стан наукової розробки проблеми. Після
здобуття незалежності України значно зріс інтерес науковців до вивчення досвіду вітчизняного
державотворення. Вагомий внесок у висвітлення
державотворчої роботи Української Центральної
Ради зробили відомі українські історики й учасники подій М.Грушевський, В.Винниченко,
Д.Дорошенко, І.Мазепа, П.Христюк, М.Шаповал.
З-поміж сучасних дослідників зазначеної
теми назвемо В.Верстюка, В.Зарубу, І.Кураса,
В.Кульчицького,
В.Кременя,
Г.Кривошею,
В.Кондратюка, Ю.Павленка, Л.Радченка, О.Реєнта, В.Солдатенка, В.Сергійчука, Б.Тищика,
В.Ткаченка, Ф.Турченка, Д.Табачника, М.Тараненка, В.Шевчука, Ю.Храмова.
Мета дослідження – на основі комплексного
й об’єктивного аналізу праць зі згаданої тематики
ґрунтовно проаналізувати державотворчу діяльність Української Центральної Ради на першому
етапі Української революції (1917–1920 рр.).
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Виклад основного матеріалу. Нині ще
тривають дискусії стосовно дати утворення УЦР.
В українській історіографії чітко зафіксовано: у
ніч з 3 на 4 березня утворено Українську
Центральну Раду, а 4 березня 1917 р. вона офіційно заявила про своє утворення, обравши головою М.Грушевського, заступниками – В.Винниченка і С.Єфремова.
У період своєї державотворчої діяльності
(4 березня 1917 р. – 29 квітня 1918 р.) Центральна Рада (ЦР) пройшла таких три етапи: 1) 4 березня – 10 червня 1917 р. – національно-політичний блок партій і організацій; 2) 19 червня – 7
листопада 1917 р. – формування на базі ЦР представницького, національного органу влади в
Україні; 3) перетворення ЦР на вищий державний законодавчий орган влади парламентського
типу (передпарламент) [1].
Незважаючи на надзвичайно складне міжнародне та внутрішнє становище, Центральна
Рада очолила розбудову української державності.
Ця діяльність особливо посилилась після жовтневих подій у Петрограді, які докорінно змінили
ситуацію і зумовили необхідність творити державу в повному обсязі. Однак упродовж усього
періоду свого існування ЦР виявляла нерішучість. Вона не скасувала всі російські закони і
постанови, видані до більшовицького перевороту. Вони залишилися чинними, а діячі ЦР прагнули пристосувати їх до потреб національного
самовизначення. Це підтверджував і Закон
Центральної Ради від 25 листопада 1917 р. “Про
виключне право Центральної Ради видавати законодавчі акти УНР”. Право здійснювати урядування в Україні отримав Генеральний секретаріат УНР. Він міг видавати відповідні розпорядження на підставі розпорядження законодавчої
бази Російської Республіки, що мала чинність до
більшовицького перевороту [2]. Цей закон заклав
правові основи державного будівництва УНР.
До перших заходів ЦР належало переведення діловодства на українську мову, яке до
цього здійснювалося російською. 12 березня
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1917 р., на одному з перших засідань ЦР було
ухвалено постанову про те, що “ мовою, якою
Рада почне звертатись до народу, є українська ”
[3]. Українську мову почали вживати в офіційних відносинах з Тимчасовим урядом. Разом з
тим, як свідчить резолюція Українського національного конгресу, одним з головних принципів
української автономії стало повне забезпечення
прав національних меншин, котрі живуть в Україні. Було сформовано окремі національні міністерства (у січні 1918 р., коли Генеральний секретаріат перетворився на Раду народних міністрів):
міністерство великоруських справ; міністерство
польських справ; міністерство єврейських справ.
Беручи до уваги інтереси національних меншин,
ЦР проголосила: “Всі закони, адміністративні
приписи і постанови, проголошені українською
мовою, повинні друкуватись також російською,
єврейською і польською мовами” [4].
Відбувався перехід на здійснення діловодства українською мовою, що було нелегкою справою внаслідок русифікації державних службовців ще від початку становлення Російської імперії. Генеральний секретаріат у листопаді 1917 р.
підготував звернення “До всіх державних і судових установ Української Народної Республіки”,
який вимагав приймати документи, підготовлені
лише українською мовою. Генеральний секретаріат попереджав: він буде “слідкувати за тим,
щоб права української мови на території України
не порушувалися” [5].
Велику роботу, спрямовану на запровадження української мови, здійснювали й міністерства. Так, 1 березня 1918 р. виконувач
обов’язки народного міністра фінансових справ
М.Ткаченко розіслав усім фінансовим установам
УНР обіжник, де наголошувалося на необхідність замінити в цих уставах “всі вивіски, написи,
оголошення і т.п., існуючі на російській мові, відповідними з текстом українським, користуючись
тимчасово до заготовки нових на мові українській
існуючими” [6]. Одночасно приймалися заходи зі
заміни бланочної та іншої документації, ведення її
лише українською мовою. Дозволено було запрошувати вчителів для закупівлі підручників.
Однак запровадження української мови не
стало масовим та повсюдним. Воно здійснювалося
з ініціативи окремих держслужбовців. Термін
“державна мова” щодо української був застосований лише раз – у Законі Центральної Ради “Про
запровадження української мови в банківській та
торговій сфері”. Українізація державних установ
не була піднесена на рівень державної політики,

тому й не сталося всеосяжної українізації урядових
установ і роботи державних службовців.
Велике значення мало розв’язання питання
про органи центральної влади в Україні. Особливе місце в структурі вищих органів УНР посідала
Центральна Рада, яка декларувала, що створена
трудовим народом і діє від його імені. У документах Генерального секретаріату вживаються такі
визначення ЦР: “законодавчий орган”, “представницький орган” і навіть “революційний, демократичний парламент”.
Однак, незважаючи на всі ознаки парламенту, ЦР мала певну специфіку. Вона, по-перше,
задекларувала себе тимчасовим органом, який
мав діяти до скликання Всеукраїнських установчих зборів, по-друге, була сформована не шляхом загальних виборів. Проте Всеукраїнські
Установчі збори, заплановані на 9 січня 1918 р.,
так і не були скликані. Вибори, призначені на 27
грудня 1917 р., у ряді округів не відбулися у
зв’язку з воєнними діями. Довибори мали відбутися 12 травня 1918 р., але цього не трапилося
через державний переворот 29 квітня.
Із розширенням функцій Центральної Ради
виникла необхідність створення й виконавчого
органу. Ним став Генеральний секретаріат, що
перебрав на себе виконавчі функції і Центральної Ради, і її Комітету. Створення 15 червня 1917
р. Генерального секретаріату знаменувало початок розмежування владних функцій. Він поступово перетворювався на справжній уряд, який
постійно удосконалював свою діяльність.
Уряд ЦР 3 листопада 1917 р. через ультиматум підпорядкував собі всі державні й адміністративні органи і фактично оголосив себе єдиною та вищою виконавчою владою в Україні:
“Всім установам, інституціям, урядовим особам
наказується всі накази та доручення Генерального секретаріату виконувати точно і швидко” [7].
Це означало, що колишні державні службовці
Тимчасового уряду оголошувалися держслужбовцями Генерального секретаріату.
З проголошенням Української Народної
Республіки в Україні була створена система
центральних органів виконавчої влади. Такого
статусу набули українські секретарства. Після
падіння Тимчасового уряду процес їхньої організації значно пришвидшився. Згідно з рішенням
Генерального секретаріату, урядовим службовцям, за винятком генеральних секретарів, заборонялося “одночасно бути і членами Центральної Ради”, а також визнано “принципіально небажаним, щоб генеральні секретарі і службовці
Генерального секретаріату займали одночасно
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посади в інших державних та громадських інституціях, одержуючи платню на обох посадах” [8].
У зв’язку з перевантаженістю поточною
роботою Рада народних міністрів змушена була
вдатися до створення Малої Ради народних міністрів у складі товаришів народних міністрів.
Водночас Рада народних міністрів мала надзвичайні повноваження, – навіть підписувати міжнародні угоди без згоди Центральної Ради, що
дало змогу Раді народних міністрів 8 лютого
1918 р. укласти військову конвенцію між УНР і
Німеччиною й Австро-Угорщиною. Це й стало
правовою основою для введення австро-німецьких військ в Україну.
На час проголошення ІV Універсалу УНР
не мала своєї Конституції, тому й не існувало
визначеного статусу державних органів. Проте
зауважимо: наприкінці 1917 р. (10 грудня) проект Конституції УНР уже виробили, але він не
був прийнятий. Проте процес організації державного життя в Україні продовжувався.
Складними були взаємовідносини з Росією.
Всупереч брестським угодам, Росія продовжувала підтримувати свою “п’яту колону” в Україні.
Так, Ленін запропонував В.Антонову-Овсієнкові
перейти в розпорядження Народного секретаріату. Народний секретаріат 7 березня призначив
його головнокомандувачем збройними силами
України. Війська, які воювали проти Каледіна, теж
були повернуті проти німців. З Петрограда в Україну терміново перекинули 1400 балтійських матросів. В Україні оголосили мобілізацію військовозобов’язаних від 18 до 37 років. Особливо швидко
формувалися військові загони в Донбасі. Однак
ефективних наслідків усі ці заходи не мали: 14 березня впала Одеса, 16 – Черкаси, 17 – Миколаїв.
В атмосфері загального розпачу, анархії та
паніки 17–19 березня 1918 р. у Катеринославі,
куди на той час з Полтави перебрався більшовицький уряд, відбувся II Всеукраїнський з’їзд Рад.
У ньому взяли участь 964 делегати, з них 401
більшовик, 27 лівих українських соціал-демократів, 414 лівих есерів, а також співчуваючі та
безпартійні. Розглядаючи політичний момент,
з’їзд прийняв важливе для подальшої історичної
долі України рішення: з огляду на Брестську
умову, проголосити Україну незалежною, але в
союзі з Росією. Отже, у зв’язку з обставинами,
більшовики слідом за УНР проголошували Україну не регіоном Росії, а незалежною державою.
З’їзд обрав Центральний Виконавчий Комітет
(ЦВК) із 102 осіб. Його головою став В.Затонський, головою Народного секретаріату –
М.Скрипник. Одразу було скеровано посольство
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до Москви (Скрипник, Коцюбинський, Врублевський) для звіту перед РНК про здійснену роботу. Але цей вірнопідданський звіт навряд чи міг
бути втішним, оскільки вже 21 березня більшовицький уряд опинився в Таганрозі.
Німці зайняли Катеринослав 2 квітня, а 6
українські військовики П.Болбочана разом з німецькими частинами взяли Харків. Упродовж
другої половини квітня німецькі й українські
війська зайняли весь Донбас. Маріонетковий Народний секретаріат Радянської України змушений був 21 квітня покинути Таганрог, в якому він
перебував з 21 березня, і спішно тікати до Москви. Ще через десять днів німецькі війська увійшли в Таганрог, а 7 травня захопили Ростов-наДону. У зв’язку з наступом німців на Крим, а також тому, що майже весь Чорноморський флот
перейшов до Центральної Ради, Ленін надіслав
таємну директиву про переведення флоту зі Севастополя до Новоросійська і затоплення його
там. Лише третина кораблів виконала цю директиву. Інші залишилися вірними УНР. 4 травня
В.Антонов-Овсієнко оголосив припинення бойових дій проти німецько-австро-угорських сил та
гайдамаків і склав із себе звання головнокомандувача Південних республік. Отже, на початок
травня 1918 р. всю Україну і найближчі прилеглі
до неї території було звільнено від більшовиків.
Заідеологізована радянська історична наука, підтримуючи більшовиків та інтереси Радянської Росії, однозначно оцінювала наступ німецько-австрійських сил в Україні як безоглядну
інтервенцію та окупацію російської території.
Однак якщо розглядати ці події з позиції міжнародного права, то ситуація складалася зовсім поіншому: незалежна Українська держава офіційно
запросила допомоги в Центральних держав у боротьбі проти більшовицької агресії, що було
оформлено Брестською угодою. Німеччина й Австро-Угорщина відповідно до міжнародних норм
виконали свої зобов’язання і надали таку допомогу. Ні більше, ні менше. Цікавим з цього погляду видається розміркування П.Скоропадського: “Вони (німецькі війська. – Авт.) врятували
Україну від повної розрухи і анархії, і вони були
потрібні Україні доти, доки вона не привчиться
стояти на своїх власних ногах. Як відомо, народності, що не мають своєї держави довгий час,
гублять здібність до організації себе власними
силами і повертають знову собі це уміння поволі,
при щасливому збігу обставин. Такий щасливий
збіг обставин для України якраз і наступив тоді,
коли німецька армія оборонила край від зовнішніх і внутрішніх руїнницьких сил за дуже деше-
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ву, порівняно, ціну: експорт кількох десятків мільйонів пудів хліба в обмін на потрібні краєві
фабричні вироби” [9].
Наголосимо ще раз: німці й австрійці виконали взяті на себе зобов’язання і, природно, поставили вимогу, щоб уряд УНР виконав свої, тобто забезпечив експорт у Центральну Європу продуктів харчування. А для цього потрібно було
організувати порядок у суспільстві та господарсько-економічне життя в країні. Однак ані ЦР,
ані її есерівський уряд не здатні були цього зробити. Ситуація в країні повністю вийшла з-під
їхнього контролю. Німецькі й австрійські війська
опинились у вкрай складній ситуації. Уряд УНР,
запросивши їх на допомогу, не був здатний не
лише виконати взяті за Брестською угодою зобов’язання, а й прогодувати майже півмільйонне
союзницьке військо. Найбільше союзників вразила відсутність будь-якого адміністративновиконавчого апарату на місцях: ніхто нічого не
виконував, ніхто ні за що не відповідав. Телеграмою з Києва від 10 березня 1918 р. Міністерству закордонних справ Німеччини повідомлялось:
“Український уряд, незважаючи на свою добру
волю, в даний час є безсилим через недостатність
збройних сил і неорганізованість. Сподівання,
що цей уряд, у складі якого виключно ліві опортуністи, спроможний організувати тверду владу,
дуже сумнівні. Таким чином, наші війська залишені напризволяще і змушені захищати своє
життя, незважаючи на те, що перебувають у країні, з якою укладено мир” [10].
Загальне становище на Україні було жахливим – залізниці зруйновані, шахти Донбасу
затоплені водою. Більшовики вивезли грошові
запаси банків. Головне – наступала весна, а величезні поміщицькі лани не були зорані й засіяні.
У зв’язку з цим зміцнювалася опозиція “несоціалістичних елементів” – буржуазії, поміщиків,
заможних селян, козаків. На Лівобережній Україні поміщики об’єдналися з дрібними землевласниками та заможними селянами, вимагаючи скасування земельного закону. Вони звернулися до
Центральної Ради з вимогою розпустити соціалістичний кабінет міністрів (представники груп
зверталися також до німців і отримували в них
моральну підтримку), але ЦР залишалася вірною
соціалістичним гаслам.
25 березня 1918 р. відбувся з’їзд, організований Партією хліборобів-демократів. Були прийняті резолюції: 1) засудити політику Центральної Ради з аграрного питання; 2) вимагати повернення землі колишнім власникам; 3) забезпечити
рівні права соціалістам і несоціалістам; 4) ввести

до ЦР представників хліборобів (тобто від поміщиків і заможних селян). До Києва вирушила
делегація, але М.Грушевський її не прийняв.
Окрім соціально-економічних проблем, що
розшаровували суспільство, постало ще й мовне
питання. Його, безумовно, треба було вирішувати в національній державі, але не так, як це робили в тих надзвичайно складних умовах молоді
соціалістичні провідники України. Тим паче, що
більшість міського російськомовного населення
ставилася до українізації або байдуже, або скептично, або ж відверто вороже. Уряд 23 березня
1918 р. видав наказ про перехід усього діловодства на українську мову. Це було загалом правильно, але момент вибрано дуже невдало. Крім
того, українізацію запроваджували згори, директивними методами, і це, безумовно, не могло
сприяти консолідації суспільства.
Водночас у самій Центральній Раді не
вщухала колотнеча між різними угрупованнями,
що, зрештою, призвело до виходу українських
соціал-демократів з уряду. Частина російськомовного населення виступила проти законів про
українське громадянство, українську державну
мову. Гострі суперечки точилися навколо закону
про націоналізацію землі. Центральна Рада втратила авторитет. О. Субтельний так характеризує
діяльність ЦР у цей період: “Її політика викликала розчарування майже в усіх верствах населення
України. Неукраїнці засуджували розрив зв’язків
між Україною та Росією, незаможні селяни не
отримали очікуваної землі, у заможних селян і
великих землевласників націоналізація їхніх володінь викликала лють, а всі разом засуджували
Центральну Раду за введення в країну жорстоких
німців. Зі свого ж боку німці теж втрачали терпець до молодих і мало спроможних політиків,
які переважали в Центральній Раді. Вони швидко
пересвідчилися, що вона не мала практично ніякого адміністративного апарату для збору тих
мільйонів тонн продуктів, що їх так відчайдушно
потребували голодні німецькі та австрійські міста. Безперервні кризи, сутички й дебати між соціалістичними партіями у Центральній Раді переконали німців у тому, що “молоді українські
утопісти” неспроможні правити” [11].
Переконавшись, що уряд УНР не здатний
виконати взятих на себе зобов’язань, німецькі
війська вони почали самі наводити порядок. Головнокомандувач німецькими військами фельдмаршал Ейхгорн 6 квітня без погодження з урядом УНР видав наказ, щоби селяни засіяли всі
поля. За знищення посівів передбачалася сувора
кара. Цей наказ остаточно зіпсував відносини
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між українським урядом і німецьким військовим
командуванням. З погляду нормалізування суспільної ситуації цей захід був цілком доцільним,
але з погляду міждержавних взаємин – прямим
втручанням у внутрішні справи іншої держави.
Це не могли сприйняти керівники Української
держави, тому взаємини між ними та німцями
продовжували погіршуватися. Зазначимо, що
наказ фельдмаршала Ейхгорна розв’язав руки
низовому командуванню, яке хаотично перебирало на себе місцеві адміністративні функції, поступаючи зухвало, а часто і брутально, з українським населенням, за що останнє звинувачувало
Центральну Раду. Різноманітні джерела того часу, офіційні документи засвідчують: союзницькі
відносини безповоротно переростали в класичну
окупацію і перетворення Української держави на
звичайне генерал-губернаторство з усіма сумними висновками, що з цього випливають.
Останній тиждень існування Центральної
Ради та її уряду ознаменувався гучним скандалом із викраденням відомого київського фінансиста і банкіра А.Доброго, який встановив з німцями ділові відносини. Поліція не квапилася з
його розшуками, і німці провели власне розслідування. Відтак таємне стало явним: через кілька
днів вони мали беззаперечні докази, що до «викрадення» банкіра безпосередньо причетні міністр внутрішніх справ М.Ткаченко та військових О.Жуковський і деякі інші офіційні особи.
Робилося це з відома прем’єра В.Голубовича.
У відповідь на цей та інші подібні факти,
котрі німці розцінили ворожими діями, фельдмаршал Ейхгорн 25 квітня видав наказ про введення військово-польових судів, які мали розглядати
всі серйозні порушення громадського порядку та
кримінальні злочини. І хоча на загал народ поставився до цього указу з розумінням, оскільки
правоохоронні органи УНР абсолютно бездіяли,
а злочинність захлинала державу, але знову ж
таки, як і попередній, цей указ був втручанням у
внутрішні справи держави.
Під час засідання Центральної Ради 28 квітня, коли промовці виступали з палкими протестами проти сваволі німців, німецькі солдати
арештували в залі засідань міністра закордонних
справ М.Любинського. Усіх присутніх обшукали. Щоправда, трохи згодом німецька влада засудила цю нібито самовільну акцію.
Підсумком державотворчого процесу в
Україні стало прийняття на останній сесії 29 квітня 1918 р. Центральною Радою Основного закону Республіки (Статут про державний устрій,
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права і вільності УНР), який був майже ідентичний проекту від 10 грудня 1917 р.
Розроблявся проект Конституції УНР спеціально створеною Комісією Центральної Ради
(голова М.Левицький, секретар М.Шраг), склад
якої вже в липні досяг 100 осіб. Комісія до кінця
листопада підготувала й у середині грудня 1917
р. опублікувала “Проект Конституції Української
Народної Республіки”. Згідно з цим документом
Україна повинна була стати автономною частиною Російської Федеративної Республіки і реалізувати суверенітет українського народу разом з
іншими народностями, котрі проживають на її
території, через Українські всенародні збори, за
винятком певних прав, що добровільно передавалися центральним органам федерації. Серед
них – іноземні відносини, питання війни та миру,
встановлення одиниць мір, ваги і монети, митне
законодавство, унормування правил зв’язку і
транспорту, охорона торгівлі й мореплавства за
кордоном, загальні засади громадянства, цивільного, карного та процесуального законодавства,
санітарних і карантинних правил, охорона авторської власності й патентів, нагляд за дотриманням прав національних меншин.
Майже весь текст проекту Конституції
УНР 1917 р., за винятком положення про автономію УНР у складі федеративної Росії, ввійшов
до основоположних засад Конституції УНР. Однак тепер Україна визнавалася самостійною державою. Хоча наголосимо: новий варіант Конституції доопрацьовувався у надзвичайно напруженій обстановці, коли Центральна Рада доживала
останні дні. Ухвалення його відбулося поспіхом,
формально, з доповіддю заступника голови ЦР
А.Степаненка за невеликої кількості голосів Малої Ради 29 квітня 1918 р.
Конституція УНР визначала: вищою законодавчою та представницькою владою в УНР
мають бути Всенародні збори, а голова Всенародних зборів називатиметься головою УНР. Його
повинні обирати Збори, він має виконувати все,
пов’язане з представництвом Республіки. Голова
також повинен був визначати терміни переобрання Всенародних зборів, скликати та проводити їх. Його урядування мало тривати до скликання нових зборів, на яких обирався інший голова.
На допомогу голові обирали товаришів (заступників), Один з них мав виконувати обов’язки голови у випадку його важкої хвороби або смерті
до часу виборів нового голови [12].
Для розв’язання суперечок, що виникатимуть в УНР, обирався Генеральний суд УНР. Посада Президента Конституцією не передбачалася.
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Державотворча діяльність української Центральної Ради

Окремий розділ Конституції присвячувався Раді
народних міністрів: “Вища влада виконавча належить Кабінетові міністрів Української Республіки”,
тобто одній з трьох гілок влади поряд із Всенародними зборами та Генеральним судом УНР. Конституція достатньо чітко визначала повноваження,
порядок формування й компетенцію уряду.
За Конституцією УНР парламент (Всенародні збори) набував практично необмежених
повноважень. Уряд і суд повністю залежали від
представницького органу; уряд не міг розпустити
парламент і призначати нові вибори, а Всенародні збори мали право оголошувати вотум недовір’я не лише урядові загалом, а й окремим міністрам. Конституція не передбачала посади голови держави (президента) і навіть голови уряду
(прем’єр-міністра), а представницькі функції мав
виконувати голова Всенародних зборів.
Однак організувати уряд відповідно до
Конституції не вдалося. День прийняття Основного закону став останнім днем діяльності
Центральної Ради.
ЦР проіснувала понад 13 місяців. Проте, у
тому динамічному перебігу подій, коли за тиждень відбувалося більше, ніж у звичайних обставинах за рік, достатньо, щоби стати визначальною віхою в історії. Нею і була Центральна Рада.
Зараз стало дещо “модним” критикувати
Центральну Раду, її лідерів за помилки, які призвели до поразки. Легко судити з часової відстані,
тяжче зрозуміти плин та всі суперечності тодішнього життя. І все ж не лише помилки й поразки
притаманні Центральній Раді, її урядові, лідерам. Зорганізувавшись як інтелігентська київська
культурницька громадська організація, вона за
цих 13 місяців пройшла складну еволюцію і,
зрештою, стала авторитетним представницьким
політичним органом українського народу, органом, який взяв на свої плечі титанічну ношу –
побудову незалежної Української держави.
Історико-правове значення ЦР у тому, що
вона принесла українському народові за час свого існування наступне: своєю діяльністю ЦР остаточно розвіяла досить поширені сумніви щодо
самої можливості існування української нації; з
політичної точки зору вона вистояла у дуже
складній ситуації і не поступилася російському
Тимчасовому урядові; успішно переважила українських більшовиків, змусивши їх звертатися по
допомогу до Росії; прагнучи демократичного,
парламентського правління, Центральна Рада
залишилася вірною своїм прагненням; вимогою
українського самоврядування вона ставила під
серйозний сумнів раніше недоторканий принцип

“єдиної і неподільної” Росії і примушувала як Тимчасовий уряд, так і пізніше більшовиків відступати
(хоча б теоретично) від цього великодержавницького шовіністичного постулату; зробила прорив на
міжнародну арену, домоглася дипломатичного визнання незалежності УНР низкою європейських
держав, заклала власну дипломатію; ЦР наполягала
на визнанні прав українського народу на власну
державу: збройні сили, фінансово-кредитну систему, митну службу, культуру і мову.
Без сумніву, Центральна Рада мала свої помилки і прорахунки, які призвели до її поразки.
Насамперед, безпосередньою причиною
падіння Центральної Ради стала неспроможність
виконати зобов’язання перед німцями, передбачені Брестською угодою. Однак це – наслідок, аніж
причина. Бо до загальної поразки Центральної Ради спричинились передусім відсутність дієздатних
збройних сил та відрегульованого адміністративноуправлінського апарату (відсутність адміністративної системи взагалі), що не давало змоги ЦР підтримувати ефективний зв’язок з повітами та селами,
які були її потенційною опорою.
І, мабуть, Центральну Раду призвів до поразки недостатній розвиток українського національного руху. По суті, вона змушена була розпочати державне будівництво до завершення
процесу національного відродження. Зазначимо,
що через репресивну сутність царизму, його дискримінаційну політику стосовно українців, а також у зв’язку зі соціально-економічними особливостями українського суспільства більшість
освічених людей в Україні становили росіяни або
зрусифіковані українці. Український національний рух ще не охопив міста, котрі залишались
твердинями росіян та зрусифікованих меншостей, і саме тут найбільше переважали войовничі
антиукраїнські настрої. Звідси – величезна нестача компетентних людей для організації комплектування армії, а також адміністративного
апарату Української держави.
Висновки. Важливо, що за своєю суттю
ЦР була першою представницькою владою в
Україні. Неупереджений аналіз тих подій і фактів засвідчує, що Центральна Рада не була ані
контрреволюційною (так упродовж десятиліть
стверджувала радянська історіографія), ані зрадницькою. Не була вона й буржуазною. Навпаки,
більшість її членів – соціалісти – намагалися
провадити соціалістичну політику, хоч розуміли
її інакше, ніж більшовики.
Разом з тим Центральна Рада на історичному зламі епох очолила демократичну національно-визвольну революцію, поновила в Україні
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державницьку свідомість і започаткувала процес
побудови незалежної Української держави.
В історії українського парламентаризму діяльність Центральної Ради знаменує його зв’язок
з національним державотворенням, з утворенням
під час національно-визвольних змагань 1917–
1920 рр. представницьких інституцій, які здійснювали державно-владні функції.
У значній мірі завдяки Центральній Раді
український парламентаризм постав як основа,
рушій та певна форма державотворення.
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РУМУНСЬКА ЖАНДАРМЕРІЯ НА БУКОВИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1918-1940 РР.)
Досліджується історико-правові аспекти становлення й організації діяльності жандармерії на Буковині у
міжвоєнний період. Особлива увага звертається на законодавче регламентування, структурну організацію та
кадрове забезпечення жандармерії Буковини у 1918-1940 рр.
Ключові слова: міністр внутрішніх справ Румунії, генеральний інспекторат, жандармерія, сільська поліція, каральний орган, закон, декрет, охорона громадського порядку, префект, повіт.

Постановка проблеми. У системі румунських каральних органів, які діяли на Буковині в
1918-1940 рр. особливу роль відігравала сільська
поліція – жандармерія. Потреба у вивченні даної
проблематики зумовлена відсутністю в сучасній
історико-правовій науці спеціальних праць, в яких
висвітлювалася би специфіка організації та діяльності жандармерії на Буковині як органу контролю
за дотриманням правопорядку та втіленням у життя державної політики у сільських громадах краю.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Діяльність жандармерії на Буковині в міжвоєнний період малодосліджена. Є лише окремі згадки про жандармерію у працях О. Добржанського
[1] та І. Піддубного [2]. Про діяльність жандармерії у міжвоєнний період згадують і радянські
дослідники історії Буковини, серед яких В. Курило [9] та Г. Піддубний [11]. Вивченням питання організації діяльності жандармерії у міжвоєнний період останніми роками зацікавились і румунські дослідники. Але, на жаль, і в румунській
історіографії також мало уваги приділяється питанням вивчення процесів створення румунської
жандармерії на Буковині [12, 14, 20-22].
Мета статті полягає в історико-правовому
аналізі створення та діяльності румунської жандармерії на Буковині у міжвоєнний період (19181940 рр.).
Виклад основного матеріалу. Із встановленням румунської влади на Буковині у листопаді 1918 р. боротьба зі злочинністю на селі покладалося на жандармерію (сільську поліцію) [1, с.
209; 7, арк. 10; 23, с. 10]. Королівським декретом
№ 1198 було прийнято рішення уніфікувати діяльність жандармерії Буковини із загальнорумунським. Процес створення та діяльності жандармерії на Буковині почав регламентуватися румунським законом від 15 листопада 1918 р. «Про
створення корпусу сільської жандармерії Румунії» [11, с.87; 24, с.87]. Але бажання румунської
влади якнайшвидше розповсюдити свій вплив на
буковинські села та відсутність достатнього кадрового забезпечення жандармського корпусу

краю, зумовило грубі порушення законодавства
про діяльність жандармерії. Наприклад, королівським декретом № 3795/1918 дозволялося пряме
зарахування до жандармського корпусу кандидатів без спеціальної підготовки та навчання, що
було грубим порушенням норм румунського законодавства про жандармерію [8, арк. 1]. Найбільше не вистачало на Буковині офіцерів і унтерофіцерів (як строковиків, так і надстроковиків).
Тому для подолання даної проблеми королівським декретом № 1198 на офіцерські посади було
дозволено зараховувати офіцерів жандармерії,
артилерії, кінноти, інфантерії, які раніше відбували службу в Австро-Угорській імперії. Кандидати на посади лейтенанта та молодшого лейтенанта жандармерії мали бути не старші 30 років,
а на посаду капітана - не старші 35 років. На надстрокову службу в жандармерію зараховувалися
кандидати, які раніше служили в жандармерії,
терміном на п’ять років з правом продовження
служби до виповнення їм 50 років, але кандидат
не мав бути старшим 42 років. Також на зарахування на строкову службу терміном на три роки
до жандармерії мали право діючі унтер-офіцери
кінноти, піхоти та артилерії, не старші 32 років, з
правом на залишення в жандармерії на надстрокову службу при позитивних рекомендаціях від
командування. Унтер-офіцери для зарахування
до жандармерії також мали подавати довідки про
стан здоров’я, мати початкову освіту, зріст не
менше 160 см. та довідку від префектури про морально-етичну поведінку.
Жандармам заборонялося відбувати жандармську службу, незалежно від рангу, у місцевостях, де вони мали власні інтереси та родинні
зв’язки, їм заборонялося займатися будь-яким
видом комерційної діяльності. Заробітні плати
для офіцерів установлювались у межах, передбачених бюджетом, але вони ні в якому разі не могли бути менші, ніж заробітні плати в інших родах військ. Заробітна плата старших унтерофіцерів для Буковини залежно від рангу в перші
роки після анексії була встановлена у розмірах
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від 318 до 366 лей (636 – 732 у кронах), для молодших унтер-офіцерів заробітна плата коливалася залежно від рангу та посади від 270 до 294
лей (540 – 588 у кронах), а сержант-інструктор
мав заробітну плату у розмірі 246 лей (492 крони). Жандармам було гарантовано утримання
(забезпечення житлом) в місцях проходження
служби, оплата відряджень і транспортних витрат, а також право на пенсійне забезпечення.
Командував жандармерією у перші дні зі
встановленням румунського панування на Буковині лейтенант (локотінент) Дан Раду. А у грудні
1918 р., подальшу організацію жандармерії на
Буковині Міністерством внутрішніх справ було
покладено на підполковника Стерче, чим він займався до грудня 1919 р.
26 квітня 1919 р. для ефективнішого забезпечення правопорядку було утворено окремий
жандармський батальйон для Буковини [14, с.
152]. 1 травня 1919 р. королівським декретом №
1695/1919 він був частково реорганізований у
батальйон жандармерії «Молдова» [23, с. 70]. На
нього покладався обов’язок здійснення поліцейських повноважень на всій території Буковини.
Батальйон складався з чотирьох жандармських
рот (вони були дислоковані у Сторожинцях, Чернівцях, Кимпулунзі-Молдавському та Радівцях)
та однієї роти забезпечення, 25 відділів, та 206
жандармських постів [5, арк. 5; 14 с. 143]. Усього
до жандармського батальйону «Молдова» входили 21 офіцер та 1258 жандармів [12, с. 43; 13, с.
102-103]. 15 листопада 1920 р. жандармський батальйон «Молдова» був реорганізований у десятий
жандармський полк [23, с. 70; 6, арк. 12, 15]. У
1921 р. він був включений до другої жандармської
бригади (всього їх у Румунії було три). До складу
десятого Чернівецького жандармського полку входили Чернівецька, Сторожинецька, Радівецька,
Кимпулунзька, Дорогойська, Хотинська та Бістрицька роти жандармів [14, с. 153]. Невелика реорганізація жандармерії на Буковині відбулася також у
січні 1921р королівським декретом № 4891/1921,
коли діючі там батальйони жандармерії перетворилися у полки (regimente) [14, с. 144].
Основними завданнями жандармського корпусу Буковини були забезпечення внутрішньої
безпеки краю, запобігання та протидія терористичним актам, спрямованим проти військових,
національних лідерів і представників державного
апарату управління, боротьба з економічним
шпіонажем і антирумунською політикою.
Характерною рисою розвитку жандармерії
Румунії та Буковини є кількісне її зростання,
особливо в перше десятиліття після анексії краю.
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Так, якщо на 1 квітня 1920 р. у Румунії налічувався 27401 жандарм, то вже на 1 квітня 1921 р.
жандармський корпус складався із 31057 жандармів [12, с. 51]. Кількісний склад жандармського
корпусу залежав від виділених на його утримання бюджетних коштів. Про це свідчить, наприклад, зменшення жандармського корпусу Румунії
до 30887 осіб у зв’язку з дефіцитом бюджетних
коштів на 1922/1923 рр. [20, с. 85].
Румунська влада велику увагу звертала не
тільки на кількісний склад жандармського корпусу, але й на підготовку кваліфікованих кадрів
для нього. Тому на основі школи для підготовки
жандармів, створеної ще за Австро-Угорської
імперії в Орадії, румунська влада 1 листопада
1919 р. створила там нову школу для підготовки
жандармів [22, с. 20-21]. З 1 вересня 1920 р. вона
була перетворена у школу для підготовки шефів
жандармських постів для всієї держави, ліквідовуючи жандармські школи, які діяли при полках,
ставши єдиною на довгий період для всієї Румунії [12, с. 50; 17, с. 2]. Питаннями підготовки,
освіти, утримання та озброєння жандармерії Румунії займався створений декретозаконом № 119
від 17 березня 1921 р. під керівництвом командувача жандармським корпусом Румунії консультативний комітет жандармерії.
На Буковині професійній підготовці жандармів також надавалася велика увага. Наприклад, підвищення професійного рівня жандармів
краю проводилося щоденно у формі занять з розв'язання практичних завдань з їх діяльності, вивчення законодавства, фізичної підготовки тощо.
Кожної суботи жандарми звітували про свої успіхи перед своїм командуванням. Даний процес
знаходився під постійним контролем Чернівецького регіонального інспекторату жандармерії,
який для забезпечення нормальної діяльності
жандармерії видавав спеціальні директиви тільки
для службового користування, де до дрібниць
описувались, як діяти жандармам у різних ситуаціях [15, с. 106]. Але незважаючи на такі заходи,
жандармами при виконанні своїх обов’язків дуже
часто порушувались гарантовані законодавством
права та свободи громадян. Найбільше на Буковині своїми незаконними діями прославився жандармський полковник Ш. Шкіпор, про якого
говорили, що він перетворив Буковину на африканську колонію. Ш. Шкіпор поводився з людністю, як із «неграми [8, с. 91].
Прийняття нової Конституції 1923 р. змусило внести певні зміни в організацію роботи
жандармерії. У 1923 р. при кожній бригаді жандармів було створено мобільну групу. Також бу-
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ло створено генеральні субінспекторати, а жандармські інспекторати перейменовано у регіональні. Внаслідок даної реорганізації утворилися
три генеральних субінспекторати. До Східного
входив Чернівецький регіональний інспекторат
жандармерії [12, с. 59].
Враховуючи розвиток жандармерії у європейських країнах, румунський парламент 23 березня 1929 р. спромігся прийняти новий Закон
про організацію сільської жандармерії.
Згідно із цим законом та Статутом діяльності сільської жандармерії від 20 липня 1929 р.
сільська жандармерія визначалась як : «військово-організований корпус, створений з метою
стеження у сільських громадах за дотриманням
громадської безпеки та виконання інших покладених законодавством обов’язків із підпорядкуванням Міністерству внутрішніх справ, а також
органам місцевої влади у визначених випадках»
[21, с. 353]. Як військові жандарми були підконтрольні також Міністерству національної безпеки. Цим законом також створено нову організаційну ланку з управління жандармерією із
центром у Бухаресті - генеральний інспекторат
жандармерії [12, с. 52-53].
Закон 1929 р. підпорядкував жандармерію
Міністерству внутрішніх справ з питань, які стосувалися забезпечення громадської безпеки, Міністерству юстиції щодо питань про застосування законодавства, Міністерству війни з питань
організації, озброєння та дотримання військових
регламентів [20, с. 92-93]. Також новим законом
зліквідувалися жандармські бригади та полки, а
роти були перейменовані у жандармські легіони.
Законом 1929 р. про організацію сільської
жандармерії (ст. 31) розширилося її коло повноважень. На неї покладалися завдання із попередження злочинності, забезпечення державної
безпеки, громадського спокою та правопорядку
при проведенні населенням акцій протесту, проведення розслідування злочинів, розшуку злочинців, виконання розпоряджень органів влади, як
центральних, так і місцевих. За невиконання або
неналежне виконання повноважень, покладених
на жандарма, він ніс особисту відповідальність,
крім випадків, коли виконував особливі розпорядження, за законність яких відповідала особа, яка
їх дала. Жандармам суворо заборонялося використовувати вогнепальну або іншу зброю без
достатніх на те підстав. У випадку використання
жандармами зброї та для визначення правомірності цього створювалася спеціальна комісія із
судді, претора тієї місцевості, де це трапилося, та
командувача жандармського легіону.

