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• Питання теорії ПраВ людини •

П. РАБІНОВИЧ
професор кафедри теорії та філософії права
Львівського національного університету 
імені Івана Франка, доктор юридичних наук, 
академік НАПрН України

С. ЦЕБЕНКО
асистент кафедри історії держави і права
Інституту права і психології Національного 
університету «Львівська політехніка», 
кандидат юридичних наук

УдК [340.12:271.2-284]:341.231.14

Права людини у сучасній  
православній інтерпретації  

(у світлі міжнародних стандартів)
Стаття присвячена дослідженню особливостей інтерпретації прав людини в сучасних 

доктринах православ’я в порівнянні з міжнародними стандартами цих прав. Такі особ-
ливості виокремлюються стосовно розуміння деяких прав людини (права на життя, на 
свободу совісті (на вибір світогляду), на свободу слова, на створення сім’ї, на власність, 
на працю, на гідну оплату праці, на відпочинок) згідно з положеннями, що містяться 
в сучасних джерелах соціальних доктрин православ’я. Ці положення порівнюються 
з міжнародними стандартами зазначених прав, у результаті виявляються їх однакові 
й відмітні риси.

Ключові слова: права людини, міжнародні стандарти прав людини, православ’я, гід-
ність людини, свобода людини, право на життя, право на свободу совісті (право на вибір 
світогляду), право на свободу слова, право на створення сім’ї, право на власність, право 
на працю, право на гідну оплату праці, право на відпочинок.

© рабінович П., Цебенко С., 2015
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Вступні зауваги. Останнім часом 
неабияка значущість проблеми прав лю-
дини ні в кого не викликає сумнівів. 
Демократична світова спільнота почала 
приділяти особливу увагу цій проблемі 
після проголошення у 1948 р. Загальної 
декларації прав людини.

Ця проблема, незмінно залишаю-
чись політико-правовою, не могла не 
набути й релігійно-філософського зву-
чання, оскільки основні світові релігії 
у своїх соціальних вченнях висловлю-
ють, так чи інакше, своє ставлення і до 
прав людини. Першою – ще у XIX ст. – 
таку доктрину почала формувати Като-
лицька Церква. А наприкінці XX ст. на 
ці питання стали звертати увагу і пра-
вославні церкви. Слід погодитись із 
Д. Вовком у тому, що без аналізу док-
тринальних положень та практики пев-
них релігій неможливо досягнути 
об’єктивності в питанні релігійного 
впливу на право [1, с. 7].

В Україні, як відомо, більшість на-
селення здавна сповідує православ’я. 
Проте лише за останні 15 років право-
славні церкви ухвалили низку доку-
ментів, спеціально присвячених озна-
ченій проблемі. Ці документи ухвале-
ні, зокрема, Українськими, Російською, 
Константинопольською та деякими 
іншими помісними православними 
церквами. На особливу увагу заслуго-
вують, гадаємо, «Основи соціальної 
концепції Української Православної 
Церкви» 2002 р. [2], «Основи вчення 
Російської Православної Церкви про 
гідність, свободу і права людини» 
2008 р. [3], Декларація ювілейного 
Помісного Собору Української Право-
славної Церкви Київського Патріарха-
ту «Церква і світ на початку третього 

тисячоліття» 2001 р. [4]. Позиція Кон-
стантинопольської Православної Церк-
ви висвітлена у працях Вселенського 
Патріарха Варфоломея [5].

Звісно, у секуляризованому суспіль-
стві релігійні норми так чи інакше впли-
вають на формування правової системи 
держави, а деякі з них можуть бути 
санкціоновані державою. У такий спо-
сіб відбувається вплив релігійної тра-
диції на правову [1, с. 5, 13].

Дослідження окремих питань право-
славної інтерпретації прав людини здій-
снювались деякими вітчизняними фа-
хівцями із загальної теорії держави 
і права, зокрема І. Бальжик, Д. Вовком, 
С. Добрянським, Г. Друзенком, О. Льво-
вою, С. Місевичем, І. Оборотовим, 
О. Панкевичем, c. Рабіновичем, 
Н. штурмак, Л. Ярмол. Торкались цих 
питань і деякі вітчизняні релігієзнавці: 
М. Бабій, С. Здіорук, А. Колодний, 
О. Саган, Л. Филипович, ю. Чорномо-
рець. У працях зазначених авторів було 
проаналізовано насамперед такі питан-
ня, як-от: основні релігійні підходи до 
праворозуміння та до проблем прав лю-
дини; релігійний вимір правових цін-
ностей; вплив християнства на станов-
лення концепції прав людини; право на 
свободу віросповідання; гідність і сво-
бода у християнській антропології.

З огляду на це у пропонованій статті 
проаналізуємо православну інтерпрета-
цію основоположних прав людини у по-
рівнянні з відповідними міжнародними 
стандартами – задля виявлення у них 
однакових і відмітних рис. Адже ці 
церкви звертають увагу на те, що най-
важливішими міжнародними актами, на 
які потрібно спиратись, з’ясовуючи 
зміст прав людини, є Загальна деклара-
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ція прав людини 1948 р. й Конвенція 
про захист прав людини і основополож-
них свобод 1950 р. (При цьому таке по-
рівняння стосуватиметься лише тих 
основоположних прав людини, які так 
чи інакше згадуються у документах 
православних церков).

Сучасне православ’я загалом пози-
тивно ставиться до інституту прав люди-
ни, підтримуючи положення міжнарод-
них стандартів про те, що всі права лю-
дини є універсальними, неподільними 
і взаємопов’язаними між собою, та звер-
таючи увагу на те, що всім людям слід 
демократичними методами забезпечува-
ти їхні основоположні права [3; 6].

Водночас є й деякі розбіжності між 
православною інтерпретацією прав лю-
дини та їх міжнародними стандартами.

По-перше, ці стандарти є морально 
(а почасти й юридично) обов’язковими 
для всіх суб’єктів суспільного життя 
в межах території, на яку поширюється 
суверенітет держави; тоді як акти, що 
ухвалюються православними церквами, 
та їх положення щодо прав людини 
є морально-релігійно обов’язковими 
лише для тих осіб, котрі сповідують 
православ’я.

По-друге, у православній традиції 
однією зі слабких сторін інституту прав 
людини вважають його розвиток начеб-
то без урахування моральних норм, 
встановлених у православ’ї.

По-третє, згідно з православною 
традицією реалізація людиною будь-
якого свого права має бути узгоджена 
з християнськими моральними припи-
сами, а певні важливі питання (зокрема, 
фіксація факту народження, укладення 
шлюбу) держава не повинна врегульо-
вувати всупереч таким приписам.

По-четверте, у міжнародно-правових 
актах вихідними та найважливішими 
визнаються індивідуальні права людини. 
Фактично такої ж позиції дотримуються, 
скажімо, Константинопольська, Грецька 
й Американська помісні православні 
церкви, вважаючи, що кожній людині на 
Землі необхідно забезпечити ті індивіду-
альні свободи, які закріплені в міжнарод-
них актах [5, c. 242, 308; 7, с. 244–246]. 
З погляду ж Російської Православної 
Церкви, хоча усі права людини є рівно-
значно важливими та неподільними, 
вони, однак, потрібні людині для того, 
щоб вона виконувала той чи інший 
обов’язок (перед Богом, народом й інши-
ми людськими спільнотами), а тому – 
вважає ця Церква – небезпечним є тлу-
мачення індивідуальних прав як найви-
щої й універсальної основи суспільного 
життя [3].

По-п’яте, доктрини православ’я – на 
відміну від міжнародних стандартів – 
зазвичай не торкаються питань соціаль-
них механізмів реалізації та захисту 
прав людини.

Певні відмінності спостерігаються 
також у неоднозначній інтерпретації 
деяких праволюдинних проблем.

Отож розглянемо – в зазначеному 
аспекті – низку фізичних (вітальних) 
політичних і соціально-економічних 
прав людини1.

гідність і свобода людини. Фунда-
ментальними властивостями людини, 
на яких ґрунтується й інститут осно-
воположних прав, є її гідність та свобо-
да. У православ’ї вони розглядаються 

1 Послідовність висвітлення тут цих прав 
відповідає порядку їх характеристики в «Осно-
вах вчення Російської Православної Церкви про 
гідність, свободу і права людини» (2008 р.).
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як дар Божий та пов’язуються із хрис-
тиянським розумінням богоподібності 
людини [8, с. 41]. Згідно ж із міжнарод-
но-правовими актами, гідність прита-
манна усім людям, незалежно від їхніх 
індивідуальних особливостей, тобто 
антропологічно – вже від самого факту 
їх народження у суспільстві, і не зале-
жить ні від кого і ні від чого. І взаємо-
відносини між людьми повинні будува-
тися на повазі до гідності кожного. 
Отже, у цьому питанні відмінність по-
лягає в тому, що відповідно до міжна-
родних стандартів гідність людини ви-
никає з моменту її народження (лише 
в силу того, що вона є людиною) [6, 
ст. 1], натомість у православ’ї вважаєть-
ся, що така гідність дарована людині 
Богом – з огляду на те, що вона створе-
на за його образом і подобою. Ця гід-
ність має доповнюватися ще й тією її 
(гідності) частиною, яка формується 
у людини внаслідок її праведного життя 
(негідним вважається життя в гріху, коли 
вибір робиться на користь зла) [2; 3].

Слід звернути увагу і на те, що між-
народно-правові акти більш детально 
регулюють питання людської гідності, 
ніж це представлено у сучасних право-
славних доктринах (зокрема, у них – на 
відміну від згаданих актів – не відобра-
жені положення про: можливість здій-
снювати економічні, соціальні й куль-
турні права і право на соціальне забез-
печення для підтримання саме гідності 
людини та її вільного розвитку; право 
здобувати освіту, спрямовану також на 
усвідомлення гідності людини; право 
на гуманне ставлення й на повагу гід-
ності кожної людини – навіть у разі її 
затримання, взяття під варту чи позбав-
лення волі) [6].

що ж до свободи людини, то у право-
славній традиції її розглянуто у двох 
формах: 1) свобода волі (свобода від зла, 
свобода в добрі), яка досягається життям 
згідно із заповідями Божими та є абсо-
лютною, оскільки дарована Богом і не 
може бути ніким відібрана, і 2) свобода 
вибору між добром і злом, яку можна 
втратити, якщо свій вибір людина робить 
на користь зла та використовує її на шко-
ду собі й оточенню [8, с. 46; 9, с. 220].

Порівнюючи православну інтерпре-
тацію свободи людини та відповідні 
міжнародні стандарти, слід зазначити, 
що у них однаковим положенням є те, 
що людина може реалізувати свою сво-
боду тільки відповідно до моральних 
норм (щоправда, у православ’ї йдеться 
про обмеження свободи моральними 
нормами, а в міжнародно-правових 
стандартах передбачається можливість 
обмеження свободи задля «задоволення 
справедливих вимог моралі») [10, 
с. 670]. Відмінність же випливає з того, 
що у православ’ї свобода людини роз-
глядається як дар Божий та пов’язується, 
як зазначалось, із християнським розу-
мінням богоподібності людини, а не з її 
основоположними правами; тоді як 
у міжнародних стандартах ця свобода 
поєднується передусім із правами лю-
дини, з її вільним вибором можливостей 
їх реалізації.

Право на життя. Йдеться, насам-
перед, про те, що вважати моментом 
початку людського життя та моментом 
його закінчення. Так, у православ’ї за-
суджується будь-який аборт, оскільки 
він вважається різновидом вбивства; 
тоді як у міжнародно-правових доку-
ментах допускається зокрема право 
держави передбачати певні можливос-
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ті здійснення медичного втручання за-
для припинення вагітності (з метою 
встановлення справедливого балансу 
між правами жінок та правами ще не-
народжених дітей) (про це зазначено, 
зокрема, у рішенні європейського суду 
з прав людини у справі «А. В. і С. про-
ти Ірландії» («a. b. and c. v. Ireland») 
від 16 грудня 2010 р.) [2; 3; 11]. 
У зв’язку з цим, враховуючи практику 
деяких європейських держав, усе 
ж варто закріпити в законодавстві 
України норму про обов’язковість про-
ходження вагітною жінкою консульта-
ції у психолога перед тим як вона оста-
точно вирішуватиме питання про пере-
ривання вагітності.

Розбіжність у цьому питанні полягає 
й у тому, що в православ’ї категорично 
засуджується екстракорпоральне (зо-
внішнє) запліднення жіночої яйцекліти-
ни (зокрема, запліднення «ін вітро») 
і практика сурогатного материнства; на-
томість на законодавчому рівні різних 
держав це питання не має однозначної 
відповіді (так, в Україні сурогатне мате-
ринство є дозволеним; навіть створені 
спеціалізовані медичні клініки, які про-
понують специфічні послуги); крім того 
у православ’ї зустрічаємо лише засу-
дження, а в міжнародних всесвітніх та 
європейських актах – заборону умисних 
вбивств та смертної кари.

щодо права людини померти в при-
родний спосіб, то православ’я, засуджу-
ючи будь-які форми раптового, жорсто-
кого чи насильного позбавлення життя, 
визнає, що ці факти мають місце особ-
ливо під час війни, терактів чи інших 
ситуацій, коли люди позбавляються 
багатьох основоположних прав. Отже, 
православ’я закликає припинити во-

рожнечу і встановити в усьому світі мир 
із релігійного погляду, тобто мир, який 
здобуто у ненасильницький спосіб – че-
рез досягнення справедливості, свободи 
і процвітання народів. У православ’ї 
вважається, що основним обов’язком 
держави – як у мирний час, так і під 
час міжнаціональних, політичних, еко-
номічних чи соціальних конфліктів – 
є передусім захист людського життя 
[12, c. 12–13].

Для України нині питання війни 
і миру (зокрема, забезпечення прав лю-
дини у воєнний час) є одними з найбо-
лючіших, оскільки вже більше року 
фактично відбувається військове втор-
гнення Російської Федерації на нашу 
територію. Різні православні церкви 
України продемонстрували узгоджену 
позицію з означених питань. Зокрема, 
у Зверненні Всеукраїнської ради церков 
і релігійних організацій наголошувало-
ся на тому, що «введення військових сил 
іншої держави на територію України 
є загрозою не тільки для нашої країни, 
але й для миру та спокою на європей-
ському континенті загалом» [13].

Право на свободу совісті (на вибір 
світогляду). щодо деяких питань сто-
совно свободи совісті простежується 
розходження між православною інтер-
претацією цього права та відповідними 
міжнародними стандартами. Відмін-
ність полягає в тому, що згідно з між-
народними стандартами відносини між 
державою і церквою повинні будувати-
ся за принципом нейтралітету держави 
щодо релігії та рівності перед законом 
усіх конфесій [10, c. 608–615]; а у 
православ’ї вважається неприпустимим 
визнання (зокрема, й державою) «одна-
ково істинними» всіх віросповідань. 
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У зв’язку з цим є розбіжності в держав-
них і церковно-православних позиціях 
щодо можливості реєстрації релігійних 
організацій, оскільки на міжнародному 
рівні визнано, що держава зобов’язана 
зареєструвати будь-які такі організації, 
котрі відповідають встановленим зако-
нодавчим вимогам. Наприклад, Страс-
бурзький суд у рішенні у справі «Свя-
тий синод Православної Церкви Болга-
рії проти Болгарії» («holy Synod of the 
bulgarian orthodox church (Metropolitan 
Inokentiy) v. bulgaria») від 22 січня 
2009 р. підтримав позицію позивачів, 
вказавши, що Болгарія порушила проти 
так званого «Альтернативного Синоду», 
очолюваного митрополитом Інокентієм 
(Петровим), ст. 9 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, 
у якій йдеться про релігійну свободу, 
оскільки наділила особливим статусом 
Болгарську Православну Церкву. Це рі-
шення розкритикували Синод Болгар-
ської Православної Церкви та Патріарх 
Московський і всієї Русі Кирило, роз-
цінивши його як втручання у внутрішні 
справи релігійної організації і вказавши 
на те, що європейський суд з прав лю-
дини виходить лише з принципу рівно-
сті всіх і в усьому і не бере до уваги 
внутрішні правила життя православної 
церкви [14].

Окрім того, міжнародними стандар-
тами допускається можливість обме-
ження реалізації права на свободу сві-
тогляду та віросповідання в певних 
випадках (в інтересах національної 
безпеки, охорони громадського поряд-
ку, здоров’я, моралі, забезпечення за-
хисту прав і свобод інших людей), а у 
православних доктринах це питання 
оминається.

Стосовно реалізації свободи совісті, 
то на законодавчому рівні варто: 1) вре-
гулювати можливість участі священиків 
у державних церемоніях (при цьому не 
надаючи переваги жодній конфесії та 
враховуючи принцип рівності всіх кон-
фесій перед законом); 2) запровадити 
конкретні санкції за порушення законо-
давчих норм, котрі передбачають мож-
ливість проведення богослужінь та ре-
лігійних обрядів у лікарнях, місцях по-
збавлення волі тощо на прохання осіб, 
котрі там перебувають.

Право на свободу слова. Це право 
також згадується у документах 
православ’я. Відповідно до православ-
ної традиції, збирання і поширення осо-
бистої інформації має відбуватися лише 
за згодою особи, за винятком певних 
обставин (захист батьківщини чи охо-
рона прав та свобод інших людей), а об-
меженню повинна піддаватися неправ-
дива інформація про життя й особли-
вості релігійних громад та народів, яка 
ображає релігійні чи національні почут-
тя і негативно впливає на людей [2; 3]. 
Міжнародні стандарти також передба-
чають можливість обмеження права на 
поширення інформації (задля охорони 
державної безпеки, територіальної ці-
лісності, громадського порядку тощо) 
за умови виникнення такої потреби 
в демократичному суспільстві, проте 
дозволяють поширення інформації, здо-
бутої законним шляхом, незалежно від 
її змісту та способу отримання [6; 10, 
с. 619–621].

Право людини на створення сім’ї. 
Порівнюючи положення сучасних пра-
вославних доктрин із міжнародними 
стандартами щодо цього права, можна 
констатувати, що спільним між ними 
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є те, що як одні, так і другі, визначають 
певні умови для укладення шлюбу; при-
чому деякі з цих умов збігаються (напри-
клад, відсутність кровного споріднення), 
а інші – відрізняються (наприклад, ви-
мога спільності віри подружжя). Крім 
того, у міжнародних стандартах не пе-
редбачено підстав для розірвання шлю-
бу; натомість православ’я дає перелік 
таких підстав, за яких можливим є так 
зване «церковне розлучення». Також 
у міжнародних стандартах немає об-
межень щодо можливості вступу люди-
ни у другий чи наступні шлюби. 
Православ’я ж це обмежує трьома шлю-
бами – причому за умови, що особа була 
вдівцем або отримала уневажнення 
шлюбу. Слід звернути увагу і на те, що 
у православ’ї засуджуються такі явища, 
як дошлюбні статеві стосунки, а також 
«цивільний шлюб», шлюбний договір 
та розлучення. Крім того, православ’я 
негативно ставиться до так званих «ігор 
у сім’ю», до явищ гомосексуалізму та 
транссексуалізму, до існування порно-
графії та проституції [2; 4; 12, c. 14]. 
А усі ці питання законодавчо врегульо-
вані в різних країнах світу, як відомо, 
неоднаково.

соціальні та економічні права. Де-
які з них також згадуються у докумен-
тах православ’я.

Зокрема, православ’я схвалює до-
бровільну відмову від приватної влас-
ності у вигляді пожертв, благодійництва 
чи надання допомоги ближньому. 
У міжнародних стандартах заборони 
таких дій, звісно, немає. Відмітні 
ж риси між православною інтерпрета-
цією цих прав людини та їх міжнарод-
ними стандартами полягають, зокрема, 
у такому.

По-перше, право власності відповід-
но до міжнародних стандартів належить 
власникові майна; згідно ж із право-
славною традицією – лише Бог є влас-
ником Землі та всього майна, а людина 
є тільки розумним управителем його. 
У православ’ї засуджується будь-яке 
відібрання права власності, окрім ви-
падку, коли конфіскація майна здійсню-
ється на підставі закону, в інтересах 
більшості людей та з відповідною спра-
ведливою компенсацією.

По-друге, держава, закріплюючи від-
повідний міжнародний стандарт права 
на працю, розглядає його як індивідуаль-
не право людини; натомість у православ-
ній традиції праця вважається обов’язком 
перед Богом та людьми. Цікавим є поділ 
праці – з позиції РПЦ – на: богоугодну 
(чесну, справедливу) та небогоугодну 
(несправедливу), спрямовану на будь-яке 
надлишкове споживання.

По-третє, як і держава, православ’я 
визнає право на відпочинок та право на 
участь у профспілкових організаціях; 
щоправда, профспілки, згідно з право-
славною традицією, не варто ділити за 
ознакою належності до тієї чи іншої 
конфесії чи релігії (скажімо, на христи-
янські та нехристиянські).

По-четверте, православ’я засуджує 
невиплату заробітної плати, неповагу 
до чужої праці, свідоме позбавлення 
людини можливості забезпечити своє 
прожиття; однак у ньому оминається 
увагою чимало проблемних питань, 
зокрема, стосовно прав працівників на 
участь у страйку, на безпечні для жит-
тя і здоров’я умови праці, на оскаржен-
ня в суді власного незаконного звіль-
нення [2; 3; 4; 5, с. 201–209, 261–280; 
6; 10, c. 965–968].



Питання теорії Прав людини

14 Вісник Національної академії правових наук України № 2 (81) 2015

основні висновки. Вони (врахову-
ючи і попередні наші розвідки з дослі-
джуваної проблематики [12; 15]), по-
лягають у такому.

По-перше, останніми десятиріччя-
ми православні церкви вперше у своїй 
історії звернулися саме до проблема-
тики прав людини та надали їм здебіль-
шого позитивну морально-релігійну 
оцінку. І в своїх чинних документах 
із цих питань вони висловили досить 
конкретні рекомендації щодо того, 
які права потрібно захищати першо-
чергово.

По-друге, деякі положення сучас-
них помісних православних церков 
з проблематики прав людини не завжди 
змістовно збігаються між собою. Це, 
радше за все, пояснюється впливом на 

них конкретно-історичних особливос-
тей виникнення, існування і розвитку 
тих суспільств, у яких такі церкви 
функціонують.

По-третє, стосовно деяких осново-
положних прав людини положення су-
часних православних доктрин дещо 
суперечать відповідним міжнародним 
стандартам. Ці розбіжності зумовлені 
передусім фундаментальними засадами 
цієї релігії, які донині інтерпретуються 
певними православними церквами ор-
тодоксально-консервативно. А оскільки 
такий надто консервативний підхід 
спричинений самими фундаментальни-
ми, «аксіоматичними» засадами право-
славної релігії, тому колізії такого ґа-
тунку неминуче відтворюватимуться 
й надалі.
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Рабинович П., цебенко с. Права человека в современной православной интер-
претации (в свете международных стандартов)

Статья посвящена исследованию особенностей интерпретации прав человека в со-
временных доктринах православия в сравнении с соответствующими международными 
стандартами. Такие особенности выделяются относительно понимания некоторых прав 
человека (права на жизнь, на свободу совести (на выбор мировоззрения), на свободу 
слова, на создание семьи, на собственность, на труд, на достойную оплату труда, на отдых) 
в соответствии с положениями, содержащимися в современных источниках социальных 
доктрин православия. Эти положения сравниваются с международными стандартами 
данных прав и в результате выявляются одинаковые и отличительные их особенности.

Ключевые слова: права человека, международные стандарты прав человека, право-
славие, достоинство человека, свобода человека, право на жизнь, право на свободу со-
вести (право на выбор мировоззрения), право на свободу слова, право на создание семьи, 
право на собственность, право на труд, право на достойную оплату труда, право на отдых.