Служба в жандармерії була стабільною.
Жандарм міг бути переведений у іншу місцевість
лише у випадку просування по службі, за власним бажанням та за спільною згодою із командуванням при службовій необхідності [19].
Служба у жандармерії вважалась однією із
найнебезпечніших професій (це підкреслив у
своєму виступі в румунському парламенті
6 березня 1929 р. депутат Д. Іонеску, вказавши,
що під час Першої світової війни загинуло приблизно 300 жандармів, а від об’єднання Румунської держави 1918 р. -145 жандармів, 22 з яких на
Буковині та Ардялі [20, с. 91]).
Територіальна організація жандармерії складалася з постів, відділів, легіонів, інспекторатів і
генерального інспекторату сільської жандармерії.
Пости жандармів охоплювали від однієї та
більше сільських громад і складалися з одного старшого жандарма поста і підпорядкованих йому
жандармів (до п’яти, хоча законодавством 1918 р.
передбачалося не більше трьох). Пости були пішими, кінними, на велосипедах, мотоциклах або змішаними. Наприклад, у Чернівецькому повіті на
1923 р. налічувалося 27 жандармських постів, але
їх кількість постійно змінювалась [5, арк. 3].
Жандармський відділ складався із жандармських постів, що входили до однієї волості.
Жандармський легіон складався із жандармських відділів одного повіту. Очолював його діючий
офіцер жандармерії у званні капітана або майора.
Управління жандармерією на регіональному рівні покладалося на інспекторат жандармерії. Складався він із декількох жандармських легіонів, а управляв ним підполковник або бригадний генерал за допомогою офіцерів, яких могло
бути від двох до п’яти [16, с. 274].
Загальнодержавне командування жандармерією здійснювалося генеральним інспекторатом жандармерії. Очолювати його міг тільки
представник вищого офіцерського складу із
званням генерала дивізії або бригади. Генеральний інспектор жандармерії призначався королівським декретом за поданням міністра внутрішніх
справ при погодженні із міністром війни.
Для Буковини законом 1929 р. створено
другий інспекторат Чернівецької сільської жандармерії. До його складу входили взвод кадрового забезпечення інспекторату та сім жандармських легіонів (Кимпулунзький, Сучавський, Радівецький, Сторожинецький, Чернівецький, Дорогойський та Байський) [12, с. 55].
Прийнятий у 1929 р. статут сільської жандармерії розширив коло соціальних гарантій діяльності жандармів. Серед них–стабільність не-
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сення служби, рівний доступ до кар’єрного росту, відшкодування збитків, зазнаних у зв’язку з
виконанням своїх обов’язків, право на пенсійне
забезпечення (для унтер-офіцерів воно наставало
за наявності 25 років стажу, або досягнення 50
років незалежно від рангу), спрощено процедури
на отримання дозволу укласти шлюб тощо [19].
Законодавством про жандармерію 1929 р.
встановлювалися нові вимоги до кандидатів, які
бажали служити у жандармерії. Наприклад, для
отримання офіцерської посади лейтенанта кандидат мав бути не старшим 30 років, мати двохрічний стаж служби в діючій армії та отримати
відповідні рекомендації від командування, де
раніше служив. А зарахування до офіцерського
складу жандармерії здійснювалося після закінчення кандидатом офіцерської школи та проходження однорічного стажування, королівським
декретом (переваги мали ліценціати та доктори
права). У деяких випадках дозволялося заповнювати вакансії в жандармському корпусі надстроковиками, які мали мати не більше 25 р. та бути
громадянами Румунії, мати відбуту військову
службу у званні капрала або сержанта, закінчену
початкову чотирирічну школу, відповідні фізичні
дані та поведінку. Для остаточного зарахування
кандидати мали пройти підготовчу школу для
жандармів і рік стажування при жандармських
постах. Жандарми допускалися до виконання
покладених на них повноважень лише після
складання службової присяги [18].
З метою стеження за порядком діяльності
жандармів при жандармських інспекторатах створювалися дисциплінарні комісії. Дані комісії у випадку вчинення жандармами дисциплінарного
проступку могли застосувати до них такі види дисциплінарних стягнень, як усна або письмова догана, заборона залишати казарму, арешт, позбавлення платні на термін до п’яти днів (не могла бути
застосована більше як раз на місяць), позбавлення
волі, переведення на інше місце роботи, усунення
від виконання обов’язків і звільнення.
Румунське законодавство наділило жандармів, які були у званні від шефа патруля до командувача легіоном, повноваженнями представника судової поліції (право проводити самостійно слідчі дії).
Румунським законодавством передбачався
ряд обмежень прав жандармів. Наприклад, жандарми, які знаходилися при виконанні службових
обов’язків, позбавлялися виборчих прав, а для
укладення шлюбу (якщо жандарми були у ранзі
нижчому ніж шеф патруля), вони мали отримати
дозвіл від вищого командування [19].
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З коронуванням на румунський престол у
червні 1930 р. принца Кароля, почалися зміни в
політико-адміністративному житті держави, які
торкнулися також жандармерії [20, с. 98]. Починаючи з 1931 р. стала зменшуватися кількість
жандармського корпусу. Так, на 1 січня 1931 р.
до корпусу сільської жандармерії входило 19070
жандармів, з яких 323 офіцери, 7878 унтерофіцери-надстроковики, 10820-строковики та 49цивільні працівники, що майже наполовину менше, ніж було у 1922 р. [12, с. 56]. Для стабілізації внутрішньополітичної ситуації було взято
курс на відновлення попередньої кількості жандармського корпусу, як гаранта політичної та громадської стабільності на місцях. Так, уже 1 січня
1935 р. кількісний склад жандармського корпусу
налічував 36849 жандармів, з яких 993 були офіцерами. Крім військових, у забезпечені діяльності
жандармерії брали участь цивільні особи, прирівняні до державних службовців, які могли займати
посади тільки на конкурсній основі.
Жандармерія при виконанні покладених на
неї завдань підпорядковувалася наказам міністра
внутрішніх справ, генеральній дирекції поліції,
префекту повіту, примпретору (для сільських громад), регіональному інспекторату поліції, квестурам і комісаріатам поліції тощо [3, арк. 11, 13, 37].
У 30-х роках XX ст. зазнала змін також система підготовки жандармів. Вони для отримання чергового звання або звання офіцера мали
пройти спеціальну підготовку в офіцерській
школі. Зарахування до офіцерської школи здійснювалося за відповідними рекомендаціями та
при успішному складанні спеціального екзамену
на конкурсній основі. Екзамен складався у письмовій формі за спеціальною програмою генерального інспекторату сільської жандармерії, яка
містила питання про діяльність жандармерії у період мобілізації, структуру поліцейських органів Румунії та європейських країн, із соціології злочинності, структури та діяльності пенітенціарних
установ, політичних питань діяльності держави
тощо. Також обов’язковим (особливо для офіцерського складу жандармерії) було знання іноземних
мов. Навчання у спеціальних школах офіцерів жандармерії тривало десять місяців, але перед тим
кандидати мали закінчити офіцерську школу та
здобути, як мінімум, диплом бакалавра. Особливу
роль у підготовці офіцерів відігравала відкрита у
1932 р. під патронатом командувача генеральним
інспекторатом сільської жандармерії бригадного
генерала К. Думітреску офіцерська школа, яка
вважалась однією із найкращих тоді у Європі.
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У випадках кадрового недоукомплектування жандармерії міністр внутрішніх справ за погодженням із Міністерством національної безпеки міг зараховувати до жандармського корпусу
військовослужбовців. Королівським Декретом
№1649 опублікованим у «Monitorul Oficial» від
16.05.1931 р., піхотинські полки жандармерії та
жандармські батальйони, які з 1921 р. знаходились у підпорядкуванні Міністерства війни, перейшли під командування Генерального інспекторату жандармерії з підпорядкуванням Міністерству юстиції. Серед таких, що перейшов під
нове командування, був четвертий жандармський
батальйон, розташований у Чернівцях, а всього в
Румунії на той момент діяло 11 батальйонів. До
батальйону входило приблизно 25-30 офіцерів,
20-25 унтер-офіцерів надстроковиків і приблизно
1000 жандармів. У 1932 р. в Чернівецькому батальйоні служило 1020 жандармів [20, с. 100].
За якістю підготовки жандарми Буковини були
одними із найкращих у Румунії. Про це свідчить проведені у першій декаді жовтня 1932 р. військові навчання серед жандармів, у яких узяв участь четвертий Чернівецький жандармський полк. Він був одним
із найбільших за кількістю учасників навчань і найкраще показав себе [20, с. 101].
Нові зміни в організації жандармерії внесла
адміністративна реформа 1938 р., коли було
створено десять жандармських інспекторатів, що
отримали назву області (цинута), де вони знаходилися. Так утворився Сучавський регіональний
інспекторат жандармерії із центром у Чернівцях,
структурними підрозділами якого стали жандармські легіони, розташовані у Чернівцях, Сторожинці, Радівцях, Кимпулунзі, Сучаві, Дорогої та
Хотині [12, с. 60].
З метою централізації управління поліцейськими органами законом від 20 червня 1938 р.
була зроблена спроба передати поліцію міських
громад повітів під командування жандармських
легіонів без проведення кадрових змін. Але тривало це недовго, до 18 лютого 1939 р., коли вищевказаний закон був скасований.
Складна міжнародна ситуація, що склалась
у світі та внутрішньополітична нестабільність
усередині держави на початку 1939 р. примусила
парламент Румунії прийняти 3 червня 1939 р.
новий закон про організацію жандармерії, який
опублікований у «Monitrul Oficial» № 126 від 5
червня 1939. Даний закон уже визначав сільську
жандармерію як військове формування, створене
з метою забезпечення державної безпеки у сільських громадах, охорони правопорядку, виконання нормативно-правових актів, як у мирний

час, так і під час війни. Було здійснено нові реорганізаційні зміни корпусу жандармерії (командування жандармським корпусом, бригади центрів
жандармської підготовки, командування школами
для підготовки офіцерів, 10 жандармських полків,
один жандармський полк піхотинців у Бухаресті та
головне управління із забезпечення).
Закон 1939 р. вніс зміни і у порядок організації управління жандармами встановивши, що
постами мають право командувати жандарми у
ранзі не нижче старшини, а всі легіони у межах
області утворювали жандармський полк, який
міг очолювати офіцер у званні не нижче полковника або підполковника. Офіцерами та унтерофіцерами могли бути призначені кандидати, які
мали закінчені відповідні профільні жандармські
школи. Також унтер-офіцери мали бути етнічними румунами, мати зріст не менше 165 см. та
пройдене двохрічне стажування.
У даний період почали створюватися добровільні легіони жандармів, які потім перетворилися у добровільні школи з підготовки жандармів. Навчання у них тривало рік, закінчувалося
складанням іспиту, після чого найбільш здібні
могли продовжити навчання у жандармських
школах, а решта направлялися на проходження
служби [12, с. 60].
З початком другої світової війни була інтенсифікована діяльність жандармерії, яка мала
забезпечувати правопорядок, брати участь в охороні кордонів та боротьбі зі «шпигунством». Починаючи з 1 вересня 1939 р., спочатку під виглядом військових навчань було проведено тотальну
мобілізацію, зокрема до жандармерії. Було складено військові плани з оборони країни у випадку
війни, в яких захист кордонів Буковини покладався на жандармерію.
Але міжнародна ситуація, яка склалася навколо Румунії, та оголошений їй ультиматум наприкінці червня 1940 р. з боку Радянського Союзу змусили румунську владу залишити Буковину
та провести термінову евакуацію представників
органів місцевої влади на підставі королівських
розпоряджень від 28 червня 1940 р. № 5688 та
№5755. На підставі даних розпоряджень було проведено й евакуацію жандармерії: Чернівецький
«легіон» був передислокований у Радівці, Хотинський – у Дорогой, Сторожинецький – у ГураГуморулуй, четвертий батальйон та 10 полк – до
Ватра Дорней. Під час евакуації забезпечення правопорядку на Буковині покладалося на жандармів.
Висновки. Функціонування жандармерії на
Буковині у міжвоєнний період характеризується
створенням потужного, добре організованого
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карального апарату. Характер і пріоритети в діяльності румунської жандармерії у 1918-1940 рр.
визначалися сутністю встановленого у державі
політичного режиму, а завдання охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю
вирішувалися в контексті головної мети – зміцнення авторитету державної влади на місцях, забезпечення втілення у життя політики румунізації населення анексованих територій у листопаді
1918 р. тощо. Для досягнення поставленого завдання жандарми наділялись румунським законодавством широким колом адміністративнокаральних повноважень, нерідко якими вони
зловживали, допускаючи свавілля та жорстокість, особливо, щодо сільського населення анексованих Румунією територій.
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I.G. Toronchyk
Romanian Gendarmerie in Bukovyna During the Interbellum Period (1918-1940)
Summary
In the present article historical and legal aspects of the establishment and management of gendarmerie
in Bukovyna during the interbellum period are examined. Special attention is paid to the legislative
regulation, structural organization and staff assistance of the gendarmerie in Bukovyna in 1918-1940.
Key words: General Inspectorate, gendarmerie, rural police, punitive authority, law, decree, protection
of public order, prefect, district.
И.Ж. Торончук
Румынская жандармерия на Буковине в межвоенный период (1918-1940 гг.)
Аннотация
Исследуются историко-правовые аспекты становления и организации деятельности жандармерии
на Буковине в межвоенный период. Особое внимание обращается на законодательное регламентирование, структурную организацию и кадровое обеспечение жандармерии Буковины в 1918-1940 гг.
Ключевые слова: генеральный инспекторат, жандармерия, сельская полиция, карательный орган, закон, декрет, охрана общественного порядка, префект, уезд.
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ОРГАНИ РАДЯНСЬКОЇ ПРОКУРАТУРИ У ПРОВЕДЕННІ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ
КАМПАНІЙ, МІСЦЕВИХ ПОЧИНІВ, ІНІЦІАТИВ
(НА МАТЕРІАЛАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ, 1944-1953 РР.)
На основі архівних матеріалів розглянено участь працівників радянських органів прокуратури у проведенні загальнодержавних кампаній, місцевих починів, ініціатив у Західній Україні в післявоєнне десятиріччя
(1944-1953 рр.)
Ключові слова: радянська прокуратура, політичні кампанії в СРСР, зловживання владою.

Постановка проблеми. У сучасному українському суспільстві все ще відчутні настрої ностальгії за радянським минулим. У колишньому
СРСР будь-який громадянин зберігав такий суттєвий засіб впливу на чиновника-бюрократа, недобросовісного правоохоронця чи самодураначальника, як звернення у відповідну партійну
інстанцію. Партійні комітети на підприємствах і
установах, а також райкоми, обкоми, ЦК комуністичної партії охоче брали на себе роль позірного
захисника інтересів «маленької людини». Власне
на цьому і будувалося обґрунтування особливої –
«керівної і спрямовуючої» – ролі комуністичної
партії в радянському суспільстві, закріплене статтею 6 загальносоюзної Конституції. Однак втручання партійних органів у безпосередню роботу
державних інституцій, зокрема й прокуратури, далеко не завжди було конструктивним.
Ступінь наукової розробки проблеми. Історія радянської прокуратури в Україні, зокрема й питання наслідків її прямої підпорядкованості управлінським структурам правлячої комуністичної партії,
більшою чи меншою мірою цікавили багатьох науковців радянського і пострадянського часу, таких як
І. Білас, М. Бурбика, В. Єременко, Ю. Киричук, В.
Клочков, В. Кравчук, П. Михайленко, М. Поліковський, О. Сухонос та ін. Разом з тим ніхто з дослідників
питання не розглядав окремо історичний досвід післявоєнної Західної України, де об’єктивно існували
чи не найбільші можливості для партійного втручання в діяльність органів прокуратури під зручним приводом «боротьби за соціалістичні перетворення».
Мета статті – проаналізувати практику втручання партійних інстанцій у роботу державного
органу – прокуратури, а також дати цьому втручанню належну політичну та правову оцінку.
Виклад основного матеріалу. Ідеологічні
кампанії, ініційовані вищим керівництвом радянської держави або розпочаті на місцевому рівні з
подачі компартійного органу, були постійним і невід’ємним атрибутом радянської моделі держави і
права. Останніми кампаніями такого роду стали дві
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андроповські – боротьби з нетрудовими доходами
та з порушеннями трудової дисципліни, а також
горбачовська, спрямована проти пияцтва й алкоголізму. В основі ідеологічної кампанії зазвичай була
абсолютно раціональна думка про необхідність
подолання того чи іншого «ганебного» явища, нібито категорично не сумісного з нормами соціалістичного суспільства. Проте практично у кожному
випадку, за визначенням відомого російського політика, «хотіли, як краще, а виходило – як завжди».
Будучи складовою радянського державнопартійного апарату, прокуратура не могла залишатися осторонь від комуністичних суспільних ініціатив.
Це було небезпечно для працівників прокуратури,
оскільки будь-яка самостійна думка тут сприймалася
як виклик. З іншого боку, практично всі кампанії
проходили з грубим порушенням навіть суто формальних мірок радянської законності. Правляча партія
вимагала від каральних органів найрішучішого викриття віртуальних злочинців і зловмисників, показових процесів над ними. Тож прокуратура ніби опинялася між двома вогнями, де надалі усе залежало від
особистих якостей і порядності працівника.
Простежити всі аспекти проблеми доцільно
на конкретних прикладах – загальносоюзної, республіканської та обласної (Львівська область)
кампаній такого роду. Так, 14 квітня 1948 р. вийшла Постанова Ради Міністрів СРСР «Про посилення боротьби з проникненням приватника в
кооперацію і підприємства місцевої промисловості». Генеральний Прокурор Союзу РСР видав
відповідний Наказ № 93, виконання якого було
покладене на місцеві прокуратури.
25 травня 1948 р. прокурор Львівської області Прокопенко провів оперативну нараду за
участю свого заступника Омельчука, двох начальників відділів Комаренко і Каушанської та всіх
керівників районних прокуратур. У своєму виступі обласний прокурор констатував, що уже
притягнуто до відповідальності 33 особи, «однак
робота по боротьбі з лже-артілями проводиться
недостатньо» [2, а. 1]. Він також додав, що «су-
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дові процеси за даного роду справами мають бути показовими». Того ж дня заступник прокурора
республіки Державний радник юстиції 3 класу
Нощенко надіслав обласним прокурорам розпорядження за № 06/13, де ставив завдання максимально активізувати роботу. Зокрема, вимагалося «на виконання наказу генерального прокурора
СРСР № 93 і цієї вказівки надати доповідь у прокуратуру УРСР до 20/VI.–48 року без усякого
нагадування» [Вк. док., а. 5–6].
Проте у червні кампанія не завершилася, а
лише набирала обертів. Схоже, львівські власті (не
тільки прокуратура, але й райфінвідділи) не зовсім
зрозуміли політику партії та Уряду. Тож республіканський прокурор Р. Руденко 27 вересня 1948 р.
своїм циркуляром за № 2/1275 вирішив підштовхнути обласного прокурора до активізації зусиль:
«за наявними в прокуратурі УРСР відомостями,
органи прокуратури Львівської області незадовільно виконують указану постанову і наказ Генерального прокурора СРСР № 93. Матеріали, передані
фінорганами, дуже сповільнено розслідуються
прокурорами, а приватники й особи, винні, що допускають проникнення їх до кооперативних і державних підприємств, залишаються непокараними».
Завершувався циркуляр грізною вказівкою: «3.
Осіб, винних у затягуванні розслідування цих матеріалів(,) покарайте» [Там само, а. 13, 14].
За кілька днів у наглядовій справі з’являється документ з гротескною назвою «Список
осіб, переданих Львівським міськфінвідділом
прокурорам міста Львова» [Там само, а. 17–18].
До проскрипційних списків включили півтора
десятка керівників нижчої ланки – завідуючих
швейними, шевськими та художніми майстернями райпромкомбінатів: 2-х передали міському
прокурору, 8-х – прокурору Червоноармійського
району, 1-го – прокурору Шевченківського, 3-х –
Залізничного. Укладачі документа, аби надалі
вберегти себе від партійної критики, навіть помістили дві додаткові графи: «дата передачі» та
«дата нагадування поіменно міськфінвідділом».
Першим під роздачу доган потрапив прокурор Сталінського району м. Львова Портенко.
Він рапортував, що перевірив списки приватників (7 прізвищ), наданих йому обласною прокуратурою 2 липня 1948 р. «Всі акти були нами
перевірені і грубих порушень не виявлено. Мають місце випадки (…) прийому в ремонт взуття
1–2 пар без оформлення квитанціями чи наявності в майстернях товару на 1–2 пари верхів на
взуття» [Там само, а. 22].
Портенкові спочатку по-дружньому вказали, що він недопрацьовує. Але той продовжував

наполягати на своєму, надавши акти 19 перевірок. Результати – мізерні: «По акту годинникарської майстерні Облкоопінсоюзу Сазонов М.І –
за одне скло, вставлене до годинника без квитанції; 2. По акту шевської майстерні артілі «5 грудня» Райхман Є.Ш. – за невказування у квитанції,
з чийого матеріалу виконується замовлення. За
відсутність розписки в отриманні замовлення».
До розряду виявлених порушень потрапили
зокрема й «8. По шевській майстерні артілі «Червоний Електрорадист» Багачев А.М. – дрібний інструмент належить майстрам». Проте у більшості
випадків порушень, навіть такого роду, не виявлено зовсім [Там само, а. 24–27]. Частина перевірених районною прокуратурою артілей мала у своїй
назві скорочення «-ін», тобто складалася з інвалідів, значний відсоток яких втратив здоров’я на
фронтах війни. Відчувалося, що садити цих людей
за грати за копійчані порушення фінансової дисципліни прокурор Портенко не вважає за можливе.
На документі каліграфічним почерком заступника обласного прокурора Омельченка виведена
резолюція: «Прокурор т. Портенко сам себе висік
різками. Взиває про допомогу, споглядаючи, допустив у цій важливій справі самоплив і поверхневі
перевірки. Його доповідь перенасичена не потрібними шпаргалками, втерли окуляри і поклали відповідальність на (обласну. – Авт.) прокуратуру,
прикриваючи власну бездіяльність суцільним шумовинням» [Там само, а. 25].
Після такого прочухана, отриманого районним прокурором Портенком, його колеги вимушено активізувалися. Проте й це, схоже, не
принесло очікуваного властями результату.
Обласний прокурор Прокопенко рапортував Прокурору Української РСР т. Руденку, що:
«З моменту видання постанови Ради Міністрів
Союзу РСР за № 1229 від 14.IV. 48 року «Про
проникнення приватників у промкооперацію і
установи місцевої промисловості» по 1 жовтня
1948 р. фінансовими органами передано в органи
прокуратури Львівської області 130 матеріалів на
приватників, що працювали під вивіскою державних підприємств, і на службових осіб, які сприяли приватникам у проникненні в промкооперацію та місцеву промисловість. За матеріалами,
які надійшли від фінорганів, (прокуратура) проводила відповідні перевірки і за 17 матеріалами
порушено 17 кримінальних справ на 25 осіб. Більша частина порушених справ слідством закінчена, справи направлені в суди і звинувачені засуджені». Далі перечислювалися найбільш резонансні справи, які, на нашу думку, викликали б
увагу прокуратури й без розгортання кампанії
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«по боротьбі» [Там само, а. 55–58]. Створюється
враження, що й обласний прокурор Прокопенко
негласно поділяв думку свого підлеглого Портенка про необхідність стримування репресії.
Звичайно, така свідома позиція могла б
обернутися неприємностями, але загальносоюзна
кампанія уже потроху видихалася. Останній документ справи – лист обласному прокуророві
Прокопенку – датований 28 лютого 1948 р. [Там
само, а. 89–90], після чого увага компартійних
органів і залежних від них прокурорських структур переключилася на щось інше.
Кампанії бували не лише загальносоюзними,
але й республіканськими чи навіть обласними. І в
кожному такому випадку прокуратура вимушено
підставляла плече партійним ініціаторам.
Приміром, у масштабах республіки в 1948
р. здійснювалася кампанія на виконання Постанови Ради Міністрів УРСР № 332–10-с від 10.03.
1948 р. «Про посилення боротьби з самогоноварінням». За її підсумками прокуратурою Львівщини був підготовлений спеціальний огляд [3].
Указувалося, що лише за 1-й квартал 1948
р. передано до суду 253 кримінальних справи, за
якими притягнуто до відповідальності 263 чол.
З цього числа 98 підсудних отримали різні терміни (від 1 до 10 років) позбавлення волі й тільки
один був виправданий [Вк. док., а. 206]. У порядку профілактичної роботи працівники районних прокуратур і судів робили доповіді для населення з роз’яснення ступеня покарань за варіння
самогону і спекуляцію ним. У документі хвалять
роботу районної прокуратури Яворівського району, де райпрокурор юрист 1-го класу т. Хорольський забезпечив 100% участь у судових
засіданнях за вказаними справами [Там само, а.
206], а також районного прокурора Рава-Руського району Барладима [Там само, а. 207].
Далі в документі вказується, що «однак
мають місце випадки (…) коли замість притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що
займаються самогоноварінням у виді промислу,
до них застосовуються штрафи (…) Прокурори
районів не опротестовують ці вироки в порядку
нагляду за м’якістю. Усього по області за 1-й
квартал винесений один протест прокурором
Краснянського району – юристом 1-го класу Давидовим на м’якість вироку за справою Маліновського М.М. Більше протестів не виносилося» [Там само, а. 208].
Автор Огляду, виконуючий обов’язки прокурора Львівської області молодший радник юстиції І. Омельчук, категорично вимагає від підлеглих: «Кожному прокурору необхідно засвоїти
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поставлене завдання по боротьбі з самогоноварінням (…) в судових засіданнях добиватися суворої міри покарання, пов’язаної з позбавленням
волі та конфіскацією майна. Опротестовувати в
касаційному порядку усі справи, за якими винесені вироки, що за своєю м’якістю не відповідають здійсненому злочину» [Там само, а. 209].
Проте з часом і ця кампанія була згорнута, й до
питання у такій жорсткій редакції партія (і прокуратура) знову повернулися аж у 1985 р.
Прикладом кампанії місцевого масштабу
може служити боротьба зі злочинністю серед
глухонімих, ініційована Львівським обласним
комітетом КП(б)У наприкінці 1948 р. 28 грудня
заступник прокурора Львівської області молодший радник юстиції І. Омельчук підготував для
першого секретаря обкому І. Грушецького спеціальну Доповідну записку [1] з цього приводу.
З документа довідуємося, що прокуратура
Сталінського району м. Львова провадила в 1948
р. 2 справи проти глухонімих. Першу – проти
якогось О.М. Погорєлова, який у черзі за заробітною платнею завдав ножових поранень двом
робітникам. Другу – проти працівниць комбінату
№1 Пяцко, Ілінецької та Кузнєцової, звинувачених у розкраданні постільної білизни на суму
32.100 руб. Прокуратура Шевченківського району міста – справу якогось Васильєва-Давидова,
який скуповував і перепродавав на ринку чоботи,
використовуючи шахрайський прийом заламування пачок з грішми. Також 9-й відділок міліції
м. Львова в травні 1948 р. розслідував справу
групи з трьох глухонімих, які здійснили крадіжку із житлового приміщення за адресою Б. Хмельницького, б. 107, кв. 3. Ось і все.
Ці чотири справи ніяк не були пов’язані між
собою, проте, схоже, секретар обкому дав прокуратурі чітку вказівку «покінчити з глухонімими злочинцями». У підсумку І. Омельчук рапортував про
таке: «З метою активізації в подальшому боротьби
зі злочинністю серед глухонімих прокуратурою
області здійснено таке: 1. Дані вказівки всім міськрайпрокуратурам області про посилення боротьби
зі злочинністю серед глухонімих, негайне завершення розслідування за справами цієї категорії, що
перебувають у провадженні органів міліції і прокуратури. 2. Забезпечити участь прокурорів у розслідуванні справ та участі в суді як представників
державного звинувачення. Здійснювати в касаційному порядку оскарження вироків про необґрунтоване виправдання чи винесення вироків з м’якою
мірою покарання. 3. Кримінальним розшуком і
ВБРСВ УМ МВС м. Львова намічені оперативні
заходи з розкриття та затримання осіб, що займа-
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ються виготовленням і спекуляцією листівками,
крадіжками і хуліганством» [Вк. док., а. 138]. На
цьому й ця кампанія й закінчилася.
Висновки. Втручання партійних і державних органів у поточну роботу прокуратур, зумовлене потребами тієї чи іншої ідеологічної кампанії, як правило, було не конструктивним. Фактично від прокуратури вимагали – на угоду вимозі політичного моменту – посилити репресію в
певній галузі економіки чи суспільного життя.
По суті мова йшла про брутальне нехтування
навіть вельми акцентованою «соціалістичною
(або – радянською) законністю». Особливої гостроти вказаній проблемі надавала та обставина,
що ініціювати чергову безглузду кампанію (як-от
боротьба зі злочинністю глухонімих) могла навіть верхівка обласної партійної організації.
Різноманітні ідеологічні кампанії завдавали
значної шкоди діяльності прокуратури. Вони відволікали працівників від планової роботи, підштовхували їх до фабрикування «дутих» справ
тощо. Слухняне виконання вказівок партії давалося взнаки і суспільному авторитету прокуратури, що не могло не розумітися самими прокурорськими працівниками. То ж у певних випадках
(районний прокурор Портенко) міг спостерігатися навіть пасивний опір.
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Аннотация
На основании архивных материалов рассматривается участие сотрудников советской прокуратуры в проведении общегосударственных кампаний и местных починов и инициатив в Западной Украине в послевоенное десятилетие (1944-1953 гг.)
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Розглядається розвиток теорії й аналізуються особливості розуміння ідеї суверенітету в конституційноправовій думці західних держав ХІХ - початку ХХ століття. Розкриваються дискусійні питання в розумінні суб'єктів і змісту поняття суверенітету.
Ключові слова: держава, державна влада, державний суверенітет, народний суверенітет, національний суверенітет.

Постановка проблеми. Ідея суверенітету,
незважаючи на свою більш ніж чотирьохсотлітню історію, залишається затребуваною й актуальною для будь-якої держави. На її основі розвивалася державність у всіх сучасних країнах світу
та створювалася система міжнародних відносин і
міжнародного права. Незважаючи на те, що сьогодні категорія «суверенітет» відтворена у конституційних актах майже всіх держав світу, в
теорії триває критика боденівської моделі суверенітету, яку продовжують приміряти до сучасних
державно-правових відносин, не припиняються
дискусії щодо змісту суверенітету сучасних держав, обгрунтовуються тези про застарілість ідеї
суверенітету, про його «розпиленість» і «скутість»
у зв’язку з розвитком глобалізаційних процесів.
Така дискусійність ідеї суверенітету зумовлена відбиттям у ній тих суспільно-політичних умов і
процесів, у яких розвивалася і продовжує розвиватися державність різних країн світу.
Ступінь наукової розробки. Історія розвитку ідеї суверенітету в часовому вимірі досить
тривала, а в науковому - налічує велику кількість наукової літератури з теорії та історії держави і права, історії політичних і правових
учень, конституційному праву та міжнародному
праву. Питанням розвитку ідеї суверенітету в
політико-правовій і конституційно-правовій думці західних держав особливу увагу приділяли
такі вчені: М.Палієнко, Г.Єллінек, П.Новгородцев,
А.Градовський, М.Лазаревський, А.Есмен, А.Дайсі, Я.Магазинер, Й.Лєвін, В.Шевцов, В. Дорогін.
Серед сучасних українських та російських дослідників суверенітету можна назвати В.Погорілка,
В.Шаповала, О.Ярмиша, А.Селіванова, А.Георгіцу, Ю.Тодику, О.Тодику, О.Скакун, Ю.Волошина,
В.Людвіка, Г.Федущак-Паславську, М.Марченка,
Л.Мамута, В.Чіркіна, М.Грачова, О.Мойсеєва,
В.Горюванова та багатьох інших.
Мета статті – з’ясування особливостей розуміння ідеї суверенітету в конституційно-правовій думці західних держав ХІХ – початку ХХ
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століття і виявлення найбільш дискусійних питань теорії суверенітету.
Виклад основного матеріалу. Політикоправова думка початку ХІХ століття, увібравши
ідеї Ж.Бодена, Т.Гоббса, Ж.-Ж.Руссо, Д.Локка,
Ш.-Л. Монтеск’є про суверенітет як верховенство влади в державі, що належить монарху або
народу, про абсолютність чи обмеження суверенітету, про зміст обмежень суверенітету і зміст
верховенства влади, зумовила виникнення нових
підходів до розуміння держави і суверенітету.
Один з них представлений німецькими вченими
І.Кантом, Й.Фіхте, Г.Гегелем.
Німецька політико-правова думка в ХІХ
столітті розвивалася на ґрунті необхідності
розв’язання двох важливих проблем: досягнення
національної єдності та демократизації державно-правового ладу. Розв’язання цих проблем
означало створення ідеальної, розумної держави.
Теоретичне підґрунтя для неї закладає І.Кант.
У його розумінні влада держави – це загальна
воля, представлена трьома особами. Законодавча
влада, яка належить об’єднаній волі народу, верховна влада. Виконавчу владу уособлює правитель, який править по закону. Судова влада
постає в особі судді, який править по закону [6,
с.398]. Суверенітет у І.Канта належить не тій чи
інші особі, але розуму, який приписує будь-якій
особі в державі свої закони. Суверенітет належить об’єднаній волі всіх, але саме тому, що така
об’єднана воля найбільше виражає принцип розуму й автономії волі. Не народ як сума окремих осіб
є творцем і охоронцем права, а суспільна справедливість, як вираження спільного розуму й автономії волі. У міжнародних відносинах держава у
І.Канта є єдиним цілим - моральною особою.
Так само, як Кант, Й.Г.Фіхте розглядає
державу «розуму» та досліджує державний
устрій, якого вимагає «розум». Фіхте – один з
перших, ще на початку ХІХ століття, виказує
ідею, яка сьогодні знаходить усе більше прихильників у наукових юридичних колах, - ідею про
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суверенітет особи. Цього вченого можна назвати
засновником теорії суверенітету особи. Свою
теорію суверенітету особи Й.Г. Фіхте розвиває в
ранніх ученнях про державу. Право у вченого є
вираженням зовнішньої свободи індивіда, а
остання є корінним його правом. Тому єдиним
законодавцем тут виступає лише власна розумна
воля людини. У публічно-правовій сфері людина
виступає співучасником верховної влади, співучасником суверенітету, а у своїй приватній сфері не підданим, а вільною людиною. Волю держави утворює сума всіх індивідуальних воль.
І кожна окрема воля є єдиним законодавцем.
Метою держави є забезпечення власності, прав і
свобод індивіда. Пізніше, у «Вченні про державу»
(1813 року), Фіхте полишає позиції крайнього індивідуалізму і розглядає державу як політичний
союз, утворення якого зумовлено не особистими
людськими інтересами, а верховним розумом, Богом для здійснення морального ідеалу та виховання людства. Як і І.Кант, Й.Г.Фіхте відходить від
ідеї народного суверенітету і стає прихильником
ідеї суверенітету розуму, ідеальної держави розуму. У нього в праці «Закрита торгова держава»
(1813) вживається термін «юридична держава».
Вчення Й.Г.Фіхте цікаве ще і тим, що у
нього ми знаходимо ідеї нації та національного
суверенітету. Вчений намагається дослідити, що
об’єднує націю. Він розглядає такі поняття, як
«національне багатство», «національний добробут». У «Промові до німецького народу» (1808)
Й.Г.Фіхте говорить про ідеї народної єдності та
національності. Єдність народу у нього створюється спільною історією, мовою, правами й образом мислення. Він, як і Кант, ратує за мир і справедливість у відносинах між державами, за створення міжнародної організації, яка би підтримувала такі відносини. А національне відродження
своєї країни він пов’язує з її соціальним оновленням: зі створенням єдиної централізованої
німецької держави, яка має стати «національною
державою», з проведенням внутрішніх перетворень
на буржуазно-демократичній основі і починає розглядати державу як союз, що є вираженням історично розвиненої національної єдності та культури.
Відомий німецький учений Г.Гегель, розвиваючи ідеї І.Канта, ще більше зв’язав суверенітет з державою як моральною особою, що незалежить від утворюючих її індивідів. Основне
визначення держави він бачить у субстанційній
єдності, ідеальності всіх її моментів. Він вважає,
що «в суверенітеті всередині держави є ця ідеальність, оскільки момент духа і його дійсності,
держави, розгорнені у своїй необхідності та іс-

нують як її члени… Держава володіє в цьому
визначенні індивідуальністю, яка є суттєво індивід, а в особі суверена – дійсний безпосередній
індивід» [2, с.431]. Суверенність як «ідеальність»
держави, ідея єдності всіх її моментів являє собою, на думку Г.Гегеля, суб’єктивність, індивідуальність держави, абстраговане самовизначення волі, якій належить вище рішення. У розумінні вченого, відносини держав між собою мають
будуватися на принципі їх ідеальності, їх суверенітету, їх власної абсолютної волі. Ця воля самовизначальна і суверенна, вона містить у собі момент останнього рішення (в особі монарха) і все
в державі приводить до органічної єдності. Ця
ідеальна єдність, особистість держави знаходить
своє втілення тільки у волі монарха. Гегель критикує демократичну ідею народного суверенітету
і вважає її великою помилкою. На його думку,
про суверенність народу можна говорити, якщо
розуміти під народом саму державу, але не можна протиставляти суверенітет народу суверенітету монарха, оскільки народ без монарха – це лише бесформена маса, з монархом же пов’язана
вся будова і єдність держави [1, с.456]. Ідеї
І.Канта, Й.Г.Фіхте, Г.Гегеля закладають ідеалістичну теорію суверенітету держави.
Крайнощі французької революції відгукнулися в європейськй політико-правовій думці кінця ХVIII початку XIX століття відновленням
ідеї божественного походження влади і висуванням принципів порядку і влади державного цілого та негативним ставленням до договірної теорії держави, запереченням ідей народного суверенітету і народовладдя. У ці часи активно піддаються критиці ідеї невідчужуваних прав людини, ідеї рівності і свободи, що проголошувались революцією. Розвиток монархічних ідей
повертає до життя абсолютистську теорію монархічного суверенітету, яка ґрунтується на теократичних засадах. Зазначені принципи в ті часи,
як стверджує М.Палієнко, розвивалися письменниками консервативного історичного напрямку,
такими як, Бьорк в Англії та Генц у Німеччині,
та історичною школою права в Німеччині і теократами реставраційної епохи: французами СенМартеном, Де-Местром, Де-Бональдом, німцями
Мюллером і Ярке, італійцями Леонарді й Тапареллі, Галлером у його патримоніальній теорії
держави, в утилітарному демократичному ученні
Бентама, в його «анархічних софізмах» і «трактаті про уряд», письменниками еклектичного і
примирливого напрямку, в яких історичний напрямок політичної думки поєднувався з раціоналізмом [8, с.229].
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У ХІХ столітті паралельно з реакційними
вченнями розвиваються ліберальні індивідуалістичні вчення і конституційна доктрина. Знову
постає питання про політичні та громадянські
права людини, гарантії їх захисту від посягань
влади. Ліберальна політико-правова думка негативно ставиться до ідей абсолютизму, як монархічного, так і народного, заперечуючи принцип
народного суверенітету, в цілому виступає проти
ідеї необмеженого суверенітету. Проти принципу
абсолютного суверенітету, зокрема безмежності
народного суверенітету, спрямоване вчення Бенджамена Констана. Свої погляди на питання політики, влади і держави, дослідник виклав у праці «Курс конституційної політики» (1820). В основі теоретичних конструкцій Констана - проблема індивідуальної свободи. У його розумінні,
суверенітет існує лише в обмеженому і відносному вигляді, а юрисдикція суверенітету завершується там, де починається індивідуальне життя і незалежність. Суспільство, що переступає ці
межі, є так само винним, як і деспот, який опирається на свій меч, тому мислитель наполягає на
встановленні обсягу державної влади (прав держави) і визначенні меж компетенції інститутів
влади. Він надає перевагу конституційній монархії. За Б.Констаном, в особі монарха суспільство
отримує нейтральну незалежну владу, яка буде
регулятором і арбітром для трьох класичних влад
і забезпечить їх єдність і взаємодію. Точний розподіл і рівновага влад, на його думку, зробить
обмеження суверенітету дійсним і можливим.
Ідеї обмеження верховної влади держави її
належною організацією і суб’єктивними правами
людини поділяли й інші представники конституційної доктрини ХІХ століття. Нова конституційна доктрина, на відміну від природноправових учень, що ґрунтувалися на абстрактному визнанні природних і невідчужуваних прав
особи, природні права громадян розуміє як позитивні суб’єктивні права та гарантії громадян, що
утверджуються конституцією і захищаються
нею. У 19 столітті ці ідеї були втілені в конституційних актах Франції, Бельгії, Австрії й утвердилися в теорії. З того часу висувається загальний принцип владарювання права і закону у всіх
сферах діяльності держави, обмеження державної влади правовими нормами.
ХІХ століття можна назвати епохою становлення теорії національного суверенітету та її
реалізації в конституційному праві. Так, у Бельгійський конституції 1831 року проголошується,
що вся влада походить від нації і Королю вона
належить лише остільки, оскільки прямо делего42

вана йому для здійснення [5, с.509]. Від цього
часу починають вестися дискусії про зміст ідеї
самовизначення народу чи нації, про поняття
нації, про співвідношення народного і національного суверенітету. Термін «самовизначення
націй» уперше прозвучав на Берлінському конгресі 1878 року, приблизно в той же час в обіг
входить і поняття «право націй на самовизначення» [3]. У ці часи французькі вчені М.Оріу та
Есмен розробляють теорію національного суверенітету – юридичну теорію, в якій держава і є
нацією (держава – юридичне уособлення нації).
М. Оріу протиставляє національний суверенітет і
суверенітет нації «соціальної групи в корпоративному смислі» владі народу як коллективу (в
якому немає порядку, що означає повернення до
стада, орди). Для М.Оріу нація – це корпоративна й органічна концепція , що включає принцип
порядку, - народ, демос, - антикорпоративна, неорганічна концепція. Теорія національого суверенітету А.Есмена розроблена у праці «Загальні
підстави конституційного права» [11]. А.Есмен
досліджує принцип національного суверенітету,
підстави, на яких він будується, а також наслідки
цього принципу, зокрема питання зв’язку національного суверенітету з формою держави, політичним виборчим правом, представницьким правлінням і відповідальністю посадових осіб і
представників. У результаті у М.Оріу та А.Есмена національний суверенітет – це суверенітет
нації як політичної спільноти. На початку 20
століття американський президент Вудро Вільсон сформулював свою концепцію «права народів на самовизначення», відому як «14 пунктів
Вільсона».
У 40-х роках ХІХ століття виник марксизм
– вчення, що відіграло величезну роль в історії
багатьох держав світу. Його творці К.Маркс і
Ф.Енгельс намагалися з’ясувати умови і визначити шляхи знищення буржуазно-капіталістичних порядків, визначити засади нового ладу,
спроможного організувати і забезпечити розвиток суспільне життя. Тому закономірно, що в
центрі їх уваги були питання політики, влади,
держави і права, наслідком чого стала марксистська, історико-матеріалістична концепція держави і права, що була покладена в основу радянської держави, і відповідно, радянської концепції
суверенітету.
Вивчення поглядів учених на суверенітет
першої половини ХІХ століття дало підстави
М.Палієнку зробити висновок, з яким не можна
не погодитись, що основне значення цього поняття, як воно було розвинене в попередні віки,
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не змінилося. «Усі письменники визначають суверенітет як вищу і незалежну державну владу.
Суб’єктом суверенітету визнають то державу, то
особу чи сукупність осіб, які здійснюють у державі верховну владу. Звідси традиційна термінологія: монархічний суверенітет, народний суверенітет, і різні значення, що надаються терміну
«суверенітет» у цю епоху» [8, с.266]. У ті часи
під «суверенітетом» розуміють і державне верховенство, і державну владу взагалі, і політичну незалежність; у широкому розумінні, - сукупність
прав, що належить державі. Проте незалежно від
такої «багатозначності суверенітету» в науковій
літературі утвердилось його розуміння як необхідної ознаки державної влади. Щоб підкреслити повну незалежність, суверенітет тих чи інших держав,
у міжнародних договорах вживали такі терміни, як
«повнота суверенітету і всі права, що з нього випливають», «повний і абсолютний суверенітет»,
«весь суверенітет». Такі словосполучення цілком
зрозумілі з огляду на існування ідеї відносного суверенітету і напівсуверенітету.
З другої половини ХІХ століття розвиток
учення про суверенітет тісно пов’язаний зі
з’ясуванням юридичної природи союзної держави. Такий тип держави, як відомо, утвердився в
Америці згідно із союзною конституцією 1787
року, в ХІХ столітті в Європі: в 1848 році в державу перетворюється союз швейцарських кантонів, а в 1871 році в результаті об’єднання германських союзів утворюється Німецька імперія.
Враховуючи, що такі союзні держави були новим
типом держав, у науці публічного права постають питання про юридичний характер таких
утворень, про співвідношення влади союзу та
влади його членів. Тому поняття суверенітету
стає основним у розвитку вчення про сутність
нових державних утворень. Розвиваються та втілюються на практиці різні теорії ділимості суверенітету. Зокрема, теорія ділимості суверенітету
знайшла своє втілення в Конституції Швейцарії
1848 року, в якій суверенними було визнано кантони, а в назві Конституції цієї країни ще й досі
зберігся термін «конфедерація» і утверджується
суверенітет кантонів [9]. Ця теорія активно розвивається в Німеччині вченими Г.Мейєром, Лабандом, які згодом приходять до висновку, що
суверенітет у союзній державі належить лише
самій союзній державі, а не державам-членам.
Отже, суверенітет утверджується в якості необхідної ознаки держави. Проте ця позиція не була
єдиною і безспірною. У Німеччині в ці часи велика кількість учених не погоджувалася з таким
розумінням суверенітету і з’являлися нові вчення

про сутність держави. У результаті, вчення про
суверенітет виглядало в науці таким заплутаним
і спірним, що деякі вчені - Прейс, Аффольтер,
Климке, у Франції Дюгі – вважали, що поняття
суверенітету вже віджило свій час, називали його
коренем зла всієї науки публічного права, історичним поняттям, несумісним з принципами сучасного їм права і державного життя, а тому
пропонували вигнати це поняття з науки публічного права [8, с.278-279].
З кінця ХІХ століття в політико-правовій думці починає визрівати, а на початку 20 століття на
ідеях монархічного і народного суверенітету остаточно утверджується ідея державного суверенітету,
згідно з якою носієм суверенної влади, її суб’єктом
визнається не та чи інша особа або сукупність осіб,
а юридично організоване ціле – держава як юридична особа. Разом з цим залишається невирішеним
питання, в чому юридично проявляється вища і
незалежна суверенна влада держави. Триває пошук
юридичної формули суверенітету. З’являються теорії юридичного самообмеження, самозобов’язування держави, прихильниками якої вважаються
Р.Ієринг і, особливо, Г.Єллінек.
У розумінні Р. Ієринга право – це двостороння сила закону, яким держава зобов’язує підпорядкованих їй осіб і себе саму підкорятися закону. Проте закону у нього підпорядковані лише
виконавча і судова влада, а законодавча влада
стоїть вище закону. Для неї право – скоріше моральний обов’язок, яким необхідно користуватися в інтересах суспільства. У результаті у
Р.Ієринга єдина і неподільна державна влада в
реалізації законодавчої функції виявляється непов’язана правом узагалі, а отже, формально необмежена законами. Право у вченого – це політика сили. Не право владарює над владою, а влада посідає на троні з мечем у руках, а право служить їй як компас кормчому [10, с.507-508].
У Г.Єллінека право, закон є зовнішнім, формальним юридичним обмеженням держави, а
державна влада стоїть не вище закону, а підпорядкована йому. Вчений стверджує, що «суверенітет – це не безмежність, а здатність юридично
не пов’язаної зовнішніми силами державної влади до виключного самовизначення,а згодом і самообмеження шляхом установлення правопорядку, на основі якого діяльність держави тільки і
набуває потребуючого правової кваліфікації характеру. Суверенітет означає, якщо формулювати його коротко, ту якість державної влади, в силу якої вона володіє винятковою здатністю до
правового самообмеження та самозобов’язування» [5, с.463]. Суверенна державна влада у
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Г.Єллі-нека означає владу, яка не знає над собою
ніякої вищої влади, «вона є незалежною і верховною владою. Перша ознака проявляється переважно зовні, у відносинах з іншими державами,
друга – у внутрішніх відносинах, в порівнянні з
іншими особами, що входять до складу держави.
Ці дві ознаки нерозривно пов’язані» [5, с.457].
Досліджуючи історію поняття «суверенітет»,
Г.Єллі-нек дійшов до висновків, що мають важливе значення і для сьогодення. Варто погодитися з його думкою, що намагання виключити
поняття суверенітету з публічного права суперечать історії. Весь процес історичного розвитку
сучасної держави із середньовічної був внутрішньо пов’яза-ний із прогресуючим пізнанням суверенітету. Цей розвиток і його результати і сьогодні не можна ігнорувати в інтересах будь-якої
конструкції. Вчений указує на помилки у вченні
про суверенітет, зокрема такою помилкою є ототожнення суверенітету органу з суверенітетом
держави і заповнення заперечного поняття суверенітету позитивним змістом державної влади.
Відзначаючи велике позитивне значення теорії Г.
Єллінека, не можна не звернути увагу на ряд
дискусійних тверджень у його вченні. Він вважає, що існують держави суверенні і несуверенні. Несуверенна держава у нього може нормувати свою компетенцію та вільно самовизначатися,
проте лише в установлених для неї межах і може
стати суверенною у випадку зникнення владарюючої над нею держави.
Г.Єллінек прихильник теорії єдності і неділимості державної влади. Суверенітет у нього –
властивість, що не може бути ні збільшена, ні
применшена, а логічно представляє вищу ступінь, не піддається дробленню. «Тому можуть
існувати поряд багато суверенних держав, проте
не в якості носіїв одної державної влади. Не існує суверенітету розділеного, фрагментарного,
зменшеного, обмеженого, відносного» [5, с.478],
оскільки неподільною є державна влада, що становить зміст суверенітету.
Концепція суверенітету Ганса Кельзена
грунтується на його розумінні держави як правового порядку. Державу у нього визначають правові відносини суспільства. Суверенним він називає такий порядок, який охоплює всі інші порядки як часткові. Не всякий правопорядок являє
собою державу. Не можна вважатися державою
додержавний правопорядок первісного суспільства, а також міжнародний порядок. «Щоб бути
державою, повинен бути характер організації у
вузькому та спеціальному смислі слова: він повинен установлювати органи, які функціонують
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за принципом розподілу праці, створюють і застосовують норми, що утворюють цей правопорядок; він повинен мати певний ступінь централізації. Держава – це відносно централізований
правопорядок» [7, с.830-831]. Її суверенітет у
розумінні вченого тотожний суверенітету права.
Таке ототожнення держави, права і суверенітету
зумовило виникнення теорій суверенітету права,
в основі яких була ідея безособової верховної
влади, владарювання правових норм.
Грунтуючись на ідеях владарювання права
на початку ХХ століття, А.Дайсі тлумачить
принцип парламентського верховенства в Англії,
згідно з яким юридично верховна влада – це і є
парламент. Щодо обмежень (можливих фактичних, - не юридичних) абсолютної влади парламенту, вчений визначає внутрішнє і зовнішнє. Внутрішньо верховна влада обмежена тим, що законодавство – це продукт відомих соціальних умов
і рішення її залежить від рішень суспільства. Зовнішнє обмеження полягає в тому, що влада видавати закони залежить від інстинкту підпорядкування, який сам по собі має межі [4, с.94]. Другий основний принцип англійського державного
права – принцип владарювання права. Цей принцип у А.Дайсі має три значення: по-перше, відсутність урядового свавілля, по-друге, підпорядкування всіх звичайному (загальному) закону,
що застосовується звичайними (загальними) судами і, по-третє, загальні норми конституційного
права є результатом звичайного (загального)
права країни [4, с.207]. Ці два принципи взаємно
доповнюються і посилюються. Верховенство парламенту сприяє встановленню владарювання
права, а владарювання права створює необхідність верховної влади парламенту [4, с.406-411].
Проведене дослідження розвитку ідеї суверенітету в конституційно-правовій думці західних держав (ХІХ - початок ХХ століття) не претендує на вичерпаність. На початку ХХ століття
проблематика суверенітету не залишала байдужими не лише представників правової науки, але
й політологів, соціологів, економістів. Різні аспекти суверенітету розглядав англійський політолог Г. Ласки, який приділяв багато уваги політичній філософії, питанням природи політичної
влади і підпорядкування, суверенітету.
Висновки. Численні дослідження проблематики суверенітету не лише не поставили крапку у його розумінні, але породили ще більше
запитань щодо належності суверенітету державі
чи окремим її елементам і органам, змісту суверенітету взагалі та існування несуверенних, напівсуверенних, відносно суверенних держав, про-
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довжуються дискусії вчених у питанні, чи є суверенітет ознакою державної влади та необхідною, якісною характеристикою самої держави,
чи суверенітет означає сукупність певних прав,
які можуть бути обмежені чи поділені між різними суб’єктами, який характер і зміст обмежень
суверенітету сучасної демократичної і правової
держави. Насичене важливими політичними подіями останнє століття зумовили актуалізацію проблем національного суверенітету, яка ще більше
підвищується у зв’язку із глобалізаційними процесами, що несуть для національних держав усе нові
виклики. Відповідно, в теорії суверенітету все частіше звучать тези про «розпилення», «скутість»,
«дисперсію» суверенітету, обґрунтовуються ідеї
«суверенітету взаємозалежності», «делегованого»,
«об’єднаного» суверенітетів.
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ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЩОДО СУДОВОЇ ВЛАДИ
Досліджуються й аналізуються повноваження Президента України як глави держави щодо судової влади.
Розглядаються основні проблеми у взаємовідносинах Президента України та органів судової влади, пропонуються шляхи вирішення цих проблем шляхом внесення змін до законодавства у цій галузі.
Ключові слова: Президент України, глава держави, судова влада, суд, Конституційний суд України, Вища
рада юстиції.