Rabinovych P., Tsebenko S. Human Rights in the Modern Orthodox Interpretation (in 
the Light of International Standards)

The problem of human rights, invariably remaining the political and legal one, has got the 
religious and philosophical sounds. The research of some problems of the orthodox interpreta-
tion of human rights was done, in particular, by I. balzik, D. vovk, S. Dobryanskyy, G. Dru-
zenko, o. Lvova, S. Misevych, I. oborotov, o. Pankevych.

The article is dedicated to the research of peculiarities of the interpretation of human rights 
in the modern orthodox doctrines in the comparison with international standards of such rights. 
These peculiarities are presented with regard to understanding some human rights (the right for 
life, the rights of freedom of worship (world-outlook choice), freedom of speech, family creation, 
property, labour, deserved earnings, rest) according to theses which are included in the modern 
sources of the social orthodox doctrines.

These theses are compared with the international standards of these rights, their identical 
and different features appear as the result of this comparison. In particular, among the identical 
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features there are the following statements: all human rights are universal, inseparable and inter-
related; all people should provide their founding rights with the democratic methods. The dif-
ferences are connected with the complicated interpretation of some existential problems, such 
as the problem of the moment of the beginning of a human life (questions of abortion, extracor-
poreal impregnation) and the moment of its end (the question of euthanasia), the problem of 
marriage contract, the right of every person to give up the fulfilling of some duty because of his 
own religious belief.

as the result of the research gives the following theoretical conclusions.
For the last decades the orthodox churches directly paid their attention to the human rights 

problems. It was done for the first time in their history. The churches gave these problems 
mainly the positive moral religious appreciation. In their acting documents connected with these 
problems the churches gave quite concrete recommendations which rights need to be defended 
in the first instance.

Some theses of modern local orthodox churches concerning human rights problems not al-
ways coincide in their content. Most surely, it is explained by the influence of specific historical 
peculiarities of their appearance and existence as well as the development of those societies in 
which such churches function.

The theses of modern orthodox doctrines about some founding human rights somehow 
contradict corresponding international standards. These divergences are conditioned first of all 
by the fundamental principles of this religion. They are still interpreted orthodoxically conser-
vatively by some orthodox churches. as for as such too conservative approach is caused by the 
fundamental «axiom» principles of the orthodox religion themselves the collisions of such kind 
will inevitably be reproduced in the future.

Keywords: human rights, international standards of human rights, orthodoxy, human dig-
nity, human freedom, the right for life, the right of freedom of worship (the right of world-
outlook choice), the right of freedom of speech, the right of family creation, the right of prop-
erty, the right to work, the right of deserved earnings, the right to rest.
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Історія держави і права України ба-
гата на важливі події. Вагоме місце 
в ній належить конституційному будів-
ництву. Унікальним документом є Кон-
ституція Пилипа Орлика 1710 р. – ви-
датна пам’ятка української політико-
правової думки XvIII ст. Затверджена 
29 квітня 1918 р. Українською Цен-
тральною Радою Конституція УНР пе-
редбачала впровадження в Україні пар-

ламентської республіки. Величезний 
досвід був накопичений і в радянські 
часи, дослідження якого дозволяє отри-
мати додаткові аргументи на користь 
висновку про безперспективність функ-
ціонування радянської моделі влади 
в країні.

В історії радянської України у само-
стійний період дослідники виділяють 
державу і право за часів нової економіч-

• Загальні Питання ПраВоВої наУКи •

В. ГОНЧАРЕНКО
завідувач кафедри історії держави і права
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університету імені Ярослава Мудрого,
доктор юридичних наук, професор
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Конституційне будівництво в Україні за часів  
нової економічної політики (1921–1929 рр.)

У статті аналізуються норми Конституції УСРР 1919 р., яка діяла до середини 
1920-х рр., з’ясовані причини, які обумовили необхідність внесення змін до цієї Консти-
туції. Серед основних причин були такі обставини, як: накопичення досвіду державного 
будівництва в республіці на початку непу, утворення у 1922 р. Союзу РСР і входження до 
його складу УСРР, утворення у складі УСРР у 1924 р. Автономної Молдавської Соціаліс-
тичної Радянської Республіки, зміни в адміністративно-територіальному устрої УСРР. 
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ної політики (1921–1929 рр.). У межах 
цього періоду відбулося багато змін 
у законодавчому регулюванні питань 
державного, господарського та соціаль-
но-культурного будівництва в республі-
ці. Досить активним у цей час було 
і конституційне будівництво в УСРР.

На початку нової економічної полі-
тики в республіці діяла Конституція 
УСРР 1919 р. Вона була прийнята 10 бе-
резня 1919 р. на ІІІ Всеукраїнському 
з’їзді Рад робітничих, селянських і чер-
воноармійських депутатів, який відбув-
ся у м. Харкові. Остаточно перша Кон-
ституція УСРР була затверджена на 
засіданні Всеукраїнського ЦВК 
(ВУЦВК) 14 березня 1919 р. В основу 
Конституції УСРР 1919 р. була покла-
дена Конституція РСФРР 1918 р., що 
є одним зі свідчень значної залежності 
конституційного будівництва в Україні 
від державотворчих процесів у більшо-
вицькій Росії. Конституція УСРР 
1919 р. «базувалась на програмних по-
ложеннях марксистсько-ленінського 
вчення про соціалістичну революцію 
і диктатуру пролетаріату» [1, с. 52]. Ма-
ячними ідеями соціалізму і диктатури 
пролетаріату були пронизані майже усі 
статті цієї Конституції. Так, наприклад, 
в основу побудови нового суспільного 
ладу в Україні Конституція УСРР за-
кладала принцип скасування приватної 
власності на землю і на засоби вироб-
ництва, про що наголошувалося у пер-
шому розділі Конституції «Основні по-
станови». Таких приватних власників, 
як капіталісти і поміщики, Конституція 
у ст. 1 називала «віковими гнобителями 
і експлуататорами» пролетаріату і най-
біднішого селянства [2, с. 60]. Негатив-
ним було ставлення Конституції і до 

інших заможних класів суспільства 
(ст. 2 Конституції). У цій же статті пря-
мо заявлялося, що завданням диктатури 
пролетаріату «є здійснення переходу від 
буржуазного ладу до соціалізму, шля-
хом проведення соціалістичних реформ 
і систематичного продавлення всіх 
контрреволюційних намірів з боку за-
можних класів» [2, с. 60]. Таким чином, 
в основу суспільного і державного ладу 
в УСРР перша радянська Конституція 
України покладала класовий принцип. 
При цьому буде доречним зазначити, 
що зовсім інші завдання ставила перед 
Українською Народною Республікою 
Конституція УНР, прийнята Україн-
ською Центральною Радою 29 квітня 
1918 р. У статті 1 цієї Конституції на-
голошувалося таке: «1. Відновивши 
своє державне право, як Українська На-
родна Республіка, Україна, для кращої 
оборони свого краю, для певнішого за-
безпечення права і охорони вольностей, 
культури і добробуту своїх громадян, 
проголосила себе і нині єсть державою 
суверенною, самостійною і ні від кого 
незалежною» [2, с. 44].

На початку нової економічної полі-
тики норми Конституції УСРР 1919 р. 
виявляли свою дію у різних формах. 
Так, відповідно до Конституції функці-
онували центральні й місцеві органи 
влади і управління. Регулярно склика-
лися Всеукраїнські з’їзди Рад робітни-
чих, селянських та червоноармійських 
депутатів. Згідно ж зі ст. 10 Конституції 
УСРР 1919 р. Всеукраїнський з’їзд Рад 
був вищою владою в УСРР. Як і перед-
бачалося Конституцією, Всеукраїнські 
з’їзди Рад обирали Всеукраїнський Цен-
тральний Виконавчий Комітет, який 
у період між Всеукраїнськими з’їздами 
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Рад був вищою владою в республіці. 
У свою чергу, ВУЦВК обирав членів 
уряду України – Раду Народних Комі-
сарів УСРР. Функціонували на початку 
нової економічної політики також міс-
цеві органи радянської влади, якими 
були, згідно зі ст. 18 Конституції УСРР 
1919 р.: а) Ради робітничих, селянських 
та червоноармійських депутатів (міські 
та сільські), а також обрані ними вико-
навчі комітети (виконкоми); б) З’їзди 
Рад (губернські, повітові і волосні, а та-
кож обрані ними виконавчі комітети 
(виконкоми) [2, с. 63]. Зазначені органи 
місцевої влади формувалися шляхом 
виборів. Тобто були задіяні норми Кон-
ституції УСРР 1919 р., які визначали 
загальні засади виборчого права в Укра-
їні. При цьому у процесі виборів 
обов’язково враховувались норми Кон-
ституції, якими цілі верстви громадян 
УСРР позбавлялись виборчих прав [3]. 
Певною мірою діяли норми розділу 
Конституції УСРР 1919 р. «Декларація 
прав і обов’язків працюючого і експлу-
атуємого народу України», яка надавала 
трудящим «всі права і можливості в об-
ласті громадянського і політичного 
життя» [2, с. 64]. Так, у ст. 32 Консти-
туції наголошувалося, що «УСРР, ви-
знаючи рівні права за працюючими, 
незалежно від їх раси і національності – 
об’являє суперечним основним законам 
республіки... яке б не було пригнічення 
національних меншостей, або обмежен-
ня їх рівноправності» [2, с. 65]. При 
цьому, задля об’єктивності, слід зазна-
чити, що за часів нової економічної по-
літики забезпеченню економічних, по-
літичних, культурних прав і інтересів 
національних меншин в УСРР приді-
лялась значна увага. І це не випадково. 

Станом на середину 1920-х рр. в Укра-
їні із населення республіки, яке налічу-
вало 28 894 742 особи, національні мен-
шини складали 5741 531 особу [4, с. 59]. 
Так, відповідно до мови національних 
меншин відкривалися школи, театри, 
видавалась періодика, підручники, ху-
дожня та інша література [5, с. 9–10]. 
Почали функціонувати особливі націо-
нальні камери народних судів. Судочин-
ство в них здійснювалося мовою націо-
нальних меншин. Це передбачалося 
ст. 18 декретів ВУЦВК і РНК УСРР від 
1 серпня 1923 р. «Про заходи по забез-
печенню рівноправ’я мов і про сприян-
ня розвитку української мови» [6]. Важ-
ливе місце серед заходів щодо забез-
печення прав національних меншин 
займало виділення національних адмі-
ністративно-територіальних одиниць 
(районів, сільських і селищних Рад).

На розвиток положень Конституції 
УСРР 1919 р. про систему державних 
органів УСРР у перші роки нової еко-
номічної політики приймалися норма-
тивні акти, які детально регламентували 
їх діяльність. Так, наприклад, норматив-
ним актом, який стосувався принципо-
вих моментів організації та діяльності 
Всеукраїнського з’їзду Рад, Всеукраїн-
ського ЦВК, Президії ВУЦВК, була по-
станова v Всеукраїнського з’їзду Рад 
(25 лютого – 3 березня 1921 р.) «Про 
радянське будівництво» [7, с. 91]. Нор-
ми постанови «Про радянське будівни-
цтво» за своїм змістом були нормами 
конституційними і тим самим доповню-
вали Конституцію УСРР 1919 р. у час-
тині, що стосувалася центральних орга-
нів влади УСРР. У зв’язку з тим, що 
Конституція УСРР 1919 р. не торкалася 
багатьох, так би мовити, регламентних 
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моментів, тому ці питання регламенту-
вались іншими нормативними актами. 
Так, друга сесія ВУЦВК п’ятого скли-
кання прийняла 8 травня 1921 р. «По-
ложення про Всеукраїнський Централь-
ний Виконавчий Комітет» [8, с. 78–79]. 
Постанова містила низку новацій, які 
доповнювали Конституцію УСРР 
1919 р. і тим самим забезпечували ефек-
тивну роботу сесій ВУЦВК, членів Все-
українського ЦВК. Накопичений досвід 
організації та діяльності ВУЦВК і Пре-
зидії ВУЦВК за перші роки непу був 
законодавчо закріплений у прийнятому 
третьою сесією ВУЦВК восьмого скли-
кання 12 жовтня 1924 р. «Положенні 
про Всеукраїнський Центральний Комі-
тет Рад робітничих, селянських та чер-
воноармійських депутатів (ВУЦВК)». 
У цьому нормативно-правовому акті 
положення Конституції УСРР 1919 р., 
що стосувалися ВУЦВК, набули свого 
логічного розвитку. Норми зазначеного 
«Положення» були конституційними за 
своїм характером.

Таким чином, у перші роки нової еко-
номічної політики діяли як норми Кон-
ституції УСРР 1919 р., так і правові акти, 
прийняті на основі цієї Конституції. 
У той же час деякі норми прийнятої у пе-
ріод так званого «воєнного комунізму» 
Конституції УСРР 1919 р. за часів непу 
дещо розходилися з нормами окремих 
нормативних актів, прийнятих для пра-
вового забезпечення нової економічної 
політики. Як уже зазначалося, Консти-
туція декларувала скасування приватної 
власності не тільки на землю, а й на «всі 
інші засоби виробництва» (ст. 3 Консти-
туції). Прийнятий у 1922 р. в умовах 
непу Цивільний кодекс УСРР поряд із 
державною і кооперативною власністю 

допускав приватну власність. Стаття 54 
Цивільного кодексу УСРР 1922 р. зазна-
чала, що «предметом приватної власнос-
ті можуть бути: не націоналізовані будів-
лі, підприємства торгівлі, промисловос-
ті, що мають найманих працівників не 
більше передбаченої особливими зако-
нами кількості, знаряддя та засоби ви-
робництва, гроші, цінні папери та інші 
цінності, в тому числі золота і срібна 
монета та іноземна валюта; предмети 
хатнього і власного вжитку, товари, які 
продавати законом не заборонено, та всі-
ляке невилучене з приватного обороту 
майно» [9]. Стосовно підприємців-при-
ватників узагальнюючим у період непу 
став термін «непман». Але загалом еко-
номічні позиції непманів через застосу-
вання радянською владою різноманітних 
обмежень як економічного, так і адміні-
стративного характеру, були слабкими 
і безперспективними в умовах пануван-
ня радянського режиму в Україні в роз-
глядуваний період.

Таким чином, у перші роки непу була 
прийнята низка нормативних актів кон-
ституційного характеру, які належало 
відобразити в тексті Конституції. Крім 
того, великі зміни в державному будів-
ництві УСРР відбувалися у зв’язку 
з утворенням у 1922 р. Союзу РСР і вхо-
дженням до його складу Української 
СРР. Ця подія знайшла своє відображен-
ня в Конституції СРСР 1924 р., прийнят-
тя якої потрібно було відобразити і у 
Конституції УСРР. Не могли не вплину-
ти на конституційне будівництво в УСРР 
і такі важливі події, як утворення 
у 1924 р. у складі УСРР Автономної 
Молдавської Соціалістичної Радянської 
Республіки (АМСРР) і проведення на 
початку 1920-х рр. адміністративно-те-
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риторіальної реформи. Тобто питання 
внесення змін до Конституції УСРР 
1919 р. назріло. А тому, керуючись ст. 6 
Конституції УСРР 1919 р., vІІІ Всеукра-
їнський з’їзд Рад, який відбувся у січні 
1924 р., доручив Всеукраїнському ЦВК 
переглянути Конституцію УСРР 1919 р. 
відповідно до Конституції СРСР і надати 
проект оновленої Конституції на затвер-
дження ІХ Всеукраїнського з’їзду Рад 
[10, с. 140]. Такий проект було розробле-
но. 9 травня 1925 р. на засіданні Президії 
ВУЦВК і РНК УСРР було заслухано до-
повідь Наркому юстиції і одночасно 
Прокурора республіки М. О. Скрипника 
про зміни Конституції УСРР 1919 р. 
Було постановлено затвердити проект 
постанови про зміни Конституції, надані 
Конституційною комісією ВУЦВК [11]. 
10 травня ІХ Всеукраїнський з’їзд при-
йняв постанову Рад «Про зміну Консти-
туції Української Соціалістичної Радян-
ської Республіки» [12].

У зазначеній постанові перш за все 
констатувалось, що Конституція УСРР 
1919 р. «на протязі понад 6-річної своєї 
чинності була тим основним законом, 
що на ньому зміцнювалося і розвивало-
ся державне будівництво робітничо-
селянської влади на Україні» [2, с. 79]. 
А потім у постанові наводилися обста-
вини, які вимагали внесення змін до 
Конституції республіки. Ось текст цієї 
частини постанови: «З утворенням Со-
юзу Радянських Соціалістичних Респуб-
лік, перед Українською Соціалістич-
ною Радянською Республікою стоїть 
завдання, зважаючи на артикул 5 Кон-
ституції Союзу РСР, поробити в своїй 
Конституції зміни відповідно до Кон-
ституції Союзу Радянських Соціаліс-
тичних Республік.

Так само, з розв’язанням низки ре-
волюційних завдань, що намічено було 
Конституцією до негайного виконання, 
з установленням УСРР низки основних 
законів у царині державного радянсько-
го будівництва та національно-культур-
ного життя, з утворенням у складі УСРР 
Автономної Молдавської Соціалістич-
ної Радянської Республіки і з переходом 
на 3-ступеневу систему управління, на-
спіла потреба проробити відповідні змі-
ни в чинній Конституції УСРР» [2, 
с. 79]. Керуючись зазначеним, ІХ Все-
український з’їзд Рад постановив дору-
чити Всеукраїнському ЦВК підготувати 
до чергового Х Всеукраїнського з’їзду 
Рад проект нової Конституції УСРР, до 
виконання цього відповідального за-
вдання затвердив низку змін до Консти-
туції УСРР 1919 р.

Перш за все з’їзд вніс суттєві зміни 
до ст. 6 Конституції з метою приведення 
її до Конституції СРСР 1924 р. Вхо-
дження УСРР до складу Союзу РСР зна-
йшло своє відображення і в інших стат-
тях Конституції УСРР. Так, у ст. 8 тепер 
вказувалось, що взаємовідносини між 
найвищими органами УСРР і СРСР, 
а також взаємовідносини між централь-
ними органами УСРР і центральними 
органами Союзу РСР встановлювалися 
Конституцією СРСР. Стаття 14 Консти-
туції УСРР у новій редакції визначала 
структуру РНК УСРР і положення упо-
вноважених загальносоюзних наркома-
тів при уряді УСРР. У статті 4 Консти-
туції УСРР нової редакції закріплюва-
лось входження до складу УСРР 
АМСРР. У статті 18 Конституції в ре-
дакції 1925 р. знайшла своє закріплен-
ня адміністративно-територіальна ре-
форма, проведена в республіці, зокре-
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ма, у зв’язку з ліквідацією губерній 
і переходом на 3-ступеневу систему 
управління.

ІХ Всеукраїнський з’їзд Рад заслухав 
доповідь про Конституцію АМСРР, 
схвалену І Всемолдавським з’їздом Рад, 
і постановив затвердити цю Конститу-
цію [13, с. 32].

Внесення ІХ Всеукраїнським з’їздом 
Рад до Конституції УСРР 1919 р., без-
перечно, важливих і невідкладних змін 
не знімало, однак, із порядку денного 
питання про необхідність прийняття 
нової Конституції УСРР. Тому ІХ Все-
український з’їзд Рад, як уже зазнача-
лося, визнав за потрібне повністю пере-
робити до Х Всеукраїнського з’їзду Рад 
Конституцію республіки. При цьому 
М. О. Скрипник у доповіді на з’їзді про 
Конституцію УСРР підкреслив, що про-
ект нової Конституції УСРР слід 
обов’язково винести на «широке обго-
ворення всіма нашими Радами, на всіх 
окружних, районних з’їздах, у всіх ро-
бітничих і селянських організаціях». 
«Це, – продовжував доповідач, – зро-
бить Конституцію результатом спільних 
думок наших широких робітничих і се-
лянських мас» [14, с. 379]. Такий підхід 
до обговорення проекту Конституції не 
втратив актуальності і в наш час.

Але складна і тривала робота зі ство-
рення проекту нової Конституції УСРР 
до Х Всеукраїнського з’їзду Рад, який 
мав бути скликаний у травні 1927 р., так 
і не була завершена. Секретар ВУЦВК 
А. І. Буценко пояснював це тим, що 
уряд України визнав за потрібне про-
вести широке обговорення розроблено-
го Наркоматом юстиції УСРР проекту 
нової Конституції УСРР місцевими ор-
ганами влади, але на момент відкриття 

Х Всеукраїнського з’їзду Рад «відгуки 
і пропозиції з місць не були отримані 
у достатній кількості» [15, с. 10]. Крім 
того, є свідчення, що проект нової Кон-
ституції УСРР нижче окружних викон-
комів не надсилався. Як зазначалося 
в літературі, «свідчень про те, що про-
ект Конституції широко обговорювався 
на підприємствах і в селах, немає» [16, 
с. 28]. Тому самі зауваження на проект 
Конституції УСРР, за словами ю. Ма-
зуренка, «мали характер бюрократичної 
роботи», і у своїй більшості мали редак-
ційний, а не принциповий характер [16, 
с. 28]. Тому не випадково Х Всеукраїн-
ський з’їзд Рад, заслухавши 13 квітня 
1927 р. інформацію Секретаря ВУЦВК 
А. І. Буценка про проект Конституції 
УСРР, постановив «доручити черговій 
сесії Всеукраїнського Центрального Ви-
конавчого Комітету затвердити нову 
редакцію Конституції УСРР і подати її 
на остаточне затвердження ХІ Всеукра-
їнського з’їзду Рад» [10, с. 199].

На виконання постанови Х Всеукра-
їнського з’їзду Рад Конституційна комі-
сія ВУЦВК створила для попередньої 
розробки проекту нової Конституції 
УСРР підкомісію у складі Голови під-
комісії і членів – представників від ЦК 
КП(б)У, ВУЦВК, РНК УСРР, Наркомату 
юстиції УСРР [1, с. 103]. 23 березня 
1929 р. відбулося розширене засідання 
Конституційної комісії ВУЦВК, на яко-
му ґрунтовно розглядався проект Кон-
ституції УСРР, розроблений зазначеною 
підкомісією. Конституційна комісія 
прийняла за основу проект нової Кон-
ституції УСРР і обрала редакційну ко-
місію з тим, щоб та здійснила остаточне 
редагування проекту Конституції УСРР. 
Остаточно проект нової Конституції 
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УСРР був схвалений Президією ВУЦВК 
напередодні відкриття чергового ХІ 
Всеукраїнського з’їзду Рад.

15 травня 1929 р. ХІ Всеукраїнський 
з’їзд Рад після всебічного обговорення 
доповіді про проект нової Конституції 
УСРР і роботи комісії з підготовки ре-
золюції про прийняття Конституції за-
твердив Конституцію Української СРР 
1929 р. Вона складалася з п’яти розді-
лів: 1) «Загальні засади»; 2) «Організа-
ція радянської влади»; 3) «Про виборчі 
права»; 4) «Про бюджет Української 
СРР»; 5) «Про Герб, Прапор і столицю 
Української СРР».