Постановка проблеми. У сучасній науці
конституційного права України однією з найбільш актуальних проблем постає проблема взаємовідносин Президента як глави держави з органами державної влади. Це, передусім, потребує
зваженого й чіткого доктринального визначення
цілісної концепції організації та функціонування
інституту глави держави в Україні, а також ретельного дослідження основних політико-правових
важелів впливу Президента України на різні
сфери суспільного життя. На жаль, сьогодні ми
змушені констатувати, що існує розрив між конституційними нормами та фактичним становищем Президента у системі органів державної
влади. Виникли серйозні проблеми і труднощі у
функціонуванні інституту Президента. Усе частіше лунають голоси на користь внесення відповідних змін, уточнення повноважень Президента,
у тому числі і повноважень щодо судової влади.
Крім цього, Президента досить часто звинувачують у тиску на суд. Така ситуація є природним
результатом того, що проблеми взаємодії глави
держави та судової влади не достатньо досліджені у науці конституційного права, що в кінцевому рахунку призводить до недосконалості
законодавства у цій сфері.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Маємо відзначити, що останніми роками помітно
посилився інтерес до інституту глави держави,
причому це стосується як учених та юристівпрактиків, так і пересічних громадян. Звичайно,
це викликано тією роллю, яку відіграє Президент
у механізмі державної влади в Україні. Найбільший внесок у дослідження інституту президента в Україні зробили такі вчені, як Ф.Г.Бурчак,
А.З.Георгіца, В.М.Шаповал, В.Ф.Погорілко,
Ю.М.Тодика, В.Д.Яворський тощо. Водночас
проблеми взаємодії Президента й органів судової
влади незаслужено упущені із ряду досліджень,
причому іноді складається враження, що це робиться свідомо. На наш погляд, на сьогодні ін46

ститут Президента потребує не тільки визначення цілісної концепції його організації та функціонування, а й ретельного дослідження основних
проблемних моментів у взаємодії Президента й
органів державної влади, в тому числі і органів
судової влади.
Отже, враховуючи вищенаведене, можна
констатувати, що дослідження в цьому напрямку
у даний час вельми актуальні. А тому в межах
цієї статті авторка ставить такі завдання: проаналізувати норми Конституції України, які передбачають повноваження Президента у галузі
судової влади, виявити прогалини у законодавстві України у цій сфері та на основі цього сформулювати пропозиції для їх усунення.
Виклад основного матеріалу. Як відомо, у
давнину функцію правосуддя здійснювали фараони [13, с. 604], імператори, царі, королі. Судові рішення ухвалювалися їх ім’ям. Вони саме розв’язували найбільш важливі справи і були наглядовою
інстанцією для підлеглих і покірних їм суддів (деякі винятки з цих порядків спостерігалися у Стародавній Греції та Стародавньому Римі). Суд був
тільки інструментом у руках самодержавних правителів, яким нарівні з правосуддям належала законодавча і виконавча влада. Отже, всі функції
державної влади були поєднані в одній особі.
Необхідність розчленування влади була концептуально обґрунтована гуманістами-енциклопедистами XVII-XVIII ст.ст. (Дж.Локк, Ш.Монтеск’є,
Д.Дідро, Д’Аламбер та ін.) [12, с. 3]. Ш.Монтеск’є
писав: “не буде свободи і в тому випадку, якщо
судова влада не відмежована від влади законодавчої та виконавчої” [8, с. 290]. Їх ідеї були покладені
в основу західноєвропейського та північноамериканського законодавства, значно пізніше – і в правові системи східноєвропейських країн.
Із часом учені-юристи дійшли згоди, що судова влада є незалежною і самостійною гілкою
державної влади, котра на основі права розв’язує
соціальні конфлікти, спостерігає за відповідністю
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нормативних і правозастосувальних актів Конституції та законом, а також установлює юридично
значущі факти. Основною формою реалізації судової влади є всі різновиди правосуддя [12, с. 7].
У цілому державно-правова доктрина і
конституційне законодавство майже всіх країн
світу проголошують незалежність судової влади.
Разом з тим за главою держави зберігаються значні повноваження, які дозволяють впливати на
діяльність суддівського механізму. Найважливішими повноваженнями в цій галузі є: 1) призначення на судові чи вищі судові посади; 2) головування у вищих консультативних установах, що
відають дисциплінарними і частково адміністративними питаннями, які відносяться до суддівського корпусу; 3) здійснення права помилування.
Дані повноваження вважаються традиційними
для глави держави, незважаючи на прийняту форму державного правління тієї чи іншої країни
[1, с. 298] [15, с. 240-241] [14, с. 97] [5, с. 232233]. Маємо відзначити, що Конституція України
в руслі Основних законів демократичних республіканських держав також надає Президентові
досить суттєві права, що стосуються організації
та діяльності судових органів. Місце та роль
Президента України в процедурі формування
суддівського корпусу значно змінилися з прийняттям Конституції 1996 року. Президент України призначає третину складу Конституційного
Суду України, а також здійснює перше призначення на посаду судді. Дані повноваження набувають особливої ваги при розгляді питання про
принцип розподілу влади, оскільки відображають співвідношення сил різних органів державної влади (законодавчого органу – виконавчих
органів – судових органів – глави держави).
1. Повноваження Президента щодо формування органів судової влади (пп. 22, 23 ст.
106, ч. 1 ст. 128, ч. 2 ст. 131, ч. 2 ст. 148 Конституції України). Загальновизнаний у теорії та
практиці конституціоналізму принцип формування органів судової влади шляхом призначення, оскільки саме цей спосіб значно ліпше забезпечує професіоналізм судової діяльності, ніж
виборність. У даному разі, насамперед, ідеться
про повноваження Президента щодо формування
єдиного органу конституційної юрисдикції.
Відповідно до ч. 2 ст. 148 Конституції
України, кожен із суб’єктів формування Конституційного Суду України (Президент України,
Верховна Рада України, з’їзд суддів України)
призначають по шість суддів. Більш детально
процедура регламентується Законом України
“Про Конституційний Суд України” [3, с. 272].

Повноваження Президента щодо утворення суддів закріплені у п. 23 ст. 106 Конституції
України та відтворенні у Законі України “Про
судоустрій і статус суддів”. Вказана конституційна норма закріплює повноваження Президента України утворювати суди у визначеному законом порядку. Відповідно до ст. 19 Закону України
від 07.07.2010 р. “Про судоустрій і статус суддів”
[4, с. 529] суди загальної юрисдикції відповідно
до цього Закону утворюються і ліквідовуються
Президентом України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду. Однак
кількість суддів у судах визначається Державною
судовою адміністрацією України за поданням
Міністра юстиції України на підставі пропозиції
голови відповідного вищого спеціалізованого
суду, з урахуванням обсягу роботи суду та в
межах видатків, затверджених у Державному бюджеті України на утримання судів.
Чинна Конституція України зазначає лише
головне, що найвищим судовим органом системи
судів загальної юрисдикції є Верховний Суд
України. На сьогодні в Україні створена і діє нова чотирьохрівнева система судів, як складається
з місцевих судів, апеляційних, вищих спеціалізованих судів і Верховного Суду України. З тексту
Конституції випливає, що мають бути створені
спеціалізовані суди для розгляду певних категорій справ, для яких вищими судовими інстанціями мають бути відповідні вищі суди. Такими
сьогодні є система господарських судів, почалося утворення адміністративних судів. За даними
судової статистики за 1999 рік, в Україні функціонували 744 місцевих судів, 27 апеляційних,
Верховний Суд, а також 28 військових судів і 35
господарських. У них працювало 4607 суддів.
При цьому продовжує залишатися проблема
надмірного завантаження діючих судів. На рівні
місцевих судів це розгляд по суті понад 800 тис.
цивільних справ, близько 900 тис. кримінальних
та інших справ про адміністративні проступки,
близько 150 тис. справ, що виникають з адміністративних правовідносин, 120 тис. господарських спорів та 9 тис. справ щодо військовослужбовців та прирівняних до них осіб. У судах апеляційного рівня – це апеляційний перегляд та
розгляд у першій інстанції відповідно 30 тис. та
12240 цивільних справ, 27,5 тис. та 2200 кримінальних, 11 тис. та 860 адміністративних, 13 тис.
та 400 господарських, 700 і 100 справ щодо військовослужбовців. Касаційному перегляду у вищих судах підлягатиме 25 тис. скарг у цивільних
справах, 27 тис. кримінальних, по 3 тис. у адмі-
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ністративних і господарських спорах та 1 тис.
справ щодо військовослужбовців. В Україні нараховувалося понад 700 вакансій суддів. Недоукомплектовані практично всі суди, особливо обласної та районної ланок [11, с. 44-45].
Ст. 131 Конституції України визначає повноваження Президента України щодо формування Вищої ради юстиції. Положення цієї статті
Основного Закону та прийнятий на її основі Закон України “Про Вищу раду юстиції” [2, с. 146]
(ст. 5) регулюють питання порядку створення
цього колегіального органу, відповідального за
формування високопрофесійного суддівського
корпусу. Відповідно до норм законодавства, Вища Рада юстиції складається з 20 членів. Верховна Рада України, Президент України, з’їзд суддів
України, з’їзд адвокатів України, з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та
наукових установ призначають до неї по 3 члени,
а всеукраїнська конференція працівників прокуратури – 2 членів Вищої ради юстиції. До її складу входить за посадою Голова Верховного Суду
України, Міністр юстиції України, Генеральний
прокурор України. Згідно з п. 1 ст. 131 Конституції, п. 1 ст. 3 Закону “Про Вищу раду юстиції
України” до повноважень цього органу належить, зокрема, внесення подання Президенту
України про призначення суддів на посади або
про звільнення їх з посад.
Зазначимо, що в Україні не існує чіткого
визначення статусу Вищої ради юстиції в системі
державної влади. Відповідно до позиції одних
авторів, органи, подібні Вищій раді юстиції
України (наприклад, у Франції, Італії, Португалії
– це Вища рада магістратури), належить до органів суддівського самоврядування. Поряд з цією
точкою зору існує думка, що Вища рада юстиції
разом із прокуратурою, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Рахунковою
палатою, Центральною виборчою комісією та деякими іншими органами належить до системи контрольно-наглядових органів [7, с. 663]. Але, як нам
видається, з утворенням у 2002 р. відповідно до
Закону України “Про судоустрій України” Судової
адміністрації як центрального органу виконавчої
влади, що здійснює організаційне забезпечення
діяльності судів загальної юрисдикції, а також інших органів та установ судової системи, стає зрозумілим, що Вищу раду юстиції належить віднести
до органів суддівського самоврядування.
2. Повноваження Президента України
щодо першого призначення на посаду професійного судді (ч. 1 ст. 128 Конституції України).
Вказана конституційна норма містить припис,
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згідно з яким “перше призначення на посаду
професійного судді строком на п’ять років здійснюється Президентом України”. Відповідно до
статей 3 і 29 Закону України “Про Вищу раду
юстиції України” та ст. 72 Закону України “Про
судоустрій і статус суддів” подання Президентові України про перше призначення на посаду
професійного судді строком на п’ять років вносить Вища рада юстиції на підставі рекомендації
Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Рішення
про призначення особи на посаду судді строком
на п’ять років оформляється Указом Президента
України, у якому вказується конкретний суд, посада, на яку його призначено і строк повноважень. Перед тим як призначений уперше суддя
одержить можливість реалізувати повноваження
щодо здійснення судової влади, він зобов’язаний
пройти ще один етап – стадію вступу на посаду.
Відповідно ст. 55 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” [4, с. 529], уперше призначений суддя в урочистій обстановці приносить
присягу перед Президентом України.
У юридичній літературі висловлюється слушна думка деяких дослідників про те, що на даний
час є необхідність у доопрацюванні нового Закону,
його вдосконаленні у тій частині, яка присвячена
порядку попереднього розгляду подань щодо кандидатур на посади суддів, включаючи і стадію їх
проходження в Адміністрації Президента. Повністю підтримаємо таку позицію.
3. Право помилування (п. 27 ст. 106 Конституції України) є важливим елементом компетенції Президента України щодо осіб, засудженими судами за вчинення злочину. З точки зору
конституційного права помилування – правовий
акт найвищого органу державної влади (глави
держави), за яким конкретна особа звільняється
від відбування покарання або це покарання
пом’якшується. В Україні помилування здійснюється Президентом України щодо індивідуальновизначених осіб у формі заміни довічного позбавлення волі позбавленням волі на певний строк;
повного або часткового звільнення від відбування як основного, так і додаткового покарання;
заміни покарання або невідбутої його частини
більш м’яким покаранням [9, с. 654-656].
Положення, пов’язані із застосуванням помилування, регламентуються Положенням про
порядок здійснення помилування, затвердженим
Указом Президента України від 16.09.2010 р. №
902/2010 [10]. Клопотання про помилування надсилається до Адміністрації Президента України.
Підготовку матеріалів до розгляду клопотань про
помилування здійснює Управління з питань по-
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милування Адміністрації Президента України.
Управління для виконання покладених на нього
завдань має право в установленому порядку запитувати й одержувати від державних органів,
органів місцевого самоврядування, установ виконання покарань необхідні для розгляду клопотання про помилування документи, матеріали та
інформацію. Клопотання про помилування і підготовлені Управлінням матеріали попередньо
розглядаються Комісією при Президентові України у питаннях помилування. Про помилування
засудженого Президент України видає Указ. Отже, прерогативи глави держави у цьому питанні
надзвичайно важливі та вирішальні.
4. Право звернення до Конституційного
Суду України (ст. 150, ч. 1 ст. 151 Конституції
України, статті 13, 40, 41 Закон України “Про
Конституційний Суд України”). Норми, що містяться у вказаних статтях Основного Закону
України та Закону про Конституційний Суд
України надають право Президента України звернутися до єдиного органу конституційної юрисдикції в нашій державі. Предметами звернення Президента України до Конституційного Суду є: 1)
вирішення питань про відповідність Конституції
України (конституційність) законів та інших правових актів (п. 1 ч. 1 ст. 150 Конституції); 2) офіційне тлумачення Конституції України та законів
України (п. 2 ч. 1 ст. 150 Конституції); 3) отримання висновків стосовно відповідності Конституції
України чинних міжнародних договорів України.
У цьому зв’язку доцільно підкреслити, що
Президент України активно використовував дане
повноваження. Наведемо тільки окремі приклади. Так, за конституційним поданням Президента
України Конституційний Суд України розглянув
і прийняв рішення № 2-рп/99 від 2 березня 1999
р. у справі про відповідність Конституції України (конституційність) Закону України “Про тимчасову заборону підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги громадського транспорту, які надаються громадянам
України” (справа про комунальні послуги). Конституційний Суд України визнав, що Верховна
Рада України вийшла за межі повноважень визначених Конституцією, і втрутилась у повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Даний Закон був визнаний таким, що не відповідає Конституції України
(є неконституційним) і він втратив чинність з дня
ухвалення цього Рішення [6, с. 342-346].
Ще один приклад. У Рішенні № 2-рп/2001
від 28.03.2001 р. Конституційний Суд України
вказав, що положення ст. 93 Конституції України

у цілому регулюють відносини, що виникають на
стадії ініціювання законопроекту шляхом внесення його до Верховної Ради України. Із цього,
зокрема, випливає, що визнаний Президентом
України законопроект як невідкладний повинен
бути терміново включений Верховною Радою
України до порядку денного її сесії і розглянуті у
пріоритетному порядку [6, с. 355-358].
Висновки. Проаналізувавши повноваження
Президента України щодо судової гілки влади,
можна стверджувати, хоча і можна на даний час
говорити про певну незалежність глави держави
від вищих органів судової влади, однак, на нашудумку, треба усе ж створити більш реальний механізм незалежності судової влади від Президента. Разом із тим, як показує досвід Франції, Польщі та інших держав, Президент має бути більше наближеним
до судової влади. У цьому зв’язку пропонуємо закріпити за ним повноваження головування у Вищій раді
юстиції. Це логічно з огляду на те, що Президент
України бере найважливішу участь у формуванні
судової гілки влади.
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POWERS OF THE PRESIDENT OF UKRAINE CONCERNING THE JUDICIARY
Summary
Powers of the President of Ukraine as the head of state of the judiciary are investigated and analyzed in
this article. The main problem in relations between the President of Ukraine and the judiciary are considered
to offer solutions to these problems by amending the law in this area.
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
Аннотация
Исследуются и анализируются полномочия Президента Украины как главы государства относительно судебной власти. Рассматриваются основные проблемы во взаимоотношениях Президента
Украины и органов судебной власти, предлагаются пути решения этих проблем путем внесения изменений в законодательство в этой области.
Ключевые слова: Президент Украины, глава государства, судебная власть, суд, Конституционный суд Украины, Высший совет юстиции.
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Національна академія прокуратури України, Київ
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ
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Досліджено співвідношення понять контролю та нагляду у сфері охорони навколишнього середовища.
Проаналізовано зміст та юридичну природу цих понять. Зроблено висновок, що відмінність нагляду від контролю полягає в наступному: перший має більш вузьку сферу застосування, нагляд варто розглядати як елемент
контролю. Запропоновано шляхи оптимізації системи контролю і нагляду у сфері охорони довкілля.
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Постановка проблеми. Сучасна екологічна ситуація в Україні є кризовою. Однією з причин існування проблем в екологічній сфері є існуюча система державного управління у галузі охорони навколишнього природного середовища і, зокрема, система державного контролю
та нагляду у цій сфері.
Важливим проблемним питанням є співвідношення понять нагляду та контролю. У законодавстві відсутні критерії, за якими можна відмежувати поняття “нагляд” та “контроль”. Недостатня теоретична розробка цих понять, їх співвідношення та системи не сприяє правильному
тлумаченню і визначенню, підвищенню ефективності нагляду та контролю. Правильне визначення цих понять необхідне, щоб виключити як
необгрунтоване розширення, так і невиправдане
звуження їх змісту [6, с. 145].
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблематика організації та здійснення контролю та нагляду у сфері охорони навколишнього
природного середовища була предметом досліджень таких науковців, як В. І. Андрейцев, В. І.
Бабенко, Г. І. Балюк, Р. І. Бурієва, В. П. Виноградов, Ю. Є. Винокуров, А. П. Гетьман, І. А. Городецька, М. І. Гошовський, О.А. Грицан, Л. М.
Давиденко, В.О. Джуган, В. В. Долежан, Ю. Б.
Жаркова, Е. М. Жевлаков, Р. А. Жоган,
Л. М. Здоровко, В. А. Зуєв, П. М. Каркач, Т.С.
Кичилюк, І. М. Козьяков, М. В. Косюта, Т. В.
Корнякова, В. В. Костицький, А. І. Котелевець,
С. Д. Кравченко, М. В. Краснова, І. Є. Марочкін,
Т. Р. Мирзаєв, О. Р. Михайленко, М. І. Мичко, В.
Л. Мунтян, В. П. Пивненко, Ю. Е. Полянський,
Є. М. Попович, М. В. Руденко, Б. Г. Розовський,
Г. П. Середа, Г. І. Сопраньков, В. В. Сухонос, С.
В. Таранушич, Я. М. Толочко, С.І. Хом’яченко,

О. Б. Черв’якова, М. К. Якимчук, Ю. С. Шемшученко, П. В. Шумський та ін. Водночас, в юридичній науці відсутнє окреме комплексне дослідження щодо співвідношення понять контролю
та нагляду у сфері охорони довкілля. Поняття
контрольної та наглядової діяльності остаточно
не визначені і не розроблені.
Мета статті – проаналізувати поняття “контроль” та “нагляд” у сфері охорони навколишнього середовища та їх співвідношення.
Виклад основного матеріалу. Огляд чинного законодавства показує, що поняття “контроль” і “нагляд” не є синонімами, оскільки законодавство дає підстави у певних випадках розрізняти контрольні та наглядові органи за таким
критерієм, як спосіб ініціювання їх діяльності.
Тенденція у законодавстві при формуванні змісту норм-приписів замінювати без будь-яких застережень термін “нагляд” терміном “контроль”,
а не навпаки, свідчить на користь судження про
те, що нагляд – це також контроль. Контроль і
нагляд – не тотожні поняття. Контроль – постійна функція управління, умова забезпечення успішності його діяльності, він завжди професійний незалежно від того, відомчий він чи державний. Прокурор же, здійснюючи нагляд за додержанням і застосуванням законів, не зобов’язаний
і професійно неспроможний контролювати будьяку діяльність, окремі дії, їх доцільність та необхідність. Конституція приписала прокурору одне –
здійснювати нагляд за виконанням законів. Вона не
передбачає обов’язку забезпечувати законність і
відповідати за її стан в органах управління та контролю. Найбільш гостро проблема розмежування
нагляду та контролю проявилась в загальнонаглядовій діяльності прокуратури [6, с. 146].
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Контроль і нагляд – терміни, які часто
вживаються для характеристики одного й того ж
виду діяльності не тільки в науковій літературі,
але і в нормативних актах про правовий статус
державних органів, які здійснюють діяльність,
пов’язану з перевірками. В правовій літературі
зазначається, що при всій необхідності вживання
однозначної термінології в законодавстві, не слід
ігнорувати ті нюанси, які необхідні для практики
державного управління. Тому не слід замість кількох термінів “нагляд”, “інспектування” “перевірка
виконання” вживати лише єдиний термін “контроль” у тому широкому значенні, в якому він застосовується в теорії управління [11, с. 128].
З такою точкою зору важко не погодитись.
Водночас не слід створювати між цими поняттями штучний водорозділ, забуваючи, що контроль
і нагляд – однорідні види діяльності. Адже в
практиці багатьох державних органів визначають
нагляд як різновид кваліфікованого, вузькоспеціалізованого, функціонального, надвідомчого контролю [11, с. 128].
Органів “чистого” адміністративного нагляду не існує, оскільки в практичній діяльності
завжди спостерігається поєднання елементів зовнішнього контролю і нагляду, тому, намагатися
в кожному конкретному випадку чітко розмежувати, де саме закінчується нагляд і починається
контроль, досить складно. Балюк Г.І. пропонує
діяльність таких органів точніше характеризувати як наглядово-контрольну. Її сутністю є забезпечення заходами адміністративно-правового
впливу систематичного спостереження, а також
перевірка відповідності діяльності різноманітних
органів, посадових осіб і громадян встановленим
правовим нормам і приписам з метою попередження можливих порушень, виявлення допущених відхилень і їх причин [2, с. 58]. Отже, відмінність нагляду від контролю полягає в тому, що перший має більш вузьку сферу застосування.
Отже, в юридичній літературі з приводу застосування понять “контроль” і “нагляд” висловлювалися різні точки зору: контроль є широкою
правовою категорією, різновидами якої є перевірка виконання й нагляд; нагляд є функцією тільки прокуратури, а в усіх випадках має місце контроль; нагляд і контроль при застосуванні щодо
конкретної сфери можуть перетинатися, але є
різними категоріями. В правовій літературі ці
поняття використовуються як синонімічні, однопорядкові, взаємозамінні. Серед зазначених підходів до оцінки понять “контроль” та “нагляд”,
які у комплексі детально проаналізовані в юридичній літературі, варто виділити той, який на52

гляд характеризує як різновид контролю, здійснення якого має свої характерні риси. За цим
підходом, нагляд здійснюється лише стосовно
організаційно не підпорядкованих суб‘єктів; органи, що здійснюють нагляд перевіряють дотримання спеціальних правил, можуть застосовувати заходи адміністративного впливу. На відміну
від нагляду, органи контролю можуть діяти як
щодо підпорядкованих об‘єктів, так і таких, що
не знаходяться у безпосередньому до них підпорядкуванні; контроль здійснюється за виконанням законів і підзаконних актів, за виконанням
управлінських рішень [3, с. 13-14].
Можна констатувати, що ні законодавство,
ні наука не дають, не можуть дати єдиного чіткого розмежування понять “контролю” й “нагляду”. За такої ситуації висловлювалися різні точки зору про: доцільність переходу до вживання
одного терміну “контроль”; збереження існуючого стану вживання термінів “контроль” та “нагляд”, оскільки кожний з зазначених термінів має
певні особливості. Крім того, склалися відповідні
традиції їх вживання у вітчизняному законодавстві. На думку А. Л. Деркача, при вирішенні зазначеного питання все ж таки доцільно керуватися
необхідністю досягнення чіткості, зрозумілості у
використанні в законодавстві термінів, забезпечення єдиного, уніфікованого підходу щодо регламентації відповідних питань, а це можливо лише шляхом застосування у законодавстві одного терміну
“контроль” [3, с. 14]. Однак навряд чи можемо погодитися із цією точкою зору.
Більш логічною та аргументованою, на нашу думку, є позиція О. Ю. Піддубного, який
вважає, контроль слід вважати більш широким
поняттям, а нагляд варто розглядати як елемент
контролю, як “звужений контроль”, але звужений лише по відношенню до сфери свого застосування. Державний нагляд здійснюється у випадках, коли мова йде про дотримання певних правил, умов, чинного законодавства. Функція контролю державних органів не обмежується лише
контролем за відповідністю діяльності законам,
хоча контроль і спрямовується на забезпечення
вимог законодавства в тій чи іншій сфері. Крім
того, нагляд здійснюється за об'єктами, які не
підпорядковані органу, що здійснює нагляд, тоді
як контроль може здійснюватися як щодо підпорядкованих суб'єктів, так і тих, що не мають
прямого підпорядкування. [7, с. 20].
Суттєвою ознакою відмежування нагляду і
контролю, як вірно зазначає С. Д. Кравченко, є
те, що при виявленні порушень закону прокурор
у межах своєї компетенції має право та обов’язок
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внести акт реагування та поставити питання про
усунення порушень закону, причин цих порушень і
умов, що їх сприяють; порушити питання перед
відповідним органом або посадовою особою про
притягнення до відповідальності винної особи, але
самостійно прокурор цього зробити не може. Орган контролю з метою усунення порушень закону
чи підзаконного акту для притягнення винної особи до адміністративної відповідальності ні до кого
не звертається, оскільки має адміністративні повноваження щодо цього [6, с. 146-147].
За процесуальним результатом відмінність
між наглядом і контролем полягає в тому, що
результатом наглядової діяльності є скасування
незаконного і необгрунтованого юридичного акту чи приведення його у відповідність до закону,
а результатом контролю може бути також відмова в затвердженні акту [6, с. 147].
Контроль є найважливішою функцією
управління та засобом забезпечення законності у
сфері державного управління та має сприяти підвищенню результативності та ефективності
управлінської діяльності.
Вважаємо, що державний контроль у галузі
охорони довкілля має розглядатися одночасно як
особлива система форм і видів контролю, як самостійна функція (напрям) державного екологічного управління, як гарантія реалізації інших
функцій екологічного управління та елемент
економічного (економіко-правового) механізму
вирішення екологічних проблем, а також – як
особлива правова форма екологічної діяльності.
Серед найважливіших, сутнісних ознак
державного контролю виділяють наступні: 1)
між органом (посадовою особою), що контролює, та підконтрольним об’єктом у більшості
випадків існують відносини владної підпорядкованості; 2) об’єктом контролю є законність та
доцільність діяльності підконтрольного об’єкта,
оскільки контролер має право втручатись у діяльність підконтрольного об’єкта; 3) у відповідних випадках контролер має право застосовувати
заходи впливу до підконтрольного за допущені
правопорушення; 4) контроль є особливим процесом, який складається з трьох чітко визначених
стадій: установка нормативів, співвідношення цих
нормативів з реальними діями підконтрольних та
корегування виявлених відхилень [4, с. 13].
Сьогодні в України триває якісно новий
етап розвитку органів державного екологічного
контролю, пов’язаний зі здійсненням в державі
адміністративної реформи, метою якої є поетапне створення такої системи державного управління, що забезпечить становлення України як

високорозвинутої, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії, дозволить їй стати впливовим чинником у світі та Європі. Її метою є також формування системи державного управління, яка стане близькою до потреб і
запитів людей, а головним пріоритетом її діяльності буде служіння народові, національним інтересам. Ця система державного управління буде
підконтрольною народові, прозорою, побудованою
на наукових принципах і ефективною [5].
Доленосним у справі реформування системи органів державного контролю у галузі охорони довкілля в Україні став Указ Президента
України від 9 грудня 2010 року №1085 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”, яким з метою оптимізації системи
центральних органів виконавчої влади, усунення
дублювання їх повноважень, забезпечення скорочення чисельності управлінського апарату та
витрат на його утримання, підвищення ефективності державного управління та відповідно до
пункту 15 частини першої статті 106 Конституції
України передбачено створення системи нових
органів державного управління та контролю у
сфері охорони навколишнього середовища [9].
Поняття, ознаки, система органів контролю
у сфері охорони навколишнього середовища потребують конкретизації, систематизації та нормативного уточнення через ухвалення систематизуючого акта в галузі контролю щодо охорони
довкілля, яким має стати Закон України “Про
екологічний контроль”.
Прокурорський нагляд в Україні визначається у літературі як вид діяльності прокуратури, сутність якого полягає у здійсненні нагляду за додержанням та правильним застосуванням законів.
Відповідно до ст. 1 Закону України “Про
прокуратуру”, прокурорський нагляд за додержанням та правильним застосуванням законів
здійснюється Генеральним прокурором України і
підпорядкованими йому прокурорами.
У концептуальному аспекті характерна відмінність прокурорського нагляду від контролю
за законністю полягає в тому, що, по-перше,
прокурор не підпорядковується відомству, в межах якого здійснюється нагляд; по-друге, нагляд
має всебічний, загальний, універсальний характер; по-третє, прокуратура може і має здійснювати нагляд за контролюючими органами. Розмежувальними ознаками органів державного нагляду від органів контролю є те, що нагляд здійснюється щодо суб’єктів, які їм організаційно не
підпорядковані в спеціально-предметних вузьких
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сферах державного управління. Прокуратуру від
контролюючих органів відмежовує унеможливлення ототожнення їх форм та методів діяльності, що робить нелогічним твердження про підміну прокуратурою органів контролю. Прокурорський нагляд має суто мотиваційний характер.
Час проведення наглядових перевірок з метою
профілактики, без конкретних сигналів про допущені порушення законів, що широко практикувалося за адміністративно-командної системи,
минув. Прокурори розпочинають цю роботу лише тоді, коли виникає потреба застосовувати надані їм повноваження і, як правило, можливості
інших органів державної влади та місцевого самоврядування уже вичерпані [6, с. 147].
Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року № 1789-XII і наказ Генерального прокурора України від 15 квітня 2004 р. №
6 “Про організацію наглядової діяльності прокуратури щодо захисту прав і свобод громадянина
та інтересів держави” в умовах сьогодення відносять нагляд за додержанням і застосуванням
законів у сфері охорони довкілля до числа пріоритетних напрямів прокурорської діяльності.
В юридичній літературі розрізняються наступні сутнісні ознаки прокурорського нагляду:
1) це самостійний вид державної діяльності, яка
здійснюється від імені держави на всій території
України; 2) метою прокурорського нагляду є забезпечення природозахисної законності всіма
учасниками суспільних відносин та сприяння
зміцненню екологічного правопорядку; 3) нагляд
здійснюється на підставі Конституції і законів
України; 4) шляхом здійснення прокурорського
нагляду захищаються як державні інтереси, так і
екологічні права та свободи людини і громадянина; 5) змістом прокурорського нагляду є виявлення порушень закону, причин і умов, що їм
сприяють, вжиття заходів щодо усунення порушень та притягнення порушників закону до
встановленої відповідальності [10, с. 10].
Прокурорський нагляд у сфері охорони довкілля здійснюється у відповідності із приписами
Конституції України, а також законів України
“Про прокуратуру”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, інших законодавчих
актів України, а також наказів, розпоряджень,
інших актів Генеральної прокуратури України.
З 1989 року у системі прокуратури України
створено спеціалізовані екологічні підрозділи та
виділені природоохоронні прокуратури, які спеціалізуються виключно на нагляді за додержанням і застосуванням законів про охорону навколишнього природного середовища.
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Проте створення і діяльність природоохоронних прокуратур відбувається відповідно до
наказів Генеральної прокуратури та обласних
прокурорів, без відповідного законодавчого їх
забезпечення. Зокрема, у Законі України “Про
прокуратуру” відсутні норми, присвячені особливостям створення, системі і порядку діяльності
природоохоронних прокуратур.
Виникає потреба у чіткому розмежуванні
компетенції територіальних і природоохоронних
прокуратур. Підтримуємо пропозицію В. І. Бабенка щодо доцільності розроблення Положення
про природоохоронну прокуратуру, яке має бути
затверджене наказом Генерального прокурора
України. Це сприяло б усуненню дублювання в
роботі територіальних і природоохоронних прокуратур під час здійснення їх повноважень та
більш оперативному виявленню порушень законів у сфері охорони довкілля [1, с. 69-70].
В юридичній науці думку було висловлено
думку щодо можливості створення в Україні спеціалізованих природоохоронних прокуратур на правах обласних з чітко визначеною компетенцією,
діяльність яких поширювалась би на декілька регіонів (прокуратура Дніпровського басейну, Карпатська природоохоронна прокуратура тощо), використавши при цьому досвід зарубіжних країн, зокрема Російської Федерації [1, с. 71]. Так, 4 жовтня
2011 року наказом Генерального прокурора України №173ш було створено Дніпровську екологічну
прокуратуру (на правах обласної) [8].
Висновки. Отже, відмінність нагляду від
контролю полягає в тому, що перший має більш
вузьку сферу застосування. Контроль слід вважати більш широким поняттям, а нагляд варто розглядати як елемент контролю, як “звужений контроль”, але звужений лише по відношенню до
сфери свого застосування. Нагляд здійснюється
за об'єктами, які не підпорядковані органу, що
здійснює нагляд, тоді як контроль може здійснюватися як щодо підпорядкованих суб'єктів, так і
тих, що не мають прямого підпорядкування.
З метою оптимізації системи нагляду та
контролю у сфері охорони довкілля в Україні
вважаємо за необхідне: розробити і прийняти
Закон України “Про екологічний контроль”, у
якому визначити поняття, ознаки, систему органів контролю у сфері охорони навколишнього
середовища, а також Положення про природоохоронну прокуратуру, що має регулювати особливості створення, систему і порядок діяльності
цих прокуратур.
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Correlation of concepts of control and supervision in the field of guard of environment
Annotation
Correlation of concepts of control and supervision is investigational in the field of guard of
environment. Maintenance and legal nature of these concepts are analysed. Drawn conclusion, that the
difference of supervision from control consists in that the first has more narrow purview, a supervision it is
necessary to examine as a control element. The ways of optimization of the checking and supervision system
are offered in the field of guard of environment.
Keywords: control, supervision, control and supervision in the field of guard of environment,
directorate of public prosecutions, nature protection office of public prosecutor.
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Соотношение понятий контроля и надзора в сфере охраны окружающей среды
Аннотация
Исследовано соотношение понятий контроля и надзора в сфере охраны окружающей среды.
Проанализированы содержание и юридическая природа этих понятий. Сделан вывод, что отличие
надзора от контроля заключается в следующем: первый имеет более узкую сферу применения, надзор
следует рассматривать как элемент контроля. Предложены пути оптимизации системы контроля и
надзора в сфере охраны окружающей среды.
Ключевые слова: контроль, надзор, контроль и надзор в сфере охраны окружающей среды, прокурорский надзор, природоохранная прокуратура.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА ЄС
Автор обґрунтовує, що на сучасному етапі в ЄС відбувається переорієнтація з уніфікації матеріального
приватного права на уніфікацію колізійного права, та в замороженому стані залишається уніфікація єдиного
європейського процесуального права, що має своїм наслідком розвиток європейського міжнародного цивільного процесуального права (конфліктного права).
Ключові слова: уніфікація, конфліктне право, регламент, директива, асимптота, амальгамація, матеріальне право, колізійне право.

Постановка проблеми. Утвердження права ЄС як загальновизнаної правової системи
(правопорядку) sui generis, з одного боку, та політика добросусідства ЄС та України – з іншого,
вимагає встановлення особливостей еволюції
європейського міжнародного приватного права.
Поштовхом до написання цієї статті послужили дві основні причини: по-перше, за
останні роки різко змінилися орієнтири уніфікації міжнародного приватного права в ЄС; подруге, ці інновації не знайшли належного узагальнення та аналізу не лише у вітчизняній, але й
у зарубіжній доктрині.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблемі уніфікації норм міжнародного приватного права (МПрП) ЄС в свій час було присвячено чимало праць вчених-юристів України, країн
СНД та країн-членів ЄС, таких як: А.І. Абдулін,
В.М. Аверков,
В.А. Астапенко,
Ю. Базедов,
Н.К. Барчукова, С.А. Беляєв, М.М. Богуславський, Л.Г. Варшаломідзе, Н.Г. Вілкова, Г. Вінтер,
Г. Дейпенброк,
А.С. Довгерт,
Л.М. Ентін,
Г.Г. Іванов,
Е.В. Кабатова,
А.Я. Капустін,
В.І. Кисіль, А.В. Клемін, С.Е. Корнєєв, М. Круше, Л.А. Лунц, О.О. Маковська, В. Обвексер,
А.А. Попов, Ю.Д. Притика, О.К. Прокоф’єва,
Р. Cтрейнз, Ю.А. Тихоміров, Б.Н. Топорнін, В.В.
Трутень, Т.К. Хартлі, А.Г. Хачатурян, В. Хьюмер, М. Швейцер та ін.
Натомість сучасний стан дослідження проблеми уніфікації європейського міжнародного
приватного права у вітчизняній юридичній літературі не враховує нові тенденції його розвитку.
У зарубіжній літературі (зокрема, таких країн як
Франція, Німеччина, Англія чи РФ) також відсутні такі наукові дослідження узагальнюючого та
спеціального характеру, які б без застереження
могли бути використані вітчизняною міжнародно-приватноправовою доктриною, що й обумовило актуальність вибору теми даної публікації.
Метою даної публікації було виявлення
особливостей уніфікації норм міжнародного
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приватного права в ЄС та розробка на цій основі
рекомендацій щодо вдосконалення нормативноправової бази України для гармонізації відносин
з ЄС та його державами-членами.
Виклад основного матеріалу. З метою
виявлення особливостей уніфікації норм міжнародного приватного права в ЄС автором було
визначено ряд завдань, які утворили окремі напрямки досліджень.
Першим напрямком було дослідження уніфікації термінів та понять у європейському міжнародному приватному праві.
Другим – виявлення різновидів уніфікації
міжнародного приватного права ЄС та обґрунтування критеріїв їх класифікації.
Третім – визначення загальних та галузевих тенденцій розвитку міжнародного приватного права ЄС на сучасному етапі [9, с. 17].
Розглянемо результати досліджень, одержані нами по кожному із зазначених напрямків.
Досліджуючи уніфікацію термінів та понять
в європейському міжнародному праві автор прийшов до висновку, що створення єдиної європейської юридичної термінології є такою проблемою,
яка стоїть на першому місці по відношенню до формулювання єдиних юридичних понять. Це положення ґрунтується на наступних фактах.
Нині в ЄС існує 23 офіційних мови. Не
зважаючи на тенденцію надання переваги з цих
23 мов, трьом мовам – англійській, французькій,
німецькій – жодна з цих трьох мов не може вважатися такою, яка б могла претендувати на статус юридичної європейської мови. Це, в першу
чергу, пояснюється таким історичним фактом як
невикористання англійської мови при заснуванні
ЄС у 50-і роки, оскільки Великобританія стала
членом Співтовариств дещо пізніше. Звідси кращі
шанси на статус офіційної європейської юридичної
мови має не англійська, і тим більше не німецька, а
французька. Однак, насправді, остання мова все ж,
як зазначено вище, такого статусу не має.
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Є чимало прикладів, коли для позначення
одних і тих же понять в офіційних мовах Євросоюзу використовуються різні терміни. Для прикладу переклад різними європейськими мовами
такого важливого терміну як «когерентний»,
який офіційно використовується, в документах
ЄС французькою пишеться «coherent», німецькою «coherent», у той час як англійською – переважно «consistent».
Отже, формування єдиної європейської юридичної мови залишається відкритою проблемою.
Яким же чином на практиці може бути вирішено це питання?
На наше переконання, дати відповідь на
нього можна не на основі вибору з 23 офіційних
мов якоїсь одної, наприклад французької чи англійської, і не на основі повного відновлення активного – не тільки письмового, а й усного –
вжитку латинської мови, а покладаючись на відродження вивчення юристами римського права,
яке має викладатися не тільки на рівні основ, а й
на монографічному рівні. Останнє означає, що в
Європі потрібно переламати існуючу в останні
півтора століття тенденцію занепаду використання римського права. У разі успіху з осучасненням римського права, покращаться знання
латинської мови, яка після цього стане не тільки
субстратом, а й, образно говорячи, 24 європейською мовою, яка вірогідно дійсно буде вважатися
спільною європейською юридичною мовою.
Друга частина першого напрямку досліджень стосувалася уніфікації понять. У текстах
нормативних документів ЄС нами було виявлено
17 основних понять, пов'язаних з процесом уніфікації. Усі досліджені нами поняття ми умовно
поділили на три групи: власне поняття «уніфікація»; група понять, які змістовно в більшій чи
меншій мірі перекриваються з поняттям «уніфікація» (адаптація, апроксимація, асиміляція, гармонізація, консолідація, координація); група понять, які опосередковано пов'язані з поняттям
«уніфікація» (директива, регламент, імплементація, кодифікація, модернізація, симпліфікація,
трансформація, уніформний); і, нарешті, поняття,
які, на наш погляд, потрібно ввести в доктрину, для
віддзеркалення особливостей сучасного процесу
уніфікації в ЄС (асимптота та амальгамація).
У нашій монографії [9, с. 29] дається тлумачення усіх вищезазначених понять. Тому зупинимося лише на змісті двох інноваційних понять, доцільність застосування яких ми доводимо
та на визначенні поняття «уніфікація» як основоположного в наших дослідженнях.