В основі Конституції УСРР 1929 р., 
як до цього в Конституції УСРР 1919 р., 
була утопічна концепція марксизму-ле-
нінізму про диктатуру пролетаріату 
і відторгнення приватної власності на 
засоби виробництва і основні природні 
багатства. Так, на початку першого роз-
ділу Конституції проголошувалося, що 
«ця Конституція визначає основні за-
вдання та форми організації диктатури 
пролетаріату, що ставить перед собою 
за мету остаточно подолати буржуазію, 
знищити експлуатацію людини люди-
ною та здійснити комунізм, коли не буде 
ні поділу на класи, ні державної влади» 
[2, с. 86]. А тому ст. 1 Конституції на-
голошувала, що «Українська Республіка 
є соціалістична держава робітників та 
селян. Вся влада в межах Української 
Соціалістичної Радянської Республіки 
належить Радам робітничих, селян-
ських та червоноармійських депутатів» 
[2, с. 86]. Економічну основу цієї дер-
жави Конституція УСРР 1929 р. визна-
чала у ст. 4 таким чином: «4. Вся земля, 
надра, ліси і води, а також фабрики, за-
води, банки, залізничний, водний та по-

вітряний транспорт і засоби зв’язку 
є соціалістичною державною власністю 
на підставах, визначених законодав-
ством Союзу Радянських Соціалістич-
них Республік і Української Соціаліс-
тичної Радянської Республіки. Зовніш-
ня торгівля визнається державною 
монополією» [2, с. 87]. Слід зазначити, 
що у цитованій статті на першому місці 
стоїть законодавство Союзу РСР. Це 
зовсім не випадково. На момент при-
йняття нової Конституції УСРР Україн-
ська СРР входила до складу Союзу 
РСР – союзної держави. Цей факт знай-
шов своє відображення і у ст. 3 Консти-
туції УСРР 1929 р. В ній, зокрема, зазна-
чалося, що Українська СРР входить до 
складу СРСР «як суверенна держава 
і зберігає за собою право вільного ви-
ходу з Союзу». У зв’язку з цим доречним 
буде підкреслити, що на той час механіз-
му виходу союзної республіки зі складу 
СРСР не існувало в природі, а тому пра-
во виходу залишалося фікцією. Крім 
того, у ч. 2 зазначеної статті вказувалось, 
що суверенітет УСРР обмежений лише 
в межах, зазначених у Конституції Со-
юзу РСР, і лише в предметах, що їх від-
несено до компетенції СРСР, і що «поза 
цими межами Українська Соціалістична 
Радянська Республіка здійснює свою 
державну владу самостійно» [2, с. 86]. 
Якщо врахувати, що Конституція СРСР 
1924 р. на найвищому рівні закріплюва-
ла принцип верховенства загальносоюз-
них органів влади і управління та загаль-
носоюзного законодавства у найголов-
ніших галузях права, то, як слушно 
зауважував О. М. Мироненко, все це 
перетворювало проголошений у Консти-
туції УСРР 1929 р. суверенітет «на по-
літичний міф» [17, с. 40].
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У першому розділі Конституції 
УСРР 1929 р. перелічувалися політичні 
права для трудящих. У той же час Кон-
ституція позбавляла права обирати 
і бути обраними до державних органів 
цілу низку категорій громадян України, 
про що говорилося у ст. 67 Конституції. 
Тобто класовий підхід був притаманний 
нормам Конституції, які визначали пра-
вове становище населення республіки. 
Враховуючи плідний досвід попередніх 
років у забезпеченні прав і інтересів 
національних меншин, які проживали 
на території УСРР, Конституція напо-
лягала на неприпустимості обмеження 
прав і свобод національних меншин, що 
тут мешкали, надавала їм усім можли-
вість користуватися рідною мовою, 
а також право створювати національні 
адміністративно-територіальні одиниці. 
Останнє право реально було реалізова-
но на практиці. Так, робота по націо-
нальному районуванню була завершена 
на початку 1931 р. На цей час в УСРР 
національних районів нараховувалося 
25 [18, с. 69]. Національних сільрад на-
раховувалося 995, національних селищ-
них Рад – 89 [19, с. 123]. Конституція 

УСРР 1929 р. містила також норми про 
входження до складу УСРР Автономної 
Молдавської Соціалістичної Радянської 
Республіки.

Конституція ретельно регламенту-
вала організацію та правове становище 
центральних і місцевих органів влади 
управління. До центральних органів 
Конституція відносила Всеукраїнський 
з’їзд Рад, Всеукраїнський ЦВК, Пре-
зидію ВУЦВК та Раднарком УСРР. До 
місцевих органів Основний Закон 
УСРР відносив окружні і районні 
з’їзди Рад робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів та їх ви-
конавчі комітети.

Завершувалась Конституція ст. 82, 
в якій зазначалося, що столицею Укра-
їнської СРР є місто Харків.

Конституція УСРР 1929 р. припини-
ла свою дію з прийняттям у 1937 р. но-
вої Конституції УРСР Надзвичайним 
ХІv з’їздом Рад УРСР.

Таким чином, у період нової еконо-
мічної політики в Україні відбувався 
активний процес конституційного бу-
дівництва, у ході якого був накопичений 
чималий досвід у цій сфері.
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гончаренко В. конституционное строительство в украине в период новой эконо-
мической политики (1921–1929 гг.)

В статье анализируются нормы Конституции УССР 1919 г., которая действовала до 
середины 1920-х гг., установлены причины, обусловившие необходимость внесения из-
менений в эту Конституцию. Среди основных причин были следующие: накопление 
опыта государственного строительства в республике в начале нэпа, образование в 1922 г. 
Союза ССР и вхождение в его состав УССР, образование в составе УССР Автономной 
Молдавской Социалистической Советской Республики, изменения в административно-
территориальном устройстве УССР. Освещен процесс подготовки проекта новой Консти-
туции УССР, выявлены причины отсрочки принятия новой Конституции УССР в 1927 г. 
Проанализированы основные положения принятой ХІ Всеукраинским съездом Советов 
в 1929 г. новой Конституции УССР.

Ключевые слова: новая экономическая политика, Конституция УССР 1919 г., Консти-
туция УССР в редакции 1925 г., Конституция УССР 1929 г., конституционный процесс 
в Украине.

Goncharenko V. Constitutional Construction in Ukraine during the New Economic 
Policy (1921–1929)

history of State and Law of Ukraine is rich in important events. Powerful experience is saved 
up in the country in the field of the constitutional construction. The unique document is consti-
tution of orlik 1710 which was an outstanding monument to the Ukrainian political and legal 
thought. The constitution of UNR was adopted by the Ukrainian central Rada on april 29, 1918 
and provided creation in Ukraine of the parliamentary republic. considerable constitutional 
experience was saved up also Soviet period which research allows to receive additional argu-
ments in favor of a conclusion about hopelessness of functioning of the Soviet model of the 
power in the country.

Researchers allocate the state and the right in the period of new economic policy (1921–1929) 
during the independent period in the history of the Soviet Ukraine. Within this period there were 
many changes in legislative regulation of questions of the state, economic and welfare construc-
tion. at this time also the constitutional construction in the Ukrainian Socialist Soviet Republic 
(UkrSSR) was rather active.
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at the beginning of new economic policy in the republic the constitution of UkrSSR of 1919 
worked. It was accepted on March 10, 1919 by the III all-Ukrainian congress of councils of 
working, country and Red army deputies which took place in the city of kharkov. Finally the 
first constitution of USSR was approved at a meeting of the all-Ukrainian cec (vUTsIk) on 
March 14, 1919. The constitution of RSFSR was 1918 the basis for the constitution of UkrSSR 
that is one more of certificates of a complete dependence of the constitutional construction in 
Ukraine from such construction in bolshevstsky Russia.

almost all articles of the constitution of UkrSSR of 1919 were penetrated by utopian ideas 
of socialism and dictatorship of the proletariat. So, for example, in a basis of creation of a new 
social order in Ukraine this constitution underlay the principle of elimination of a private prop-
erty on the earth and on means of production about what it was told in the first section of the 
constitution «Main beginnings». Such private owners as capitalists and landowners, the con-
stitution in article 1 called «immemorial oppressors and exploiters» of the proletariat and the 
poorest peasantry. The attitude of the constitution and towards representatives of other prosper-
ous sectors of society was negative. In article 2 of the constitution it was unambiguously declared 
that «implementation of transition from a bourgeois system by socialism by carrying out social-
ist reforms and systematic suppression of all counterrevolutionary intentions from prosperous 
classes» is a task of dictatorship of the proletariat. Thus, in a basis of a social and political 
system in UkrSSR the first Soviet constitution of Ukraine put the class principle which contra-
dicted universal values.

For development of provisions of the constitution of USSR of 1919 about system of govern-
ment bodies of UkrSSR in the first years of new economic policy a number of the regulations 
which were in details regulating their organization and activity was adopted. So, for example, 
the resolution v of all-Ukrainian congress of councils of March 1, 1921 «about the Soviet 
construction» was the statutory act which concerned the basic moments of construction and 
competence of all-Ukrainian congress of councils, of vUTsvk, Presidium of vUTsvk. That 
is in the first years of new economic policy regulations of the constitutional character which 
provisions should be reflected in the constitution of UkrSSR were adopted. besides, consider-
able changes in the state construction of the republic happened in connection with formation in 
1922 of UkrSSR and entry into its structure the Ukrainian Soviet Socialist Republic. This event 
was fixed in the constitution of the UkrSSR 1924 which acceptance demanded display and in 
the constitution of UkrSSR. couldn’t but affect the constitutional construction in UkrSSR such 
important events, as formation in 1924 the autonomous Moldavian Socialist Soviet Republic 
with its inclusion in structure of UkrSSR, and also carrying out in the early twenties in Ukraine 
of administrative-territorial reform. Therefore the question of modification of the constitution 
of UkrSSR ripened. Its decision was carried out by the X all-Ukrainian congress of councils 
in May, 1925 which adopted the resolution «about change of the constitution of the Ukrainian 
Socialist Soviet Republic». however modification of the constitution of UkrSSR of 1919 was 
insufficiently. It was required to develop and adopt the new constitution of UkrSSR which would 
reflect all changes which happened in Ukraine in a social, political and legal order in the period 
of new economic policy more fully.

This gap was filled with ХІ all-Ukrainian congress of councils which adopted the new 
constitution of USSR on May 15, 1929.

This constitution stopped the action because of adoption of the new constitution Ukrainian 
the Soviet Socialist Republic by thy extraordinary XIv congress of councils in 1937.

Keywords: New economic Policy, the constitution of the UkrSSR 1919, the constitution of 
the USSR in the wording of the 1925, the constitution of the UkrSSR 1929, the constitutional 
process in Ukraine.
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Поняття правової системи займає 
особливе місце в порівняльному право-
знавстві й у юридичній науці в цілому. 
Відомі вислови, коли порівняльне пра-
вознавство визначається як специфічна 
теорія правових систем світу в їх по-
рівнянні [1, c. 15]. При цьому поняття 
правової системи виступає не тільки 
основним поняттям компаративістики 
[2, c. 23], а й набуває характеристики 
комплексної категорії, що дає можли-
вість аналізувати юридичну реальність 
у цілому, а не окремі її компоненти [3, 

c. 3], використовується інтенсивно й ба-
гатогранно, являючи собою неоднознач-
не й багатофункціональне явище, що 
належить, як і інші підсистеми універ-
сальної соціальної системи в цілому, до 
складноорганізованих утворень [3, c. 6].

Інтерес юридичної науки до питань, 
пов’язаних із виявленням закономірнос-
тей формування, розвитку та функціо-
нування правових систем, не згасає, 
незважаючи на значну кількість дослі-
джень у цій галузі юридичних знань. 
Значною мірою це зумовлено динаміч-
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У статті проаналізовано основні положення теорії систем із метою їх застосування для 
більш глибокого розкриття природи правової системи. Автор звертається до з’ясування 
взаємозв’язку між правовою системою і суспільством. Наведено такі характеристики 
правової системи, як її символічність, відкритість до взаємодії із навколишнім середови-
щем, поширеність на певний соціальний простір, який необов’язково повинен мати тери-
торіальну прив’язку.
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ністю самої правової системи, а також 
надзвичайною широтою підходів до 
розуміння цієї категорії. Проте залиши-
тись осторонь дискусії про поняття пра-
вової системи, її ознаки і елементи 
складно ще й тому, що «право для люд-
ського суспільства, в духовному відно-
шенні, є майже тим самим, що й повітря 
для людини – у фізичному. Як людина, 
що досягла більш високого ступеня сві-
домості, прагне ближче познайомитися 
із оточуючим її середовищем, власти-
востями й умовами атмосфери, в якій 
вона живе, так і суспільство не може 
дивитися із байдужістю на такі явища 
і умови свого життя, як право» [4, c. 1]. 
Тому найбільш фундаментальне питан-
ня правової теорії полягає в тому, що 
являє собою правова система [5, p. 3]?