У процесі цих досліджень ми прийшли до
висновку, що досить широка лінійка термінів, які
потрібні для належного тлумачення європейського міжнародного приватного права, буде незавершеною, якщо не доповнити її ще деякими термінами, які потрібні для того, щоб одним словом позначити запропоновані кожен з двох
принципів уніфікації європейського міжнародного приватного права. Йдеться про «амальгамацію» та «асимптоту». Амальгамація – це «злиття
двох чи кількох підприємств або банківських
установ, які раніше були самостійними»; а асимптота – це «пряма, яка не має жодної спільної
точки з певною кривою, що необмежено наближається до цієї прямої». Принцип асимптоти (А
І) стосується директив, а амальгамації (А II) –
регламентів та міжнародних конвенцій, укладених в рамках ЄС: у першому випадку уніфікація
міжнародного приватного права ніколи не може
призвести до повного злиття нормативного матеріалу, оскільки така мета всього-на-всього не
ставиться, а в другому випадку – навпаки, завжди призводить до повного злиття нормативного
матеріалу. Отже, слова «асимптота» та «амальгамація» дозволяють точно виразити ті ідеї чи
засади, які мають на увазі європейські законодавці, коли вони розпочинають уніфікувати міжнародне приватне право. На схемі ми спробували
графічно представити зміст цих понять.
Уніфікація міжнародного приватного права – це процес створення єдиних норм міжнародного приватного права, а також забезпечення їх
однакової імплементації, який здійснюється при
постійній взаємодії та узгодженні воль контрагентів, які репрезентують держави-члени, що пов'язані
певною формою міжнародно-правового співробітництва, і спрямований на гармонізацію правовідносин між фізичними та юридичними особами цих
держав у визначених сферах [5, с. 613].
Уперше запропоновано таке визначення
ключового поняття: уніфікація міжнародного приватного права в ЄС – це процес правової реформи,
яка, ґрунтуючись на принципах повного або часткового зближення (апроксимації) європейського
приватного колізійного, конфліктного, матеріального та процесуального права, орієнтується на інтернаціоналізацію або європеїзацію міжнародного
приватного права в межах держав-членів ЄС.
Основою для визначення другого напрямку
наших досліджень, став виявлений нами факт
неоднорідності уніфікації міжнародного приватного права в ЄС. Не дивлячись на з'ясування
цього факту, в літературі ми не виявили будьяких чітких спроб класифікації різновидів цього
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процесу. Це спонукало нас до пошуку критеріїв,
на основі яких така класифікація могла б бути
здійснена. Внаслідок цих досліджень було визначено три критерії, які і лягли в основу диференціації різновидів європейської міжнародноправової уніфікації.
Перший критерій – за поділом правопорядків на супра-, інтер-, транс- та інтранаціональні. Під супранаціональним правопорядком ми
розуміємо європейський правопорядок загалом;
під інтернаціональним – міжнародний правопорядок, який складається в рамках ЄС; під транснаціональним – своєрідний правопорядок (sui
generis), локалізований у кордонах ЄС, тобто такий правопорядок, який загалом прийнято називати «soft law», «lex mercatoria», «загальні принципи права» тощо; під інтранаціональним – національні правопорядки держав-членів ЄС. Відповідно до даного критерію в міжнародному приватному праві ЄС слід розрізняти супра-, інтер-,
транста інтрауніфікацію.
Другий критерій – за обсягом охоплюваних правопорядків. На основі цього критерію ми
доводимо необхідність ідентифікації уніфікації в
ЄС та в рамках ЄС. При цьому уніфікація в ЄС
обіймає супрауніфікацію та інтеруніфікацію, а в
рамках ЄС – поряд з попередніми двома різновидами уніфікації – ще й трансуніфікацію та інтрауніфікацію.
Третій критерій – за законодавчою спеціалізацією. На основі цього критерію обґрунтовано
поділ уніфікації на уніфікацію у вузькому, у технічному та широкому сенсі. Предметом уніфікації міжнародного приватного права ЄС у вузькому сенсі ми вважаємо уодноманітнення європейського колізійного права, в технічному сенсі –
колізійного та конфліктного права, в широку сенсі – європейського колізійного, конфліктного,
матеріального та процесуального права.
При цьому нами встановлено, що уніфікація в ЄС у вузькому сенсі є супрауніфікацією, а в
технічному сенсі – ще й інтеруніфікацією, в той
час як уніфікація в рамках ЄС охоплює поряд із
попередніми двома типами уніфікації ще й трансуніфікацію (уніфікацію в широкому сенсі) та
інтрауніфікацію (уніфікацію в найширшому сенсі) міжнародного приватного права.
Як зазначалось, третім напрямком наших
досліджень було визначення загальних та галузевих тенденцій розвитку міжнародного приватного права ЄС на сучасному етапі.
Нами встановлено, що якщо до Амстердамського Договору від 1997 р. [2, P. 145-172]
уніфікація міжнародного приватного права від58

бувалася у формі інтеруніфікації (на основі ст.
293 Договору про заснування Європейського
Співтовариства), то після 1997 р. уніфікація відбувається у формі супрауніфікації (на основі ст.
249 у поєднанні зі ст. 61 Договору про заснування Європейського Співтовариства) [4, P.120-150]
з одночасною поступовою відмовою від інтеруніфікації. Коротко сучасну тенденцію розвитку
міжнародного приватного права в ЄС можна охарактеризувати як поступовий перехід від інтернаціоналізації до європеїзації. Останнє також означає,
що якщо до 1997 р. єдиним джерелом уніфікації
міжнародного приватного права була міжнародна
конвенція, то після цієї дати стандартним джерелом уніфікації стає регламент [7, с. 60].
В історичному аспекті інтернаціоналізацію
можна прив'язати до 1968 року, коли була прийнята в Брюсселі Конвенція про юрисдикцію та
примусове виконання судових рішень в цивільних та комерційних справах (Брюссель І), європеїзацію можна прив'язати до 2000 р., коли Конвенція-Брюссель І була замінена відповідним
Регламентом-Брюссель І.
Нами вперше встановлено, що спільним
знаменником для як, з одного боку, інтернаціоналізації, так, з іншого боку, європеїзації міжнародного приватного права є офіційна політика
ЄС взаємного визнання, в першу чергу, судових
рішень, а в широкому сенсі – опосередковано й
іноземних правопорядків, з тією лише відмінністю, що раніше йшлося про створення спільного
ринку, а нині – про створення внутрішнього ринку в ЄС [10, с. 63].
Крім принципів пропорційності та субсидіарності, підставами, які дозволяють розмежувати необхідність уніфікації міжнародного приватного права на супра-, інтер- чи транснаціональному рівні від потреби його консолідації на
інтранаціональному рівні, можна вважати такі
критерії, як: створення належних умов для функціонування внутрішнього ринку ЄС, які реалізуються краще на загальноєвропейському рівні,
укріплення політики взаємного визнання судових рішень і публічних та приватних документів
до ступеню створення ефективного правого захисту інтересів приватних осіб держав-членів ЄС
знову краще проводити на загальноєвропейському рівні тощо.
Встановлені такі тенденції уніфікації різних галузей МПрП ЄС: європейського колізійного права – а) перехід від уніфікації колізійних
норм у формі міжнародної угоди до уніфікації у
формі регламенту; б) незалежність створення
ширшого кола колізійних норм (Рим І, ІІ, ІІІ) від
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процесу уніфікації матеріальних норм; європейського конфліктного права: а) аналогічний процес переходу як і в колізійному праві; б) розширення предмету визнання – не тільки судових
рішень в цивільних і торгових справах, але й публічних та приватних документів, тобто охоплення сфери латинського нотаріату; в) доповнення уніфікації конфліктних норм уніфікацією
у формі мінімальних стандартів цивільних процесуальних норм; європейського матеріального
приватного права: а) практична уніфікація матеріального права відбувається не у формі створення
єдиного європейського ЦК, а у формі створення
Загальної системи координат тощо; б) ця Загальна
система координат має застосовуватися на основі
колізійних норм про вибір права; європейського
формального приватного права – цивільний процес
найменш розвинена форма уніфікації, яка нагадує
форму уніфікації вимог щодо захисту споживачів у
ЄС (мінімальні стандарти).
Висновки. Необхідно розрізняти уніфікацію МПрП в ЄС і в рамках ЄС на основі критерію поділу правопорядків на супра-, інтер-,
транс- та інтранаціональні правопорядки. Уніфікація в ЄС на основі запропонованого критерію у
вузькому сенсі є супрауніфікацією, а в технічному сенсі – ще й інтеруніфікацією. Уніфікація
МПрП в рамках ЄС на основі того самого критерію охоплює поряд із попередніми двома типами
уніфікації ще й трансуніфікацію (уніфікацію в
ш.с.) та інтрауніфікацію (уніфікацію в найширшому сенсі) МПрП. Окрім цього, на основі аналізу джерел європейського права, керуючись
критерієм законодавчої спеціалізації, потрібно
розрізняти уніфікацію МПрП в широкому сенсі і
вузькому сенсі. В першому випадку уніфікація
містить такі різновиди: зближення (апроксимація), гармонізація, координація та уніфікація в
вузькому сенсі. Уніфікація МПрП у вузькому
сенсі – це такий різновид правової реформи європейського приватного права, який відбувається
на такій нормативній основі як міжнародна угода. Нами вперше встановлено, що спільним знаменником для, з одного боку, інтернаціоналізації, та, з іншого боку, європеїзації між народного
приватного права є офіційна політика ЄС взаємного визнання, в першу чергу, судових рішень, а
в широкому сенсі – опосередковано й іноземних
правопорядків, з тією лише відмінністю, що раніше йшлося про створення спільного ринку, а
нині про створення внутрішнього ринку в ЄС.
Зважаючи на приватноправову природу
колізійних та конфліктних норм, яка проявляється в тому, що ці два типи норм є зворотним бо-

ком матеріальних і процесуальних норм приватного права, в ЄС з 2003 р. відбувається переорієнтація з уніфікації матеріального приватного
права на уніфікацію колізійного права, та в замороженому стані залишається уніфікація єдиного
європейського процесуального права, що має
своїм наслідком розвиток європейського міжнародного цивільного процесуального права (конфліктного права).
У підсумку аналіз джерел уніфікації МПрП
дозволяє зазначити, що уніфікація на рівні суправитісняє уніфікацію на рівні інтернаціонального
правопорядку, а трансуніфікація МПрП стає основою, минаючи інтерніфікацію, супрауніфікацію
МПрП в ЄС. Інтрауніфікація МПрП, отже, нині
визначається супрауніфікацією на основі загальних
принципів європейського права – субсидіарності та
пропорційності. В останньому випадку, інтра- та
супрауніфікації є тотожними поняттями.
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The author proves that at the present stage the reorientation of the substantive private law to the unification of the conflict of laws takes place in the EU. It is determined that a unified single European procedural
law remains in a frozen state, which has the effect of the development of European international civil procedural law (conflict of laws).
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Аннотация
Автор обосновывает, что на современном этапе в ЕС происходит переориентация с унификации
материального частного права на унификацию коллизионного права, и в замороженном состоянии
остается унификация единого европейского процессуального права, что имеет своим следствием развитие европейского международного гражданского процессуального права (конфликтного права).
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Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ІНОЗЕМЦЯМИ
Досліджуються особливості правового забезпечення здійснення полювання іноземними громадянами на
території України. Аналізується необхідність внесення доповнень до Закону України «Про мисливське господарство та полювання» положеннями про «мисливський туризм» із нормативним визначення його ознак,
суб’єктів та порядку здійснення.
Ключові слова: мисливське господарство і полювання, право на полювання, здійснення полювання іноземцями на території України, мисливський туризм.

Постановка проблеми. Будь-яка країна
вправі поширювати певні конституційні права,
свободи та обов’язки не тільки на своїх громадян, але й на іноземних осіб, які перебувають на
її території. Україна не є виключенням, а державна політика щодо цієї категорії осіб є складовою
зміцнення міжнародного авторитету України,
налагодження контактів між народами і країнами. Стаття присвячена аналізу чинного законодавства України у сфері ведення мисливського
господарства та полювання, визначенню та дослідженню особливостей здійснення полювання
на території України, обсяги якого зростають з
кожним роком.
Ступінь наукової розробки. Проблеми використання та охорони тваринного світу, створення та ведення мисливських господарств, правового
регулювання полювання тощо досліджували в різні
часи такі науковці, як В. Л. Мунтян, В. С. Шахов,
М. П. Волік, П. В.Тихий та інші [1; 3; 12; 15].
Організація мисливських турів для іноземців на території України, на сьогоднішні день, є
досить розповсюдженим явищем. Більш того,
полювання в угіддях України поряд із Росією,
Білоруссю дуже популярне у іноземців та набуло
досить великих масштабів. Безумовно, в цьому є
позитивні тенденції розвитку відповідної галузі
господарства. Невирішеними та відкритими залишаються питання визначення, законодавчого
регулювання та розвитку мисливського туризму
в Україні. Особливістю цього напрямку є те, що
мисливський туризм існує на стику мисливського господарства та туристичної галузі, а тому
потрапляє у сферу регулювання великої кількості
нормативних актів України, кожен з яких є спеціальним у своїй галузі, проте не враховує особливостей мисливського господарства, що створює певні перешкоди для організації полювання
не тільки для іноземних мисливців, але й громадян України. Потребує уваги та розгляду питання, що стосуються можливості здійснення інозе-

мцями наданого їм законодавством України права на полювання, що повинно приносити користь
мисливській галузі держави, а не навпаки – шкодити країні та добробуту її громадян. Проте недосконалість правових норм, відсутність чіткого
механізму та наявність прогалин, неузгодженості
правових норм в зазначеній сфері може перешкоджати дотриманню норми, що закріплена в ст.
2 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», а саме: здійснення
іноземцями своїх прав і свобод не повинно завдавати шкоди національним інтересам України,
правам, свободам і законним інтересам її громадян та інших осіб, які проживають в Україні та
вони зобов’язані поважати та дотримуватися
Конституції і законів України, шанувати традиції
та звичаї народу України.
Метою дослідження є аналіз чинного законодавства України у сфері ведення мисливського господарства та полювання, визначення та
дослідження особливостей здійснення полювання іноземцями на території України. На підставі
такого аналізу зазначити правові проблеми, що
потребують більш детального вивчення і уточнення, сформулювати наукові висновки і внести
пропозиції щодо вдосконалення норм чинного
законодавства України у зазначеній сфері.
Виклад основного матеріалу. Конституція України 1996 року [2] закріплює право кожного громадянина на користування природними
об’єктами права власності Українського народу
відповідно до закону. Тобто, виходячи з загальнотеоретичних положень, на загальнодоступне і
на спеціальне природокористування, начебто
маючи на увазі тільки громадян України (ст. 13).
Проте, ст. 26 Конституції України передбачає,
що іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а
також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни
України, за винятками, встановленими Консти-
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туцією, законами чи міжнародними договорами
України. Це положення знайшло своє висвітлення в Законі України «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства» (1994 р., в
ред. від 2009 р.) [9], який визначає, що іноземці
та особи без громадянства мають ті ж права і
свободи та виконують ті ж обов’язки, що і громадяни України, якщо інше не передбачено Конституцією, а також міжнародними договорами
України (ст.2).
Правовий статус осіб, які не мають громадянства, у більшості країн світу збігається з правовим положенням іноземних громадян. Зокрема, ст.1 Закону України «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства» визначає поняття «іноземці». Іноземцями визнаються іноземні громадяни – особи, які належать до громадянства іноземних держав і не є громадянами
України, та особи без громадянства – особи, які
не належать до громадянства будь-якої держави
[13, с.143-144].
Правовий статус іноземців, окрім правоздатності, включає і їхню дієздатність. Питання
повної дієздатності по-різному регламентується
у правових системах. До визначення цивільної
дієздатності іноземного громадянина застосовується закон країни його громадянства. До визначення цивільної дієздатності особи без громадянства застосовується закон країни постійного
місця проживання. Проте, цивільна дієздатність
іноземних громадян і осіб без громадянства щодо угод, які укладаються в Україні, та зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди
в Україні, визначається за її законом.
Отже, і іноземні громадяни, і особи без громадянства мають право користуватися природними
об’єктами права власності Українського народу з
урахуванням встановлених законодавством України винятків та з дотриманням відповідних обов’язків. За порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері користування
природними ресурсами України, зокрема права на
використання об’єктів тваринного світу, іноземці
несуть відповідальність на загальних підставах, як і
громадяни України.
Законодавство про тваринний світ, зокрема
ст.10 Закону України «Про тваринний світ»,
ст.13 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» передбачає, що не тільки
громадяни України, а й іноземні громадяни та
особи без громадянства мають право відповідно на
загальне і спеціальне використання об’єктів тваринного світу, але для них встановлюється особливий порядок набуття права користування тварин62

ним світом [8; 10; 14]. Отже, іноземці можуть здійснювати полювання на території України.
Закон України «Про мисливське господарство та полювання» (ст. 14) передбачає перелік
документів на право полювання для громадян
України: 1) посвідчення мисливця; 2) щорічна
контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита; 3) дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка,
дозвіл на діагностичний та селекційний відстріл
тощо); 4) відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі
її використання; 5) паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів у разі їх
використання під час полювання.
Іноземці, згідно із ст.13 ЗУ «Про мисливське господарство та полювання», можуть здійснювати полювання на території України за документами на право полювання, які видані відповідними органами інших держав. Ці документи
вважаються чинними на території України.
Треба зазначити, що у деяких випадках законодавство України та міжнародні договори
кореспондують один одному. Наприклад, іноземці можуть займатися в Україні певною діяльністю, використовуючи свою кваліфікацію. Але
тільки міжнародними договорами встановлюється еквівалентність атестатів, дипломів, навчальних курсів, кваліфікації, вчених ступенів і
звань (ст. 64 Закону України «Про освіту» від
23.03.1996 p.). На підставі національного закону
чи міжнародного договору України іноземцям
для здійснення ними прав і обов’язків може надаватися спеціальний режим.
Вбачається доцільним та необхідним внести
відповідну норму в Закон України «Про мисливське господарство та полювання» щодо укладення
міжнародних договорів, які б встановлювали еквівалентність документів на право полювання іноземців документам, які повинні отримати для здійснення цього права громадяни України.
Іноземець також має право отримати дозвіл
на імміграцію та іммігрувати на постійне проживання в Україну, отримавши посвідку на постійне проживання чи набути громадянство України
[4; 7; 9]. У разі постійного проживання іноземця
на Україні (що підтверджується відповідними
документами), якщо він виявив бажання отримати статус мисливця та полювати на території
України, постає питання, де, які документи та в
якому порядку повинен отримати іноземець, чи
зможе він реалізувати своє право на полювання в
Україні? До внесення змін до Закону України

Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 578. Правознавство.

Правові проблеми здійснення полювання в Україні іноземцями

«Про мисливське господарство та полювання»
від 21.01.2010 р. Проект ЗУ «Про мисливське
господарство та полювання» з цього приводу
передбачав внести до ст. 14 наступне: «посвідчення мисливця та щорічна контрольна картка
обліку добутої дичини і порушень правил полювання можуть бути видані громадянам інших
держав на загальних умовах, у разі їх постійного
проживання на території України». Проте, у даному випадку доцільніше було б вести мову про
іноземців, а також більш чітко визначити умови
видачі їм документів на полювання.
Поряд із Наказом Держкомлісгоспу України від 02.04.2007 р. № 129 «Про затвердження
Положення про порядок поводження із зброєю,
видачі ліцензій на добування мисливських тварин та проведення полювань», Наказом Держкомлісгоспу України від 09.09.1999 р. № 83 затверджені «Правила організації полювання та
надання послуг іноземним мисливцям» [5; 6].
Основна мета Правил – визначити умови організації і проведення полювань для іноземних мисливців у мисливських господарствах України.
Порядок оформлення документів на організацію
приймання іноземних мисливців та проведення
мисливського туру передбачає укладення відповідних договорів з іноземними мисливцями, що
приїжджають до України з метою здійснити полювання (на жаль, слід відмітити відсутність Типового договору на проведення мисливського
туру). Проте, якщо іноземець постійно проживає
на території України та має відповідні документи, що підтверджують його статус мисливця,
отримані у країні, громадянином якої він є, чи
необхідно з ним укладати відповідний договір на
полювання? З аналізу норм вищезазначеного Наказу Держкомлісгоспу № 83 випливає, що необхідність укладення договору на проведення мисливських турів визначає статус особи. Якщо особа – іноземець, здійснити полювання на території
України вона зможе лише на підставі договору
на проведення мисливського туру згідно з порядком, передбаченим законодавством України.
У зв’язку з цим виникає питання щодо визначення поняття «мисливський туризм». Закон
України «Про туризм» [11] визначає загальне
поняття «туризму» – це тимчасовий виїзд особи
з місця проживання в оздоровчих, пізнавальних,
професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди особа
від’їжджає (ст.1). Організаційними формами туризму є міжнародний і внутрішній туризм (ст.4).
Залежно від категорій осіб, які здійснюють туристичні подорожі (поїздки, відвідування), їх цілей,

об’єктів, що використовуються або відвідуються,
чи інших ознак Закон закріплює різні види туризму
серед яких й мисливський. Проте нормативноправові акти хоча й оперують цим поняттям, на
жаль, не надають його правового визначення, що,
вочевидь, є прогалиною в законодавстві, адже мисливському туризму притаманні особливі ознаки,
що відрізняють його від інших видів туризму.
Висновки. Не дивлячись на велику популярність та розвиток проведення полювання для
іноземців в Україні, існує необхідність у закріпленні на законодавчому рівні шляхом внесення
відповідних доповнень у ЗУ «Про мисливське
господарство та полювання» поняття «мисливського туризму» із нормативним визначенням його
ознак, суб’єктів та порядку здійснення.
Проблеми українського ринку послуг у
сфері полювання виявляються, в першу чергу, в
недосконалості вітчизняного природоохоронного
та мисливського законодавства, відсутності чіткої державної політики у зазначеній сфері. Не
менш важливою проблемою є створення сучасної системи державного управління мисливським
господарством в Україні, яка повинна базуватися
не на принципах тотального надзору та контролю, а на принципі створення пільгових та оптимальних умов для розвитку господарюючого
суб’єкта, як головної складової одиниці мисливського господарства.
Вочевидь, й Закон України «Про мисливське господарство та полювання» від 22.02.2000 р.
(зі змін. від 21.01.2010 р.) повинен враховувати
не тільки інтереси держави щодо поповнення
бюджету за рахунок податків та зборів за користування мисливськими угіддями, але й забезпечити законодавчу базу мисливського господарства як діяльності з надання послуг, з одного боку,
та природоохоронної діяльності з іншого.
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M.K. Cherkashyna
Legal problems of realization of hunting in Ukraine foreigners
Summary
Article is devoted the analysis of the current legislation of Ukraine in sphere of conducting the hunting
economy and hunting, to definition and research of features of realization of hunting by foreigners in
territory of Ukraine. On the basis of such analysis the legal problems demanding more detailed studying and
specification are specified, scientific conclusions are formulated, offers on improvement of norms of the
current legislation of Ukraine in the specified sphere are made.
Key words: the hunting economy and hunting, the right to hunting, realization of hunting by foreigners
in territory of Ukraine, the hunting tourism.
М. К. Черкашина
Правовые проблемы осуществления охоты в Украине иностранцами
Аннотация
Анализируется законодательство Украины в сфере ведения охотничьего хозяйства и охоты, исследуются особенности осуществления охоты иностранцами на территории Украины, указываются
правовые проблемы, требующие более детального изучения и уточнения, вносятся предложения по
усовершенствованию норм действующего законодательства Украины в указанной сфере.
Ключевые слова: охотничье хозяйство и охота, право на охоту, осуществление охоты иностранцами на территории Украины, охотничий туризм.
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
Досліджено стан нині діючого трудового законодавства, яке в сучасний період не може адекватно реагувати на зміни політичного, соціально-економічного характеру, що проходять останніми роками в нашій країні.
Акцентується увага на необхідності внесення змін у нині діюче трудове законодавство з метою перевірки його
на практиці, та на цій основі прийняття нового Трудового кодексу.
Ключові слова: держава, трудове законодавство, реформування трудового законодавства.

Постановка проблеми. На сьогодні приходиться констатувати, що стан трудового законодавства та практика його застосування не може адекватно реагувати на зміни, що проходять
останнім часом як в політиці, в економіці так і в
суспільстві. Які є варіанти вирішення даної проблеми - прийняття нового Трудового кодексу, чи
поступове внесення змін у нині діючий? Це питання постає не вперше. В свій час був підготовлений проект Трудового кодексу (декілька), проект нової редакції Трудового кодексу, але він
був відкладений на невизначений термін. Отже,
теоретична база для розвитку та удосконалення
трудового законодавства є, однак практичних
кроків у даному напрямку не зроблено. Очевидно, що діючий КЗпП України не відповідає більшості положень, що склалися в країні. Крім
того, формально встановлений рівень гарантій в
сфері праці часто не отримує реального підтвердження. Раніш дані гарантії представляли собою
виплати з державного бюджету, та з запровадженням різних форм власності, коли держава
стала далеко не єдиним роботодавцем, надання
працівникам гарантій перетворилися в декларації. Тому державна політика в сфері праці повинна бути направлена на необхідність з однієї
сторони – комплексного, з іншої – диференційованого підходу. КЗпП України був розрахований
на регулювання праці на державних підприємствах, тому в умовах сьогодення він не може відобразити специфіку праці в умовах малого і середнього бізнесу. Отже, необхідно передусім внести певні зміни в нині діючий кодекс, для того,
щоб вони пройшли перевірку на практиці, а потім, на його основі розробляти та приймати новий Трудовий кодекс.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Наука трудового права, безперечно має достатньо праць з дослідження питань, що присвячені
реформуванню трудового законодавства. Разом з
тим слід відзначити дослідження таких вчених –
трудовиків як: Бущенка П.А., Венедиктова

В.С.,Жигалкіна
П.І.,Хуторян
Н.М.,Лазор
В.В.,Процевського О.І., Пилипенко П.Д., Бурака
В.Я., Кондратьєва Р.І., Гончарової Г.С., Жернакова В.В., Курінного А.М., Лушнікової М.В.,
Нуртдінової А.Ф., Орловського Ю.П., Чанишевої Г.І., Ярошенко О.М. та ін.
Метою статті є дослідження нових підходів до удосконалення трудового законодавства в
нових умовах сьогодення.
Виклад основного матеріалу. 1.Сьогодні
приходиться констатувати, що ринок і підприємницька діяльність стали рушійною силою в умовах ринкової економіки. Це, в свою чергу, негативно впливає на регулювання трудових правовідносин, де є очевидним намагання відмови від
раніш набутих прав. Вільне підприємництво не
повинно зводитись до вільної експлуатації працівників. Хоч і криза в економіці не сприяє розвитку демократичних інститутів у трудовому
праві, тим не менш їх необхідно по можливості
розвивати, основні гарантії, зафіксовані у законодавстві необхідно зберігати. Це особливо є
важливим коли потяг до прибутку ставиться за
мету та нерідко здійснюється методами, що є
характерними для періоду першочергового накопичення капіталу (наприклад, ігнорування
охорони праці, безпідставне залучення до надурочних робіт, простої на підприємстві з вини
власника, які не є оплачуваними для працівників,
укладення строкових трудових договорів, які суперечать інтересам працівника тощо.) Зміни та
доповнення в нині діючий КЗпП України, підготовка нових законів, розробка нової концепції
трудового права повинні здійснюватись з урахуванням вказаних обставин. А це означає, що мета
та зміст нового Трудового Кодексу та законодавства про працю в цілому при регулюванні ринкових трудових правовідносин повинні бути суттєво іншими. Державне (централізоване) регулювання значно втратило свою жорсткість, оскільки
відносини, що складаються на ринку праці між
роботодавцем і працівниками потребують більш
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договірних форм взаємодії, що направлені на
досягнення не стільки встановленої моделі правової поведінки, скільки ефективного творчого
та соціального співробітництва у праці. В зв’язку
з цим роль законодавства в регулюванні трудових правовідносин стає скоріш субсидіарною ніж
конструктивною. Концепція нового Трудового
кодексу і трудового законодавства повинна будуватись на соціально-партнерській правовій
формі регулювання трудових правовідносин, при
цьому таке регулювання не повинно йти в розріз
із державними та суспільними інтересами. Мова
повинна йти про підтримання стабільності суспільства в цілому, на визнання соціально значущими не тільки прав працівників, але й інтересів
роботодавця. Основним завданням трудового
законодавства новий Трудовий кодекс України
повинен закріпити створення необхідних правових умов для досягнення оптимального узгодження інтересів сторін трудових правовідносин.
Даний вибір обумовлений необхідністю, з однієї
сторони, підтримати зростання благополуччя
суспільства, створити максимально сприятливі
умови для розвитку економіки країни, з іншоїобмежити негативні наслідки дії механізмів ринкової системи на працівників, захистити їх від
надмірної економічної експлуатації. Обраний
підхід дає можливість зберегти трудове право як
самостійну галузь права, право соціальної захищеності та разом з тим зробити дану захищеність
адекватною конкретним соціально-економічним
умовам,тобто надати певну визначену гнучкість
управлінню працею. Забезпечення рівноваги
прав працівників і роботодавців,балансу їх інтересів і інтересів держави є тим критерієм, якому
повинні відповідати всі нормативні правові акти,
що регулюють трудові відносини, і, в першу чергу сам Трудовий кодекс України.
2.Посилення договірних начал у трудовому
праві проявилось у відмові держави від регулювання деяких елементів трудових правовідносин.
Так , до прикладу, встановлення системи заробітної плати, коригування та встановлення різного
роду надбавок, доплат, встановлення умов праці
здійснюється в договірному порядку, або в локальних нормативних актах. Це дає підстави говорити про певну зміну методу галузі, який тепер характеризується не тільки співвідношенням
(поєднанням) централізованого і локального,але
й державного і договірного регулювання трудових і інших безпосередньо пов’язаних з ними
відносин. Однак посилення приватноправових
начал трудового права ще не свідчить про втрату ним публічно-правової складової . Навпаки,
66

публічно-правовий аспект у трудовому праві як
складової частини соціального права проявляється головним чином у встановленні базового рівня трудових прав і гарантій на державному рівні.
Сторони трудових правовідносин пов’язані певними умовами, які встановлені не в результаті їх
угод, а на підставі вимог трудового законодавства. Інакше кажучи договірна свобода сторін трудового договору обмежена в інтересах працівника: йому не можуть бути встановлені умови праці, що знижують рівень його трудових прав порівняно з діючим законодавством.
3.Інститут трудового договору потребує
серйозної реформи. Її основна направленість повинна бути зосереджена в наданні сторонам реальної можливості домовлятися про умови праці
та заробітної плати. В договорі необхідно чітко
визначити права і обов’язки сторін. На жаль,
зміни в інституті трудового договору здійснюються по лінії запровадження законами 19901991рр. контрактної форми прийняття на роботу,
де основна увага приділялась не змісту контрактів, а термінам його дії. Одночасно контракт збираються перетворити чи не в основну форму
прийняття на роботу. За нашим глибоким переконанням, у цьому немає необхідності. Поперше, контракт-це, по суті, строковий трудовий
договір, який вже передбачений законодавством.
По-друге,контракти можуть укладатися лише з
категоріями працівників,що передбачені відповідними законодавчими актами, а масовий перехід
на контрактну систему суперечить здоровому
глузду. Ось чому краще в подальшому зберігати
вже закореніле поняття трудовий договір на невизначений термін, удосконаливши його застосування. По-друге контрактна форма прийняття
на роботу в тому вигляді , в якому вона зараз
практикується, створює нестабільність трудових
правовідносин. Будучи вигідною для підприємців,
вона суперечить інтересам працівників. Про це свідчить досвід зарубіжних країн і наш, поки ще невеликий український досвід. Не випадково в рекомендації МОП №166 від 2 червня 1982р., про припинення трудових відносин з ініціативи підприємців мова йде про необхідність обмежити використання договорів щодо найму на визначений термін
випадками, коли «трудові відносини не можуть
встановлюватись на невизначений термін». Було б
цілком справедливо, використати дану рекомендацію при реформуванні інституту трудового договору в новому Трудовому кодексі.
Зміна ролі трудового договору, який в сучасних умовах виступає регулятором трудових
правовідносин, проявилась настільки виразно, що
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деякі вчені віднесли його до джерел трудового
права (зокрема російський вчений Е.Б. Хохлов).
4.В останні роки намітилась тенденція посилення приватноправових начал трудового права. На законодавчому рівні визнана регулятивна
роль колективних договорів і угод, які стали повноцінним джерелом трудового права. В перспективі, по мірі розширення сфери договірного
регулювання значення колективного договору
буде зростати, і, він стане чи не основним інститутом трудового права в тому, що стосується
умов праці та заробітної плати. Ринок потребує
корінної зміни ролі колективного договору. Для
цього необхідно змінити сам підхід до його змістовної частини, яка повинна охоплювати питання
заробітної плати, умов праці та професійних відносин. В зміст не потрібно включати питання
підвищення продуктивності праці, якості, і, можливо, трудової дисципліни, так як подібне було
відголоском минулого, коли профспілкам вбачали не властиві їм функції, що були обумовлені їх
характеристикою як школи управління, школи
комунізму. Однак колективний договір і угоди
можуть передбачати додаткові порівняно із законодавством заходи щодо соціального захисту
працівників: додаткове страхування від безробіття; додаткові системи соціального страхування;
додаткове пенсійне забезпечення тощо. Інакше
кажучи, предмет колективно-договірного регулювання повинен включати деякі суспільні відносини, що є складовою предмету інших галузей.
Ефективність колективних договорів повинна
проявлятися не тільки в сторону їх фактичної
реалізації, а передусім в якості змістовної частини даних актів, тобто в забезпеченні положень
змістовної частини рівнем трудових прав та гарантій працівників, порівняно із встановленими
у законодавстві. Саме тут повинно чітко проявлятися поєднання державного та договірного регулювання. Більшість питань, які мають значення на рівні організації,можуть бути вирішені як в
колективному договорі, так і в інших локальних
актах. Такий підхід базується на визнаній законодавцем правотворчій функції роботодавця і його
компетенції. Саме цим пояснюється схожість колективних договорів і інших локальних актів за
змістом регулювання та значенням, які вказані акти
виконують у механізмі правового регулювання
правовідносин. Вказане дозволяє ставити питання
про співвідношення даних джерел трудового права
та взаємозаміні локальних актів і колективних договорів з точки зору змісту та значущості здійснюваного ними правового регулювання.

5. В умовах ринкової економіки одним із
завдань трудового права є забезпечення правових умов для узгодження інтересів працівника,
роботодавця та держави. Якщо таке узгодження
не відбувається, то можуть настати негативні
наслідки. Якщо порушується баланс на користь
працівників, то страдають інтереси бізнесу, його
конкурентоздатність падає; якщо ж баланс порушується на користь бізнесу, то появляється
соціальна незадоволеність у працівників, може
знижуватись їх соціальна активність. Тому дуже
важливо, що баланс дотримувався. Це особливо є
важливим в умовах кризових явищ. Саме в умовах ринку праці формується і визначається економічними факторами така умова трудового договору як заробітна плата. Як правова категорія,
заробітна плата розкриває конкретні права та
обов’язки учасників трудових правовідносин з
приводу оплати праці. З цієї точки зору вона є
передусім однією із умов найму, що визначаються сторонами умов договору, і, в силу цього, є
обов’язковою для застосування. Трудове законодавство застосовує часто в якості поняття заробітна плата та оплата праці. З правової точки зору поняття заробітна плата є більш доцільнішим,
оскільки саме з ним пов’язана категорія найманої
праці. Заробітна плата-це плата за роботу, яку
виконує працівник у відповідності до трудової
функції, визначеної трудовим договором чи контрактом. Цим вона відрізняється від доплат, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, а
також прибутку, який отримується в процесі
праці. Разом з тим слід мати на увазі, що заробітна плата є лише частиною доходу, що заробив
працівник, іншою її частиною розпоряджається
не працівник, а роботодавець у вигляді доходів
(прибутку) і, держава шляхом стягнення податків роботодавця і працівника. Таким чином, з
правової точки зору розмір заробітної плати на
ринку праці, як правило, визначається на договірному рівні між сторонами трудового договору,
а розмір доходу (прибутку) роботодавця знаходиться в «тіні», за межами трудових правовідносин. Тому виходить, що так званий бізнес суттєво занижує заробітну плату працівників. Цілком
природно, зазначає О.Процевський, праця і капітал є невід'ємними факторами існування та розвитку суспільного виробництва. Так, зв’язку
праці і капіталу об’єктивно притаманні закономірності їх єдності, але, на жаль, і суперечності, продовжує вчений. Останні саме і виявляються у
формі інтересів роботодавців і працівників до
розподілу результатів виробництва, які об’єктивно і суб’єктивно не збігаються. Ці риси зв’язку
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праці і капіталу, разом з відповідними їм інтересами, потім закономірно, через трудовий договір трансформуються у зміст трудових правовідносин і тому визначають їх складність і внутрішню суперечність [1, с. 221].
Законодавець повинен дотримуватись
прийнятності норм у законах про працю та регулювати практику їх застосування, орієнтуючи
роботодавця на розробку та прийняття визначених локальних джерел права, оскільки це може
призвести до того, що законодавство та практика
будуть розвиватись і удосконалюватись паралельними шляхами, не збагачуючи при цьому та не
піддаючи перевірці один одного.
Право на заробітну плату не може бути реалізовано в повній мірі через відсутність належних правових механізмів. Хоч і локальні акти
щодо заробітної плати поєднують в деякій мірі
елементи новаторства, характерні для ринкових
відносин, однак, відсутність сучасних правових
рішень, присвячених розробці та змісту локальних правил щодо заробітної плати, змушує роботодавця використовувати правові союзні акти,
що звісно, негативно впливає на прийняття рішень у даній сфері.
6. Центральним питанням сьогодення є визначення меж державного та договірного регулювання трудових правовідносин. Державний та договірний способи правового регулювання трудових
правовідносин знаходяться в одній площині, тому
розширення меж одного веде до звуження меж
іншого і, навпаки. В юридичній літературі досить
тривалий час був визнаний термін «співвідношення централізованого і локального регулювання».
З поступовим розвитком ринкової економіки в країні змістились акценти з державного регулювання трудових правовідносин до договірного, підвищилась роль і значення договірного
регулювання. Як результат цього вчені почали
відмовлятися від терміну «співвідношення» замінивши його «поєднанням» 2, с. 17; 3, с. 51; 4,
с. 19; 5, с. 15-16. Історія розвитку законодавства
про працю це історія пошуків найбільш оптимального поєднання централізованого і локального
регулювання трудових відносин, - зазначає Р.І.
Кондратьєв 6, с. 19.
Разом з тим слід зазначити, що це є спір не
чисто термінологічний, а по суті проблеми, що
розглядається. Можна вести мову і про співвідношення і про поєднання державного /централізованого/, договірного /локального/ регулювання – в залежності що ми маємо на увазі: розмежування сфер державного та договірного –
тоді співвідношення; зв'язок, обумовленість ло68

кального регулювання централізованим – тоді
поєднання. Лише в поєднанні можна виявити
специфіку централізованих і локальних норм,
вияснити, чим вони відрізняються один від одного.
В той час як співвідношення дозволяє окреслити
межі державного і договірного регулювання, але в
сукупності, доповнюючи один одного, вони повинні забезпечувати ефективне регулювання суспільних відносин, що виникають між працівниками
та роботодавцями в сфері праці.
5.Інтеграційні процеси знаходять відображення в сфері праці у вигляді створення транснаціональних компаній, міграційних рухів, появи
суб’єктів підприємництва з участю іноземного
капіталу тощо. Це обумовлює необхідність створення комплексу норм, що безпосередньо регулюють трудові правовідносини з іноземним елементом. Політика в сфері застосування і використання іноземної робочої сили повинна стати цілісною та послідовною. Необхідна продумана, з
урахуванням довгострокової перспективи, міграційна стратегія.
Висновки. Трудове право в останні роки
розвивається достатньо динамічно, але не в повній мірі реагує на зміни, що проходять як у економіці так і в правовій системі, що накладає відповідний відбиток на захист прав людини в сфері
праці. Захист прав людини в сфері праці повинен
бути головним орієнтиром галузі трудового права в умовах подальшого розвитку ринку праці,
інтеграції в міжнародну економіку, глобалізації і
пов’язаних з цими явищами проблем у сфері
управління працею, в тому числі правового регулювання трудових відносин. Стратегічна мета
законодавця, щодо реформи трудових відносин,
полягає в тому, щоб створити в країні ефективний ринок праці, який би забезпечував роботодавця робочою силою належної кваліфікації, а громадян – високооплачуваною роботою та необхідними умовами праці.
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Tendencies and priorities reformation of Labour legislation of Ukraine
Summary
The following article dedicated to the analysis of the current state of labor legislation in the modern
period can not adequately respond to changes in political, social and economic issues that are in recent years
in our country. Focuses on the need for amended the current labor legislation, to test it in practice, and on
this basis the adoption of the new Labor Code.
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Н.Д. Гетьманцева
Тенденции и приоритеты реформирования трудового законодательства Украины
Аннотация
Статья посвящается исследованию состояния действующего трудового законодательства, которое в современный период не может адекватно реагировать на изменения политического, социальноэкономического характера, которые происходят в последние годы в нашей стране. Акцентируется
внимание о необходимости внесения изменений в ныне действующее трудовое законодательство с
целью проверки его на практике, и ни этом основании принятия нового трудового Кодекса.
Ключевые слова: государство, трудовое законодательство, реформирование трудового законодательства.
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ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ СТАТУТНОГО/СКЛАДЕНОГО КАПІТАЛУ
Розкривається суть і значення понять «статутного» та «складеного» капіталу, окреслено відмітності та
співвідношення між цими досить спорідненими поняттями, проаналізовано законодавчу базу, що дає їм правову характеристику.
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Постановка проблеми. До теперішнього
часу законодавство України не закріплює єдиного й однозначного порядку використання термінів «статутного» та «складеного» капіталів. Загалом ці поняття несуть у собі подібне значення та
суть, проте їх не варто ототожнювати між собою.
А тому і виникає питання : «Які відмітності між
поняттями статутний та складений капітал? Які
між ними співвідношення?».
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідженням даної теми займались такі вчені,
як С.В. Глібко, М.Г. Іонцев, Т.В. Кашаніна, Ю.О.
Тарасенко, В.М. Кравчук, О.Р. Кібенко, А.В. Пендак, О.М. Кірсанов, С.С. Кравченко та інші.
Однак визначення відмітностей між статуним і
складеним капіталом розглядають через наявність їх функцій.
На сучасному етапі розвитку корпоративного права переважна більшість правників виділяють три функції статутного (складеного) капіталу: стартову (функцію джерела коштів для підприємницької діяльності), гарантійну й функцію
визначення частки участі кожного в товаристві
(функцію визначення обсягу корпоративних
прав, регулятивну). Інші вчені називають ще декілька функцій. Так, С.В. Глібко, крім вищеназваних, виділяє також організаційну функцію;
М.Г. Іонцев, Т.В. Кашаніна й Ю.О. Тарасенко
окремо виділяють індикаторну (контрольну) функцію; В.М. Кравчук називає економічну, інституційну й інформаційну функції. О.Р. Кібенко й
А.В. Пендак додає ще й облікову функцію; О.М.
Кірсанов виділяє сувернітетну функцію статутного капіталу [10,327].
Кравченко С.С. також виділяє такі три фукції: стартова – для розпочинання діяльності
створюваної юридичної особи; гарантійна, що
відповідає за належний рівень відповідальності
юридичної особи; функція визначення вкладів
учасників для здійснення ними своїх корпоративних прав. Іноді вказують на те, що статутний
капітал створює певний юридичний механізм
контролю [5,209]. На думку автора, через відсут70

ність виконання статутним капіталом зазначених
функцій (при чому всіх), потреби в ньому взагалі
немає.
На противагу зазначеним думкам Кравчук
В. М. виділяє такі чотири функції: 1) інституційну – без формування статутного капіталу неможливе створення деяких юридичних осіб. Якщо
статутний капітал не буде сформовано, орган, що
здійснює державну реєстрацію юридичних осіб,
відмовить у реєстрації; 2) інформаційну – відомості про статутний капітал, насамперед про його розмір, розподіл між учасниками, предмет
внесків, порядок формування, мають важливе
інформаційне значення. Розмір статутного капіталу та розподіл часток між учасниками дозволяє
оцінити ризик учасників, розподіл голосів між
ними та вплив на діяльність товариства; 3) економічну – статутний капітал є одним із джерел
формування майна юридичної особи. За рахунок
внесків засновників (учасників) може фінансуватися діяльність організації. Різновидом економічної є стартова функція статутного капіталу:
він використовується для початку (старту) господарської діяльності; 4) гарантійну – розмір
статутного капіталу свідчить про мінімальну вартість чистих активів товариства. Тож статутним
капіталом визначається мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів [6].
Як бачимо, єдиної думки стосовно функцій
статутного (складеного) капіталу немає. Варто також відзначити, що всі науковці приділяють увагу
саме статутному капіталу, а не складеному.
Мета статті – дослідження та характеристики правової природи понять статутного та
складного капіталів господарських товариств,
здійснення їх порівняльного аналізу. Відповідно
до поставленої мети окреслюються такі завдання: визначити характеристику складу та порядку
формування статутного та складеного капіталів,
зробити порівняльний аналіз статутного та складеного капіталів господарських товариств.
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Порядок формування та зміни статутного/складеного капіталу

Виклад основного матеріалу. Для здійснення своєї підприємницької чи непідприємницької діяльності господарські товариства, відповідно до цивільного та господарського законодавства, повинні мати певну майнову основу. Її
безпосередньо можуть складати майно, грошові
кошти, цінні папери, які формують статутний чи
складений капітал відповідного товариства. Так,
відповідно до ЦК України, Закон України «Про
господарські товариства» оперують у своїх статтях термінами «статутний капітал» і «складений
капітал», хоча і не надає роз’яснень з приводу
застосування самих таких назв.
Відповідно, законодавством України встановлено мінімальні розміри статутного (складеного) капіталів, порядок їх формування, умови
та порядок зменшення або збільшення статутного (складеного) капіталів, розмежування відповідальності між учасниками тощо.
Законодавчо діяльність господарських товариств в Україні регулюється Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України,
Законом України «Про господарські товариства»
від 19.09.1991р. № 1576-XII, «Про акціонерні
товариства» від 17.09.2008р. № 514-VI тощо.
Проте єдиного нормативного визначення поняття
статутного чи складеного капіталу немає.
Так, Закон України «Про акціонерні товариства» визначає у ст. 2, що статутний капітал –
це капітал товариства, що утворюється з суми
номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства[4]. ГК України закріплює у ст. 87 лише
те, що сума вкладів засновників і учасників господарського товариства становить статутний
фонд товариства[1].
У п. 1 ч. 1 ст. 115 ЦК України прямо зазначено, що господарське товариство є
власником майна, яке передане йому учасниками
у власність як вклад до статутного капіталу (фонду)[2]. Згідно із ч. 1 ст. 85 ГК України, господарське товариство є власником майна, яке передане
йому у власність засновниками і учасниками як
внески до статутного капіталу (фонду) [1].
Якщо розглядати положення саме ГК України, то він у своїх статтях вживає винятково поняття статутного фонду, а термін «складений капітал» не використовується взагалі. Це можна
пояснити лише тим, що ГК України вживає поняття статутного фонду, як таке, що охоплює у
себе як статутний, так і складений капітал[7].
Визначаючи відомості, які повинні міститтись в установчих документах господарських
товариств, ГК України закріплено, що: статут
акціонерного товариства повинен містити також

відомості про види акцій, що випускаються, їх
номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов'язань по
викупу акцій (ч.3 ст.82); статут товариства з обмеженою відповідальністю повинен містити відомості про розмір часток кожного з учасників,
розмір, склад та порядок внесення ними вкладів
(ч. 4 ст. 82); засновницький договір повного товариства і командитного товариства, повинні визначати розмір частки кожного з учасників, форму їх участі у справах товариства, розмір, склад і
порядок внесення ними вкладів. Стосовно вкладників командитного товариства в засновницькому договорі вказуються тільки сукупний розмір
їх часток у майні товариства та розмір, склад і
порядок внесення ними вкладів (ч. 5 ст. 82)[1].
З огляду на це, помітно, що поняття статутного чи складеного капіталу як такого не вживається взагалі, а йде винятково мова про розміри часток учасників товариства.
На противагу положенням ГК України,
розглянемо ЦК України. Так, у ст. 143 ЦК України зазначено, що статут товариства з обмеженою відповідальністю має містити відомості про:
розмір статутного капіталу,з визначенням частки
кожного учасника; склад та компетенцію органів управління і порядок прийняття ними рішень;
розмір і порядок формування резервного фонду;
порядок передання (переходу) часток у статутному фонді [2].
Частина 2 ст.154 ГК України тлумачить,
що статут акціонерного товариства має містити
відомості про: розмір статутного капіталу; умови
про категорії акцій, що випускаються товариством, та їхню номінальну вартість і кількість; права акціонерів; склад і компетенцію органів
управління товариством та про порядок ухвалення ними рішень [7].
Засновницький договір повного товариства
має містити відомості про: розмір і склад складеного капіталу товариства; розмір і порядок зміни часток кожного з учасників у складеному капіталі; розмір, склад і строки внесення
ними вкладів (ч. 2 ст. 120 ЦК України). Засновницький договір командитного товариства має
містити відомості про: розмір і склад складеного
капіталу товариства; розмір і порядок зміни часток кожного з повних учасників у складеному
капіталі; сукупний розмір вкладів вкладників (ч.
2 ст. 134 ЦК України) [7].
Як бачимо, ЦК України не тільки використовує і вимагає закріплення положень про статутний/складений капітал товариства, але й роз-
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межовує ці поняття залежно від виду господарського товариства. У своїх положеннях він закріплює й те, що саме частки учасників й формують статутний (складений) капітал господарських товариств.
ЗУ «Про господарські товариства» у своєму тексті також використовує поряд поняття статутного і складеного капіталу. Так, у ст. 4 зазначено, що установчі документи повинні містити
відомості про вид товариства, предмет і цілі його
діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного (складеного) капіталу. Проте, даючи визначення товариству з обмеженою відповідальністю, товариству з додатковою відповідальністю, акціонерному товариству,
Закон не розмежовує застосування даних понять,
а визначає у всіх випадках як «статутний (складений) капітал», що фактично можна сприйняти
як їх синонімічність[3].
Закон України «Про акціонерні товариства»
у своєму тексті вже не використовує додатково
поняття складеного капіталу, а визначає, що акціонерне товариство – господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями [4].
Отже, як бачимо, законодавець однозначно
не закріпив сутність статутного/складеного капіталу, не ввів єдиного застосування цих понять до
певного виду товариства.
Відповідно до ч. 2 ст. 115 ЦК України,
вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші,
цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо
інше не встановлено законом. Грошова оцінка
вкладу учасника господарського товариства
здійснюється за згодою учасників товариства, а у
випадках, установлених законом, вона підлягає
незалежній експертній перевірці[2].
Якщо у повному та командитному товариствах можливості щодо управління справами
товариства в учасників, які несуть повну додаткову відповідальність за зобов'язаннями товариства, рівні і не залежать від розміру їх часток, то в
об'єднаннях капіталів (AT, ТОВ і ТзДВ) це питання вирішується інакше.
Формально всі учасники (за винятком власників привілейованих акцій) мають право брати
участь в управлінні справами товариства шляхом
участі в загальних зборах учасників товариства,
рішення на яких приймаються простою чи кваліфікованою більшістю голосів. Однак кількість
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голосів учасника, якими він може оперувати на
загальних зборах (у тому числі при обранні складу виконавчого та контрольного органів), прямо
пропорційна його частці у статутному капіталі
(тобто залежить від грошової оцінки його вкладу). Тобто грошова оцінка вкладу, внесеного у
формі майна, цінних паперів, майнових прав, є
вирішальною у визначенні розміру частки учасника, який використав таку форму вкладу [7].
Оцінка вкладу учасника господарського
товариства повинна бути здійснена у національній валюті України - гривні. У разі створення
господарського товариства як підприємства з
іноземною інвестицією, іноземні інвестиції та
інвестиції українських партнерів оцінюються в
іноземній конвертованій валюті та у валюті
України за домовленістю сторін на основі цін
міжнародних ринків або ринку України. Перерахування інвестиційних сум в іноземній валюті у
валюту України здійснюється за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним
банком України (ст. 5 Закону України «Про режим іноземного інвестування») [8].
Забороняється використовувати для формування статутного фонду товариства бюджетні
кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу,
крім випадків, встановлених законом для банків
та інших фінансових установ, а також випадків,
передбачених Законом України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України» протягом
строку його дії. Фінансовий стан засновників –
юридичних осіб щодо їх спроможності здійснити
відповідні внески до статутного фонду господарського товариства у випадках, передбачених законом, має бути перевірений незалежним аудитором (аудиторською організацією) у встановленому порядку, а майновий стан засновників –
громадян має бути підтверджений декларацією
про їх доходи і майно, завіреною відповідним
податковим органом [1]. Також законодавством
заборонено вносити до статутного/складеного
капіталу земельні ділянки сільськогосподарського призначення, векселі.
Загалом формування статутного/ складеного капіталу передбачає перш за все відкриття банківського рахунку, на який буде здійснено зарахування коштів. Порядок відкриття рахунку передбачено п. 4.2 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та
іноземних валютах від 12.11.2003р. № 492, затвердженою Постановою Правління НБУ. Грошові кошти можна вносити як у безготівковій формі, так і
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готівкою через касу, в національній валюті і за рахунок залучення іноземних інвесторів [9].
На цей рахунок зараховуються кошти засновників (учасників) для формування статутного
або складеного капіталу суб'єкта господарювання –
юридичної особи до його державної реєстрації як
юридичної особи. Цей рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком
документів, передбачених пунктом 3.2 цієї Інструкції, та отримання банком повідомлення про взяття
рахунку на облік органом державної податкової
служби за місцезнаходженням суб'єкта господарювання – юридичної особи.
Як уже згадувалося вище, у ТОВ і ТзДВ
(до ТзДВ застосовуються норми статей, що стосуються діяльності ТОВ з урахуванням певних
особливостей) створюється статутний капітал,
розмір якого повинен становити не менше суми,
еквівалентної одній мінімальній заробітній платі,
діючій на момент створення товариства.
До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожен з учасників зобов'язаний внести до статутного капіталу не менше
50 відсотків вказаного в установчих документах
вкладу [4].
Частина статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом
першого року діяльності товариства. Якщо учасники протягом першого року діяльності товариства
не сплатили повністю суму своїх вкладів, товариство повинно оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни
до статуту в установленому порядку або прийняти
рішення про ліквідацію товариства.
Зменшення статутного капіталу товариства
допускається після повідомлення про це в порядку, встановленому статутом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання
відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.
Збільшення статутного капіталу товариства допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі.
Відповідно до ст.ст.14-16 ЗУ «Про акціонерні товариства» Мінімальний розмір статутного капіталу АТ становить 1250 мінімальних заробітних плат, виходячи зі ставки мінімальної
заробітної плати, що діє на момент створення
(реєстрації) АТ[4].
Формування статутного капіталу здійснюється шляхом приватного або публічного розміщення акцій.

Якщо після закінчення другого та кожного
наступного фінансового року вартість чистих
активів акціонерного товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, товариство
зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні
зміни до статуту в установленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений Законом, товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення
про ліквідацію.
Статутний капітал акціонерного товариства
зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених
товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом товариства. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу АТ виконавчий орган протягом
30 днів має письмово повідомити кожного кредитора про таке рішення. Зменшення АТ статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.
Статутний капітал товариства збільшується
шляхом підвищення номінальної вартості акцій
або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку [4].
Для повного так командитного товариства
через відсутність вимог щодо мінімального розміру складеного капіталу, формування складеного капіталу передбачає звичайне внесення коштів, визначених у засновницькому договорі на
рахунок. Щоправда, на момент реєстрації командитного товариства кожний з вкладників повинен внести не менше 25 відсотків свого внеску.
Зменшення складеного капіталу повного товариства при наявності заперечень кредиторів не допускається.
Порядок зміни часток кожного з повних учасників командитного товариства у складеному капіталі встановлюється засновницьким договором.
Зменшення складеного капіталу при наявності
заперечень кредиторів теж не допускається.
Збільшення розмірів статутного капіталу
організацій усіх організаційно-правових форм
може проводитися в таких випадках і за рахунок:
залучення додаткових грошових і матеріальних
ресурсів від учасників при збільшенні розмірів
їх часткою або додатковому прийомі учасників,
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додаткової емісії акцій; спрямування дивідендів
на збільшення статутного капіталу тощо.
Зменшення статутного капіталу може проводитися у випадках: виходу учасників з складу
організації або викупу акцій акціонерним суспільством з подальшим їх анулюванням; в момент
доведення розміру статутного капіталу до розмірів вартості чистих активів, як правило, шляхом
погашення за рахунок його отриманих організацією збитків; покриття майном організації заборгованості перед кредиторами тощо.
Рішення товариства про зміни розміру статутного (складеного) капіталу набирає чинності
з дня внесення цих змін до державного реєстру.
Загалом специфічною рисою повного так
командитного товариств є відсутність законодавчих вимог до порядку формування складеного
капіталу (за окремими винятками), який має визначатися засновницьким договором або меморандумом (якщо в командитному товаристві
один повний учасник).
У результаті, як бачимо, порядок формування статутного/складеного капіталу залежить
від тієї чи іншої організаційно-правової форми
товариства.
Тож підводячи підсумок вищенаведеному,
відзначимо, що на даний час у законодавстві
України, що стосується корпоративного права,
застосовується подвійна термінологія статутного/складеного капіталу. Крім того, ці поняття
розрізняє лише ЦК України, тоді як ГК України
вживає термін статутний фонд, а ЗУ «Про господарські товариства» використовує подвійне вживання терміну. У цьому вбачається певна недосконалість законодавства, оскільки відсутнє однозначно визначене застосування того чи іншого
терміна відповідно до організаційно-правової
форми господарського товариства.
Відповідно у повних та командитних товариствах, де управління справами може здійснювати будь-хто з учасників (крім вкладників повного товариства), установчим документом є засновницький договір (меморандум – якщо лише
один повний учасник) формується складений
капітал, для якого законодавством не встановлено мінімальних розмірів [9].
А у ТОВ, ТДВ і АТ управління справами
товариства здійснюють спеціально створені органи, установчим документом є статут, законом
визначені мінімальні розміри відповідно статутного капіталу [9].
Висновки. Отже, різниця у даних термінах
полягає у різній організаційно-правовій формі
товариств, де відповідно існує статутний чи
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складений капітал. Саме це впливає і на певні
особливості формування такого капіталу, його
зменшення або збільшення розміру.
Проте існування поряд понять «статутного» та «складеного» капіталу не змінює їх функцій та призначення. Він виступає майновою основою для підприємницької діяльності товариства, визначає частку кожного учасника в товаристві і гарантує дотримання інтересів його кредиторів. Участь у створенні статутного/складеного
капіталу є первісним способом набуття корпоративних прав, і всі операції з корпоративними правами так чи інакше стосуються статутного капіталу. Формування статутного/складеного капіталу є
обов’язковою умовою при створенні господарського товариства, оскільки їх установчі акти повинні
закріплювати його розмір, склад, частки учасників,
порядок формування та зміни тощо.
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ORDER OF FORMING AND CHANGE OF STATUTNOGO/SKLADENOGO OF CAPITAL
Summary
Essence and value of concepts «regulation» and «made» capital open up in this article, differences and
betweennesss are outlined by these family enough concepts, a legislative base which gives them legal
description is analysed.
Н.С. Бутрын
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУТНОГО/СКЛАДЕНОГО КАПИТАЛА
Аннотация
Раскрывается суть и значение понятий «уставного» и «составленного» капитала, очерчены отличия и соотношения между этими достаточно родственными понятиями, проанализирована законодательная база, которая дает им правовую характеристику.
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Постановка проблеми. Одним із самих
головних завдань науки цивільного процесуального права є узагальнення та перегляд накопичених за певний історичний період знань, положень, концепцій щодо правових явищ, а також
підвищення ефективності пізнавальної діяльності
з метою формування нових наукових знань і відповідей на ключові питання цивільного процесуального права. Будь-яке наукове пізнання завжди
супроводжується використанням пізнавальної методології. Важливість методологічного рівня дослідження, як наукового інструмента пізнання, полягає в формуванні цілеспрямованого і свідомого
характеру наукової діяльності, як діяльності, яка
дає можливість досягти достовірного наукового
результату шляхом використання наукових методів
дослідження.
Методологічного підходу дослідження вимагає і діюче цивільне процесуальне законодавство, оскільки рівень сучасної законотворчої техніки викликає безліч дорікань. При розробці
законодавства використовується обмежена кількість методів юридичного дослідження [9, с.3].
Певного методологічного підходу вимагає і аналіз судової практики з питань правозастосування,
оскільки чимало зауважень висловлюються саме
стосовно діяльності судових органів.
З іншої сторони, в монографічних, дисертаційних дослідженнях, публікаціях робиться
посилання на методологічні основи дослідження,
але часто це зводиться лише до певного переліку
методів наукового пошуку, не завжди правильно
розкривається їх зміст та призначення, відсутні
підходи і форми їх застосування [10, с.6]. Основна причина – це відсутність системних методологічних розробок для науки цивільного процесуального права. Їх наявність має не лише гносеологічне та онтологічне, але й практичноприкладне значення, оскільки достовірність та
обґрунтованість, об’єктивність наукового пошуку і конкретні рекомендації для юристів (вчених і
практиків) напряму залежать від рівня і ступеня
розробленості методологічних аспектів тієї чи іншої проблеми та юридичної науки в цілому [12,
с.7]. Отже, питання методології науки цивільного
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процесуального права набувають неабиякої актуальності та вимагають власного пізнання.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питанням, які присвячені дослідженню науковотеоретичних аспектів поняття та особливостей
методології та окремих методів в українській
науці цивільного процесуального права на рівні
системного, комплексного дослідження не здійснювалося. Переважно в науці цивільного процесуального права використовуються досягнення
представників загальної теорії права, філософії
права, соціології права, серед яких можна виділити С.С. Алексєєва, М.І. Брагінского, В.В.Вітрянського, Д.О. Керімова, А.А. Козловського,
М.І. Козюбру, В.В. Лазарева, М.М. Марченко,
О.М. Новикова, Д.О.Новікова, П.М. Рабіновича,
О.Ф. Скакун, В.М.Сирих, М.М.Тарасова та інших, які внесли вагомий внесок в розвиток теорії
методології юридичної науки.
Серед процесуалістів можна назвати Н.І.
Авдеенко, М.М.Зубовича, В.В.Комарова, Д.Я.
Малешина, І.Р. Медвєдєва, І.В. Решетнікову, Т.В.
Сахнову, М.Х. Хутиз, Н.А. Чечіну, Д.М. Чечот ,
О.В. Ціхотського та інших. В працях названих
вчених розглянуто лише окремі питання методології, розкрито зміст окремих методів.
Загалом, можна констатувати, що методологічні проблеми науки цивільного процесуального права розроблені достатньо слабо. Це в
свою чергу вимагає активізації наукових досліджень питань поняття методології, систематизації методів дослідження, розкриття змісту окремих методів науки.
Метою статті є аналіз теоретичних основ
методології науки цивільного процесуального
права, розкриття її змісту та поняття, а також характеристика її значення в дослідженні правових
явищ, що складають предмет науки цивільного
процесуального права.
Виклад основного матеріалу. Наука цивільного процесуального права пройшовши тривалий історичний період формування та розвитку в
своїй основі має величезний науково-теоретичний потенціал, як результат наукового пошуку. Тому, в загальному вигляді науку цивільного
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процесуального права можна поділити на дві діалектично взаємопов’язані, але з певною долею
диференціації, частини: змістовну, яка уособлює
в собі результати наукових досліджень сформованих у вигляді системи знань, концепцій, теорій
, понятійно-категоріального апарату, практичного досвіду і пізнавальну, яка передбачає систему
методів наукового пізнання, використання яких
сприяє доповненню, уточненню існуючих знань,
а також створює необхідні методологічні основи
формуванню нових знань стосовно тих правових
явищ, які охоплюються предметом даної науки.
Останню частину в науці характеризують таким
поняттям як методологія, хоча на наш погляд, вона
повинна поєднувати як змістовну так і пізнавальну
частини науки. У даному випадку формування
будь-яких нових теоретичних знань, результатів не
можливе без планування процесу дослідження
який ґрунтується на попередніх наукових результатах. І навпаки, без пізнавальної частини науки не
може збагачуватися її змістовна частина.
Так чи інакше, будь яке наукове дослідження повинно розпочинатися з визначення методології дослідження. Науковий пошук здійснюється методично, за певними правилами [17,
с.102]. При аналізі того чи іншого питання автори виходять з різних передумов, використовують
різні способи і відповідно отримують неоднакові
результати. Різноманітність точок зору, безумовно, розвиває та збагачує науку, однак це ускладнює проведення законодавчих змін в умовах поширення діаметрально протилежних поглядів не
лише на порядок їх здійснення, а й на сутність
предмета реформування. Причина різних поглядів в більшості випадків полягає в різних методах, які застосовуються автором [9, с.6-7]. До
цього слід додати об’єктивний процес зміни методологічної основи дослідження, пов'язаний
появою нових методів, зміною змісту існуючих.
Термін «методологія» має давньогрецьке
походження, в перекладі «методос», що означає
«шлях пізнання, дослідження». Сучасні трактування методології, які пропонуються філософами, соціологами, теоретиками права, представниками різних галузевих наук досить різноманітні. Здійснити їх більш менш детальній аналіз
можливо лише на рівні окремого монографічного
дослідження. Як зазначає Д.А. Керімов « зверненням до інтенсивної розробки проблеми методології, є характерним майже для всіх галузей
знань» [6, с. 60]. Не є винятком і наука цивільного процесуального права, і це зумовлено потребами подальшого більш глибокого пізнання правових явищ, які постійно ускладнюються, та по-

требами пізнати саму себе в процесі поступового
і закономірного розвитку. Основні напрямки пізнання права можна звести до трьох важливих
питань гносеології права: 1) що пізнається в праві?; 2) як пізнається право? 3) для чого пізнається
право? Відповіді на ці питання визначає саме
сукупність праворозуміння [8, с.26]. З певною
долею інтерпретації можна визначити такі напрямки пізнання права: як процес створення права; процес пізнання права; процес застосування
права. Останнє має важливе значення для методології процесуальних наук з точки зору апробації права, його практичної життєздатності. Здійснення такого наукового пізнання можливе лише
шляхом використання «методів пізнання». Отже,
методологію науки цивільного процесуального
права можна в узагальненій формі визначити як
вчення про методи пізнання даної галузі права і
як сукупність методів науки цивільного процесуального права. Такий підхід в розумінні методології є дещо традиційним в теорії права, філософії права, галузевих науках. Хоча сучасні дослідники в поняття методології більший акцент роблять на філософську, світоглядну основу. Тому
не випадково в наукових дослідженнях в останні
роки досить поширеним стало використання філософських, соціологічних методів пізнання. Це
не дань певної моди, а об’єктивна необхідність,
зумовлена розширенням предмета наукового пізнання, ускладненням досліджуваних явищ, що в
свою чергу вимагає від науковця використання
більш ширшого інструментарію, тобто все більшої сукупності засобів пізнання правових явищ,
процесів. З іншої сторони, не потрібно кидатися
в крайність і проводити філософікацію спеціальних наукових методів. Їх використання можливе
в органічному зв’язку з філософськими методами, оскільки на їх основі може бути забезпечена
ефективність використання загальнонаукових,
приватно-наукових і спеціально наукових методів дослідження. Філософські, або як їх називають загальнофілософські методи, є універсальними методологічними засобами пізнання не
лише права, а й інших природних, суспільних
явищ. Тому, їх використання дає можливість формувати загальні підходи до вивчення права,
пов’язавши їх з іншими явищами природного,
суспільного життя, законами правильного мислення і таким чином це відіграє безпосередню
методологічну роль у виборі та подальшому використанні методів галузевої науки, які виступають вже інструментом конкретизації, деталізації,
консолідації, диференціації тощо, відповідно до
особливостей об’єкта галузевої науки, специфіки
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методів галузі. Такий процес повинен розглядатися як взаємодоповнення досягнутими результатами. Прикладом такого «співробітництва» є
використання філософських методів науки цивільного процесуального права в розкритті змісту і
поняття категорій, які вживаються у нормах цивільному процесуальному законодавстві. Так наприклад, у ЦПК 2004 року в ст. 1 у якості завдань
цивільного судочинства закріплена категорія
«справедливості» судового розгляду і вирішення
цивільної справи. ЇЇ розуміння було можливим лише із застосуванням філософських методів пізнання. Але філософське розуміння не могло повністю
розкрити сутність і завдання цивільного судочинства без наповнення категорії «справедливість»
процесуально-правовим змістом. Як результат,
справедливість набула одночасно як філософського, так і правового змісту, які були оформлені у
вигляді її складових елементів [4].
Отже, методологія науки повинна органічно поєднувати філософські методи і методи галузевої науки. Особливістю є те, що філософські
методи використовуються наукою цивільного
процесуального права вже «в готовому» варіанті.
Власні методи наука одночасно як застосовує,
так і вивчає їх зміст, особливості, порядок і межі
застосування. Такий процес знаходиться в постійному русі і супроводжується появою нових
методів дослідження. Нехтування наукою цивільного процесуального права своїм інструментарієм може призвести до штучного створення вже
існуючих проблем або відтворення проблем, які
вже давно мають своє вирішення, або до невміння ставити і вирішувати нові проблеми. Отже, в
центрі методології науки цивільного процесуального права повинні знаходитися питання і про
самі методи, і їх систему.
Будь-який метод характеризується пізнавальною сутністю, змістом якої є, перш за все,
процес розумового мислення, заснований на законах формальної логіки. Такий розумовий процес повинен мати наукову форму і науковий
зміст, тобто включати аналіз існуючої проблеми,
критичні положення, формування нового знання
та його пояснення.
Взагалі, метод пізнання (дослідження) науки цивільного процесуального права можна визначити як логічно-побудований розумовий процес, що відбувається в науково-пояснювальній
формі спрямований на об’єкт науки цивільного
процесуального права з метою удосконалення
існуючих чи отримання нових знань, заснований
на використанні філософських, загальнонаукових, спеціально наукових способів і прийомів
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пізнання, оформлених в наукових працях дослідника. Для формування чітких, обґрунтованих і
правильних висновків потрібно дотримуватися
методики і техніки дослідження. Зазвичай, методи наукового пізнання не повинні заміняти наукові здібності дослідника, його творчий підхід.
Вони повинні слугувати інструментом їх практичного втілення, бути орієнтиром наукового мислення, допомагати не здійснювати помилок або
досягати хибних результатів.
Висновки. Наука цивільного процесуального права здійснюючи пізнавальну функцію,
використовує методи наукового пізнання з метою удосконалення, подальшого розвитку існуючих знань, а також формування нових знань
щодо правових явищ, процесів тощо, які становлять предмет науки цивільного процесуального
права. Вчення про методи, а саме їх поняття, види, зміст, межі застосування, очікувані результати тощо складають основу методології наукового
дослідження.
Поняття методології є досить складною та
багатоаспектною категорією, яка охоплює пізнавальну і результативні функції, сприяє досягненню об’єктивного результату. Це своєрідний вектор який допомагає визначити напрямок наукового пізнання .
Методологія науки цивільного процесуального права – це сукупність самостійних за своїм
змістом і межами застосування, об’єктивно зумовлених, і взаємодіючих методів наукового пізнання,
які використовуються для дослідження об’єктів,
які входять в предмет науки цивільного процесуального права для отримання нових знань, удосконалення і доповнення існуючих з метою підвищення ефективності та значення науки в цілому.
Методологія здійснює аналіз не лише
об’єктів предмета науки цивільного процесуального права, а й вивчає існуючи методи науки, з
метою наділити дослідника-науковця необхідним інструментарієм наукового пізнання. У цьому проявляється значення методології науки цивільного процесуального права.
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The following article analyzes the concept and methodology of science content of civil procedural
law, as a category that includes some methods of scientific knowledge objects that are the subject of science
civil procedural law.
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Аннотация
Анализируется понятие содержания методологии науки гражданского процессуального права,
как категория, которая объединяет определении методы научного познания объектов составляющих
предмет науки гражданского процессуального права.
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ЗГОДА ДИТИНИ НА УСИНОВЛЕННЯ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА УСИНОВЛЕННЯ
Розглядається процес усиновлення - найкращий спосіб влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування, в сім’ї. Важливим елементом цієї процедури є згода самої дитини на її усиновлення.

Постановка проблеми. Усиновлення – один
із найдавніших і традиційних інститутів сімейного
права. Правове регулювання цього соціального
явища було відоме ще в Стародавньому Римі. Але
умови такого прийняття дітей у сім’ю, його процедура та правові наслідки змінювалися з історією
розвитку людства. Загалом усиновлення завжди
залежало від ставлення суспільства до шлюбу, економічно-соціального рівня розвитку тієї чи іншої
держави, її політичного устрою.
Змінювалися думки науковців і норми законодавства щодо порядку й умов усиновлення, але в
центрі уваги завжди залишалася дитина, в інтересах якої таке усиновлення здійснювалось. Адже
саме долю дитини вирішував факт усиновлення.
Зважаючи на це, думка дитини щодо усиновлення,
її бажання виховуватись у родині, її ставлення до
людей, які в подальшому будуть її батьками, повинні бути обов’язково заслухані суддею, який розглядає справу в судовому засіданні. Така думка дитини повинна відповідати її інтересам,а отже, і згода
дитини на усиновлення повинна обов’язково бути
встановлена в судовому засіданні.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Теоретичною основою для проведення наукового
дослідження з питань усиновлення стали розробки таких знаних науковців, як Алєксєєв С.С.,
Братусь С.Н., Городецька І.К., Дзера О.В., Гопанчук В.С., Веберс Я.Р., Ворожейкін Є.М., Євдокимова Т.П., Індиченко С.П., Єршова Н.М., Жилінкова І.В., Коеткіна І.А., Кузнецова І.М., Мінченко Р.М., Нєчаєва О.М., Поссе Е.А., Підопригора О.А., Ромовська З.В., Рясенцев В.А., Савченко Л.А., Саніахметова Н.О., Свердлов Г.М.,
Ткаченко Т.В., Харитонов Є.О., Червоний Ю.С.,
Чигир В.Ф., Шевченко Я.М., Штефан М.Й.
Метою дослідження є теоретична розробка
питання щодо надання згоди дитини на усиновлення як однієї з обов’язкових умов усиновлення.
Виклад основного матеріалу. Правове регулювання усиновлення як однієї з форм реалізації права дитини жити та виховуватися в сім’ї є
важливою складовою в системі заходів щодо забезпечення охорони та захисту прав та інтересів
дітей. Сучасне сімейне законодавство України
суттєво змінило зміст норм про умови, порядок
80

та правові наслідки усиновлення. Сімейний кодекс України встановлює додаткові вимоги до
осіб, які можуть бути усиновлювачами; запроваджує нові правила процедури виявлення й обліку
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, які можуть бути усиновлені; розширює перелік умов усиновлення. Останнє свідчить
про необхідність теоретичного дослідження та
практичного осмислення норм, що регулюють
умови усиновлення. І особливої уваги в цьому
контексті заслуговує така умова, як згода самої
дитини на усиновлення.
Питання правової природи усиновлення та
умов його проведення були предметом не однієї
наукової розробки вітчизняних і зарубіжних учених-дослідників сімейного права радянського та
сучасного періодів, але в українській сімейноправовій думці поки що відсутні комплексні теоретичні розробки, монографічні дослідження
проблем, що виникають під час здійснення усиновлення, що й зумовлює актуальність цього дослідження [5, c.45].
Надання сімейної турботи таким дітям, які
не мають належного сімейного виховання та позбавлені батьківського піклування, є державним
значенням. Відповідно до ст. 51 та 52 Конституції України, сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою, утримання та
виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу.
За останні роки з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я,
освіту, соціальний захист і всебічний розвиток в
Україні було прийнято багато нормативних актів, які встановлюють основні принципи та напрямки захисту прав дітей, а також основні засади державної політики у цій сфері [3, c.16]. Згідно з прийнятим Законом «Про охорону дитинства», охорона дитинства є в Україні стратегічним
загальнонаціональним приорітетом [1, с.3].
Згідно з ч. 1 ст. 218 СК України, для усиновлення дитини потрібна її згода. Згода дитини
на її усиновлення дається у формі, яка відповідає
її вікові [4, c.36].
Але потрібно наголосити на тому, що дана
норма СК України, на наш погляд, вимагає конк-
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ретизації. Так, ст. 218 наголошує, що згода дитини на її усиновлення дається у формі, яка відповідає її вікові, однак у СК відсутня норма, яка б
установлювала таку відповідність, що може призвести до неможливості застосування цієї норми
на практиці. Тобто закон не встановлює ні мінімального віку, з настанням якого пов’язується
настання такого ступеня зрілості дитини, коли її
думка має правове значення, ні конкретної форми виразу такої згоди дитини [4, c.67]. На практиці форму згоди дитини на усиновлення в кожному конкретному випадку визначає відділ освіти, зобов’язаний законом вести справи про усиновлення. Така згода дитини може бути виявлена
працівниками відділу освіти й оформлена відповідною довідкою, або виражена у висновку органу опіки та піклування про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини ,
який подається до суду.
Проте є непоодинокі випадки, коли отримання згоди дитини на усиновлення носить формальний характер. Цього, безперечно, не можна
допускати, адже власна думка дитини про усиновлення свідчить про її справжні бажання виховуватися у сім’ї. При цьому треба наголосити й на
тому, що думка дитини в більшості випадків може залежати від її усвідомлення (розуміння) правових наслідків усиновлення [3, c.56]. До того ж,
ч. 2 ст. 218 СК України чітко закріплює, що дитина повинна бути проінформована про правові
наслідки усиновлення, крім тих випадків, коли
вона має право на таємницю, в тому числі від неї
самої, факту її усиновлення. Отже, надання дитиною особистої згоди на усиновлення означає,
що вона реально з урахуванням усіх наслідків
усиновлення обдумала свою позицію. Таку згоду
дитина може виразити у формі письмової заяви до
суду, яка додається до матеріалів справи, або в усній формі під час розгляду справи в суді. Відсутність згоди дитини на усиновлення повинна розглядатися судом як серйозна перешкода для усиновлення. тобто закон у цьому випадку надає волі
дитини вирішального значення, оскільки без її згоди усиновлення не відбудеться. Але існують винятки. Так, частинами 3 і 4 ст. 218 СК України закріплено, що усиновлення може відбутися без згоди
дитини: 1) якщо вона у зв’язку з віком або станом
здоров’я не усвідомлює факту усиновлення; 2) якщо вона проживає в сім’ї усиновлювачів і вважає
їх своїми батьками.
В останньому випадку, на нашу думку,
можливі випадки відкритого нехтування інтересів дитини. якщо дитина проживає в сім’ї усиновлювачів,
сумнівним
видається
факт

з’ясування представником відділу освіти питання, чи вважає дитина усиновлювачів своїми батьками, чи ні. У побуті, в тому числі й серед
працівників відділів освіти, панує думка, якщо
дитина, яка позбавлена батьківського піклування, влаштована до сім’ї, де її одягають, годують,
словом, приділяють необхідну увагу, має завдячувати цій родині, оскільки це в ії інтересах.
Безперечно, це помилкове уявлення про добробут дитини та її майбутнє. Проте на практиці цей
формалізм має місце на кожному кроці. Тому
доцільно законодавчо зобов’язати працівників
відділів освіти в будь-якому випадку з’ясовувати
питання, чи справді дитина вважає кандидатів в
усиновлювачі своїми батьками та в чому це проявляється для дитини.
Отже, закон наче й зобов’язує суд при розгляді справи про усиновлення отримати згоду на
усиновлення від дитини, і з огляду на її малолітство, вади фізичного чи психічного розвитку,
дає можливість обійти вимоги ч. 1 ст. 218 СК
України [8, c.47].
На цій підставі вважаємо за доцільне чітко
закріпити вік, з настанням якого дитина свідомо
може дати згоду на її усиновлення. З урахуванням цієї думки та з огляду на інтереси дитини
компетентні органи будуть вирішувати питання
про можливість вчинення щодо дитини тієї чи
іншої юридичної дії. Про згоду дитини на вчинення щодо неї дій, які змінюють її життя, та
обов’язковість цієї згоди для компетентних органів, у ст.12 Конвенції ООН ні прямо, ні опосередковано не зазначено [7, c.79].
У контексті нашого дослідження, ми говоримо про свідоме відношення дитини до факту її
усиновлення, коли у дитини склалася відповідна
думка про усиновлювача, його відношення до
неї, їх майбутні взаємини. І якщо на момент усиновлення дитини вона досягла віку, коли може
адекватно аналізувати свої вчинки, без її особистої згоди на усиновлення суд не мав би розглядати справу [10, c.356]. А до досягнення дитиною
такого віку суд буде зобов’язаний, згідно зі ст. 12
Конвенції ООН про права дитини, вислухати її
доводи, але при прийнятті рішення суд насамперед буде керуватися не думкою дитини, а її інтересами. При цьому, варто наголосити, що зміст
ст. 12 Конвенції ООН про права дитини в повній
мірі знайшов своє відображення в ст. 171 СК
України, яка чітко закріплює право дитини на те,
щоб бути вислуханою батьками, іншими членами
сім’ї, посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також питань сім’ї. Дитина,
яка може висловити свою думку, має бути вислу-
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хана при вирішенні між батьками, іншими особами
спору щодо її виховання, місця проживання, у тому
числі при вирішенні спору про позбавлення батьківських прав, поновлення батьківських прав, а
також спору щодо управління її майном [2, c.27].
При цьому, суд має право ухвалити рішення всупереч думці дитини, якщо цього вимагають її інтереси (ч. 3 ст. 171 СК України).
Разом з тим, варто звернути увагу, що в цій
нормі упущена така категорія справ, що безпосередньо стосується дитини, як усиновлення.
Отже, ще раз зауважуємо, що встановлення в
законі конкретного віку, з настанням якого дитина
повинна дати згоду на усиновлення, не буде порушенням вимог ст. 12 Конвенції ООН про права дитини, згідно з якою держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сформувати власні погляди,
право вільно висловлювати їх з усіх питань, які її
стосуються, причому поглядам дитини має приділятися належна увага, згідно з її віком [2, c.28].
На наш погляд, вік дитини, коли отримання
згоди на її усиновлення є обов’язковою умовою
усиновлення, потрібно встановити у національному законодавстві відповідно до ст. 6 СК України, а саме з 14 років, що відповідає нормам Цивільного кодексу України щодо часткової дієздатності фізичних осіб. тобто вік дитини зумовлює
її дієздатність, що впливає на волевиявлення дитини [5, c.13].
Висновки. Отже, усиновлення є відповідальним кроком у формуванні майбутньої дитини,
а тому і її думка щодо усиновлення повинна бути
вислухана судом, якщо не існує жодних застережень до цього. На підставі викладеного з метою
реалізації права дитини на вільне висловлення
думки в частині 2 статті 171, частині 1 статті 218,
частині 2 статті 229, частині 2 статті 231 СК України необхідно передбачити обов’язкове отримання
згоди дитини, яка досягла 14-річного віку, при вирішенні питань про усиновлення, про запис усиновлювача матір’ю, батьком дитини, про зміну прі-

звища, імені та по батькові дитини, яка усиновлена.
До досягнення дитиною 14-річного віку суд повинен вислухати її думку щодо усиновлення, проте
рішення суду може бути постановлене всупереч
думці дитини, якщо вона у зв’язку з віком і станом
здоров’я не усвідомлює факту усиновлення та якщо цього вимагають інтереси дитини.
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Consent of child for her/his adoption is a mandatory condition of adoption
Summary
In the following article developing adoption – is the best way of settling the children without parental care in the
family. An important element of this procedure is the consent of the child for adoption.
Л.А.Кондратьева, Н.В Бурдейна
Согласие ребёнка на усыновление как обязательное условие усыновления
Аннотация
Усыновление - это наилучший способ устройства детей, которые остались без родительского внимания, в
семью. Важным элементом этой процедуры является согласие самого ребёнка на усыновление.
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СИСТЕМА ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Досліджується процес становлення концепції системи цивільних процесуальних правовідносин та її співвідношення з концепціями єдиного і комплексного цивільного процесуального правовідношення. Автором визначаються специфічні ознаки системи цивільних процесуальних правовідносин та характеризуються взаємозв’язки які виникають між складовими елементами структури даної системи.

Постановка проблеми. Серед специфічних ознак цивільних процесуальних правовідносин є їх цілісність, взаємозв’язок і взаємозалежність. Однак з часів виникнення самої теорії цивільних процесуальних правовідносин серед науковців немає одностайності щодо визначення
характеру зв’язків, які виникають між зазначеними правовідносинами при розгляді судом цивільних справ. Дискусії ведуться з приводу того,
яка форма їм притаманна: єдине, комплексне чи
система цивільних процесуальних правовідносин. На наш погляд, помилковим є твердження
О.В. Іванова про суто «термінологічний», «безпредметний» характер дискусій до даної проблеми [8, с. 181]. На думку вказаного автора, немає
різниці між поняттями «система цивільних процесуальних правовідносин» і «єдине процесуальне правовідношення». Тільки комплексне дослідження, яке б враховувало позиції різних течій
і поглядів з приводу цього питання, сприятиме
формуванню цілісного уявлення про таке складне і багатоаспектне явище, яким є цивільні процесуальні правовідносини.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблемі дослідження окремих теоретичних аспектів цивільних процесуальних правовідносин
присвячено чимало наукових досліджень, серед
яких можна перерахувати праці таких учених, як
М.А. Гурвіч, Д.Р. Джалілов, П.Ф. Елісейкін,
А.Ф. Козлов, В.В. Комаров, А.А. Мельніков, П.І.
Радченко, Н.О. Чечіна, Д.М. Чечот, М.С. Шакарян, М.Й. Штефан, В.М. Щеглов, С.А. Якубов та
ін. Але, незважаючи на велику кількість існуючого теоретичного матеріалу, дискусійними залишаються питання про визначення самого поняття системи цивільних процесуальних правовідносин, її ознак і характеристики зв’язків, які
виникають між складовими елементами.
Виклад основного матеріалу. Питання
єдності цивільних процесуальних правовідносин
досліджувалось ще дореволюційними процесуалістами. Так, Є.О. Нєфєдьєв писав: «У процесі,
як урегульованої законом діяльності, спостерігається єдність, цілісність. Якщо є всі умови для

виникнення процесу, то сам процес виникає як
єдине.» [3, с. 95, 96]. Досліджуючи структуру
відносин, які виникають у цивільному процесі,
Є.В. Васьковський зазначав, що вони об’єднуються спільним елементом і утворюють, отже,
єдине ціле [1, с. 685, 686]. Єдине цивільне процесуальне правовідношення також вивчали В.
Адамович, Ю. Гамбаров, А. Гольмстен, В. Гордон, Т. Яблочков та ін. Проте, розкриваючи єдність процесуального правовідношення, поза
увагою науковців того часу залишалося дослідження його структури та факторів, за рахунок
яких забезпечується дана єдність.
Концепція єдиного цивільного процесуального правовідношення була перейнята і радянськими науковцями. Наприклад, В.П. Мозолін [10,
с. 56] заперечував існування окремих процесуальних правовідносин у цивільному процесі, оскільки у такому випадку, цивільне процесуальне
правовідношення втрачає свою цілісність, розпадаючись на окремі частини. На його думку, цивільне процесуальне правовідношення може існувати тільки в єдності діяльності всіх суб’єктів, а
окремі відносини суду з позивачем, з відповідачем, з іншими учасниками процесу являють собою лише сторони, або аспекти єдиного цивільного
процесуального відношення по конкретній справі.
Підтримуючи дану ідею Д. Р. Джалілов, зазначав,
що кожна із сторін єдиного цивільного процесуального правовідношення відрізняється своїм специфічним об’єктом, змістом, юридичними підставами виникнення та припинення [6, с. 34].
Перевагами наведених тверджень є те, що
їх автори звертають увагу на той факт, що в ході
розгляду та вирішення цивільних справ виникають численні відносини між судом та іншими
суб’єктами судочинства, які об’єднанні у певний
спосіб. Однак, розуміючи єдність відносин, які
виникають в цивільному процесі, вказують на неї
у формулюванні самого поняття - «єдине цивільне процесуальне правовідношення», залишаючи
поза увагою розкриття його структури. Тому ми
вважаємо цілком виправданою критику О. П.
Клейнмана, який виступаючи проти конструкції
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єдиного цивільного процесуального відношення,
писав: «… важко уявити, як численні права і
обов’язки багатьох суб’єктів процесуальних правовідносин укладаються, містяться в єдиному
правовідношенні.» [9, с. 7].
З більш рішучою критикою концепції єдиного цивільного процесуального правовоідношення виступив М.Б. Зейдер. Він стверджував,
що аргументація науковців на захист теорії єдиного цивільного процесуального правовідношення не може бути прийнята. У конкретній справі
виникає низка численних правових зв’яз-ків між
судом і позивачем, між судом і відповідачем і
т.д., які спрямовано на досягнення процесуальних цілей. Однак сукупність цих зв’язків не уявляється як одне, хоч би і складне правовідношення [7, с. 11]. Підтримуючи ідею множинності відносин, які виникають у межах цивільного судочинства під час розгляду справи, варто мати на увазі,
що ці відносини не розрізнені, а взаємозалежні та
взаємозумовлені. Одні відносини змінюють інші,
які в свою чергу зумовлюють виникнення інших
відносин. Кожне правовідношення, будучи елементом системи, не може існувати відокремлено від
інших правовідносин.
Концепція єдиного процесуального правовідношення була піддана критиці і представниками вітчизняної науки цивільного процесуального права. Зокрема, В.В. Комаров зазначає, що
теорія єдиного цивільного процесуального правовідношення безпідставна. У процесі розгляду цивільної справи виникає ряд правовідносин, які взаємопов’язані, хоча за своїм змістом самостійні, адже
їм притаманний комплекс цивільних прав та
обов’язків, специфічний склад суб’єктів, підстав і
часу їх виникнення, а також припинення [13, с. 51].
Відповідно, в ході здійснення правосуддя виникають окремі цивільні процесуальні правовідносини
між судом та іншими суб’єктами цих відносин, з
різним змістом, які водночас взаємопов’язані між
собою і утворюють цілісність.
Подальші дослідження намагались вирішити наявні суперечки. Розвиваючи ідею єдиного,
цілісного правовідношення, у науці цивільного
процесуального права з’являється нова концепція, представники якої акцентують увагу на
складових частинах процесуального правовідношення та їх взаємозв’язку, і як результат стверджують, що в ході здійснення правосуддя у
конкретній цивільній справі, виникає комплексне
правовідношення, яке складається з елементарних правовідносин. Засновником даного погляду
був учений-процесуаліст радянського періоду
М.А. Гурвич, який, зокрема, писав: «Бачити в
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процесі конкретизацію тільки окремих процесуальних норм або навіть інститутів під виглядом
багатьох самостійних правовідносин - значить не
врахувати всієї об’єднуючої сили процесуальної
форми і пізнавати лише окремі важелі єдиного
агрегату.» [5, с. 31]. Так закладаються підвалини
нової наукової концепції – «комплексного цивільного процесуального правовідношення». На
думку представників цієї концепції, у конкретній, окремо взятій справі виникає комплексне
цивільне процесуальне правовідношення. Але
тут виникають розбіжності в самому розумінні, в
трактуванні сутності і визначенні цього правовідношення. М.А. Гурвич наприклад, процесуальне правовідношення визначає як комплексне
процесуальне правовідношення, що охоплює собою цілу систему окремих елементарних процесуальних правовідносин [4, с. 88-92]. Науковець
погоджується з існуванням у цивільному процесі
багатьох процесуальних правовідносин, але в той
же час, підтримуючи ідею єдності процесу, він
об’єднує всі цивільні процесуальні відносини,
які виникають у цивільному процесі на різних
його стадіях, в одне комплексне процесуальне
правовідношення. М.С. Шакарян також вважала,
що цивільний процес являє собою сукупність
елементарних цивільних процесуальних правовідносин типу «суд - відповідач», «суд - третя
особа», «суд - свідок» тощо, які входять до змісту комплексного цивільного процесуального
правовідношення [2, с. 69].
Концепція комплексного цивільного процесуального правовідношення проіснувала приблизно до початку 80-х років ХХ ст. Вагомим внеском її представників у розвиток теорії цивільних процесуальних правовідносин полягає у тому, що, поділяючи думки їх попередників про
єдність цивільного процесуального правовідношення, вони намагались дослідити його складові
частини - елементарні цивільні процесуальні
правовідносини. Методологічне значення має її
основна ідея: співвідношення складного і елементарних правовідносин, коли з простих відносин
утворюється єдине складне правовідношення.
Поряд з концепцією комплексного цивільного процесуального правовідношення з середини 60-х років ХХ ст., виникає інша концепція –
«системи цивільних процесуальних правовідносин». Вона з’явилася на підставі положень, розроблених прибічниками концепції єдиного та
комплексного цивільного процесуального правовідношення. Нова концепція намагалась усунути
наявні недоліки попередніх концепцій та поновому пояснити характер зв’язків, які виника-
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ють між цивільними процесуальними правовідносинами. Проіснувавши одночасно близько 20-ти
років, концепції «комплексне цивільне процесуальне правовідношення» та «система цивільних
процесуальних правовідносин» перебували в осередку постійних дискусій між їх прибічниками.
Концепція системи, як більш досконала, яка спроможна була пояснити як численні елементарні цивільні процесуальні правовідносини існують і взаємодіють у процесі розгляду і вирішення цивільних справ, витіснила концепцію комплексного цивільного процесуального правовідношення.
У науці цивільного процесуального права,
поняття «система цивільних процесуальних правовідносин» обґрунтована і детально розглянута
Н.О. Чечіною. Авторка зазначала, що цивільні
процесуальні правові відносини існують завжди,
як складові частини певної системи, тобто знаходяться у взаємному й обов’язковому зв’язку одні з
іншими. Жодне процесуальне правовідношення не
може існувати і розвиватись відокремлено, само по
собі, без послідуючих, обов’яз-ково виникаючих
після нього відносин, або без наявності відносин,
які передують їм у часі [14, с. 56-63]. Отже, на відміну від матеріальних правовідносин, кожне з яких
може існувати само по собі, цивільні процесуальні
правовідносини пов’язані між собою та існують
лише в системі.
Розвиваючись, концепція системи цивільних процесуальних правовідносин отримувала
дедалі більшу підтримку з боку вчених-процесуалістів, оскільки вона повніше і точніше відображала структуру цивільного процесу. Водночас термін «система» у визначенні цивільного
процесуального правовідношення не був прийнятий однозначно науковцями. Наприклад, М.А.
Гурвич писав: «Якщо поняття «система» передбачає наявність окремих прав і обов’язків як самостійних правовідносин, то таке бачення позбавлено
об’єднуючої сили єдиного складного правовідношення, не пояснює процесуального правонаступництва, не відображає розвитку процесуального
правовідношення в цілому, отже, немає потреби
його конструктивного використання» [5, с. 32].
Однак, виходячи з розуміння самого поняття «система», вона і є тим об’єднуючим початком. Система - це не проста сукупність елементів, а їх взаємодія і взаємозв’язок елементів, які утворюють упорядковану єдність.
Термін «система» в перекладі з грецької
мови означає ціле, складене із частин. Це сукупність елементів, які знаходяться у відносинах і
зв’язках один з одним, яка утворює певну, визначену цілісність і єдність [12, с. 585, 586].