Вагомий внесок у розробку загаль-
ної теорії систем і використання сис-
темного методу в юридичній науці зро-
били як вітчизняні, так і зарубіжні на-
уковці, серед яких особливо слід 
відзначити наукові розробки С. Алексє-
єва, В. Бабкіна, Ж.-Л. Бержеля, Р. Даві-
да, В. Журавського, О. Зайчука, А. Зай-
ця, Ж. Карбоньє, М. Козюбри, А. Коло-
дія, В. Копєйчикова, О. Копиленка, 
X. Кьотца, Р. Леже, Л. Луць, С. Макси-
мова, М. Марченка, Н. Оніщенко, 
В. Опришка, П. Рабіновича, В. Речиць-
кого, А. Саїдова, ю. Тихомирова, 
ю. шемшученка, К. Цвайгерта та ін. На 
особливу увагу заслуговує фундамен-
тальне 5-томне видання з проблем пра-
вової системи за загальною редакцією 
М. В. Цвіка і О. В. Петришина [6].

У той же час, незважаючи на увагу, 
яка приділяється розкриттю змісту по-
няття «правова система» й щільності 
його використання в різноманітних на-

укових текстах, низка питань залиша-
ється без відповідей. Серед них – пи-
тання щодо того, підсистемою якої 
більш глобальної системи виступає 
правова система – держави чи суспіль-
ства? Відповідь на нього – основна мета 
цієї статті.

Слід зауважити, що в юридичній 
літературі правова система переважно 
визначається через зв’язок із державою 
[7, c. 4], зокрема, як категорія, що на-
дає «багатовимірне відображення пра-
вової дійсності конкретної держави на 
її ідеологічному, нормативному, інсти-
туційному й соціально-економічному 
рівнях» [8, c. 282]. Більшість дослідни-
ків дотримуються тієї точки зору, що 
правова система є сукупністю юридич-
них засобів, якими оперує держава, як 
основний носій публічної влади, здій-
снюючи нормативний вплив на сус-
пільні відносини [9, c. 232], навіть тоді, 
коли формально використовується ка-
тегорія «правова система суспільства» 
[10, c. 3], адже у будь-якому разі під-
креслюється, що йдеться про держав-
но-організоване суспільство [3, c. 9]. 
Проявом цього є, зокрема, й той факт, 
що до кінця ХХ ст. поняття «правова 
система» переважно використовувало-
ся для характеристики правових явищ, 
засобів і процесів, які існують усере-
дині конкретної держави або є харак-
терними для певної групи країн.

За основу характеристики правової 
системи в межах такого підходу береть-
ся територіальна ознака, або, як зазна-
чають окремі автори, «територіальний 
розподіл правової реальності на різні 
правові утворення – правові системи, 
які існують у межах окремих держав 
(національні правові системи) і регіонів 
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(інтеграційні правові системи), а також 
у міждержавному масштабі (міжнарод-
на правова система)» [11, c. 11].

Однак, як видається, така позиція, 
згідно із якою обумовленість функціо-
нування правової системи її функціону-
ванням у межах державної системи як 
її підсистеми, є далеко неочевидною. 
У свою чергу, відповідь на поставлене 
питання має вирішальне значення для 
розуміння природи самої правової сис-
теми, її структури і закономірностей 
розвитку. Знаходження такої відповіді 
потребує виходу за межі тільки юридич-
них знань і звернення до теорії систем.

У нашому повсякденному житті ми 
говоримо про системи в різних контек-
стах – Сонячна система, система комп-
лексних чисел, комп’ютерні системи, 
капіталістична система, бюрократична 
система, система освіти тощо. Визна-
чальними у понятті «система» є «взає-
мозалежні групи, які регулярно взаємо-
діють і становлять елементи єдиного 
цілого». Вважається, що ідея систем 
походить ще від мислителів Давньої 
Греції, які вважали, що ціле (як при-
клад, організм) являє собою щось біль-
ше, аніж проста суму його частин. По-
рівняння із організмом стало пошире-
ною метафорою для соціальних систем 
(відомим є називання церкви «тілом 
Христа», Томас Гоббс використав мета-
фору, в якій відповідний організм навіть 
здобув ім’я – Левіафан, тощо). Біль-
шість, якщо не всі, ранні концепції роз-
глядали як системи самодостатні й, від-
повідно, замкнені.

Подальший розвиток теорії систем 
пов’язаний із конвергенцією ідей, які 
походять із таких наук, як біологія, сис-
темна інженерія, кібернетика, соціоло-

гія. Біологія, з її еволюційним акцентом, 
сприяла ідеї ієрархічності серед живих 
систем, а також усередині них самих. 
Системній інженерії людство завдячує 
появою підходу «жорстких систем», 
який базується на досвіді розробки 
озброєння і логістичних систем під час 
Другої світової війни. Кібернетикою 
було введено ідею контролю в системах 
шляхом отримання зворотної інформа-
ції. Імена найбільш відомих науковців, 
які долучилися до формування теорії 
систем, від біології – фон Берталанфі, 
від системної інженерії – RaND corpo-
ration («Research aND Development»), 
американський аналітичний центр, за-
снований у 1948 р., від кібернетики – 
Норберт Вейнер і від соціології – 
Т. Парсонс.

У цілому «системний підхід базуєть-
ся на фундаментальному принципі, від-
повідно до якого всі прояви людського 
світу мають бути пов’язані один із од-
ним в єдину велику раціональну схему» 
[12, p. 213]. Це, у свою чергу, зумовлює 
характеристику будь-якої системи через 
такі ознаки: 1) система складається 
з основних, а також із змінюваних еле-
ментів, властивостей тощо; 2) такі еле-
менти є пов’язаними тим, що здобуває 
назву зв’язків, кореляцій, взаємовідно-
син, комунікації тощо; 3) такі зв’язки, 
зазвичай, мають невипадковий, законо-
мірний характер, що забезпечує утво-
рення певної структури із відповідним 
підпорядкуванням і певним ступенем 
ентропії, який є нижчим за максималь-
но можливий рівень (або негаетропії); 
4) система існує в фізичному просторі, 
хоча межі такого простору не можуть 
бути точно визначені; 5) усі системи 
є онтологічно відкритими, оскільки не-
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має жодної системи, яка б була повніс-
тю закритою зовні й не перебувала 
у взаємному обміні з навколишнім се-
редовищем. Системи є закритими тіль-
ки в разі їх розгляду як логічних оди-
ниць із метою кращого розуміння їх 
внутрішньої природи.

Якщо ми характеризуємо соціальну 
систему, то маємо додавати принаймні 
ще дві характеристики:

– основною операцією, яка визначає 
особливість цієї системи й забезпечує її 
цілісність, є комунікація;

– наявність інституціональних про-
явів, завдяки чому забезпечується ста-
більність відносин у часі й просторі 
[13, p. 112].

На сучасному етапі розвитку теорії 
соціальних систем особлива увага при-
діляється розкриттю важливості комп-
лексної комунікації між акторами такої 
системи. У результаті, соціальні систе-
ми володіють унікальними властивос-
тями, яких не мають інші складні сис-
теми у природі: 1) у природному світі 
складні системи являють собою обме-
жені фізичні системи, що мають висо-
кий ступінь інтеграції й візуально 
(об’єктивно, фізично) пов’язані між со-
бою елементи. У соціальному світі 
складно визначити межу соціальної 
системи. Соціальні системи у зв’язку із 
цим є більш відкритими, ніж інші 
складні системи; 2) у соціальних систе-
мах взаємодія (взаємозв’язок) між еле-
ментами такої системи не є фізично ви-
димою, як це відбувається у природних 
системах. Для прикладу, взаємодія між 
індивідами, яка супроводжується пере-
дачею певної інформації, є набагато 
більш складною, аніж операції взаємо-
дії у природному світі [14, p. 45].

Усі соціальні системи можуть бути 
поділені на дві великі групи – уніфіко-
вані системи і дисперсні. Уніфікованою 
є система, де: 1) обирається (або при-
значається) єдиний центр влади, який 
представляє всіх інших учасників від-
носин у межах цієї системи і здійснює 
динамічне управління системою; 
2) владні повноваження такого центру 
поширюються на всі цілі такої системи. 
Ці системи є закритими з організаційної 
точки зору із чітко визначеними цілями. 
Основною перевагою такої системи 
є те, що членство в ній дає усвідомлен-
ня унітарного та солідарного характеру 
системи, а отже, розуміння своєї мож-
ливості вимагати частину тих переваг, 
які дає система. У разі суперечності між 
індивідуальною, регіональною чи ін-
шим типом ідентичності, з одного боку, 
й солідарністю членів системи – з дру-
гого, як правило, пріоритет має остання. 
Класичним прикладом уніфікованої 
системи є держава.

До напівуніфікованих систем вхо-
дять інші суверенні системи з їх влас-
ними економічними й культурними 
особливостями, які відчувають доціль-
ність інтеграції інтересів на більш ви-
сокому рівні, а тому виникає потреба 
у виробленні спільних унітарних і ком-
пенсаційних інститутів. Приклад на-
півуніфікованої системи – європей-
ський Союз.

Дисперсійні системи (їх іноді нази-
вають псевдосистемами) – це системи, 
в яких: 1) немає єдиного владного 
суб’єкта, який би відповідав за суверен-
ну незалежність системи; 2) відповідно, 
компоненти субсистеми намагаються 
виробити свої власні переваги для сво-
їх членів [13, p. 114].



Лук’янов Д. Правова система як предмет порівняльно-правових досліджень…

31Вісник Національної академії правових наук України № 2 (81) 2015

Як вважають дослідники, планета 
Земля являє собою дисперсійну систе-
му, в якій у разі виникнення конфлікту 
між ідентичністю й солідарністю пере-
вагу буде надано першій. Це може по-
яснити прагнення до автономізації 
й незалежності, з одного боку, й гло-
бальну тенденцію до зближення, яка 
підтримується на міжнародному рів-
ні, – з другого. Результатом є постійно 
присутня напруженість, що існує між 
двома різноспрямованими силами, – 
дезінтеграційною й інтегративною, що 
можуть бути присутні в будь-якій сис-
темі [15, p. 67].

Для характеристики правової систе-
ми з точки зору теорії систем потрібно 
зупинитися ще на одному моменті. Те-
орія систем особливо підкреслює таку 
важливу характеристику людської сві-
домості, як її здатність розрізняти два 
види реальності. Перша – це реальність 
повсякденного життя. Друга реальність 
є символічною [15, p. 89]. Людей 
у зв’язку із цим іноді навіть називають 
«створюючими символи тваринами, які 
сприймають і осмислюють реальність 
за допомогою символів, що ними ж і 
створюються» [16, p. 43].

Символічна реальність порівняно 
нещодавно стала досліджуватися у віт-
чизняній науці. Так, В. Речицький ви-
значає її як простір людської свідомос-
ті, в якому всі явища навколишньої 
дійсності виступають як образи, знаки 
та символи, за допомогою яких людина 
організовує свою активність та за по-
середництвом яких здійснюється взає-
модія з іншими людьми [17, с. 71].

С. Максимов відзначає, що правова 
реальність не являє собою будь-яку суб-
станціональну частину реальності, а є 

лише способом організації та інтерпре-
тації певних аспектів соціального жит-
тя людини [18, с. 148].

Правова система є символічною сис-
темою, яка кореспондує реальності від-
повідного суспільства настільки близь-
ко, що є практично невіддільною від 
нього. юридична наука при вивченні 
цієї символічної системи може мати від-
правною засадою те, що правова систе-
ма репрезентує життя відповідного сус-
пільства або аспект міжнародних від-
носин, та розглядати правову систему 
як незалежну символічну систему зі 
своєю власною логікою, ізольовано від 
соціальних явищ, які лежать в її основі 
[19, p. 12].