У науковій літературі поняття «система» описується вказівкою на три головні ознаки: елементи
- складові частини; структура - зв’язок між утворюючими елементами; цілісність [15, с. 9]. Підтримуючи дану ідею, український процесуаліст
В.В. Комаров називає їх не ознаками, а складовими елементами системи. Зокрема, він стверджує, що будь-яка система описується вказівкою
на три головні її складові: елементи, структура
(зв’язок між елементами) і цілісність [11, с. 53].
Умовою існування системи цивільних процесуальних правовідносин є обов’язкова наявність цілісності, тобто сукупності правовідносин, які
об’єднані і утворюють єдине ціле. Між судом і
учасниками цивільних процесуальних правовідносин виникають окремі самостійні цивільні
процесуальні правовідносини. При цьому, виникнувши спочатку між судом і особою, яка звернулась до суду за захистом, вони стають юридичною основою для виникнення процесуальних
правовідносин між судом та іншими учасниками
цивільного судочинства. Отже, кожне окреме
цивільне процесуальне правове відношення не
може виникати, існувати і розвиватись нарізно,
самостійно, а лише як складові частини системи
цивільних процесуальних правовідносин, які виникають у ході розгляду конкретної справи.
Оскільки процесуальні правовідносини утворюють систему, то виникнення і розвиток одних
правовідносин залежить від виникнення і розвитку інших. Зокрема, виникнення правовідносин
між судом і свідком залежить від виникнення
правовідносин між судом і позивачем, судом і
відповідачем. Отже, твердження про відсутність
єдності між цивільними процесуальними правовідносинами хибне.
Як бачимо, полеміка між прибічниками тієї
чи іншої концепції, полягає не в підтриманні чи
спростуванні самої ідеї єдності цивільних процесуальних правовідносин, а в розумінні того, за
рахунок чого забезпечується дана єдність. Ті науковці, які вважали, що цивільний процес це
єдине цивільне процесуальне правовідношення,
при розумінні єдності виходили з етимологічного значення самого слова «єдність» і трактують
як єдине, одне. А у випадку розуміння цивільного процесу як системи цивільних процесуальних
правовідносин єдність трактується, як зв’язок
між цими відносинами, який полягає в тому, що
вони підпорядковані єдиній меті і об’єднані нею.
На нашу думку, саме концепція системи цивільних процесуальних правовідносин сприяє усесторонньому розкриттю поняття цивільних про-
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цесуальних правовідносин, їх взаємозв’язку, взаємодії та взаємозалежності.
У сучасній вітчизняній науці цивільного
процесуального права ідея системи, як форми
існування цивільних процесуальних правовідносин підтримується більшістю науковців. Цивільні процесуальні правовідносини розглядаються
як система конкретних, індивідуалізованих правових зв’язків, які розвиваються під час руху цивільної справи від її виникнення до припинення.
Вони утворюють систему тісно взаємопов’язаних
і взаємозумовлених правовідносин. Це їх характерна особливість. Дана система складається із
сукупності відносно самостійних правовідносин,
які відрізняються одне від одного за підставами
виникнення, суб’єктним складом, змістом, об’єктом. Але разом з тим, жодне з них не може існувати ізольовано від інших.
Вагоме значення системи цивільних процесуальних правовідносин для науки цивільного
процесуального права полягає у тому, що введення цього поняття сприяло виявленню й аналізу раніш не досліджуваних, або мало досліджених аспектів цих відносин: механізм реалізації
норм цивільного процесуального права, розвиток
і рух цих відносин та ін. Але, по суті, концепція
системи цивільних процесуальних правовідносин
з’явилася на підґрунті раніш існуючих концепцій
єдиного та комплексного цивільного процесуального правовідношення. Беручи до уваги її недоліки, розвинулась і постала у новому змісті, як
більш чітка і визначена, що пояснювала єдність і
взаємозв’язок відносин, які виникають у процесі
здійснення правосуддя у цивільних справах. Ми
вважаємо, що наведені погляди науковців з приводу розуміння єдності цивільних процесуальних
правовідносин не варто протиставляти, а необхідно розглядати як взаємодоповнюючі. Більше
того, на нашу думку, вони є не протилежними
концепціями, а окремими послідовними стадіями
становлення та розвитку теорії цивільних процесуальних правовідносин. Цю думку можна підтвердити тим, що спочатку виникає напрямок у
чистому вигляді - процес визначається як єдине
процесуальне правовідношення. Через певний
проміжок часу з’являється нова течія, яка, окрім
традиційних поглядів, містить і нові підходи.
Так, приймаючи за вихідне положення те, що в
цивільному процесі виникає єдине правовідношення, а також розуміючи, що існує множинність правовідносин, яка ніяк не охоплюється
одним єдиним правовідношенням, виникає нова
течія - комплексного цивільного процесуального
правовідношення, яка, окрім нового, має і ознаки
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попередньої. З плином часу науковці, розуміючи,
що в цивільному процесі виникає множинність
відносин, які взаємопов’я-зані між собою, а також намагаючись об’єднати всі попередні погляди, обґрунтовують ідею системи цивільних процесуальних правовідносин. Концепція системи
органічно сприйняла ідею про єдине правове відношення, з одночасною характеристикою його
структурних елементів.
Додатковим аргументом на користь того,
що концепції єдиного, комплексного та системи
цивільних процесуальних правовідносин є стадіями розвитку теорії цих відносин, є хронологічний аналіз того періоду, в яких виникла і розвивалась та чи інша концепція. Так, концепція єдиного цивільного процесуального правовідношення бере початок з моменту виникнення самої теорії цивільних процесуальних правовідносин
(друга половина ХІХ ст.) і триває приблизно до
1950-х років, коли з’являється концепція комплексного цивільного процесуального правовідношення. Дана концепція проіснувала до початку
80-х років ХХ ст. Її витіснила концепція системи
цивільних процесуальних правовідносин, яка,
виникнувши в 60-х роках ХХ ст., отримала потужний розвиток і підтримку з боку науковців і
домінує по сьогодні.
Досліджуючи системний характер цивільних процесуальних правовідносин, звертаємо
увагу на те, що сутність системи цивільних процесуальних правовідносин, як будь-якої іншої
системи, можна розкрити через з’ясування структурних та функціональних зв’язків її елементів.
Структурні зв’язки характеризують систему цивільних процесуальних правовідносин через її
складові елементи (об’єкт, зміст, суб’єкт) та внутрішню будову даних структурних елементів.
Зазначені елементи взаємопов’язані між собою
стійкими зв’язками й організовуються в систему.
Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, на основі наданих прав і обов’язків здійснюють процесуальні дії (зміст) для досягнення
мети їх вступу у процес (об’єкт). Функціональні
зв’язки системи цивільних процесуальних правовідносин це ті зв’язки, які характеризують взаємодію і взаємозалежність її структурно-утворюючих елементів у процесі їх функціонування.
Функціональні зв’язки елементів системи цивільних процесуальних правовідносин проявляються в
тому, що кожен суб’єкти цивільних процесуальних
правовідносин, їх об’єкт і зміст перебувають у взаємозв’язку та взаємодії з іншими, що зумовлює
саме існування і функціонування відносин, які ви-
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никають у цивільному судочинстві як стійкої та
злагодженої системи.
Система цивільних процесуальних правовідносин самостійна й індивідуальна для кожної
конкретної справи. Кількість цивільних процесуальних правовідносин, які утворюють систему у
конкретній справі, у кожному окремому випадку
визначається змістом самої справи і залежить від
кількості суб’єктів і від змісту процесуальних
дій, які вони здійснюють. Наприклад, у справі за
позовом ОСОБИ_1 до ОСОБИ_2 про розірвання
шлюбу [84, Справа № 2-67/ 2007 р.], цивільні
процесуальні правовідносини виникають між
судом, позивачем і відповідачем. На відміну від
неї, у справі за позовом прокурора Новоселицького району Чернівецької області в інтересах
Новоселицької міської ради, треті особи на стороні позивача: Новоселицький районний відділ
земельних ресурсів, ОСОБА_1, ОСОБА_2,
ОСОБА_3 до ОСОБИ_4 про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки [84, Справа 22ц531/06, категорія 33] можемо спостерігати за багатосуб’єктною системою цивільних процесуальних правовідносин.
Висновки. Єдність системи забезпечується
єдністю її системоутворюючих елементів:
суб’єкт, об’єкт, зміст, між якими виникають
структурні і функціональні зв’язки.
Система цивільних процесуальних правовідносин - це організована та впорядкована нормами цивільного процесуального законодавства
сукупність цивільних процесуальних правовідносин, функціонування яких забезпечує поступовий рух цивільного процесу, для досягнення
мети і завдань цивільного судочинства через
процесуальну діяльність їх суб’єктів і забезпечується комплексом гарантій та заходів процесуального примусу.
Концепції «єдине цивільне процесуальне
правовідношення», «комплексне цивільне процесуальне правовідношення» і «система цивільних
процесуальних правовідносин» є не протилежними точками зору, а окремими послідовними і взаємодоповнюючими напрямками характеристики
єдності системи цивільних процесуальних правовідносин, які у сукупності визначають загальні
етапи процесу виникнення, становлення та розвитку теорії цивільних процесуальних правовідносин
в науці цивільного процесуального права.
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THE SYSTEM OF CIVIL PROCEDURAL LEGAL RELATIONSHIPS
Summary
In the article the author studies the system of civil procedural law relationships, determines its specific
features, establishes the structure and relationships between objects, and subject to a content of these
relations, formulated the definition of civil procedural legal relationships.

А.Л. Паскар
СИСТЕМА ГРАЖДАНСКИХ ПРОЦЕСУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Аннотация
Исследуется процесс становления концепции системы гражданских процессуальных правоотношений и ее соотношение с концепциями единого и комплексного гражданского процессуального
правоотношения. Автором определяются специфические признаки системы гражданских процессуальных правоотношений и характеризуются взаимосвязи, возникающие между составными элементами структуры данной системы.
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ФУНКЦІЇ ОКРЕМИХ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ МЕТОДИК
Розглядається поняття та функції окремих криміналістичних методик. Виокремлюються описовоінформаційна, пізнавально-прагматична, прогностично-евристична та дидактична (навчальна) функція окремої
криміналістичної методики.
Ключові слова: окрема криміналістична методика, функція в криміналістиці, функція окремої криміналістичної методики.

Постановка проблеми. У юридичній літературі висловлювалася позиція, що окремі криміналістичні методики формуються внаслідок
наукових досліджень, узагальнень слідчої практики і аналізу відповідної літератури, причому не
тільки вузькоспеціальної. Частіше за все методики створюються на основі кандидатських або
докторських дисертацій, а також видаються у
вигляді монографій чи навчально-методичних
посібників. Не може бути достатньо ефективною
методика, якщо в основі її не лежать наукові дослідження та узагальнення.
Побудова різних криміналістичних методик залежить не від випадкових чинників або
хаотичного розвитку науки. їх формування залежить, у першу чергу, від рівня узагальнення злочинів (роду, виду, підвиду, групи тощо), підходів
до криміналістичної класифікації злочинних діянь. Причому для методики розслідування окремих видів (різновидів) злочинів одним із головних завдань є розроблення типових систем (та
підсистем) дій слідчого, що відображають найбільш ефективні шляхи розкриття злочину і
сприяють обранню оптимальної системи дій з
конкретної кримінальної справи. Окремі криміналістичні методики мають виконувати певні
функції, мати функціональну спрямованість.
Оскільки окремі криміналістичні методики є підсистемою криміналістичної методики як частини
(розділу) криміналістики, то й їх функції мають
бути пов'язані певним чином з функціями криміналістичної науки загалом.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питання методики розслідування злочинів взагалі,
окремих криміналістичних методик зокрема досліджували вчені-криміналісти Р.С. Бєлкін, І.А. Возгрін, В.А. Журавель, А.В.Іщенко І.М. Лузгін,
В.Г. Лукашевич, Г.А. Матусовський, В.О. Образцов, М.В. Салтевський, В.В. Тіщенко, В.Ю. Шепітько, А.В.Шмонін, М.П. Яблоков та ін.

Криміналістична методика як частина криміналістики виконує своєрідні функції криміналістичної науки, відображає функціональний підхід. На думку В. В. Тіщенка, це можна пояснити
тим, що об'єкти криміналістичної методики, поперше, за своєю суттю уявляють собою певну
діяльність, що має відповідну спрямованість, форму, структуру, ступінь організованості. По-друге,
зазначені види діяльності - злочинна і слідча - характеризуються як системні утворення з відповідною структурою, що збалансовує внутрішню організацію і взаємодію їх елементів і підтримує життєздатність вказаних систем. По-третє, ці системи
мають специфічні функції, які спрямовані на забезпечення їх внутрішньої і зовнішньої діяльності,
подолання протидії кожної з вказаних систем, перемогу у протистоянні та подальше оптимальне
функціонування. Функції зазначених систем мають
протилежне спрямування, що породжує відповідні
методи і засоби боротьби і протидії [1, c.7].
У криміналістичній літературі здійснювалися певні спроби щодо визначення функціонального навантаження криміналістики в сучасних
умовах. Зокрема, розглядалася характеристика
таких функцій криміналістики: а) констатуючої;
б) інтерпретаційної; в) евристичної; г) прогностичної; д) практико-прикладної; є) комунікативної
[2, c.87-102]. Певною мірою ці функцію відносяться й до криміналістичної методики як завершальної
частини криміналістики. Що ж стосується окремих
криміналістичних методик, то їх функції мають
обмежене спрямування та відрізняються своєрідністю. Це пов'язано із тим, що окрема криміналістична методика - це лише структурний елемент методики розслідування злочинів.
Однак і надалі залишається дискусійним, а
значить і таким, що потребує дослідження питання функцій окремих криміналістичних методик. Власне висвітлення вказаної проблеми і є
метою цієї публікації.
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Виклад основного матеріалу. Результати
анкетування слідчих МВС, СБУ та прокуратури
України, проведеного нами, показують, що практичні працівники вважають, що окрема криміналістична методика має виконувати різні функції. Зокрема, опитані слідчі назвали: прогностичну функцію
(14 %); описову функцію (21 %); пізнавальну функцію (33 %); регулятивну функцію (25%); інші (6%).
Вивчення спеціальної криміналістичної літератури та слідчої практики, а також з'ясування
сутності окремої криміналістичної методики дозволяє виокремити такі її функції: 1) описовоінформаційну; 2) пізнавально-прагматичну; 3)
прогностично-евристичну; 4) дидактичну (навчальну). Запропоновані функції окремих криміналістичних методик визначають їх основні напрямки реалізації та визначають теоретико-практичну значущість. Разом з тим вказані функції
потребують відповідної інтерпретації та наукового пояснення, що й пропонується далі.
Описово-інформаційна функція окремих
криміналістичних методик відображає фактично
первинний їх рівень, що пов'язано із накопиченням певної інформації, системи криміналістичних знань в її структурі. Дана функція надає уявлення про розглядуваний вид (групу) злочинів, а
також можливі засоби впливу на ситуацію, що
склалася. Ознайомлення з окремою криміналістичною методикою дозволяє отримати відомості
про криміналістично значущі ознаки злочину
певного виду (групи), а також про доцільні криміналістичні засоби - методичні рекомендації.
Існує думка, що сучасна окремо-криміналістична
методика за своїм змістом і побудовою повинна
бути інформаційно-пошуковою системою. її основою є інформаційно-пошукова мова, за допомогою якої здійснюється опис об'єкта пошуку (у
нашому випадку - методичних рекомендацій).
Сукупність останніх являє собою базу даних.
Опис пошукового масиву необхідний для його
упорядкування, від чого у свою чергу залежить
швидке і точне відшукання необхідної інформації [3, c.97-101]. І. А. Возгрін справедливо наголошує, що криміналістичні методики мають рекомендаційний характер і слідчі можуть звертатися до них для обрання найбільш успішного
способу виявлення та викриття винних у вчиненні окремих видів злочинів. Інформація, що
міститься в методиках розслідування злочинів,
являє собою сукупність необхідних відомостей
про порядок і особливості організації і здійснення розкриття, розслідування і попередження різних видів злочинів [4, c.53].
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Пізнавально-прагматична функція окремих
криміналістичних методик передбачає їх застосування з метою оптимального розслідування
певного виду (або групи) злочинів. Оскільки
окрема криміналістична методика - це певна модель, тому ця модель може бути використана в
конкретному випадку як певний шаблон, розслідування здійснюється за схемою, використовується метод аналогії. Застосування окремої криміналістичної методики спрямовано на отримання позитивного результату - успішного розслідування злочину і встановлення істини по справі.
В. В. Тіщенко справедливо вказує, що зіставлення даних, що характеризують конкретний злочин
на даний момент його розслідування, з криміналістичною характеристикою тієї категорії злочинів, до якої він відноситься, дає можливість точніше оцінити слідчу ситуацію (у чому й виявляється зв'язок названих категорій), поставити відповідні тактичні завдання, висунути загальні і
окремі версії про характер і сутність розслідуваної події, про причетних до неї осіб, про цілі та
мотиви злочину, знаряддя та засоби, що були
використані і т.д. Аналіз конкретної слідчої ситуації у зіставленні з криміналістичною характеристикою відповідного виду (групи) злочинів дає
змогу побудувати вірогідну модель розслідуваного злочину, визначити напрямки пошуку доказової інформації, якої ще не вистачає [1, c.51].
Прогностично-евристична функція окремих криміналістичних методик зумовлена тим,
що використовуючи типове фактично здійснюється передбачення можливого результату, відбувається розслідування індивідуального (конкретного) злочину. У сучасних умовах криміналістичному прогнозуванню відводиться важлива
роль при розробці окремих криміналістичних
методик (технологій розслідування злочинів) [5,
c.379]. При цьому вже під час розроблення криміналістичної методики має прогнозуватися результат її застосування (ефективність або неефективність). Н. П. Майліс вказує, що криміналістичне прогнозування, як цілісний і діяльнісний
підхід, особливо важливе у сучасних умовах, в
епоху науково-технічного прогресу [6, c.76]. В.
А. Журавель у цьому відношенні підкреслює, що
коли «йдеться про перспективи розвитку криміналістичних методів, прийомів та засобів, то й
рекомендації повинні мати конструктивний, відтворюючий характер і сприяти вдосконаленню
або створенню нових техніко-криміналістичних
засобів і прийомів (наприклад, пропозиції щодо
створення найбільш сприятливих умов для їх
розробки тощо). При цьому пропоновані рекоме-
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ндації можуть ґрунтуватися на минулому досвіді
вирішення подібних завдань (у тому числі й зарубіжному) і оперуванні вже апробованими методами, а можуть мати суто пошуковий характер,
тобто включати пропозиції щодо відшукання нових шляхів і засобів, які забезпечують досягнення прогностичних висновків щодо розвитку об'єктів дослідження» [7, c.47-48]. P. C. Бєлкін пише,
що на відміну від наукового прогнозу емпіричне
передбачення слугує цілям прогнозування розвитку конкретного одиничного об'єкта, явища,
процесу, і здійснюється воно не шляхом наукових дослідницьких процедур, не шляхом реалізації наукових прогнозів, а шляхом простого вибору найбільш ймовірної моделі з числа відомих
суб'єкту передбачення [8, c.437].
Дидактична (навчальна) функція окремих
криміналістичних методик - передбачає можливість вивчення її основних положень, набуття
певних умінь та навичок під час вивчення криміналістики або відповідних спецкурсів. Програма
навчання студентів-юристів у вищих навчальних
закладах містить теми щодо окремих методик
розслідування злочинів: розслідування вбивств,
розслідування розкрадань, розслідування крадіжок, розслідування грабежів та розбоїв, розслідування ДТП, розслідування пожеж та підпалів
та ін. У реалізації дидактичної (навчальної) функції важливу роль мають виконувати відповідні
підручники, навчальні та науково-методичні посібники, що містять окремі криміналістичні методики. При цьому, головна мета такого матеріалу - навчальна. P. C. Бєлкін зазначає, що окремі
методики викладаються, як правило, у керівництвах, практичних і навчальних посібниках, у довідниках тощо. Вони звичайно призначаються
для навчання, для формування у тих, хто навчається певного комплексу знань про процес розслідування тих чи інших видів злочинів. Формальна вимога до викладання цих навчальних методик полягає в системності їх змісту, у чіткому
структурованому розподілі їх матеріалу за єдиною схемою. Тут безсумнівно є місце й науковому
обґрунтуванню, і розгляду дискусійних питань, і
певному масиву допоміжної інформації. За великим рахунком, ці методики не є робочим інструментом слідчого через надлишковість інформації, що
в них міститься і досить загальний зв'язок з конкретними слідчими ситуаціями. Це саме засіб навчання, засіб підвищення кваліфікації... Існуюча
форма викладання методичних рекомендацій у вигляді таким чином формалізованих їх систем має
обґрунтовану функціональну спрямованість і не
потребує перебудови. Необхідно лише чітко уяви-

ти, що це не програми дій оперативного характеру,
а загальне керівництво до дії [8, c.296].
У цьому сенсі заслуговують на увагу різного роду « настільні книги слідчого» [9; 10] та
«керівництва з розслідування злочинів» [11; 12;
13]. Специфічним тут є те, що такі роботи розраховані на інший контингент - практичних працівників досудового слідства (дізнавачів, слідчих, прокурорів). Так, у «Керівництві з розслідування злочинів» (за ред. В. Ю. Шепітька) прямо
зазначається, що «ця книга є достатньо своєрідною, оскільки за своїм спрямуванням має надавати допомогу слідчим і дізнавачем у розкритті
та розслідуванні злочинів. Вона містить важливу
довідкову інформацію криміналістичного характеру і відбиває останні тенденції та розробки
криміналістики» [11, c.15]. В. В. Комаров пише,
що з фундаменталізацією вищої юридичної освіти тісно пов'язана професіоналізація навчання,
зміст якої полягає у спрямуванні юридичної
освіти у цілому на професійну діяльність фахівця-юриста. Практично це виявляється в більш
детальному розробленні питань, пов'язаних з
професійною діяльністю, у включенні в освітні
програми нових навчальних модулів [14, c.5]. В. Ю.
Шепітько підкреслює, що сьогодні навчальний
процес із циклу наук кримінальної спрямованості
повинен бути динамічним, гнучким, швидко реагувати на зміни, що відбуваються. Виникають нові
види злочинів, змінюється особа злочинця, удосконалюється його озброєність. Тому виникають
потреби у створенні нових спецкурсів, постановці
актуальних проблем [15, c.79].
Висновки. Окремі криміналістичні методики
мають функціональну спрямованість так як є підсистемою криміналістичної методики як частини
(розділу) криміналістики. Функції окремих криміналістичних методик пов'язані певним чином з функціями криміналістичної науки загалом. Тому
слід виокремити такі функції: 1) описово-інформаційну; 2) пізнавально-прагматичну; 3) прогностично-евристичну; 4) дидактичну (навчальну). Запропоновані функції окремих криміналістичних
методик визначають їх основні напрямки реалізації
та визначають теоретико-практичну значущість.
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информационная, познавательно прагматичная, прогностические эвристическая и дидактичная (учебная) функция частной криминалистической методики.
Ключевые слова: частная криминалистическая методика, функция в криминалистике, функция частной
криминалистической методики.

92

Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 578. Правознавство.

УДК 343.9
© 2011 р. С.І. Нежурбіда
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ГЛОБАЛЬНА КАРТИНА УМИСНИХ ВБИВСТВ:
ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Відображено глобальну картину умисних вбивств. Робиться висновок, що характерним для країн з показниками коефіцієнтів умисних вбивств, нижчими за середній світовий, є те, що всі вони переважно є країнами з
найвищим та високим рівнями розвитку людського потенціалу. Автор стверджує, що шукаючи відповіді на питання про причинність умисних вбивств, слід звертати увагу на компоненти найвищих індексів розвитку країн
(здоров’я, освіту та рівень життя).
Ключові слова: умисні вбивства, коефіцієнт умисних вбивств, причинність, глобальна картина, розвиток
людського потенціалу.

Постановка проблеми та ступінь її розробки. В останні роки ХХ століття та на початку
ХІ століття в світі неодноразово здійснювались
спроби збору статистичних даних про злочинність. Так, їх прикладом є 12 Оглядів Об’єднаних
Націй тенденцій в області злочинності і функціонування систем кримінального правосуддя [3].
В результаті їх проведення світова спільнота
отримує дані про злочинність в більш ніж 120
країнах. На нашу думку, аналіз таких даних дозволяє відтворити глобальну картину злочинності в цілому, так і за її видами – у нашому випадку
- умисних вбивств. За допомогою такої картини,
як нам представляється, можна побачити регіони
та субрегіони світу, а також окремі країни, які
характеризуються як найменш криміногенні. Саме вони представляють інтерес для дослідника
причинності злочинності.
Мета статті. У зв’язку з цим, автор вирішив відобразити глобальну картину умисних
вбивств з поглядом крізь призму розвитку людського потенціалу. У зв’язку з чим необхідним є
виконання таких завдань: 1) відображення глобальної картини умисних вбивств; 2) пошук
найменш криміногенних країн світу; 3) визначити, які найменш криміногенні країни світу характеризуються найкращими показниками людського благополуччя (здоров’я, освіта і рівень життя).
Виклад основного матеріалу. Станом на
2011 рік Управління Організації Об’єднаних Націй по наркотикам і злочинності (UNODC) володіє даними про 468 403 умисних вбивства на
планеті [4]. 36,2% (169 759) з загальної кількості
умисних вбивств було вчинено на території Африки, 30,8% (144 218) – в Америці, 27,3% (127
767) – в Азії, 5,4% (25 412) – в Європі, 0,3% (1
247) – в Океанії.
Отже, майже 95% всіх умисних вбивств
на планеті вчинено на території Африки,
Америки та Азії - на території, населення якої

складає майже 89% від загальної кількості населення світу.
Регіони світу відрізняються за кількістю
населення та умисних вбивств, що дає підстави
говорити про відмітність коефіціентів умисних
вбивств. Так, їх розрахунок на 100 000 населення
в п’яти регіонах світу показав, що коефіцієнти
тільки двох регіонів вище загальносвітового показника (6.8) – Африки (16.6) та Америки (13.6),
в той час як інші регіони світу показують протилежне – 3.4 – Європа, 3.4 – Океанія, 3.1 – Азія.
Іншу картину можна побачити, порівнявши
коефіцієнти вбивств субрегіонів світу. Так, 3 15
субрегіонів світу у 9 субрегіонах (60%) показник
коефіцієнта умисних вбивств вище за середньосвітовий показник (6.8) – Південна Африка (31.7),
Центральна Америка (25.1), Східна Африка (21.4),
Південна Америка (21.0), Центральна Африка
(19.8), Карибський регіон (16.6), Західна Африка
(14.7), Меланезія (10.3), Східна Європа (6.9).
Отже, показники коефіціентів умисних
вбивств вищі за середньосвітовий показник
спостерігаються переважно в двох регіонах
світу – Африці (за виключенням Північної Африки (5.9) і Америці (за виключенням північної
Америки (4.6). Показники коефіціентів умисних
вбивств нижчі за середньосвітовий показник
спостерігаються переважно в двох регіонах
світу – Європі (за виключенням Східної Європи
(6.9) та Океанії (за виключенням Меланезії
(10.3), а також без виключень в Азії.
Крім того, порівняння коефіцієнтів умисних вбивств субрегіонів світу середніми показниками коефіцієнтів умисних вбивств в регіонах
світу показує, що показники коефіціентів умисних вбивств вищі за найвищий показник серед
регіонів 16.6 (Африка) спостерігаються в п’яти
субрегіонах світу – Південній Африці (31.7),
Центральній Америці (25.1), Східній Африці
(21.4), Південній Америці (21.0), Центральній
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Африці (19.8). Показники коефіціентів умисних
вбивств нижчі за найнижчий показник серед регіонів 3.1. (Азія) спостерігаються у 8 субрегіонах
світу – Західній Азії (2.5), Мікронезії (1.9), Полінезії (1.8), Північній Європі (1.5.), Східній Азії
(1.4), Австралії/Новій Зеландії (1.2), Південній
Європі (1.1), Західній Європі (1.1).
Отже, найвищі показники коефіцієнтів
умисних вбивств властиві для субрегіонів
Африки та Америки, а найнижчі – Азії, Європи та Океанії.
Цікавим представляється аналіз статистичних даних по кожному регіону світу.
Африка. До складу регіону “Африка” входить п’ять субрегіонів – Південна Африка, Східна
Африка, Центральна Африка, Західна Африка та
Північна Африка. Аналіз показників коефіцієнтів
умисних вбивств в цих субрегіонах показав, що
вони значно відмітні один від одного. Так, найгірший показник Південної Африки (31.7) майже в 5
разів вище за найкращий показник Північної Африки (5.9), який з показником Західної Африки
(14.7) є найнижчими в регіону. Майже на одному
рівні знаходяться показники Східної Африки (21.4)
та Центральної Африки (19.8). Отже, в розрізі регіону найбільш криміногенними є Південна,
Східна та Центральна Африки.
Ці субрегіони є такими за рахунок досить
високих показників країн, які входять до їх складу: 1) Південна Африка - за рахунок трьох країн
– Лесото (33.6), Намібія (17.2), Південна Африка
(33.8); 2) Східна Африка за рахунок дев’яти країн – Бурунді (21.7), Еритрея (17.8), Ефіопія (25.5),
Кенія (20.1), Малаві (36), Руанда (17.1), Уганда
(36.3), Танзанія (24.5), Замбія (38); 3) Центральна
Африка за рахунок шести країн – Ангола (19), Камерун (19.7), Центральноафриканська Республіка
(29.3), Конго (30.8), Демократична Республіка Конго (21.7), Екваторіальна Гвінея (20.7). Крім того, в
двох субрегіонах з найнижчими показниками спостерігається наявність країн з найвищими показниками серед всіх країн регіону. Так, Західна Африка
характеризується вищими за регіональний показниками країн, як Буркіна-Фасо (18) та Кот-д’Івуар
(56.9). Показник останньої країни є найвищим в
регіоні. Так само і Північна Африка відмічається
високими показниками Судану (24.2).
Африканський регіон представлений 53
країнами. З них 23 країни (43,4%) характеризуються показником коефіцієнта вбивств, який вище за середній показник самого регіону (16.6).
“Лідером” серед таких країн виступає Котд’Івуар (56.9). За ним сформована група країн з
високими показниками – Замбія (38), Уганда
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(36.3), Малаві (36), Південна Африка (33.8), Лесото (33.6), Конго (30.8), Центральноафриканська республіка (29.3). В середньому, показники
цих країн майже в п’ять разів перевищують середньосвітовий показник коефіцієнта умисних
вбивств. Ефіопія (25.5), Танзанія (24.5), Судан (24.2),
Гвінея (22.5), Бурунді (21.7), Демократична республіка Конго (21.7), Екваторіальна Гвінея (20.7), ГвінеяБісау (20.2), Кенія (20.1), Камерун (19.7), Ангола (19),
Буркіна-Фасо (18), Еритрея (17.8), Намібія (17.2), Руанда (17.1) є країнами, які остаточно формують групу
країн з високими (більше 16,6) показниками коефіцієнтів умисних вбивств.
Лише 8 країн африканського континенту
мають нижчі показники за середні показники таких
регіонів, як Європа (3.4), Азія (3.1) та Океанія (3.4)
і лише 10 – нижче за світовий показник (6.8) – Маврикій (4.2), Нігер (3.8), Джибуті (3.4), Лівія (2.9),
Сан-Томе і Принсіпі (1.9), Сомалі (1.5), Алжир
(1.5), Марокко (1.4), Єгипет (1.2), Туніс (1.1).
Показники коефіцієнтів умисних вбивств в
20 країнах Африки коливаються між середньосвітовими (6.8) і регіональними (16.6) показниками – Чад (15.8), Гана (15.7), Бенін (15.1), СьєрраЛеоне (14.9), Мавританія (14.7), Ботевана (14.5),
Зімбабве (14.3), Габон (13.8), Свазіленд (12.9),
Коморські острови (12.2), Кабо-Верде (4.6), Того
(10.9), Гамбія (10.8), Ліберія (10.1), Мозамбік
(8.8), Сенегал (8.7), Сейшельські острови (8.3),
Мадагаскар (8.1), Малі (8).
Америка. Регіон «Америка» формується
такими субрегіонами: Центральна Америка, Південна Америка, Карибський регіон, Північна
Америка. З них тільки один субрегіон характеризується показником коефіцієнта умисних
вбивств, нижчим за регіональний – Північна
Америка (4.6). Інші три субрегіони характеризуються високими для регіону показниками: Карибський регіон – 16.6, Південна Америка – 21,
Центральна Америка – 25.1 Отже, в розрізі регіону найбільш криміногенними є Південна та
Центральна Америки, Карибський регіон.
Ці субрегіони є такими за рахунок високих
показників країн, які входять до їх складу: 1) Карибський регіон за рахунок одинадцяти країн –
Багами (28), Домініканка (22.1), Домініканська
Республіка (24.9), Ямайка (52.1), Монсеррат
(19.7), Пуерто-Ріко (26.2), Сент-Кіттс і Невіс
(38.2), Сент-Люсія (25.2), Сент-Вінсент і Гренадіни
(22), Трінідад і Тобаго (35.2), Американські Віргінські острови (39.2); 2) Центральна Америка за рахунок п’яти країн – Беліз (41.7), Мексика (18.1),
Панама (21.6), Ель Сальвадор (66), Гондурас (82.1),
з яких показники двох останніх є найвищими в ре-
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гіоні; 3) Південна Америка за рахунок п’яти країн –
Бразилія (22.7), Колумбія (33.4), Еквадор (18.2),
Гайяна (18.4), Венесуела (49).
Американський регіон представлений 47 країнами, з яких 22 країни (46,8%) характеризуються
показником коефіцієнта вбивств, який вище за середній показник самого регіону (15.4). Беззаперечними «лідерами» серед таких країн виступають
Гондурас (82.1) та Ель Сальвадор (66).
Азія. Регіон «Азія» формується з таких субрегіонів: Південно-Східна Азія, Центральна
Азія, Південна Азія, Західна Азія, Східна Азія.
Лише 2 субрегіони Азії – Західна Азія та
Східна Азія мають показники коефіцієнта умисних вбивств нижчі за середній по регіону (3.1).
Так показник Західної Азії – 2.5, Східної Азії –
1.4. Інші субрегіони мають вищі показники, і тому їх можна визнати найбільш криміногенними в регіоні – Південна Азія (3.6), Центральна
Азія (5.3) і Південно-Східна Азія (5.9).
52 країни формують Азіатський регіон. Серед них так само можна виділити найбільш криміногенні для регіону – Турція (3.3), Індія (3.4),
Камбоджа (3.4), Тайвань (3.6), Палестина (4.1),
Грузія (4.1), Йемен (4.2), Туркменістан (4.4), ШріЛанка (4.6), Лаос (4.6), Таїланд (5.3), Філіппіни
(5.4), Східний Тимор (6.9), Пакістан (7.3), Монголія
(7.6), Індонезія (8.1), Киргизстан (8.1), М’янма
(10.2), Казахстан (10.7), Демократична Республіка
Корея (15.2) – 40,4%. Показники інших країн Азії
нижче за середній показник регіону.
Південна Азія характеризуються високими
показниками для регіону за рахунок показників
трьох країн – Індія (3.4), Пакістану (7.3), ШріЛанки (4.6). Центральна Азія – за рахунок Казахстану (10.7), Киргизстану (8.1). І ПівденноСхідна Азія за рахунок Камбоджи (3.4), Індонезії
(8.1), Лаосу (4.6), М’янми (10.2), Філіппін (5.4),
Східного Тимору (6.9).
Європа. Європа як регіон представлена чотирма субрегіонами – Східною Європою, Північною Європою та Південною Європою. Лише один
субрегіон в Європі – Східна Європа – характеризується показником, вдвічі більшим за середній регіону (3.4) – 6.9, і тому може бути визнаний найбільш криміногенним на рівні регіону. Цей субрегіон представлений такими країнами з високими
показниками – Білорусь (4.9), Молдова (6.6), Україна (4.8) та Російська Федерація (4.2).
Інші субрегіони характеризуються доволі низькими для регіону показниками – Північна Європа
(1.5), Західна Європа (1.1), Південна Європа (1.1).
Хоча в складі Північної Європи є країни з вищими
за середній регіону показниками – Гренландія

(10.5), Литва (7.5), Естонія (5.2), Латвія (4.8), як і в
складі Південної Європи – Чорногорія (3.5).
Європа представлена 43 країнами, з яких
лише 9 мають показники, вищий за середній регіону – Російська Федерація, Гренландія, Литва,
Молдова, Естонія, Білорусь, Україна, Латвія, Чорногорія – 20,9%. Серед них 4 країни – Російська
Федерація (4.2), Молдова (6.6), Білорусь (4.9) та
Україна (4.8) дають високий показник коефіцієнта умисних вбивств для Східної Європи.
Океанія. Чотири субрегіони формують
регіон “Океанія” – Австралія / Нова Зеландія,
Меланезія, Мікронезія, Полінезія. Серед них лише Меланезія характеризується показником коефіцієнта умисних вбивств вищим за середній по
регіону (3.4) – 10.3. Тому Меланезію можна визнати найбільш криміногенним субрегіоном
(в розрізі регіону). Причому 50% країн цього
регіону мають одні з найвищих в регіоні показників – Папуа-Нова Гвінея (13) та Соломонові
острови (3.7). До країн з найвищими показниками в регіоні відносяться Науру (9.8) та Кірібаті
(7.3), які є одними з країн, що формують Мікронезію. В цілому питома вага країн з показниками
вище 3.4 в регіоні складає 28,6 %.
Надавши детальну характеристику глобальній картині умисних вбивств, залишається невирішеним останнє питання – до якої групи
країн за рівнем розвитку відносяться країни, з
тим чи іншим показником коефіцієнта умисних вбивств?
Серед усіх існуючих світових рейтингів, на
нашу думку, найбільшої уваги заслуговує Індекс
розвитку людського потенціалу (Human Development Index - HDI) – статистичний показник,
який характеризує найважливіші аспекти людського благополуччя: 1) здоров’я; 2) освіта; 3) рівень життя. Індекс розвитку людського потенціалу являється сукупним показником рівня розвитку людини в країні, тому його іноді використовують в якості синоніму таких понять, як «якість
життя» або «рівень життя. З допомогою HDI експерти виділяють чотири групи країн за розвитком людського потенціалу: 1) з найвищим рівнем; 2) з високим рівнем; 3) з середнім рівнем; 4)
з низьким рівнем [1, C. 13] та проводять відповідне групування країн світу [1, C. 143-146].
Його результати дозволяють нам визначити
місце країни з відповідним показником коефіцієнта умисних вбивств в одній з чотирьох груп.
Однак слід зауважити, що ми відразу поділимо
всі країни світу на дві групи: 1) з показниками,
які нижчі за середньосвітовий – 6.8; і 2) з показниками, вищими за середньосвітовий. Це дозво-
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лить нам спростити механізм виконання завдання та отримати такі результати.
Отже, характерним для країн з показниками коефіцієнтів умисних вбивств, нижчими за
середній світовий, є те, що всі вони переважно є
країнами з найвищим та високим рівнями розвитку людського потенціалу. Однак, лише декілька
країн є виключенням: 1) для групи країн з найвищим рівнем розвитку – Барбадос (11.3); 2) для
групи країн з високим рівнем розвитку – Литва
(7.5), Казахстан (10.7), Російська Федерація
(11.2), Коста-Ріка (11.3), Мексика (18.1), Еквадор
(18.2), Панама (21.6), Бразилія (22.7), Багами
(28), Колумбія (33.4), Трінідад і Тобаго (35.2),
Беліз (41.7), Венесуела (49), Ямайка (52.1). В
останній групі країн-виключень переважають
країни Американського регіону.
Для країн з показниками коефіцієнтів умисних вбивств, вищими за середній світовий, характерним є те, що всі вони переважно є країнами з середнім та низьким рівнями розвитку. І тут
є виключення: 1) для групи країн з середнім рівнем розвитку - Мікронезія (0.9), Китай (1.1),
Єгипет (1.2.), Таджикистан (1.4.), Марокко (1.4),
Мальдіви (1.6.), В’єтнам (1.6), Сан-Томе і Принсіпі
(1.9), Фіджі (2.8), Сирія (3), Узбекистан (3.1), Індія
(3.4), Камбоджа (3.4), Соломонові острови (3.7.),
Туркменістан (4.4), Лаос (4.6), Таїланд (5.3), Філіппіни (5.4), Молдова (6.6); 2) для групи країн з низьким рівнем розвитку - Афганістан (2.4), Бангладеш
(2.7), Непал (2.8), Джібуті (3.4), Нігер (3.8), Йемен
(4.2). Слід відмітити, що домінуюча частка країнвиключень в групі з низьким рівнем розвитку – це
азіатські країни. Крім того, країн-виключень з низьким рівнем розвитку набагато менше ніж країнвиключень з середнім рівнем розвитку.
В результаті проведеного дослідження регіональної картини умисних вбивств 2010 року
крізь призму розвитку людського потенціалу автор дійшов таких висновків.
1. Майже 95% всіх умисних вбивств на
планеті вчинено на території Африки, Америки
та Азії. Показники коефіціентів умисних вбивств
вищі за середньосвітовий показник спостерігаються переважно в двох регіонах світу – Африці
і Америці, показники нижчі за середньосвітовий
показник спостерігаються переважно в двох регіонах світу – Європі та Океанії, а також без виключень в Азії. Результати мультисинхронного
порівняння показників коефіцієнтів умисних
вбивств в країнах світу дозволяють стверджува-

ти, що такі показники 49,7% всіх країн світу (96)
вищі за середньосвітовий показник.
2. Найвищі показники коефіцієнтів умисних вбивств властиві для субрегіонів Африки та
Америки, а найнижчі – Азії, Європи та Океанії.
3. Серед субрегіонів світу найбільш криміногенними в розрізі регіону є: 1) Південна, Східна та Центральна Африки; 2) Південна та
Центральна Америки, Карибський регіон; 3) Південна Азія, Центральна Азія і Південно-Східна
Азія; 4) Східна Європа; 5) Меланезія.
4. Характерним для країн з показниками
коефіцієнтів умисних вбивств, нижчими за середній світовий, є те, що всі вони переважно є країнами з найвищим та високим рівнями розвитку
людського потенціалу. І навпаки, характерним
для країн з показниками коефіцієнтів умисних
вбивств, вищими за середній світовий, є те, що
всі вони переважно є країнами з середнім та низьким рівнями розвитку.
5. Шукаючи відповіді на питання про причинність умисних вбивств, вважаємо, що слід
звертати увагу на компоненти найвищих індексів
розвитку країн (здоров’я, освіту та рівень життя).
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S.I. Nezhurbida
GLOBAL PICTURE OF HOMICIDES:
OUTLOOK IN THE LIGHT OF HUMAN DEVELOPMENT
Summary
In the article the author displayed the global picture of homicides. Concluded, that individual feature
for the countries with indicators of homicide rates, which are lower than mean world indicator, is that they
are all mainly the countries with the very high and high human development levels. The author asserts that,
searching for answer on questions about homicides causality, it is needed to pay attention to components of
the highest countries human development indexes (Health, Education and Living Standards).
Key Words: Homicides, Homicides Rate, Causality, Global Picture, Human Development.

С.И. Нежурбида
ГЛОБАЛЬНАЯ КАРТИНА УМЫШЛЕННЫХ УБИЙСТВ:
ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ПРИЗМУ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Аннотация
Отображено глобальную картину умышленных убийств. Делается вывод, что характерным для
стран с показателями коефициентов умышленных убивств ниже среднемирового, является то, что все
они преимущественно являются странами с наивысшим и высоким уровнями развития человеческого
потенциала. Автор утверждает, что при поиске ответов на вопросы о причинности умышленных
убивств, следует обращать внимание на компоненты наивысших индексов развития стран (здоровье,
образование и уровень жизни).
Ключевые слова: умышленные убийства, коефициент умышленных убийств, причинность, глобальная картина, развитие человеческого потенциала.
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Діаграма № 1. Загальна кількість умисних вбивств: регіони світу, 2010
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Джерело: UNODC Homicide Statistics (2011)

Діаграма № 2. Розподіл умисних вбивств та населення за регіонами світу, 2010
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Джерело: UNODC Homicide Statistics (2011)
UN World Population Prospects, 2010 Revision (2011)
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Діаграма № 3. Коефіцієнти умисних вбивств за регіонами і субрегіонами світу, 2010
(на 100 000)
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1,2

Джерело: UNODC Homicide Statistics (2011)
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Проаналізовано існуючі в науці кримінального права підходи до проблеми розмежування стадій вчинення
злочину від незакінченого злочину та запропоновано власне бачення щодо розв’язання даної проблематики.
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Постановка проблеми. В умовах значних
соціальних перетворень, спрямованих на побудову правової держави та громадянського суспільства в Україні, важливими залишаються питання практики застосування та вдосконалення
положень нового Кримінального кодексу України 2001 року. Одним із інститутів українського
кримінального права, що зазнав суттєвих змін у
зв’язку із прийняттям КК 2001 року, є інститут
незакінченого злочину. Питання про кримінальну відповідальність за незакінчений злочин завжди було актуальним у вітчизняній кримінальноправовій науці. Однак у кримінально-правовій
теорії протягом усієї історії її існування не було
єдиної думки ні щодо визначення поняття “стадії
злочину” і його співвідношення із поняттям “види незакінченого злочину”, ні щодо поняття готування та замаху на злочину та необхідності
криміналізації різних їх видів. Вищевикладене
свідчить про те, що питання відмежування стадій
вчинення злочину та незакінченого злочину актуальне та потребує подальшого дослідження.
Ступінь наукової розробки проблеми. При
формулюванні теоретичних положень використані
праці: Ю.В.Александрова, М.Д. Дурманова, В.Д.
Іванова, В.А.Клименка, Н.Ф. Кузнєцової, А.П. Козлова, П.С.Матишевського, М.І.Мельника, Г.В.
Назаренко, А.А. Піонтковського, М.П. Рєдіна, А.І.
Сітнікової, М.С.Таганцева, І.С. Тишкевича, В.П.
Тихого,
А.Н.Трайніна,
М.Д.Шаргородського,
М.І.Хавронюка, А.В. Шевчука та інші.
Мета даної статті - проаналізувати ступінь
наукової розробки проблеми та провести відмежування «стадій вчинення злочину» від «незакінченого злочину».
Виклад основного матеріалу. Визначаючи
поняття злочину (ст.11 КК України), складу злочину як підстави кримінальної відповідальності
(ст.2 КК України), законодавець має на увазі закінчений, тобто завершений злочин [1, с. 21]. Це
ж стосується і всіх редакцій диспозицій статей
Особливої частини Кримінального кодексу України. Однак у житті нерідко трапляється, що через
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певні причини задуманий особою злочин реалізується не до кінця. Тому для суспільних відносин, які охороняються кримінальним законом,
становлять небезпеку не лише закінчені, тобто
цілком виконані чи доведені до кінця злочини,
але й такі умисні дії, що створюють умови для
подальшого вчинення злочину, а також безпосередньо спрямовані на його вчинення, але і не закінчені через причини, що не залежали від волі
винного [2, с. 95].
Розділ ІІІ Загальної частини КК України
має назву «Злочин, його види та стадії», в якому
визначено поняття злочину, класифікація злочинів, закінчений та незакінчений злочин, готування до злочину, замах на злочин, кримінальна відповідальність за незакінчений злочин і добровільна відмова при незакінченому злочині.
В.П. Тихий, зазначає, що статті 13-17 КК
України присвячені стадіям злочину, тому у назві
розділу III Загальної частини КК і застосовується
термін «стадії злочину». КК України визнає злочинними та карними три стадії вчинення злочину:
1) готування до злочину (стаття 14 КК); 2) замах на
злочин (стаття 15 КК); 3) закінчений злочин (частина перша статті 13 КК) [3, с. 104-105].
Однак у чинному законодавстві не розкривається зміст терміна «стадія злочину», натомість у ч. 2 ст.13 КК Загальної частини КК України закріплено, що незакінченим злочином є готування до злочину та замах на злочин. На нашу
думку, такий підхід не позбавлений недоліків,
адже передбачивши терміни «стадії злочину» та
«незакінчений злочин» і не розкривши їх зміст,
як у теорії, так і на практиці виникає проблема
розуміння їх суті та співвідношення.
Зауважимо, що термін «стадії вчинення
злочину» поряд з іншими його найменуваннями «етапи здійснення злочину», «ступені розвитку
злочинної діяльності» - досить широко використовувався у працях учених-криміналістів. Традиційно в наукових дослідження незакінчена злочинна діяльність пов’язувалась і зі стадіями вчинення злочину, і у більшості випадків ототожню-
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валась із готуванням до злочину, замахом на його
вчинення і закінченим злочином, хоча існували й
інші думки [4, с.7; 5, с.4]. Професор С.В. Познишев виділяв три стадії вчинення злочину: готування, замах і закінчений злочин [6, с. 344].
Однак значна частина вчених, характеризуючи стадії вчинення злочину, пропонували
ширший обсяг цього поняття. Тому до стадії
вчинення злочину відносили п’ять стадій: а) виникнення умислу, б) виявлення умислу, в) готування до злочину, г) замах на злочин і д) закінчений злочин [7, с. 15-16].
Такої позиції дотримувалися і деякі радянські вчені. Професор О.А. Герцензон, аналізуючи
проблему стадій, перераховує чотири стадії:
а) виникнення умислу (наміру), б) готування до
злочину, в) саме злочинне діяння, г) злочинний
наслідок. Критерієм такого розмежування, на
його думку, є ступінь реалізації злочинного наміру. Пізніше О.А. Герцензон запропонував іншу
схему стадій вчинення: а) виникнення умислу,
б) виявлення умислу, в) готування до злочину, г)
замах на вчинення злочину, д) закінчений злочин.
Як видно, перелік доповнений новою стадією - виявленням умислу, «саме злочинне діяння» замінено «замахом», «злочинний наслідок» замінено «закінченим злочином». Також, на думку вченого,
критерієм розмежування стадій варто вважати
близькість настання суспільно небезпечних наслідків. Зазначимо, що О.А. Герцензон вважав, що стадії вчинення злочину властиві тільки умисним злочинам із матеріальним складом [8, с.346].
Професор А.А. Піонтковський виключив із
переліку стадію виникнення умислу, вважаючи,
що першою стадією є виявлення умислу, другою
- готування до злочину, третьою - замах на злочин, четвертою - закінчений злочин [9, с.403].
Заперечуючи наявність стадії виявлення умислу,
на думку М.Д. Дурманова, першою стадією вчинення злочину є виникнення умислу, а далі в тій
же послідовності, що й в інших авторів. Обґрунтовуючи свою позицію, М. Д. Дурманов зазначає, що стадія виявлення «голого» умислу не є
етапом на шляху до реалізації умислу і не відрізняється від формування умислу. Такої позиції
дотримувалися й інші вчені [10, с.30]. Однак у
більшій частині публікацій з проблем стадій
вчинення злочину проводився аналіз тільки
трьох стадій, які були зазначені в кримінальному
законі: а) готування до злочину, б) замах на вчинення злочину, в) закінчений злочин. Такої ж
позиції, за окремим винятком, дотримуються автори наукових праць останніх років [11, с.261].

Вищевикладене свідчить про відсутність у
науці кримінального права єдності думок щодо
проблеми стадій вчинення злочинів. Погоджуючись із думкою Л.Д. Єрмакової, в оцінці такої
розмаїтості поглядів відносно поняття стадій, їх
змісту і кількості: «такі різні позиції ..., - пише
вона, - можна пояснити тим, що автори мають на
увазі різні поняття: перше поняття пов’язане і зі
стадіями розвитку злочинної діяльності від виникнення умислу і до його закінчення, а друге фактами, коли злочинна діяльність особи переривається через обставини, які не залежать від
неї, і злочин незакінчений» [12, с.4].
Ще раніше М.Д. Дурманов писав, що термін «стадії вчинення злочину» необхідно вживати у двох значеннях: 1) для визначення тих етапів, які проходять закінчені злочини й 2) для визначення особливостей відповідальності за злочинне діяння залежно від етапу, на якому було
припинене вчинення злочину [13, с.11, 13]. Позицію М.Д. Дурманова підтримувала Н.Ф.Кузнєцова, яка чітко розмежувала два поняття стадій:
1) стадії вчинення злочину і 2) види незакінченого злочину. До першого поняття стадій відносились: а) формування умислу (умисел на вчинення злочину), б) підготовчі дії, в) виконання злочину, г) настання суспільно небезпечних наслідків. Для поняття стадій у другому значенні була
збережена нею термінологія, яка визначена в законі (ст. 19 КК РСФСР 1926 р.): а) готування, яке
ототожнюється і зі стадією підготовчих дій,
б) замах, який тотожний стадії виконання злочину, в) закінчений злочин тотожний стадії настання суспільно небезпечних наслідків. Стадія формування умислу знаходиться поза рамками кримінально-правових відносин, тому не має значення.
Л.М. Колодкін, використовуючи поняття готування й замаху на злочин, які були закріплені в кримінальному законі, намагався розмежувати і виявити
відмінності між поняттями «стадії злочину» і «стадії умисної діяльності, які спрямовані на досягнення злочинного наслідку» [14, с.27].
У подальшому Н.Ф. Кузнєцова дотримувалася своєї думки щодо вивчення проблеми стадій
вчинення злочинів, хоча прямо й не пише про
два поняття стадій. Формування умислу вона розглядає як основу для розвитку етапів, які проходить злочин від початку до кінця, і виділяє три
таких етапи: а) підготовчий до вчинення злочину, б) виконання об’єктивної сторони складу
злочину, в) закінчення злочину з настанням суспільно небезпечних наслідків, а також уточнила
поняття видів незакінченого злочину шляхом
включення ознаки припинення, через обставини,
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які не залежать від волі особи. Готування до злочину - це перервані підготовчі дії. Без припинення - немає готування. Замах - це перерване виконання складу злочину. Н.Ф. Кузнєцова зазначає,
що перервані етапи вчинення злочину не можуть
за своєю суттю призвести до закінченого злочину. Стадії ж як етапи вчинення злочину виключають їх припинення» [15, с.39-41].
Спроби розмежувати поняття «стадій вчинення злочину» і «незакінченого злочину» зроблені й іншими вченими [7, с.8-9]. Деякі з них
тільки згадують про подвійний підхід до вивчення стадій вчинення злочину, однак досліджують
дане поняття в межах кримінально-правового
інституту, не розкриваючи його суті й змісту [16,
с.261]. Однак більшість авторів відповідних розділів підручників з кримінального права пишуть
про стадії вчинення злочину, а не про види незакінченого злочину, як пропонують окремі вчені,
виходячи з аналізу ст.13-16 КК України, хоча
термін «стадія» у них не вживається. Така позиція обґрунтовується тим, що готування до вчинення злочину й замах на вчинення злочин є
складовою частиною закінченого злочину.
Автор вважає, що така думка з приводу
оцінки змісту ст. 13 КК України найбільш правильна. Адже невипадково, в ч.1 ст. 13 КК України закріплене поняття закінченого злочину, а в
ч. 2 тієї ж статті розкривається зміст незакінченого злочину. Закон ніби підкреслює нерозривний зв'язок двох понять, які мають єдину соціальну сутність. Суспільна небезпека, як основна
ознака злочину, властива не тільки закінченому
злочину, але й діям, які передують його завершенню. Діяння, які характеризують готування й
замах, визнаються законом злочинними, якщо
вони, не досягши стадії закінченого злочину, були перервані через причини, які не залежить від
винної особи. Якщо ж винний вчинив діяння, яке
містить усі ознаки складу злочину, то стадії готування й замаху, переростаючи одна в одну,
утворять єдине злочинне діяння - закінчений
злочин. Для розмежування готування й замаху
від закінченого злочину закон об’єднує зазначені
стадії єдиним поняттям - «незакінчений злочин».
Однак зауважимо, що не всі вчені розділяють таку думку. Так, А.П. Козлов, як прихильник
подвійного підходу до проблеми стадій вчинення
злочину, жорстко розмежовує стадій вчинення
злочину й незакінчений злочин, вважаючи їх різними кримінально-правовими явищами, кожне з
яких розвивається за своїми законами [7, с. 9, 3335]. Тому, на його думку, варто говорити (стосовно положень кримінального закону) не про стадії
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вчинення злочину, а про види незакінченого злочину. А.П. Козлов пише: «соціальна й правова сутність незакінченого злочину визначена тим, що він
через свої об’єктивні та суб’єктивні властивості в
тій чи іншій мірі віддалений від можливого закінченого злочину» [7, с.15].
Дана точка зору, на нашу думку, не позбавлена недоліків, а тому і викликала заперечення з
боку інших учених. Погоджуємось із професором Л.Д. Єрмаковою, що при дослідженні проблеми стадій вчинення злочину варто говорити
не про самостійні явища, а про поняття, які відображають явища об’єктивної дійсності, як для
першого, так і для другого значення терміна
«стадії» [12, с.6]. Різниця між двома поняттями
полягає в тому, що перше визначає безперервний
розвиток закінченого злочину. Адже вчинюване
суспільно небезпечне посягання - це певний процес, який має місце у просторі і часі. Тому злочинна діяльність, як правило, проходить у своєму розвитку ряд етапів (стадій). Кримінальний
закон не визначає ці етапи, в ньому тільки передбачені ознаки, які характеризують злочин як закінчений. Отже, поняття про стадії розвитку злочинної діяльності - це теоретичне поняття про весь
процес вчинення злочину як про психічну, так і
фізичну діяльність особи. Але дане поняття має
практичне значення і є основою для законодавця
при визначенні поняття незакінченого злочину.
Друге поняття (у рамках кримінальноправового інституту) - це законодавче визначення двох стадій, на яких злочин був перерваний.
Воно використовується судом для кваліфікації й
призначення покарання в тих випадках, коли
злочин не був доведений до кінця, через причини, які не залежать від волі особи. Охороняючи
суспільні відносини, кримінальний закон передбачає відповідальність не тільки за закінчений злочин, але й за незакінчений злочин, тому між даними поняттями існує нерозривний зв’язок [12, с.6].
Передбачені в КК України поняття готування й
замаху не виражають сутність будь-якого іншого
явища, а характеризують у законодавчій формі дві
стадії, які виділені з процесу вчинення злочину,
як найнебезпечніші для суспільства, якщо задуманий злочин не доводиться до кінця.
Висновки. КК України визнає злочинними
та караними три стадії вчинення злочину: 1) готування до злочину (ст.14 КК); 2) замах на злочин (ст.15 КК); 3) закінчений злочин (ч.1 ст.13
КК). Перші дві стадії – готування до злочину та
замах на злочин – носять назву «незакінчений
злочин» і є його видами.
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Тому для усунення розбіжностей з приводу
тлумачення понять «стадії вчинення злочину» та
«незакінчений злочин» автор пропонує внести зміни до ч. 2 ст.13 КК України і викласти її в такій
редакції: «Незакінченим злочином визнаються стадії готування до злочину та замаху на злочин».
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M.D. Dyakur
Stages of a crime and an incomplete crime: problems differentiation
Summary
In the articles analyzed in the existing science of criminal law approaches to the problem differentiation
steps from unfinished crime and the author proposed his own vision for addressing these problems. Indeed, under
the Criminal Code of Ukraine and the notion of making an attempt not express the essence of any phenomenon,
characterized in legislative form two phases, which are isolated from the process of committing a crime as a
danger to society if the intended crime is not necessary to the end.
Key words: stage of the crime, an incomplete crime, preparation of a crime, attempted crime, the completed crime.
М.Д. Дякур
Стадии совершения преступления и неоконченное преступление: проблемы разграничения
Аннотация
Проанализированы существующие в науке уголовного права подходы к проблеме разграничения
стадий совершения преступления от неоконченного преступления и автором предложено собственное видение относительно решения данной проблематики. Ведь предусмотренные в УК Украины понятие приготовления и покушения выражают не сущность любого другого явления, а характеризуют в законодательной форме две стадии, которые выделены из процесса совершения преступления, как опаснейшие для
общества, если задуманное преступление не приводится до конца.
Ключевые слова: стадии совершения преступления, неоконченное преступление, приготовление к
преступлению, покушение на преступление, оконченное преступление.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
Досліджується загальна структура злочинності в Україні. Загальний рівень злочинності в нашій країні
росте: домінують злочини невеликої та середньої тяжкості, більше злочинів здійснюється чоловіками, але намічається тенденція збільшення жіночої злочинності. Рівень зареєстрованих злочинів не повністю відображає
криміногенну ситуацію, що створилася в суспільстві (латентна злочинність).
Ключові слова: злочинність, коефіцієнт злочинності, насильницька, ненасильницька, рецидивна, пенітенціарна, жіноча злочинність, злочини, вчинені через необережність, злочинність неповнолітніх.

Постановка проблеми. Відобразити загальні тенденції розвитку злочинності в Україні
досить важко, оскільки різні види злочинності
мають свої, властиві лише їм особливості та тенденції розвитку, що пов’язано, насамперед із
суб’єктним складом, а також особливостями
вчинюваних злочинів того чи іншого виду. Також ускладнює аналіз і латентна злочинність,
рівень якої для різних груп злочинів неоднаковий. Тому пропонуємо розглянути тенденції розвитку окремих видів злочинності, а саме: насильницької, рецидивної, пенітенціарної, необережної, жіночої та злочинності неповнолітніх.
Ступінь наукової розробки. На перший
погляд кількість учених, які займалися даною
проблематикою, досить велика, але глибокий
аналіз і ґрунтовне дослідження даної теми зробили лише деякі з них. Найбільш ґрунтовними
серед вітчизняних напрацювань є дослідження
злочинності О.М. Литвака – “Держава і злочинність” (Київ, 2004р.), “Державний вплив на злочинність” (Київ, 2000р.), у зазначених працях
проводиться фундаментальний історико-кримінологічний аналіз злочинності, а також розроблюються заходи протидії їй.
Метою статті – на основі статистичних
даних попередніх років і за допомогою методу
аналізу та прогнозування окреслити тенденції
розвитку злочинності в Україні.
Виклад основного матеріалу. Насильницька злочинність складається з умисних вбивств,
умисних тілесних ушкоджень, побоїв і мордувань,
зґвалтувань і деяких інших посягань на особу з використанням фізичного або психологічного насильства. Ненасильницькими є вандалізм, а також
образа та наклеп (вербальна агресія) [1, с. 51]. Безперечно, насильницькими є тероризм, диверсія, захват
заручників, опір представникам влади, насильство
щодо посадових осіб, злісне й особливо злісне хуліганство, пов'язане з насильством, тощо.
Кримінологічні дослідження дозволили визначити три основні типи насильницьких злочи104

нців: 1) особи з чітко вираженою агресивнонасильницькою антисоціальною спрямованістю
(ті особи, які орієнтовані на поведінку, небезпечну для життя і здоров’я інших людей); 2) злочинці, які характеризуються в цілому негативно
(допускали і раніше різні правопорушення, але
спрямованість яких на вчинення посягань проти
особи явно не виражена); 3) ситуаційні або випадкові злочинці (ті, які до злочину характеризувались позитивно або нейтрально, а саме посягання
вчинили під впливом несприятливої життєвої
ситуації) [2, с.90]. Традиційно до детермінантів
насильницької злочинності відносять: негативний вплив мікросередовища; пияцтво; неприязні
між особисті стосунки; конфліктні ситуації між
злочинцем і потерпілим; криміналізація особи;
недостатній контроль за засудженими в місцях
позбавлення волі; недоліки у здійсненні профілактики насильницьких злочинів; недоліки у
сфері розкриття таких злочинів; підвищення рівня озброєності злочинців.
Кримінальна статистика України, яка вперше після багатьох років засекречування була
оприлюднена у 1994 р., а також подальші щорічні звіти МВС не містять інформації щодо всіх
насильницьких злочинів. Обмежимо свій огляд
лише тяжким і найбільш поширеним кримінальним насильством.
Умисних убивств: у 2005 р. зареєстровано
4529, тобто 0,8% загальної кількості всіх зареєстрованих злочинів, у 2006 - 4563, 2007 - 4623, у
2008 р.-4806. Так, вироком Шевченківського районного суду м. Чернівці № 1-227 26 травня 2005
року громадянина К., який вчинив злочин, передбачений ст. 115 КК України, засуджено до
семи років позбавлення волі із поміщенням його
на цей строк до кримінально-виконавчої установи. Перебуваючи у нетверезому стані, громадянин К. скоїв убивство власного батька громадянина М [3].
Порівняно з 1996 р., коли було зафіксовано
4896 вбивств, їх зменшилося на 8,1%. Та заува-
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жимо, що зменшення спостерігається вперше за
роки незалежності України. До цього відповідний
показник щорічно зростав, а в 1992 р. порівняно з
1991 р. кількість убивств зросла на 26,7% [4]. Усе
частіше вбивці використовують вогнепальну
зброю (у 1992 р.- 146 випадків, 1997 - 300; 1998 223, 1999 - 202, у 2000 р.- 173). Зменшилося число
вбивств із застосуванням вибухових пристроїв (у
1997 р.- 17, 1998 - 14, 1999 - 8 у 2000 р.- 5). Протягом січня-квітня 2009 року скоєно 1103 умисні
вбивства та замахи на вбивство [5].
Кримінологічна характеристика тяжких і
середньої тяжкості умисних тілесних ушкоджень
мало відрізняється від того, що вже було сказано
про вбивства. У звіті МВС за 2009 р. зазначено,
що умисних тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень зареєстровано 15205, що на 7%
менше, ніж у попередньому році. Мотивація такого роду насильства має переважно побутовий
характер: потерпілими часто стають члени родини (30%), сусіди (10%), співробітники (13%) і
незнайомі люди (21%) [6, с. 211]. Частина 2 ст.
121 КК України передбачає кваліфікуючу обставину тяжкого тілесного ушкодження - смерть
потерпілого. Не завжди вдається відрізнити цей
злочин від умисного вбивства. Тому значна кількість фактичних умисних вбивств не реєструється.
Все це спотворює кримінальну статистику. Мабуть, було б доцільно окремо враховувати умисні
тяжкі тілесні ушкодження, що стали чинниками
смерті, як злочини проти життя, а не проти здоров'я, як передбачає діюче законодавство.
Зґвалтування - чи не єдиний тяжкий злочин
проти особи, який має тенденцію до поступового
зменшення: у порівнянні з 1993 р. - 2078 зґвалтувань, у 1997 р. статистика зафіксувала 1510 випадків, у 1998 р. - 1334, у 1999 р.- 1288, у 2005 р.
- 1151. Деяке зменшення кількості зареєстрованих зґвалтувань в Україні зумовлюється, мабуть,
відомою лібералізацією позашлюбних статевих
зв'язків, поширенням проституції та зростанням
латентності сексуальної агресії. Протягом січняквітня 2009 року в Україні скоєно 292 зґвалтування та замахів на зґвалтування [7].
В останні роки зафіксовано тенденцію до
зростання рецидивної злочинності. У 2005 р.
частка злочинів, вчинених рецидивістами, становила 20,1%, що більше, ніж у попередні роки. Ці
дані свідчать про подальшу професіоналізацію
злочинності. Будучи частиною усієї розкритої
злочинності, рецидивна в основному має таку ж
структуру, що й загальна: переважають чоловіки;
жінки-рецидивістки серед засуджених до позбавлення волі становлять лише 5-7%. Серед реци-

дивістів значно менше неповнолітніх (до 1%). Це
пояснюється тим, що до другого засудження більшість підлітків встигає стати повнолітніми.
Структурні особливості рецидивної злочинності
відображають не стільки кримінальний професіоналізм рецидивістів, скільки соціальне відчуження та маргіналізацію їх особи. Кожен четвертий повторно засуджений має три і більше судимостей. Причому понад 25% звільнених з місць
позбавлення волі новий злочин вчиняють протягом перших шести місяців, майже 45% - протягом першого року, дві третини повертаються до
місця позбавлення волі протягом двох років, а
80% - п’яти [8, с.40]. Динаміка рецидивної злочинності протягом перших шести років незалежності України (1992-1997) відзначалась щорічним зростанням кількості повторних злочинів: із
40 до 72 тис., тобто на 80%. Водночас завдяки
загальному збільшенню злочинності їх частка у
відсотках за ці роки майже не змінилася. Зросло і
число виявлених рецидивістів: від 37 – до 50
тис., а відповідні відсоткові показники зменшились від 18 до 14,5%. Ці дані наочно підтверджують недостатню репрезентативність відсоткових вимірів рецидивної злочинності.
До пенітенціарної злочинності відносяться злочини, які вчинені засудженими під час відбуття покарання у вигляді позбавлення волі. Тож
пенітенціарну злочинність можна розглядати як
підвид рецидивної злочинності. Злочини, які
вчинені засудженими, показують, що кримінальне покарання відносно них не досягло жодної зі
своїх цілей, виявилося повністю неефективним.
Злочинність у місцях позбавлення волі специфічна за своїми причинами і характером і відрізняється істотними особливостями в порівнянні зі
злочинністю в цілому. По-перше, це однотипність мотивації, цілей і засобів. Злочини, які вчиняються засудженими, пов'язані в основному або
з невдалою адаптацією до нового соціального
середовища (отримання низького статусу), або з
прагненням зберегти чи підвищити свій статус у
груповій ієрархії. Головним засобом самоствердження (досягнення мети) в цьому середовищі є
насильство. По-друге, це відносна стабільність
основних показників, що свідчить про стійкість і
консерватизм основних соціальних детермінант
злочинності у виправних установах. Структура
злочинності складається всього з декількох складів (менше десятка), абсолютну більшість складають злочини проти особи, хуліганство і втечі.
Втеча - найпоширеніший злочин: його доля у
структурі пенітенціарної злочинності стабільно
складає близько 1/3. На другому місці раніше
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знаходилися злочини проти особи, зараз вони
перемістилися на третє. Співвідношення корисливих і насильницьких злочинів у структурі пенітенціарної злочинності протилежне до їх співвідношення у структурі загальної злочинності:
якщо в загальній злочинності домінують корисливі, то в пенітенціарній - насильницькі злочини.
Це пов'язано з тим, що розкрадання у "своїх" суворо карається за нормами субкультури. І хоча ті
ж норми заохочують крадіжки у співробітників
колонії і на виробництві, такого роду діяння пов'язані з підвищеним ризиком. Коефіцієнт пенітенціарної злочинності в 4-6 разів нижчий, ніж
коефіцієнт злочинності у цілому. Багато дослідників пенітенціарної злочинності відзначали, що
для неї характерна наявність обернено пропорційної залежності між хуліганством і втечами:
при рості кількості хуліганства зменшувалася
кількість втеч, і навпаки. Існування цієї закономірності пояснювалося психологічними і соціально-психологічними чинниками, прямою дією
покарання на психіку засудженого. По-перше,
цей підсвідомий прояв мотивації незгоди з вузькими рамками спілкування, що відображається
або в прагненні до розширення цих меж (втеча),
або в незгоді з ним (хуліганство). По-друге, хуліганство органічно за своєю природою пов'язане
зі звуженням простору і часу. Справді, умови
виправних установ сприяють виникненню у засуджених негативних психічних станів - тривожності, недовірливості, підозрілості, дратівливості
і так далі. Тривала ізоляція, життя в замкнутому
колективі, публічність поведінки - усе це психологічно вимотує людину, викликає значну внутрішню напругу, яка може розрядитися з самого
незначного приводу. Цим можна пояснити здійснення імпульсивних дій, але втеча не є спонтанним діянням. Цю закономірність можна пояснити більше природно. В основі більшості злочинів, що вчинюються засудженими в період відбуття покарання, лежать конфліктні стосунки.
Якщо ці конфлікти виливаються в дії, що містять
ознаки складів тих або інших злочинів, то їх наслідки багато в чому залежать від адміністрації
колонії як органу дізнання. Одним із таких наслідків є притягнення до кримінальної відповідальності. Оскільки конфлікти найчастіше закінчуються бійками, діяння зазвичай кваліфікують
як хуліганство, тому і статистика хуліганства
зростає. Засуджені бачать захист з боку адміністрації, не намагаються вирішити конфлікти шляхом утечі. Статистика втеч знижується. В іншому варіанті адміністрація, прагнучи "не зіпсувати
показники", не порушує кримінальні справи,
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особливо якщо організаторами конфліктів виступають члени активу самодіяльних організацій
засуджених. У таких випадках оформляються
відмовні матеріали (основою відмови в порушенні кримінальної справи, як правило, є факт
примирення сторін). Динаміка кількості хуліганства і злочинності в колонії в цілому знижується.
Але недозволений конфлікт посилює соціальну
напругу, і воно знаходить вихід в інших формах.
Спостерігаючи свою незахищеність, утискувані
засуджені здійснюють втечу. Статистика втеч і
злочинності в цілому збільшується. Кількість
утеч, що збільшилася, примушує адміністрацію
реагувати на це, у тому числі кримінальноправовими заходами, що призводить до зниження числа втеч, але збільшує кількість притягнених за хуліганство, і так далі. Процес набуває
циклічного характеру.
Згідно з Кримінальним законодавством
України, злочин вважається вчиненим з необережності, якщо особа, яка його скоїла, не передбачала настання суспільно небезпечних наслідків
своїх дій або бездіяльності, хоча повинна була і
могла їх передбачити (злочинна недбалість), або
передбачала можливість настання таких наслідків, але легковажно розраховувала на їх відвернення (злочинна самовпевненість). Необережна
злочинність відрізняється від інших її видів за:
формою вини, а отже, психічними детермінантами; механізмом злочинної поведінки і характеристикою особистості злочинця; сферою діяльності, в якій вчиняються ці злочини; характером
наслідків цих злочинів. У загальній її структурі
переважають транспортні злочини, що становлять у середньому 70-75%, приблизно 10-15%
припадає на злочинні порушення правил охорони майна та халатність, 5-7% на порушення правил охорони праці і техніки безпеки, 2-4% на необережні злочини проти особи [9, с. 58].
Значною мірою показником морального
здоров’я суспільства, індикатором його духовності, ставлення до основних людських цінностей є
стан жіночої злочинності. Злочинність жінок
тісно пов’язана із загальною злочинністю, особливо неповнолітніх. Разом з тим, вона має певні
особливості, що визначаються соціально-психологічними й біологічними характеристиками жінок. Жіноча злочинність має свої кількісні показники, особливості структури і видів злочинів,
способи і знаряддя їх вчинення тощо.
За останні роки в Україні спостерігається
збільшення кількості злочинів, учинених жінками – з 1990 року вони зросли удвічі. Зросла і їх
частка у загальній злочинності. Співвідношення
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жіночої та чоловічої злочинності нині становить
1 : 5 (у розвинених країнах злочини жінок становлять від 17% у США до 25% у ФРН і Нідерландах) [10, с.111].
Так, вироком Шевченківського райсуду м.
Чернівці № 1-228 громадянку С. 1958 року народження засуджено до одного року позбавлення
волі за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.
185 КК України, та звільнено від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України. Громадянка С.
маючи на меті незаконне заволодіння чужим майном, скориставшись довірою своєї сусідки громадянки Ю., перебуваючи у неї в гостях, викрала
мобільний телефон, марки NOKIA 1100 та золотий
кулон, завдавши цим матеріальних збитків на загальну суму 940 гривень [11].
Жіноча злочинність відрізняється від чоловічої деякими якісними показниками. Можна назвати дві сфери суспільного життя, де жіноча
кримінальна активність проявляється найчіткіше.
По-перше, це сфера побуту, де жінок штовхають
до злочину негативні обставини сімейно-шлюбних, родинних і сусідських стосунків. У цій сфері
жінки здебільшого вчиняють такі насильницькі
злочини, як убивство, у тому числі своєї новонародженої дитини, нанесення тілесних ушкоджень і
хуліганство. По-друге, це сфера, де жінка виконує
професійні функції, передусім пов’язані з можливістю вільного доступу до моральних цінностей. Це,
насамперед, торгівля, громадське харчування, медицина, освіта, легка промисловість.
Значні зміни відбулись також у злочинному середовищі серед неповнолітніх. Стан неповнолітньої злочинності викликає занепокоєність
і зумовлює необхідність пошуку нових засобів
для її попередження, вжиття додаткових заходів
з боку державних органів і громадськості, які би
сприяли поступовому зменшенню злочинних
проявів у середовищі неповнолітніх. Рівень криміналізації у підлітковому середовищі досить
високий. Кожний 12-й злочин із числа розслідуваних вчинено неповнолітніми. У 2002 році неповнолітніми або за їх участю було вчинено
32335 злочинів, що на 10,7% менше ніж у попередньому, у 2003р. кількість засуджених неповнолітніх зросла на третину (+37,8%). У структурі
злочинності серед неповнолітніх крадіжок стало
менше, натомість збільшилась кількість тяжких
та особливо тяжких злочинів [12, с.16].
Вироком Шевченківського райсуду № 1-95
громадянина В., 1988 року народження, засуджено до п’яти років позбавлення волі за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК
України. Перебуваючи у нетверезому стані,

спри-чинив бійку, завдавши громадянинові Р.
умисні тяжкі тілесні ушкодження [13].
В Україні кількість неповнолітніх віком від
14 до 18 років становить 3029636 осіб. У 2002
році органами досудового слідства закінчене
провадження у 15034 справах щодо неповнолітніх, що на 8,6% менше, ніж у попередньому році.
У 2002 році судами засуджено 20104 особи, які
вчинили злочин у неповнолітньому віці, що на
1,8% більше ніж у попередньому році [14]. Коефіцієнт злочинності неповнолітніх – 66 осіб на
10 тис. населення у віці від 14 до 18 років. Високий рівень злочинності неповнолітніх свідчить
про неналежну організацію профілактичної роботи серед цієї категорії осіб. Аналізуючи наведені дані, а також причини, які сприяють вчиненню злочинів неповнолітніми особами, можна
прогнозувати зростання неповнолітньої злочинності і в подальшому.
Висновки. Узагальнення статистичних і теоретичних даних дає підставу констатувати таке:
1. У загальній структурі злочинності домінують злочини невеликої та середньої тяжкості,
більшість злочинів вчиняється чоловіками, хоча
останнім часом намітилась негативна тенденція до
зростання жіночої злочинності. Зазначимо, що загальний рівень злочинності в нашій державі постійно збільшується, і це пов’язано з цілим рядом
суб’єктивних та об’єктивних чинників, і, основним
завданням державних і правоохоронних органів є
розробка та реалізація заходів боротьби зі злочинністю та максимальне зменшення її показників.
2. Рівень зареєстрованої злочинності не повною мірою відображає криміногенну ситуацію,
що склалася в суспільстві, значна частина злочинів залишається поза реєстрацією. Основними
причинами зростання латентності злочинності є:
збільшення випадків неповідомлення громадянами про вчинені щодо них злочини середньої
тяжкості та такі, що не становлять великої суспільної небезпеки; неусвідомлення громадянами
факту вчинення щодо них злочину, через незнання кримінального закону; збільшення кількості корисливих злочинів, що вчиняються із застосуванням спеціальних засобів маскування
(розкрадання, шахрайства, контрабанда, не законне підприємництво, злочини у фінансовокредитній та податковій сферах); недоліки у реєстрації злочинів, у тому числі внаслідок відмови
у порушенні кримінальних справ.
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L.V. Husar
Trends rozvitiya crime in Ukraine
Summary
This article explores the general structure of crime in Ukraine.The overall level of crime in our country
is growing: the crime is dominated by small and medium tyazhkosti, more crimes are committed by men in
other matters, there is a tendency to increase female crime.The level of reported crime is not fully display the
crime situation that prevailed in society (latent crime).
Key words: crime, koefitsient, violent, nonviolent, recurrent, prison, women's crime, juvenile
delinquency.
Л.В. Гусар
Тенденции розвития преступности в Украине
Аннотация
Исследуется общая структура преступности в Украине. Общий уровень преступности в нашей
стране растет: доминируют преступления небольшой и средней тяжкости, больше преступлений совершается мужчинами, в прочем, намечается тенденция увеличения женской преступности. Уровень
зарегистрированных преступлений не полностью отображает криминогенную ситуацию, которая
сложилась в обществе (латентная преступность).
Ключевые слова: преступность, коэффициент, насильственная, ненасильственная, рецидивная,
пенитенциарная, женская преступность, преступность несовершеннолетних.
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Розкривається поняття спеціальних знань, визначаються їх носії і можливості застосування кожним з
суб’єктів, а також ціль використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів у сфері комп’ютерної інформації. Крім того, розглядається сутність комп’ютерно-технічної експертизи як форми застосування спеціальних знань.
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Постановка проблеми. Високий рівень
розвитку комп’ютерних технологій, а також їх
проникнення в усі сфери життя сучасного суспільства зумовило виникнення нового виду злочинів – у сфері комп’ютерної інформації (далі
«комп’ютерні злочини»). Більше того, злочинці,
для вчинення інших злочинів, почали використовувати комп’ютерні технології, що знизило рівень їх розкриття та підвищило рівень латентності. Внаслідок цього, виникла необхідність у підготовці фахівців відповідного профілю, а також у
запозиченні знань з технічних наук, що б допомогло при виявленні та розслідуванні нового виду злочинів. Результатом цього стала поява нового виду експертизи – комп’ютерно-технічної.
Постало одразу ж декілька питань про те, які
саме знання необхідні для розкриття комп’ютерних злочинів, хто може їх використовувати, яка
їх мета та чи будуть вони ефективними. Усі ці питання потребують з’ясування для того, щоб новий
вид експертиз, як форма застосування спеціальних
знань, давала найбільш ефективний результат при
розслідуванні комп’ютерних злочинів і злочинів,
де комп’ютер виступає засобом вчинення злочину.
Ступінь наукової розробки проблеми. На
сьогодні недостатньо уваги приділено визначенню місця спеціальних знань при розслідуванні
комп’ютерних злочинів. Думки науковців різняться між собою, що не дає можливості ефективно застосовувати спеціальні знання. Дану проблему розглядали такі вчені, як В.О. Мещеряков,
Е.Р. Росинська, А.І. Усов, Б.К. Давлєтов, В.Б. Вєхов та інші. Наведене зумовило мету статті – дослідити суть спеціальних знань при розслідуванні
комп’ютерних злочинів і виконати такі завдання:
1) розкрити поняття спеціальних знань при розслідуванні комп’ютерних злочинів; 2) визначити
суб’єктів використання спеціальних знань; 3) визначити мету застосування спеціальних знань при
розслідуванні комп’ютерних злочинів.
Виклад основного матеріалу. Спеціальні
знання використовуються не тільки у юриспру-

денції, а й в усіх гуманітарних і прикладних науках. Та все ж існує певна особливість, що виокремлює юриспруденцію, як «поле» для застосування цих знань. Такою особливістю є регламентація їх застосування. Що ж являють собою
«спеціальні знання»?
Існує чимало інтерпретацій визначення поняття «спеціальні знання», які намагалися дати
такі вчені як В.Д. Арсеньєв, В.Г. Заблоцький,
П.П. Іщенко та багато інших. Наприклад, Г.М.
Надгорний сформулював визначення, зорієнтоване на кримінальне судочинство: «Спеціальні
знання використовуються для виявлення, закріплення, вилучення, оцінки й дослідження доказів»
[16, с. 14-16]. Заслуговує також уваги визначення
В.М. Махова: «Спеціальні знання – це знання, притаманні різним видам професійної діяльності, за
винятком знань, які є професійними для слідчого і
судді, що використовуються під час розслідування
злочинів і розгляду кримінальних справ у суді з
метою сприяння встановлення істини у справі у
випадку і порядку, встановлених кримінальнопроцесуальним законодавством» [14, с. 46].
Галузей, знання яких використовуються
при розслідуванні комп’ютерних злочинів, безліч. О.Р. Росинська та А.І. Усов в одній зі своїх
спільних праць стосовно комп’ютерно-технічних
експертиз зазначають, що «спеціальні знання
комп’ютерно-технічних експертиз складають
обчислювальна техніка й автоматизація, електроніка, інформаційні системи та процеси, радіотехніки та зв’язку, електротехніка» [18].
Хто ж може застосовувати таку сукупність
знань при розслідуванні комп’ютерних злочинів?
В. Козлов визначає, що носіями спеціальних знань можуть бути [10]: 1) слідчі (спеціалізованих підрозділів з розкриття комп’ютерних
злочинів); 2) експерти; 3) спеціалісти.
Однак, зауважимо, що ці знання використовуються суб’єктами у різних процесуальних формах. Слідчий і спеціаліст застосовують їх у процесі
звичайних слідчих дій, наприклад огляду, обшуку,
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слідчого експерименту. Експерт же застосовує їх
при спеціальній слідчій дії – експертизі. Висновок
експерта є відповідно до закону джерелом судових
доказів, а його висновки – доказом [9, с. 494].
При розслідуванні комп’ютерних злочинів
слідчий стикається з віртуальними слідами злочину. Віртуальний слід – це будь-яка зміна стану автоматизованої інформаційної системи
(утвореного нею кібернетичного простору),
пов’язане з подією злочину і зафіксоване у вигляді комп’ютерної інформації (тобто інформації
у вигляді, придатному для машинної обробки) на
матеріальному носії, в тому числі і на електромагнітному полі [15, с. 115]. Вони недоступні безпосередньому сприйняттю. Тому отримання й аналіз
доказів у справах про злочини у сфері комп’ютерної інформації являє собою велику практичну
складність. Об’єктами пошуку можуть бути навіть
записи у вигляді електронних імпульсів у запам’ятовуючих пристроях працюючого комп’ютера або телекомунікаційної мережі [8].
Враховуючи особливості речових доказів,
пов’язаних з комп’ютерними злочинами, їх пошук та виїмку належить розпочинати з аналізу та
вилучення інформації з ЕОМ. Оскільки пошук і
аналіз інформації та програмного забезпечення в
них завжди вимагає спеціальних знань, то вищеперераховані дії повинні виконуватися тільки за
участю фахівця, що використовує спеціальні засоби та методики [5].
А.І. Усов зазначає, що при розслідуванні
злочинів вищезазначеної категорії участь фахівця обов’язкова, оскільки навіть найменші некваліфіковані дії з комп’ютерною системою часто
закінчуються незворотною втратою цінної розшукової та доказової інформації [21]. Тому, якщо
розглядати слідчого як носія спеціальних знань,
то при розслідуванні комп’ютерних злочинів їх
не вистачить для повноцінного аналізу доказів,
тому в цьому випадку не обійтися без залучення
спеціаліста чи експерта як процесуальної фігури.
Важливим залишається той факт, що висновки слідчого не є доказами, але встановлені ним і
занесені до протоколу фактичні дані набувають
силу доказів. Слідчий може запросити для участі у
слідчій дії відповідного фахівця, наприклад працівника експертно-криміналістичного відділу органів внутрішніх справ або судово-медичного експерта. Участь фахівців у слідчій дії, не будучи в
процесуальному відношенні експертизою, водночас значно розширює можливості застосування
спеціальних знань, тому що фахівець може надати
слідчому свої покази і висновок, що поряд з висновком експерта є доказами [12, с. 415].
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Варто звернути увагу на те, що спеціалісти
також проводять дослідження, але вони називаються
попередніми,
носять
довідковоконсультаційний характер і отримані результати
не мають доказового характеру, оскільки така
форма використання спеціальних знань не є процесуальною [21].
Усов А.І. порушує проблему, яка стосується участі у справі спеціаліста в галузі високих
технологій, який не володіє основами процесуальних дій, наслідком чого може бути нівелювання цінності доказової інформації. Розв’язання
такої проблеми вбачається у залученні спеціалістів експертних установ, що будуть компетентними як у процесуальних, так і спеціальних питаннях [21]. У боротьбі з такою специфічною формою злочинності, як комп’ютерна необхідні відповідно підготовлені фахівці вузькоспеціалізованих
підрозділів правоохоронних органів, які здатні застосовувати сучасні методи оперативно-технічного
документування та розкриття комп’ютерних злочинів. Тому питання відповідної підготовки кадрів
для правоохоронної системи – першочергове [3],
оскільки спеціалісти з відповідною сукупністю
знань – великий дефіцит.
Зменшення дефіциту такого роду спеціалістів
лягає на плечі українських навчальних закладів.
Найефективнішим інструментом для використання спеціальних знань при розслідуванні
злочинів є така процесуальна форма, як експертиза. Судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у
провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства [7]. Не виняток і комп’ютернотехнічна експертиза. Однак, як зазначає Мещеряков В.О., відсутність єдиного розуміння не
тільки об’єктів і методів проведення експертиз
такого роду, а й самої їх сутності, призвела до
того, що вони виконуються різними фахівцями і
навіть носять різні назви [15, с. 300].
Комп’ютерно-технічна експертиза – молодий самостійний вид експертиз, який, як на
Україні, так і в Росії, сформувався близько 15
років тому. Появі судових комп’ютерно-технічних експертиз сприяла практична необхідність у
них. Наприклад, у Росії у 1995 – 1996 рр. експертно-криміналістичні підрозділи ОВС РФ фактично вже почали проводити експертизи та дослідження різник комп’ютерних засобів [20]. При
проведенні даного виду експертиз одразу ж виникла необхідність у розв’язанні теоретичних і емпіричних проблем, вирішення яких полягало у
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прямому запозичені знань, синтезувались лише
необхідні для конкретних визначених завдань судової експертизи [6, с. 44]. Потрібні знання, як раніше зазначалось, знаходились у межах таких наукових напрямів: обчислювальна техніка й автоматизація, електроніка, інформаційні системи та процеси, радіотехніка та зв'язок, електротехніка [17].
Технічні аспекти даних досліджень становили основний масив труднощів, які виникали
при проведенні експертних досліджень. Шляхом
розв’язання став акцент на технічну складову
експертиз, що визначило необхідність саме в технічних знаннях. Це одразу ж віднесло даний вид
експертиз до ряду технічних [6, C. 49-50].
Також зазначимо, що розкриття і розслідування злочинів у сфері комп’ютерної інформації,
а також таких традиційних злочинів, як привласнення, шахрайство та інші, коли комп’ютерні
засоби використовуються для вчинення і приховування злочинів, неможливе без залучення спеціальних знань у галузі сучасних інформаційних
технологій [21]. Поряд з комп’ютерно-технічною
експертизою по справах даної категорії з криміналістичних експертиз найбільш часто призначають
дактилоскопічну, одорологічну, трасологічну, почеркознавчу, фоноскопічну, авторознавчу, радіотехнічну і техніко-криміналістичну експертизу документів, експертизу полімерних матеріалів і виробів
з них [13, с. 108]. Отже, при розслідуванні комп’ютерних злочинів виникає необхідність застосування
спеціальних знань не лише комп’ютерного спрямування, а й знання різних природничих і технічних наук, що породжує паралельне проведення
іншого роду експертиз. Але повернемось до
комп’ютерно-технічних експертиз.
О.Р. Росинська поділяє комп’ютерно-технічні
експертизи на такі види: 1) апаратно-комп’ютерну; 2)
програмно-комп’ютерну; 3) інформаційно-комп’ютерну; 4) комп’ютерно-мережеву [19].
Ми погоджуємося з думкою багатьох науковців щодо доцільності проведення усіх видів
визначених експертиз комплексно, а також із залученням групи спеціалістів.
У США виділяють 3 рівні комп’ютернотехнічних експертиз: 1) експертизу низької інтенсивності; 2) стандартний ступінь інтенсивності; 3) високої інтенсивності.
Ми вважаємо за необхідне поєднання у практиці цих класифікацій, тобто при проведенні якогось виду комп’ютерно-технічної експертизи застосовувати до нього один з рівнів (поглибленості)
експертизи, що при взаємній інтеграції дасть змогу
полегшити роботу слідчого, найбільш чітко сформулювати питання, що висуваються перед експер-