Правова система є такою, що скла-
дається з юридичних понять і зв’язків 
між ними, в яких в абстрагованій формі 
відображено певні аспекти реального 
світу. юридичні поняття відображають 
юридичне значення фактів реального 
світу, зв’язки між юридичними понят-
тями – юридичну значущість зв’язків 
між такими фактами. Основною пере-
думовою цього виступає здатність лю-
дей до абстрагування. При цьому лінг-
вістичні чи інші символи, за допомогою 
яких позначено факти реального світу, 
не є визначеними абсолютно уніфікова-
но, назавжди й повністю логічно. Сим-
воли залежать від консенсусу або зви-
чайної практики, прийнятої серед лю-
дей або націй. Крім того, вони не 
існують постійно й незмінно. Символи, 
за допомогою яких позначено певний 
аспект реальності, можуть розрізнятися 
в різні історичні епохи або в різних сус-
пільствах та змінюватися із плином 
часу. Хоча правова система формується 
шляхом абстрагування певних аспектів 
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реального світу, як знакова система вона 
існує незалежно від цього світу. Діалог, 
що постійно триває між правом і реаль-
ністю, є, інакше кажучи, взаємодією 
правової системи і суспільства. Правова 
система формується як результат по-
стійного кумулятивного впливу суспіль-
ства на право, і навпаки, правова систе-
ма здійснює кумулятивний вплив на 
суспільство. Право може відігравати 
роль виразного й ефективного механіз-
му самоорганізації суспільства. У різно-
манітних процесах, до яких залучено 
право, таких як процеси соціальних 
змін, підтримання соціального порядку, 
вирішення конфліктів, складна й різно-
манітна соціальна реальність представ-
лена відповідними відносинами в ме-
жах правової системи. У такій формі їх 
може бути чітко усвідомлено людьми, 
до яких їх адресовано. Саме тому сус-
пільство створює таку субсистему, як 
правова система, що являє собою певну 
самоорганізовану систему [16, p. 73].

Усі соціальні системи становлять час-
тину суспільства. Суспільство, у свою 
чергу, є мультисистемою, що включає 
в себе економічну, політичну, правову, 
культурну та інші підсистеми. Відповід-
но, правова система є частиною суспіль-
ства й існує в суспільстві. За висловом 
Б. Таманаги, «право є дзеркалом суспіль-
ства, яке функціонує для підтримання 
соціального порядку» [19, p. 15].

Право, таким чином, є відображен-
ням суспільства. Залежно від тієї чи 
іншої політичної системи, від конкрет-
ної країни або навіть епохи розвитку 
правові системи розрізняються за свої-
ми основними принципами, поняттями 
і юридичними категоріями, за своєю 

будовою, застосуванням і цільовим при-
значенням своїх норм» [20, c. 11]. Тому 
такі заголовки, як «право і суспільство», 
не слід сприймати як такі, що познача-
ють два незалежних один від одного 
об’єкти. Правова система, як ми вже 
зазначали, є підсистемою соціальної 
системи. Відповідно, суспільство ви-
ступає не просто середовищем, зовніш-
нім до правової системи. Суспільство 
являє собою щось більше, оскільки 
включає в себе операції самої правової 
системи [21, p. 213].

І ще одне важливе для розуміння 
правової системи з точки зору теорії 
систем зауваження. Соціальна система 
завжди асоціюється з певним просто-
ром, але цей простір необов’язково 
означає певну фіксовану територію. Ви-
значальним стає усвідомлення акторів 
відповідної соціальної системи своєї 
належності до неї, своєї ідентичності. 
У соціальній системі діють певні нор-
мативні елементи, які базуються на ле-
гітимних підставах зайняття відповід-
ного соціального простору (ще раз під-
креслимо – необов’язково такий простір 
має територіальну прив’язку). Моделі 
й типи легітимації можуть бути різни-
ми. У свою чергу, почуття такої ідентич-
ності в межах певної соціальної систе-
ми може знаходити вияв у практичній 
і дискурсивній свідомості, однак 
необов’язково презюмує «ціннісний 
консенсус». Особа може усвідомлювати 
свою належність до певної соціальної 
системи, але не вважати це правильним 
або бажаним для неї. Саме тому тенден-
ція, коли національна держава розгля-
дається як «типова» форма суспільства, 
дуже збіднює методологію розкриття 
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природи усіх субсистем, які існують 
у межах такого суспільства, у тому чис-
лі правової системи [13, p. 164–165].

На користь того, що правова систе-
ма не є прив’язаною до держави, гово-
рить і факт існування правових систем 
як усередині окремих держав, так і тих, 
що мають наддержавний характер. На-
ведений факт було визнано ще Р. Даві-
дом, який зазначав, що правові системи 
можуть мати і недержавні спільноти, 
і міжнародне співтовариство. Це під-
штовхує вчених до того, щоб говорити 
про правову систему як таку, що 
об’єктивно склалася та є історично обу-
мовленою сукупністю взаємопов’язаних 
правових явищ і інститутів не тільки 
конкретної держави (або об’єднаного 
в державу суспільства), а й інших утво-
рень, що присутні в сучасному світі. 
Також не слід забувати про існування 
релігійних правових систем, які мають 
наднаціональний характер та величезну 
специфіку, яка залишається малодослі-
дженою у вітчизняній правовій науці.

Отже, на наш погляд, у найбільш за-
гальному вигляді правову систему 
можна визначити, як сформовану під 
впливом об’єктивних закономірностей 
розвитку певного суспільства сукуп-
ність всіх його правових явищ, які пере-
бувають у стійких зв’язках між собою 
та з іншими соціальними системами.

Теорія систем дозволяє навести 
таку характеристику правової систе-
ми: 1) вона є складною соціальною 

системою; 2) зв’язки між елементами 
правової системи мають невипадко-
вий, закономірний характер, що забез-
печує утворення певної структури 
з відповідним підпорядкуванням, од-
нак не виключає певного ступеня ен-
тропії (невизначеності, невпорядкова-
ності); 3) є онтологічно відкритою, 
тобто перебуває у постійному взаєм-
ному обміні з навколишнім середови-
щем; 4) основною операцією, яка ви-
значає особливість цієї системи й за-
безпечує її цілісність, є комунікація 
між її акторами; 5) наявність інститу-
ціональних проявів, завдяки чому за-
безпечується стабільність відносин 
у часі й просторі; 6) не є уніфікова-
ною, на відміну від держави, у право-
вій системі відсутній єдиний центр 
влади, який представляє всіх інших 
учасників відносин, здійснює дина-
мічне управління системою із поши-
ренням владних повноважень такого 
центру на всі цілі, які ставить собі така 
система; 7) являє собою символічну 
систему, яка кореспондує реальності 
відповідного суспільства настільки 
близько, що є практично невіддільною 
від нього; 8) завжди асоціюється з пев-
ним простором, але цей простір 
необов’язково означає певну фіксова-
ну територію і необов’язково конт-
ролюється державою. Визначальним 
стає усвідомлення акторів відповідної 
соціальної системи своєї належності 
до неї, своєї ідентичності.
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лукьянов д. Правовая система как предмет сравнительно-правовых исследова-
ний: характеристика согласно теории систем

В статье проанализированы основные положения теории систем с целью их примене-
ния для более глубокого раскрытия природы правовой системы. Автор обращается к вы-
яснению взаимосвязи между правовой системой и обществом. В статье приведены такие 
характеристики правовой системы, как ее символичность, открытость к взаимодействию 
с окружающей средой, распространение на определенное социальное пространство, ко-
торое не обязательно имеет территориальную привязку.

Ключевые слова: правовая система, социальная система, теория систем, правовая 
система общества, субсистема.

Lukianov D. Legal System as an Object of Comparative Legal Research: According to 
the System’s Theory

The article analyzes the main provisions of the theory of systems for the purpose of their 
application for disclosure of the nature of the legal system. The author refers to the clarification 
of the relationship between the legal system and society. System’s theory reveals the character-
istics of the legal system such as:

1) the legal system is a complex social system;
2) the relationship between elements of the legal system is natural, but it does not exclude 

some degree of entropy (uncertainty, disorder);
3) it is ontologically open, it exchanges with the environment that surrounds it;
4) the main operations which determines the features of the system and ensures its integrity 

is communication between the actors of this system;
5) existence of institutional manifestations ensures stability of relations in time and space;
6) it is not uniform, it is no single center of power which represents all other participants of 

relations;
7) it is a symbolic system that corresponds to the reality of the society so close that there is 

virtually inseparable from it;
8) it is associated with a certain space, but space does not necessarily mean a fixed area and 

not necessarily controlled by the state.
Keywords: legal system, social system, theory of system, legal system of society, subsystem.
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Питання виявлення, аналізу й опису, 
а зрештою й конструювання юридичної 
мови як самодостатньої семантичної 
системи набуває для сучасної юриспру-
денції все більшого значення, адже 
«право є вежею, побудованою мовою» 
[1, с. 4]. Саме мова виступає засобом 
формулювання юридично значущих по-
ложень, які завдяки формалізації пере-
творюються на дієвий механізм регулю-
вання поведінки людини. І від того, 
наскільки логічно несуперечливим, 
лінгвістично недвозначним, семантич-
но і лексично точним є викладення дум-
ки «законодавця», залежить не тільки 
ефективність правореалізації, а й довіра 
до права в цілому.

Особливості взаємозв’язку мови 
і права здавна цікавлять мовознавців 
і правознавців. Розвиток нових засобів 
комунікації, становлення процесу пра-
вової інтеграції й гармонізації у країнах 
європейського Союзу, процес адаптації 
законодавства України до вимог євро-
пейського права є тими факторами, які 
ще більше актуалізують вказану про-
блематику й привертають значну увагу 
до питань міжмовної комунікації у сфе-
рі права [2, с. 123]. Підтвердженням 
цього є те, що останніми десятиліттями 
зацікавленість питаннями мови права 
та її різними аспектами значно зросла, 
що навіть привело до появи відносно 
самостійної дисципліни, яка перебуває 
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на стику між мовознавством та право-
знавством, ‒ «юридичної лінгвістики» 
(ю. Ф. Прадід) або «юрислінгвістики» 
(Н. Д. Голєв), або навіть «юридичного 
термінознавства».

Опубліковано багато дисертацій та 
монографій, присвячених дослідженню 
зазначеного питання. Це, зокрема, робо-
ти С. П. Хижняка, Н. А. Власенко, 
Т. В. Губаєвої, А. Н. шепелева, А. Ф. Чер-
данцева, О. В. Малюкової, Д. І. Мило-
славської, Д. В. Чухвичева та ін. В Укра-
їні свої праці цій проблематиці присвя-
тили такі автори, як І. О. Биля-Сабадаш, 
В. Д. Титов та С. Е. Зархіна, Н. В. Арти-
куца, С. П. Кравченко, М. Б. Вербенєц, 
С. А. Толста, П. М. Балтаджи, Т. С. По-
дорожна, З. А. Тростюк, І. А. Тітко та ін. 
Крім того, дослідженням різних аспектів 
цієї проблематики займалися такі авто-
ри, як П. М. Рабінович, ю. М. Тодика, 
М. І. Панов, А. П. Гетьман, С. П. Погреб-
няк, Л. І. Чулінда, О. Ф. Скакун, О. В. Ка-
пліна, С. Головатий, ю. Зайцев та багато 
інших. Однак, незважаючи на наявні до-
слідження з цієї проблематики, все ще 
залишається значна кількість питань, що 
стосуються мови права та вимог, яким 
вона має відповідати, які потребують 
проведення ґрунтовних досліджень.

До основних завдань статті нале-
жать: аналіз взаємозв’язку й взаємообу-
мовленості мови та права; характерис-
тика мови як універсального засобу 
об’єктивації думок, спілкування та пе-
редачі інформації; встановлення ролі 
терміносистем як особливого прояву 
функціонування мови; дослідження 
мови права й спеціальних вимог до неї.

Загальновідомо, що реальний, фізич-
ний світ є єдиним, але його ідеальні 
картини різноманітні. У процесі їх утво-

рення задіяно багато зовнішніх чинни-
ків, які зумовлюють формування окре-
мих ідеальних парадигм. І тут надзви-
чайно важливу роль відіграє мова. Вона 
є другою сигнальною системою люди-
ни, в якій звуки членороздільної мови 
із засобу вираження емоцій поступово 
перетворилися на засіб позначення ре-
чей, їх властивостей і відношень і по-
чали виконувати функцію навмисного 
повідомлення. Поряд з інформацією 
про зовнішній світ, яку людина отримує 
за допомогою першої сигнальної систе-
ми, разом із мовою вона набула ще од-
ного каналу зв’язку зі світом, який дав 
можливість відображати останній в уза-
гальненій формі мовних знаків. Людина 
набула здатності знати те, що безпосе-
редньо сама могла не відчути. Мова 
внесла новий принцип у роботу цен-
тральної нервової системи і стала по-
тужним засобом розвитку людської сві-
домості. У людини виник принципово 
новий тип психічного розвитку. Саме із 
цими властивостями мови пов’язані 
слова М. Хайдеггера про те, що сутність 
людини виявляється у мові [3, с. 127].