том, вдало підібрати спеціаліста, а також скоротити
час проведення та заощадити кошти.
На сьогодні серед учених не сформована
єдина думка щодо форми використання спеціальних знань. Існує погляд науковців, згідно з яким у
справах про комп’ютерні злочини спеціалісти мають залучатися для: участі у процесуальних діях;
проведення судових експертиз; проведення документальних ревізій, перевірок, обстежень; одержання довідок і консультацій; витребування та використання документів, що складаються обізнаними особами у процесі службової діяльності; допиту
обізнаних осіб як свідків або експертів (щодо проведеної ними експертизи) [11].
Р.С. Бєлкін виражав спеціальні знання у
двох формах, за критерієм їх запозичення: 1) не
трансформовані дані материнських наук (відбираються лише ті відомості, які необхідні для розробки методики експертиз даного виду, тобто
використовуються у вихідному вигляді); 2)
трансформовані дані материнських наук (створюють зміст предметної судової науки та нову
форму спеціальних знань) [1, C. 294-298].
Метою ж застосування спеціальних знань
В. Козлов називає забезпечення ефективності
процесу збирання доказової й орієнтуючої інформації, яка необхідна для здійснення протидії
комп’ютерній злочинності в різних формах, а
також розробки та вдосконалення науковотехнічних засобів і методів збору [10].
П.Д. Біленчук, Л.В. Борисова, М.В. Козир зазначають, що використання спеціальних знань під
час розслідування комп’ютерних злочинів необхідне для: 1) визначення статусу об’єкта як носія
інформації, його стан, призначення і особливості;
2) дослідження документованої та комп’ютерної
інформації, включаючи її пошук і виявлення; 3)
виявлення ознак і слідів впливу на машинні носії
інформації та на саму інформацію; 4) здійснення
додаткових заходів щодо виявлення, закріплення і
вилучення доказів [2, с. 211-214].
О.Е. Згадзай, С.Я. Казанцев спробували деталізувати мету використання спеціальних знань.
На їхню думку, спеціальні знання можуть використовуватися: 1) щодо носіїв інформації: читання та роздруковування даних з машинних носіїв
інформації; відновлення даних на машинному
носії, які піддалися видаленню або модифікації;
розшифрування закодованих даних; 2) щодо
комп’ютерних систем: з’ясування обставин (дати, часу) поміщення даних на машинний носій і
можливих дій з ними (модифікації, видалення,
копіювання тощо); злам систем захисту (паролі,
електронні ключі); виявлення програмно-апарат-
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них засобів для несанкціонованого доступу до
машинних даних (модифікації, копіювання, блокування та знищення даних); установлення місця
скоєння злочину; встановлення каналів доступу
до інформації, яка захищається, і шляхів її можливого витоку; встановлення технічних параметрів обладнання, його стану, можливостей апаратно-програмної модифікації і т. ін. [8].
Також спеціальні знання при розслідуванні
комп’ютерних злочинів використовуються для
аналізу: текстових і графічних документів, виготовлених з використанням засобів автоматизації
(обчислювальних систем, засобів передачі даних
і копіювання інформації); програм для ЕОМ і
допоміжної комп’ютерної інформації, необхідної
для їх функціонування; відео- та аудіозаписів,
візуальної та аудіальної інформації, що представлена в форматі мультимедія; комп’ютерні дані
та відомості, представлені у форматах, які забезпечують їх автоматизоване зберігання, пошук,
обробку та передачу (бази даних); фізичні носії
інформації різної природи (магнітні, магнітооптичні, оптичні та ін.).
О.М. Яковлєв відзначає два спрямування
здійснення наукових досліджень у галузі використання спеціальних знань у процесі розкриття
комп’ютерних злочинів: 1) розробка тактичних
рекомендацій з проведення окремих слідчих дій,
пов’язаних з отриманням доказів із засобів
комп’ютерної техніки, і по залученню окремих
категорій фахівців на допомогу слідчому;
2) розробка проблемних питань судової
комп’ютерно-технічної експертизи [22].
В.Б. Вехов для систематизації отриманих
знань пропонує створення «криміналістичного
комп’ютерознавства» [4, с. 132-148].
Характеризуючи
поняття
спеціальних
знань, носіїв цих знань, а також мету їх застосування, можна зробити такі висновки.
1. Спеціальні знання – це ті знання, які
здобуті у процесі практичної діяльності шляхом
спеціальної підготовки або професійного досвіду. При розслідуванні комп’ютерних злочинів
ними є: знання в галузі обчислювальної техніки,
електротехніки, зв’язку, комп’ютерних систем,
мереж, електроніки і т. ін.
2. Суб’єктами використання спеціальних
знань можуть бути слідчий, спеціаліст, експерт.
Наголошуємо на тому, що при проведенні розслідувань у справах про комп’ютерні злочини необхідне залучення фахівців експертної служби,
які мають повний набір технічного й унікального
службового програмного забезпечення для організації успішного розслідування та призначення
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особливого роду експертиз, які отримали назву
комп’ютерно-технічних [21].
3. Метою застосування спеціальних знань
при розслідуванні комп’ютерних злочинів є: збирання доказової інформації при розслідуванні
комп’ютерних злочинів; дослідження комп’ютерної інформації у її первинному вигляді; дослідження електронних носіїв інформації та інформації, що знаходиться на них; розшифрування
даних; встановлення параметрів і можливостей
комп’ютерних пристроїв; дослідження програмного забезпечення.
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SPECIAL KNOWLEDGE APPLICATION UNDER CRIMES INVESTIGATION IN
THE COMPUTER INFORMATION SPHERE: THE CONCEPT, SUBJECTS AND PURPOSES
Summary
The concept of special knowledge is developed, subjects and capabilities of it’s application by each of subjects, and the purpose of usage of special knowledge under computer crimes investigation are determined. The
essence of computer-technical examination as form of special knowledge application is considered.
Key words: special knowledge, computer crimes, computer-technical examination.
Р.В. Сабадаш
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В
СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ: ПОНЯТИЕ, СУБЪЕКТЫ И ЦЕЛИ
Аннотация
Раскрывается понятие специальных знаний, определяются носители специальных знаний и возможности их применения каждым из субъектов, а также цель использования специальных знаний при
расследовании компьютерных преступлений. Рассматривается сущность компьютерно-технической
экспертизы, как формы применения специальных знаний.
Ключевые слова: специальные знания, компьютерные преступления, компьютерно-техническая экспертиза.
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ЕВОЛЮЦІЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ЗЛОЧИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Розглянуто еволюцію транснаціональних злочинних організацій в умовах глобалізаційних процесів та
здійснена класифікація названих злочинних структур відповідно до сучасних наукових поглядів на цей феномен. Зазначено, що діяльність сучасних злочинних організацій пов’язана не тільки зі злочинним промислом, але
й легальними видами діяльності, що повинно враховуватися у процесі боротьби з цими структурами.
Ключові слова: еволюція, транснаціональні злочинні організації, злочинність, глобалізація.

Постановка проблеми. Сучасна криміногенна обстановка у світі свідчить про все більшу
впливовість основних транснаціональних злочинних організацій країн Східної Європи, Африки, Америки і Південно-Східної Азії та їх національних діаспор у різних регіонах.
Єдиної моделі транснаціональної злочинної організації у світі не існує. Такі структури
діють у різних регіонах світу, мають свою специфічну спеціалізацію, використовують різні
методи, прийоми, тактику діяльності, мають різний кількісний склад тощо, але об’єднує їх єдина
спільна мета – отримання від зайняття злочинним промислом, що може поєднуватися із веденням, на перший погляд, законної діяльності, надвисокого прибутку. Діапазон структурної побудови транснаціональних злочинних організацій достатньо широкий – від організацій із жорсткою
структурою до більш гнучких та динамічних мереживних структур, від корпорацій до місцевих
спеціалізованих фірм. До найбільш поширених видів
злочинного промислу, якими займаються транснаціональні злочинні організації, відноситься індустрія
наркобізнесу, незаконна торгівля зброєю і ядерними
матеріалами, крадіжки і контрабанда автотранспортних засобів, викрадення предметів мистецтва, незаконна міграція та торгівля людьми і т. ін.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених із зазначеної проблематики, зокрема
Д. Албіні, А. Блока, Ф. Вільямса, Ю.О. Вороніна,
В.О. Глушкова, А.Д. Дорошенка, Г.А. Зоріна,
М.В. Корнієнка, В.С. Овчинського, І.В. Пшеничного, Л.А. Репецької, Д. Сміта, О.В. Танкевича,
В.Я. Яценка та інших, дозволив дійти висновку
щодо недостатнього рівня дослідження транснаціональних злочинних організацій, без чого неможливо протистояти глобалізації злочинності
та поширенні впливу названих структур на територію України. Недооцінка потенційних загроз
та негативних наслідків проникнення транснаціональних злочинних організацій на економічні і
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політичні процеси в Україні викликана, у тому
числі, і прогалинами у досліджені цих структур.
У свою чергу, відсутність чіткого уявлення про
сучасну систему транснаціональних злочинних
організацій ускладнює боротьбу національних
правоохоронних органів та міжнародних спеціалізованих структур з негативними проявами їх
злочинної діяльності.
Спираючись на результати досліджень,
проведених вітчизняними та зарубіжними науковцями, маємо за мету розширити спектр наукових поглядів на транснаціональні злочинні організації, їх класифікацію та еволюцію в умовах
глобалізації.
Виклад основного матеріалу. Еволюція
транснаціональних злочинних організацій протягом останніх десятиліть може розглядатися як процес раціональної реорганізації злочинних «підприємств» у міжнародному масштабі, подібний до реорганізації підприємницьких структур, що діють у
межах чинного законодавства. При цьому, злочинні організації будують свої структури за аналогією
з транснаціональними фінансовими корпораціями,
– із розподілом праці, спрямовані на отримання
максимального прибутку з одночасним забезпеченням мінімального ризику. Для комплексного
дослідження діяльності транснаціональних злочинних організацій з метою виявлення та систематизації окремих рис цих структур, з’ясування рівня
їх загрози для конкретної країни чи міжнародного
співтовариства та визначення пріоритетних напрямків протидії цьому суспільно-небезпечному явищу необхідно здійснити їх класифікацію.
Спираючись на результати досліджень міжнародних правоохоронних структур (Інтерпол,
Європол), наукові доробки Номокова В.А. [4],
Репецької А.Л. [5], Морозова В.М. [6] та інших
фахівців вважаємо за можливе запропонувати
власну класифікацію транснаціональних злочинних організацій. Для цього необхідно визначити
основні критерії, на підставі яких можна здійснити відмежування та співставлення надзвичай-
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но різних видів злочинних організацій – італійської мафії та мафіозних структур США, японської «Якудзи», китайських «Тріад», колумбійських та мексиканських наркокартелів та інших
подібних злочинних структур [7, с.179-185]. На
нашу думку, критеріями такої класифікації мають бути: 1) масштаби діяльності організацій; 2)
сфери злочинного впливу; 3) зовнішні ознаки
організаційної структури; 4) особливості внутрішньої структури організації; 5) етнічна належність кадрового складу; 6) чисельність структури; 7) методи діяльності.
Так, за масштабами діяльності такі злочинні
організації можуть бути розділені на глобальні та
регіональні. Глобальні транснаціональні злочинні
організації здійснюють свою діяльність у різних
регіонах світу. До таких організацій можна віднести колумбійський наркокартель «Калі», сфера злочинної діяльності якого поширюється на США,
Мексику, Панаму, Сальвадор, Нікарагуа, Італію,
Ямайку, Іспанію, Канаду і Гватемалу та італійську
мафію з її сферою впливу в країнах Європи, Південної і Північної Америки та Австралії.
Масштаб діяльності регіональних транснаціональних злочинних організацій зазвичай обмежується певним регіоном, а межі їх злочинного впливу – територією суміжних прикордонних
держав. Нині кількість таких організацій превалює над кількістю глобальних транснаціональних злочинних організацій. Це зумовлено тим,
що для функціонування останніх необхідні значні фінансові й матеріально-технічні ресурси та
жорстка організаційна структура з потужним
центром, який би міг забезпечити ефективне керівництво організацією. Крім того, регіональні
структури представляють собою самодостатні
організації, здані отримувати стабільно високий
прибуток від кримінального промислу в межах
відповідного регіону (наприклад, європейські
злочинні організації, китайські «Тріади» тощо).
За сферами діяльності транснаціональні злочинні організації поділяються на універсальні, спеціалізовані та ті, що мають як основний, так і допоміжний, факультативний злочинний промисел.
Універсальні злочинні організації для
отримання надприбутків діють у будь-якій сфері
злочинного бізнесу, не концентруючи увагу на
певному виді незаконної діяльності. Прикладом
може слугувати албанська транснаціональна злочинна організація та китайські «Тріади».
Спеціалізовані транснаціональні злочинні
організації спрямовують свою діяльність на
отримання надвисоких прибутків, займаючись
злочинною діяльністю лише певного виду. У

своєму складі такі організації мають висококваліфікованих спеціалістів, основні зусилля яких
зосереджені на наркобізнесі (колумбійські та мексиканські наркокартелі), кіберзлочинності (Західна Африка – «Група какаду»), виготовленні
зброї («Ганські ковалі»), підробці грошових знаків (литовські злочинні організації) тощо.
До організацій, які мають як основний, так
і факультативний вид злочинного промислу, можна віднести італійську мафію. Головний прибуток ця структура отримує від наркобізнесу, але
не гребує й іншими, побічними видами злочинної діяльності – контрабандою зброї, тютюнових
виробів, торгівлею людьми тощо.
За особливостями зовнішніх ознак організаційної структури транснаціональні злочинні
організації поділяються на ті, що мають чітко
визначену жорстку структуру (колумбійський
«калійський» картель, японська «Якудзи») або
гнучку організаційну структуру (притаманна китайським «Тонгам»). При цьому варто зазначити,
що останнім часом простежується тенденція до
більш гнучкої форми організаційної побудови
злочинних структур і, як наслідок, – підвищення
рівня латентності їх злочинної діяльності.
За особливостями внутрішньої побудови
транснаціональні злочинні організації поділяються на пірамідальні, мережеві та змішані.
Пірамідальні організації характеризуються
чітко оформленою структурою, ієрархічною побудовою відносин між їх членами, наявністю відповідного «кодексу поведінки» та суворої внутрішньої дисципліни. На сьогодні пірамідальна
структура із жорсткою ієрархією притаманна організаціям, побудованим по типу «сім’ї» – сицилійській «Коза нострі», злочинним організаціям
країн СНД (відзначаються чітким розподілом
завдань між членами та ієрархією – «вори в законі», «авторитети», «бригадири», «бики» тощо),
Великої Британії (побудовані за принципом «фірми», у якій працівники, що мають досвід роботи
у команді, організовують роботу на дорученій їм
ділянці), колумбійським та мексиканським картелям. Але простежується поступовий відхід від
пірамідальної структури названих організацій та
заміщення її мережевою.
Мережеві організації не мають такої жорсткої субординаційної побудови структури, а
представлені чисельними осередками, діяльність
яких координується із «центрального офісу». Такі організації є менш чисельними та, зазвичай,
мають єдиний керівний, координуючий центр.
У деяких країнах, наприклад Бельгії та Нідерландах, структура злочинних організацій ор-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 578. Правознавство.

115

В.Є. Скулиш

ганічно об’єднує основні елементи пірамідальної
та мережевої структур.
За етнічною належністю кадрового складу
транснаціональних злочинних організацій вони
поділяються на моноетнічні та поліетнічні.
Членами моноетнічних організацій можуть
бути лише ті особи, які за народженням та походженням належать до певної нації або народності. Прикладом такої побудови є японська «Якудза», в’єтнамська «Змія» або китайські «Тріади»,
де злочинними організаціями керують представники спадкових династій – кланів. Окремі моноетнічні структури формуються ще за більш тісним проявом зв’язку – родинною або кровною
спорідненістю (італійська мафія).
Транснаціональні злочинні організації,
утворені за етнічною належністю, зазвичай, мають осередки у тих країнах, де концентрується їх
діаспора, формуючи так звану злочинну мережу.
Члени таких структур об’єднуються за сприяння
ефекту духовних, нематеріальних чинників – спільності походження, мови, звичаїв, культури, релігії тощо. Наприклад, Китайські «тріади» тісно
пов’язані з етнічною діаспорою в європейських,
азіатських та американських країнах, а однією із
характерних рис російської організованої злочинності є її поділ за національними (грузинські, вірменські, азербайджанські, дагестанські, чеченські
та інші організації) та територіальними (казанські,
тамбовські, рязанські групи) ознаками [8, с. 40-41].
Однак в умовах глобалізації простежується
тенденція щодо поступового розширення складу
моноетнічних організацій за рахунок представників інших народів та іноземців (в США активно діють змішані китайсько-в’єтнамські злочинні
структури) та перетворення їх в поліетнічні злочинні структури.
За чисельністю транснаціональні злочинні
організації поділяються на малочисельні та багаточисельні. Малочисельні структури налічують у
своєму складі від декількох десятків до 300 членів
та зазвичай функціонують в межах одного регіону
(наприклад, африканські організації «Інгбус»,
«Яруба», «Ганські ковалі»). Багаточисельні організації об’єднують у своєму складі понад 300 членів.
Яскравим прикладом може бути сицилійська «Коза
ностра», яка складається із понад 180 груп, що налічують біля 6000 членів цієї організації.
Однією із сучасних тенденцій є створення
так званих «кримінальних альянсів» між різними
транснаціональними злочинними організаціями,
що є наслідком глобалізаційних процесів. Об’єднання злочинних структур у певні союзи чи альянси дозволяє їм розширити сферу своєї діяльно116

сті, отримати ще більші прибутки від злочинного
промислу та збільшити ступінь латентності вчинених ними злочинів.
За методами діяльності транснаціональні
злочинні організації поділяються на структури,
домінуючим у діяльності яких є використання фізичного чи психічного насилля або корумпування
органів державної влади. У своїй повсякденній діяльності усі злочинні структури використовують
насильницькі методи – як для забезпечення внутрішньої дисципліни, так і щодо потенційних жертв
чи відносно конкуруючих злочинних організацій.
Однак ступінь використання насильницьких методів у діяльності таких структур є різним.
Найбільш жорстокими методами у своїй діяльності відрізняються російські транснаціональні
злочинні організації, для яких використання фізичного і психологічного насилля є характерним як по
відношенню до жертв, так і щодо членів своєї організації. Фізичне насилля в межах злочинної організації для підтримання належного рівня внутрішньої дисципліни також часто застосовується структурами, що спеціалізуються на наркобізнесі (Іспанія, Нідерланди, Велика Британія). Щодо потенційних жертв насилля застосовується залежно від
характеру злочину, що вчиняється – викрадення
людей, торгівля людьми, рекет, тощо.
Колумбійські та мексиканські картелі у своїй
діяльності використовують різні методи – від терористичних актів і викрадення людей до налагодження відносин з владою й проведення благодійних акцій. Наприклад, «калійський» картель надає
перевагу стратегії «мирного втілення в суспільство», відмовившись від тактики протистоянню уряду та правоохоронним органам [9, с. 36].
Загалом домінуючим у діяльності транснаціональних злочинних організацій є намагання уникати відкритої конфронтації з органами державної
влади, зосередивши зусилля на використанні засобів корупційного впливу. Для своєї підтримки та
створення позитивного іміджу в суспільстві (або
нівелювання негативної суспільної думки) такі
структури досить часто залучають засоби масової
інформації, здійснюючи їх фінансування.
Виключенням можуть бути італійські злочинні організації, у діяльності яких фізичне насилля, як метод досягнення поставленої мети, є
основним («Каммора», «Ндрагетта», «Сакра корона уніта»). Значно рідше до насилля вдаються
представники «Коза ностри», які намагаються
залагоджувати свої питання, використовуючи
корумпованих чиновників в органах державної
влади та правоохоронних органах.
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Висновки. Враховуючи викладене можна
дійти висновку, що глобалізаційні процеси опосередковано спричиняють розвиток та подальшу
еволюційну трансформацію транснаціональних
злочинних організацій. Незважаючи на різнорідність у зовнішній та внутрішній побудові, сфері
й методах діяльності, а також інші класифікуючі
ознаки, сучасні найвпливовіші злочинні організації характеризуються таким спільними рисами,
як: намагання отримати від злочинного промислу
максимальний прибуток у мінімальні строки за
найменшого ризику; формування розгалуженої
мережі своїх представництв по всьому світу або
у більшості його регіонів, що перебувають у
сфері інтересів організації; використання значних фінансових ресурсів та потужної матеріально-технічної бази, поєднаних із залученням до
своєї діяльності висококваліфікованих фахівців
та корумпованих представників державних і правоохоронних органів; чітко визначена тенденція
до розширення нових сфер впливу, проникнення
у сферу політики та об’єднання у так звані «кримінальні альянси» для реалізації масштабних
кримінальних «проектів».
Викладені особливості еволюційного розвитку
транснаціональних злочинних організацій обов’язково мають враховуватися держаними органами при
розробці відповідних концепцій протидії злочинності
та у діяльності національних правоохоронних органів і міжнародних спеціалізованих структур, що займаються цією проблематикою.
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V. Skulysh
Transnational Criminal Organizations Evolution in Globalization Circumstances
Summary
In the article the transnational criminal organizations evolution in globalization processes is studied
and the classification of mentioned criminal structures, in line with contemporary scientific views on this
phenomenon, is carried out. Pointed out, that contemporary criminal organizations activity is in connection
not only with criminal business, but with legal sorts of activity, thus it must be taken into account in the
struggle process against these structures.
Key Words: Evolution, Transnational Criminal Organizations, Crime, Globalization.
В.Е. Скулыш
Эволюция транснациональных преступных организаций в условиях глобализаци
Аннотация
Рассмотрена эволюция транснациональных преступных организаций в условиях глобализационных процессов и проведена классификация названных преступных структур в соответствии с современными научными взглядами на этот феномен. Указано, что деятельность современных преступных
организаций связана не только с преступным промыслом, но и легальными видами деятельности, что
должно учитываться в процессе борьбы с этими структурами.
Ключевые слова: эволюция, транснациональные преступные организации, преступность, глобализация.
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ПРОБЛЕМА СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ ТА ЙОГО ПСИХОЛОГІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
Розглядається поняття "суб'єкта злочину", його психології в кримінальному праві, психологічні елементи
суб'єкта злочину "осудність" і "обмежена осудність" та їх вплив на наявність складу злочину.
Ключові слова: суб'єкт злочину, психологія злочинця, осудність, обмежена осудність, спеціальні психологічні знання.

Постановка проблеми. Кримінальне право
як наукова дисципліна вивчає злочин і покарання. Злочин і покарання – це дві сторони всього
кримінального права й законодавства. Саме ці дві
кримінально-правові інституції визначають і утворюють зміст, характеристику, особливості, завдання та потребу кримінального законодавства, кримінально-правової охорони, кримінального правосуддя. Звідси видно, яке велике значення має визначення поняття злочину. Особливу увагу також
потрібно приділяти одному з найголовніших елементів складу злочину – суб’єктові злочину.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідження даної теми торкалися у своїх працях багато відомих вчених, зокрема: Л. Алєксєєва, Л. Казміренко, В. Коновалова, М. Костицький, М. Коченов, В. Кощинець, Й. Кудрявцев, В.
Марчак, В. Нагаєв, В. Нор, Т. Сахнова, О. Сітковська, М. Строгович, В. Шепітько, В. Шибіко,
та ін. Проте це поняття малодосліджене, внаслідок чого виникають багато спорів з приводу його
теоретичних положень серед учених і застосування серед практичних працівників.
Мета статті. У даному дослідженні ми
спробуємо розкрити деякі проблеми суб’єкта
злочину і його психології у кримінальному праві.
Виявлення впливу психічного розладу на здатність особи усвідомлювати свої дії та керувати
ними може констатувати тільки експерт у своєму
висновку, що є підставою для визнання судом
такої особи суб’єктом злочину.
Виклад основного матеріалу. Дії людини
складаються з вчинків. Вчинок – це головний
елемент людських взаємовідносин, в якому проявляється особистість людини, її добрі й погані
якості, ставлення до суспільства, до навколишнього світу. Вчинки поділяються на правомірні й
неправомірні. Правомірні – це ті, які відповідають нормам моралі та нормам права, вимогам
закону. Протилежною правомірній поведінці є
неправомірна, тобто та, яка суперечить закону.
Неправомірна поведінка проявляється в правопорушеннях, як це випливає з самого терміна,
діях, які порушують право, закон. А правопору118

шення поділяються на кримінальні злочини та
проступки. Злочин може вчинити тільки осудна
або обмежено осудна особа.
Суб’єкт злочину є одним із елементів складу злочину, без якого не може наставати кримінальна відповідальність. У статті 18 КК України
законодавець визначив, що «суб’єктом злочину є
фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці,
з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність» [12; 13].
Отже, особа може нести кримінальну відповідальність за вчинений нею злочин, якщо вона: 1) є фізичною особою, тобто людиною; 2) є
осудною; 3) досягла віку, з якого може наставати
кримінальна відповідальність.
Зазначені ознаки є загальними юридичними ознаками суб’єкта злочину. Вони виступають
обов’язковими ознаками будь-якого складу злочину, і відсутність однієї з них означає відсутність у діянні особи складу злочину.
Передусім, суб’єктом злочину може бути
тільки фізична особа, тобто людина. Цей висновок фактично закріплений у статтях 6, 7 і 8 КК,
де говориться, що нести кримінальну відповідальність можуть громадяни України, іноземці й
особи без громадянства [12; 13]. Питання про
відповідальність дипломатичних співробітників
та інших громадян, які відповідно до міжнародних угод і чинного законодавства не підлягають
юрисдикції українського суду, вирішуються дипломатичним шляхом. Обмеження кола можливих суб’єктів злочину фізичними особами означає, що суб’єктами злочину за українським кримінальним правом не можуть бути юридичні
особи. Визнання останніх суб’єктами кримінальної відповідальності не відповідає принципам
кримінального права – особистої (індивідуальної) відповідальності особи за вчинений злочин
та наявності винних. Суб’єктом злочину не можуть бути померлі особи, які перед тим учинили
злочин, тварини, предмети чи сили природи.
Суб’єктом злочину може бути лише «осудна особа, тобто така, яка під час вчинення діяння,
передбаченого КК, могла усвідомлювати свої дії
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(бездіяльність) і керувати ними». Неосудні особи
позбавлені такої здатності й тому не можуть бути суб’єктами злочину [13, Ст. 18].
Поняття осудності вперше закріплено в законодавстві так: «Осудною визнається особа, яка
під час вчинення злочину могла усвідомлювати
свої дії (бездіяльність) і керувати ними» [12, Ст.
18]. Осудність є обов’язковою ознакою суб’єкта
злочину. Отже, осудність – це здатність особи
під час вчинення злочину усвідомлювати свої дії
(бездіяльність) і керувати ними. Чинне кримінальне законодавство виходить з того, що лише
осудна особа може вчинити злочин, а тому може
підлягати кримінальній відповідальності. Злочин
завжди є актом поведінки свідомо діючої особи.
Кримінальному законодавству відомий також принцип суб’єктивної осудності, який означає, що особа, яка здійснює певну діяльність,
пов’язану з екстремальними умовами й нервовопсихічними перевантаженнями, може бути визнана
винною тільки в тому випадку, коли її суб’єктивні
якості відповідали об’єктивним вимогам ситуації,
ця особа усвідомлювала суспільно небезпечний
характер своїх дій чи бездіяльності, передбачала їх
наслідки або не передбачала, але могла їх передбачити і запобігти їм. Діяння визнається вчиненим
невинно і тоді, коли особа, яка його вчинила, хоча
й передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своїх діянь чи бездіяльності,
але не могла їм запобігти внаслідок невідповідності своїх психофізіологічних якостей вимогам екстремальних умов чи нервово-психологічних перевантажень [3, с. 363].
Узагалі ж осудність – це нормальний стан
психічно здорової людини. Існує презумпція психічного здоров’я: кожна особа вважається такою,
яка не має психічного розладу, доки наявність такого розладу не буде встановлено на підставах і в
порядку, передбачених законом. Якщо виникає
сумнів із приводу осудності, органи досудового
розслідування чи суд призначають судово-психіатричну експертизу. Особа повинна бути визнана
судом осудною чи неосудною не взагалі, а лише
стосовно діяння, що їй інкримінується.
Зі станом осудності пов’язане й досягнення
(реалізація) мети покарання. Згідно із законом,
«покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими
особами». Тільки осудна особа здатна правильно
усвідомлювати сутність вчиненого злочину, а
отже, і розуміти обґрунтованість і справедливість призначеного покарання. Лише за таких
умов призначене покарання багато в чому визна-

чає подальшу поведінку засудженого, спонукає
його не вчиняти нових злочинів. Важливість
установлення осудності зумовлена тим, що осудність – це юридична передумова вини, а без доведення вини не може бути кримінальної відповідальності й покарання.
К. Бартол вважає, що в психологічному плані
суб’єкт злочину – це людина, яка має особливі
психологічні характеристики, які є детермінантами
діяння, серед ознак, значимих у момент вчинення
злочину, які знижують систему саморегуляції людини, відзначають імпульсивність (на відміну від
продуманості), зниження самоконтролю (як когнітивної здатності), особливі внутрішні стандарти
(цінності), деіндивідуалізацію в натовпі [4].
Система саморегулювання повністю не
описується, лише зазначається, що вона інваріантна, динамічна, здатна сприймати досвід і пристосовуватися. Р. Блекборн, характеризуючи західні традиції в розумінні сутності злочину та
кримінальної відповідальності, відзначає, що
юридичні концепції різко відрізняються від концепцій деяких шкіл психології. Автор не використовує термін «суб’єкт злочину», характеризуючи особу через наявність «mens геа» – психологічної правоздатності. Р. Блекборн підкреслює, що
критерії для індентифікації цього елемента злочину завжди були і залишаються нечіткими. Так,
в американському законодавстві критеріями
вбивства при обтяжуючих обставинах є наявність попереднього обдуманого протиправного
умислу і наміру вчинити вбивство. У 1962 році
Американський інститут права запропонував
звести елементи психологічної правоздатності до
доказів того, що людина діяла свідомо чи необережно. Пізніше й англійська законодавча комісія
запропонувала такі ж рекомендації. Р. Блекборн
вважає, що, якщо розглядати тільки проступки
людини, не задаючись питанням про те, чому
вона їх вчинила, то це унеможливить урахування
пом’якшуючих обставин [5, с. 17].
Отже, з урахуванням зарубіжного та вітчизняного законодавства, виявлено, що проблема
розуміння суб’єктності злочинця існує і в західній правовій психології.
Проблема юридично значимої суб’єктності
особистості спеціально ставилась для вирішення
в руслі судової експертології при вивченні та
оцінці психічних особливостей та можливостей
обвинувачених як в момент вчинення правопорушення, так і в період досудового слідства і судового розгляду. В дослідженнях, проведених в
руслі судово-психологічної, судово-психіатричної, а також комплексних експертиз, були виді-
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лені ознаки та критерії значимих для кримінального права індивідуальних психологічних особливостей. Але, незважаючи на єдину теоретикометодологічну основу (принципи системності і
комплексності, а також розвитку, діяльнісний та
особистісний підходи), у численних вітчизняних
працях пропонуються різноманітні підходи до
аналізу кримінального діяння, оцінка ступеня
його усвідомлення та керованості. При визначенні регулятивних можливостей підекспертного
дослідники користуються законодавчими формулюваннями і термінами. Тому важлива для
експертного установлення здатність до усвідомлення і керування власними діями. Її прояв відноситься до числа основних критеріїв зрілості
особистості. Ця здатність базується на розвитку
сукупності психічних процесів і особистісних функцій, скоординовану взаємодію яких забезпечує
продуктивність соціальної діяльності.
М.М. Коченов, який стояв біля витоків розвитку судово-психологічної експертології, визначив прояв здатності бути суб’єктом діяння як
«усвідомлення особою значення своїх дій та здатність керувати своїми діями», характеризуючи її
наступним чином. «...Повне усвідомлення особою значення своїх дій включає в себе правильне
розуміння об’єктивного змісту власної поведінки, мети вчинюваних дій, передбачання їх прямих та похідних результатів, оцінку своєї поведінки з точки зору правових норм і суспільної
моралі... Здатність керувати своїми діями відображається у вільному виборі як мети дії, так і
способів її досягнення» [11, с. 100]. Тобто була
надана позитивна характеристика двох спроможностей, які мають юридичне значення. Внаслідок
цього, як структура, так і зміст цих спроможностей продовжували розроблятись у різноманітних
напрямках: при вивченні їх проявів під впливом
паталогічних і нормальних психічних станів, а
також вікових особливостей, рівня розвитку та
якості соціалізації обвинувачених осіб.
О.Г. Дозорцева запропонувала модель здатності свідомої організації діяльності, яка здійснюється в
напрямку «мотив-мета-результат», як психологічний
еквівалент юридичного поняття осудності.
Модель «містить такі функціональні елементи: прогноз, оцінка, вибір (прийняття рішення), планування, контроль, корекція дій» [8, с.
11]. Ці характеристики подібні до тих, які як значимі виділені вище в аналізі «емоційних злочинів». О.Г. Дозорцева пише, що аналізована здатність може проявлятися двояко: у вузькому розумінні – це здатність до організації поведінки на
підставі прийнятого раніше свідомого рішення, у
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широкому – здатність до свідомого самоуправління, яке описується моделлю в цілому, включаючи елементи усвідомлення.
О.Г. Дозорцева конструює 2 поняття: потенційна й актуальна здатність до усвідомленої
регуляції своїх дій, тобто конкретна міра її прояву під час вчинення злочину. Для характеристики потенційного рівня виділяються емпіричні
критерії: здатність до абстрактного мислення,
достатній рівень обізнаності, можливість самостійної організації діяльності, цілеспрямованість,
стійкість поведінки в експертній ситуації, здатність до врахування в поведінці соціальних норм,
достатня соціалізованість інтересів та цінностей,
адекватна оцінка конкретної судово-слідчої ситуації. А «критерієм актуальної можливості до
усвідомленого керування діями є адекватність
поставленої мети в конкретних протиправних діях
з достатнім прогнозом і критичною оцінкою способів і засобів її досягнення, опосередкованість
протиправних дій як свідомо і довільно поставленою метою, так і організацією діяльності, яка передбачає їх планування, контролювання, корекцію» [8, с. 21]. Однак співвідношення здатності,
діяльності і психічної організації залишається неясною, немає аргументації того, що виділених функціональних ланок свідомої організації діяльності
достатньо для цілісного аналізу.
У праці Ю.Л. Метелиці и С.М. Шишкова
запропонована уява про чотирьохрівневий устрій
здатності усвідомлювати значення своїх дій.
«Перший рівень усвідомлення – це відображення у свідомості зовнішньої сторони тих
юридично значимих явищ, у межах яких йому
видається діяти, і власних дій чи бездіяльності
(час, місце, послідовність подій і т.д.).
Другий рівень – усвідомлення фактичної
сторони чи внутрішнього змісту явищ, що
сприймаються.
Третій рівень – усвідомлення їх соціального значення, яке визначається характером нормативноціннісної системи, у якій діє індивід.
Четвертий рівень усвідомлення – це особистісний зміст юридично-релевантних подій на
рівні їх соціальних значень» [16, с. 75-80].
Відзначений підхід дає можливість вивчати
міру прояву здатності, згідно з рівнем її прояву.
Однак у даній моделі об’єднані два різних психічних феномени, які мають специфіку: розуміння
дійсності й усвідомлення себе. Отже, при моделюванні обговорюваних здатностей виникла неясність у їх кількісному виразі. Крім того, виникло додаткове завдання: відрізняти прояв здатностей повною мірою і неповною.
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Проблема суб’єкта злочину та його психології у кримінальному праві

Навіть у психічно здорової людини зазначена здатність свідомості й волі виникає лише
при досягненні певного віку. Саме тому КК
установлює конкретний вік, з якого особа може
бути притягнена до кримінальної відповідальності. Кримінальній відповідальності підлягають
особи, яким до вчинення злочину виповнилося
16 років, а особи віком від 14 до 16 років можуть
бути суб’єктом злочину лише в разі вчинення
ними злочинів, перелік яких є вичерпним і зазначений у законі. Діти до 14 років не підлягають
кримінальній відповідальності.
Як висловився Я. М. Брайнін, суб’єкт злочину практично немислимий без двох основних
ознак – віку та осудності [6, с. 218]. Звідси випливає, що осудність як психічний стан особи,
при якому вона в момент вчинення злочину була
здатна усвідомлювати характер своєї поведінки й
керувати нею у визначеній конкретній ситуації,
поряд із віком є також невід’ємною ознакою
суб’єкта як елементу складу злочину.
Осудність, як і обмежена осудність, вік має
велике значення не тільки для встановлення
суб’єкта злочину як кримінально-правового поняття, але і для складу злочину в цілому, оскільки при відсутності цих ознак чи однієї із них не
буде і суб’єкта злочину. Звідси випливає, що вирішення питань винності чи кримінальної відповідальності особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, відпадає. Зокрема, значення обмеженої осудності як ознаки, яка характеризує
суб’єкт злочину, у вітчизняній та зарубіжній
кримінально-правовій літературі ще недостатньо
висвітлене. Саме поняття вимагає в даний час
свого подальшого вивчення й дослідження з погляду науки кримінального права, психології, медицини, а також з погляду філософського обґрунтування. Здатність правильно розуміти й оцінювати фактичний бік і значення своїх діянь та
при цьому усвідомлено керувати своєю волею та
діями відрізняє осудну особу від обмежено осудної, яка не може це здійснювати повною мірою.
Свідомість і воля є найбільш важливими психічними функціями, які взагалі визначають повсякденну поведінку будь-якої людини.
Психологічне вчення про детермінуючі тенденції та свободу волі покладено в основу самого поняття осудності [18, с. 131]. Як наслідок, в
особи, яка діє в стані обмеженої осудності, повинна, як правило, хоча б частково, бути присутня свобода волі. Як відзначав А. Амон, для визначення індивідуальної відповідальності необхідно, щоб особа, якій приписується вчинене ді-

яння, була наділена свободою волі, в якій і закладена основа осудності [1, с. 130].
На філософський аспект проблеми звертають
увагу Ю. М. Антонян і С. В. Бородін, які відзначають, що своїми філософськими витоками осудність дуже тісно пов’язана з поняттям свободи волі
і відповідальності особи за свої діяння [2, с. 120].
Неможливо обговорювати мораль і право,
писав Ф. Енгельс, не торкаючись питань свободи
волі та осудності людини [14, с. 115]. Маючи
здатність мислити, людина зі здоровою психікою
може не тільки правильно оцінювати свої дії, а й
обирати різні варіанти поведінки, що відповідають мотивам, потребам, меті та завданням, які
вона перед собою поставила.
У кримінальному праві, відзначав П. С. Дагель, свобода волі означає не що інше, як здатність особи віддавати собі звіт у своїх діях, усвідомлювати їх фактичний бік і суспільну небезпечність, а також керувати ними. Іншими словами, вона означає осудність особи, яка здатна бути як винною, так і відповідальною [7, с. 9].
Висновки. Суб’єкт злочину – це конкретна
особа, якій притаманні певні соціальні властивості, їх сукупність утворює індивідуальний образ
людини, який охоплюється поняттям «особа, яка
вчинила злочин». Суб’єкта злочину, в якого є
такі загальні ознаки, як фізична осудна особа, яка
досягла встановленого законом віку кримінальної відповідальності, називають загальним
суб’єктом злочину. Усвідомлена вольова поведінка особи дає їй можливість під впливом зовнішніх факторів навколишнього світу правильно
обирати свою поведінку в тій чи іншій конкретній ситуації, а також при вчиненні суспільно небезпечного діяння.
Разом з тим, на практиці всілякі сумніви
стосовно осудності особи, яка вчинила суспільно
небезпечне діяння, коли її поведінка повною мірою не відповідає самоконтролю над собою, має
місце неадекватна реакція її на вплив зовнішніх
факторів і збудників, повинні вирішуватися на
користь цієї особи. У цих випадках доцільно
призначати судову комплексну психолого-психіатричну експертизу. Подальше вирішення питання про осудність чи обмежену осудність особи, яка вчинила злочин, здійснюється судом відповідно до чинного законодавства на підставі
висновку вищезазначеної експертизи.
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The given article deals with the notion of “crime committer”, his/her psychology in criminal law, such
psychological elements of crime committer as “sanity” and “partial insanity” and their influence on the
corpus delicti presense.
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Проблема субъекта преступления и его психологии в уголовном праве
Аннотация
Расскрывается понятие «субъекта преступления», его психологии в уголовном праве, психологические елементы субъекта преступления «вменяемость» и «ограниченная вменяемость» и их влияние на наличие состава преступления.
Ключевые слова: субъект преступления, психология преступника, вменяемость, ограниченная
вменяемость, специальные психологические знания.
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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 і 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. Працівники 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. Усі 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 указувати 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:

Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 578. Правознавство.

123

До наших авторів


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 додаватися:
- 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 із зазначенням, 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 ТА 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 публікувалася 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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