Мова – це основний засіб передачі 
будь-якої інформації. Вона являє собою 
певне поєднання знаків, символів, кодів 
тощо (за порівнянням Л. Вітгенштейна, 
мова – як скриня з інструментами: там 
є молоток, зубило, сірники, цвяхи, шу-
рупи, клей – і все це зібрано разом не-
випадково) [4, с. 12].

Найпоширеніше й доступне визна-
чення поняття «код» подано у словнику 
іншомовних слів: код розуміється як сис-
тема символів для передавання, обробки 
й зберігання (запам’ятовування) різної 
інформації або як ключ до способу шиф-
рування чи розшифрування тексту [5, 
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с. 219]. Слово є знаком, що містить ін-
формацію. Зазвичай цей знак має звуко-
ву, письмову або мисленнєву форму.

Крім того, мова забезпечує об’єкти-
вацію всіх думок, тобто є зовнішньою 
формою для будь-якого можливого зміс-
ту: за словами Томаса Гоббса, голов ним 
призначенням мовлення є трансформа-
ція «потягу з наших думок» у «потяг 
слів» [6, с. 21]. Декількома роками піз-
ніше цю думку продовжив не менш ві-
домий мислитель Джон Локк, вказавши, 
що непростим, але необхідним завдан-
ням є подолання притаманної мові не-
однозначності, що надасть можливість 
розглядати мову як чудовий зв’язок, 
який тримає суспільство разом, а також 
спільний канал, за допомогою якого пе-
редаються знання від однієї людини до 
іншої, від нинішнього покоління до на-
ступного [7, с. 420].

Мова як головний засіб спілкування 
обслуговує всі сфери суспільно-політич-
ного, офіційно-ділового, наукового та 
культурного життя. О. О. Реформатський 
визначає мову як найважливіший засіб 
людського спілкування. Без мови люд-
ське існування неможливе, а без спілку-
вання не може бути і суспільства, а тим 
самим і людини. Без мови не може бути 
і мислення, тобто розуміння людиною 
дійсності і себе в ній [8, с. 15]. Тому важ-
ко перебільшити значення мови для 
будь-якої людини, суспільства, держави. 
Як висловився І. Огієнко (митрополит 
Іларіон), мова – це наша національна 
ознака, у мові – наша культура, сутність 
нашої свідомості. Вивчення мови має 
величезне значення. Воно, як писав 
В. Д. Катков, привчає людину до аналізу 
її власних думок та сприяє пізнанню неї 

самої себе. Ми не зможемо ані навчити-
ся послідовно мислити, ані адекватно 
розуміти себе та інших людей, якщо не 
зробимо наше мовлення-мислення пред-
метом особливої уваги й вивчення. Тому, 
продовжував автор, мовознавство, нероз-
ривно пов’язане з логікою, є найважли-
вішою із наук для будь-якої людини, не 
тільки вчених будь-яких спеціальностей. 
Особливо ж важливо для тих, хто, подіб-
но до юриста, має так багато справ з аб-
стракціями [9, с. 15, 16].

Особливим проявом функціонування 
мови є терміносистеми, які через від-
носну закритість термінологічного поля 
і його співвіднесеність із певною сфе-
рою людської діяльності складаються 
з відносно легко встановлюваної кіль-
кості номінативних одиниць. Поняття, 
що знаходять вираз у термінах, ґрунту-
ються на реальності, специфічно рефор-
мованій і такій, яка поглиблена науко-
вим знанням, вольовим фактором, роз-
витком творчих, естетичних та інших 
потреб, пов’язаних із різними формами 
прояву культурного життя і діяльності 
людей (мистецтво, література тощо) 
[10, с. 16].

Правове регулювання суспільних 
відносин не є винятком. У сфері право-
відносин існує особлива мова як зна-
кова система, що служить засобом 
прояву думок, професійного спілкування 
юристів, засобом передачі професійної 
(правової) інформації. Ця знакова сис-
тема включає в себе спеціальні юридич-
ні терміни, що мають особливий право-
вий зміст, і називається мовою права, 
або юридичною мовою. У межах цієї 
семантичної системи визначають дві 
семантичні категорії: висловлювання, 
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імена (загальні, одиничні, абстрактні, 
конкретні) та юридичні терміни («пра-
во», «закон», «правопорушення», «зло-
чин», «покарання» і т. д.), які мають 
специфічний зміст і предметно-галузе-
ве значення. Національна юридична 
терміносистема співвіднесена з право-
вою системою України та визначається 
як субмова, що відтворює активні про-
цеси та тенденції до створення правової 
системи європейського простору.

Більше того, мова права є одним із 
найбільш своєрідних комунікативних 
кодів, які традиційно використовуються 
в інституціональному середовищі. За 
образним висловлюванням Т. В. Губає-
вої, «в юридичній мові зафіксована про-
фесійна картина правового світу», а саме 
право «являє собою особливо цікаву 
форму життя». Право навіть за своїм по-
ходженням пов’язане з мовою – воно 
об’єктивується в мові та через мову піз-
нається, воно оперує «правилами, убра-
ними у форму правової мови» [11, с. 12].

Загалом право можна вважати спе-
цифічною знаковою системою з вер-
бальних і невербальних правових зна-
ків, що функціонують у певному со-
ціокультурному просторі, а тому 
демонструють чітку соціально-ціннісну 
детермінованість цієї системи. Мовні 
правові знаки є проявом ціннісно на-
вантаженої лексики, що відтворює най-
більш значущі пріоритети правової 
спільноти, представляє волю суспіль-
ства, формує відповідні соціальні цін-
ності у його членів, а отже, й орієнтири 
правової політики держави. Немовні 
правові знаки також мають ціннісне на-
вантаження, адже формують у суспіль-
стві загальноприйнятні знакові образи 

людини через її професійну зайнятість, 
стиль життя, манеру поведінки і т. д., 
моделюють стереотипи бажаної, дозво-
леної та забороненої поведінки, ство-
рюють правову символіку, що має всі 
шанси перерости в символічні артефак-
ти й національні архетипи, за якими 
розпізнаватимуть державу. Основним 
джерелом надходження і формування 
таких правових знаків є соціум, тому 
є всі підстави вважати, що право має 
соціально-ціннісну зумовленість, а сус-
пільство – правову. Причому ця соці-
ально-ціннісна сутність права розкри-
вається через його власну цінність (як 
необхідний продукт людської діяль-
ності), особистісну цінність для люди-
ни (як критерій і градаційна шкала 
моделей правової поведінки) та інстру-
ментальну цінність для суспільства (як 
фіксатор і регулятор суспільно значу-
щих міжсуб’єктних відносин) [12].

Н. В. Артикуца визначає мову права 
як функціональний різновид літератур-
ної мови з характерними лінгвостиліс-
тичними та структурно-жанровими 
ознаками, обумовленими специфікою 
правової сфери та комунікативно-про-
фесійними потребами в ній [13, с. 156]. 
Мова права не може істотно відрізняти-
ся від літературної мови, адже головне 
призначення права – регулювання від-
носин між людьми, тому воно має бути 
об’єктивовано в такій мові, яка буде 
зрозумілою для людей – учасників сус-
пільних відносин.

У той самий час мові права прита-
манні певні специфічні особливості, які 
і вирізняють її з-поміж загальнолітера-
турної мови. До таких особливостей, які 
одночасно із цим є і вимогами до неї, 
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належать: офіційність, ясність, точ-
ність, однозначність, повнота змісту, 
логічна послідовність, аргументова-
ність, чіткість структури викладу, на-
станово-інформативний (директивний) 
характер правових приписів, кодифіко-
ваність, узагальненість, сувора норма-
тивність на всіх мовних рівнях, високий 
ступінь стандартизації (термінології 
і синтаксичних конструкцій: усталених 
зворотів, формул, кліше), стилістична 
однорідність, нейтральність (беземоцій-
ність), стабільність засобів вираження, 
відсутність індивідуально-авторських 
рис [13, с. 155]. Крім того, у переважній 
більшості випадків юридична мова має 
певне, хоча і досить мінливе, коло по-
стійних користувачів, до якого входять 
насамперед професійні юристи, але 
водночас вона призначена і для необме-
женого кола осіб. Одночасно юридична 
мова служить засобом спеціальної, ін-
телектуально-правової комунікації. 
Вона не створена для повсякденного 
спілкування людей, і її використання 
відбувається тільки у випадках зіткнен-
ня з правом. Також слід відзначити, що 
юридичній мові властиві особливі, від-
мінні об’єкти фіксації (наприклад, за-
конодавчі або судові акти).

На підставі викладених вище особ-
ливостей юридичної мови в спеціальних 
дослідженнях пропонується її розумін-
ня як логічної системи словесного ви-
раження думки, за допомогою якої опи-
сується право і його прояви, що харак-
теризується наявністю специфічної 
термінології, особливих об’єктів фікса-
ції і певним колом постійних користу-
вачів та служить засобом інтелекту-
ально-правової комунікації [14, с. 74].

Уже давно набула статусу тривіаль-
ної істина про те, що формулювання 
права повинні бути визначеними й од-
нозначними. Цей постулат, який прий-
шов із глибини століть, ставить цілком 
конкретні завдання і перед юристами, 
і перед лінгвістами. Знов-таки, той са-
мий Дж. Локк ще наприкінці ХvІІ ст. 
підкреслював надзвичайну важливість 
однозначного застосування використо-
вуваних слів у мовленні. Мислитель 
проводив паралель між обміном слова-
ми й ідеями, з одного боку, і комерцій-
ною торгівлею – з другого: той, хто ви-
користовує одне й те саме слово в різ-
них значеннях, схожий на продавця, 
який намагається продати одну й ту 
саму річ декілька разів [7, с. 420].

юридичний текст як один із зов-
нішніх виявів ідеальної (правової) кар-
тини (картини належного) реального 
(фізичного) світу більше, аніж будь-
який інший, має бути точним за своїм 
змістом і зрозумілим як посвяченому, 
тобто учаснику дискурсивного співто-
вариства, так і непосвяченому. Нена-
лежна лінгвістична якість юридичних 
текстів перешкоджає розумінню і без 
того складних правових ідей, підриває 
довіру до права в цілому. У той самий 
час не можна піддаватися спокусі по-
ставити рівень правової культури сус-
пільства в залежність від якості юри-
дичної мови. Остання є мінімально 
необхідною умовою належного право-
вого регулювання, але, безумовно, не-
достатньою. «Мова не може сама по 
собі гарантувати соціальний порядок, 
вона вимагає наявності доброї волі 
з боку самих учасників суспільних від-
носин і їх корегування, у разі потреби, 
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з боку суверена. Відсутність такої до-
брої волі або соціального контролю 
робить досконалість юридичної мови 
марною. Лінгвістична частина соціаль-
ного договору є продовженням обо-
пільної взаємозалежності між членами 
громади» [1, с. 420].

Юридичне функціонування мови – 
особливе середовище, в якому існують 
свої внутрішні закономірності, що скла-
даються у правотворчих і правозасто-
совних процесах, набувають формалі-
зації в джерелах права або поступово 
отримують визнання в юридичній прак-
тиці. Воно визначається низкою факто-
рів як лінгвістичного (внутрішні тен-
денції розвитку системи в синхронному 
й діахронному планах, економія мовних 
засобів), так і екстралінгвістичного по-
рядку (причини соціального, політич-
ного, ідеологічного характеру тощо) 
[15, с. 96].

Особлива якість юридичної мови 
обумовлена тим, що антиномічне буття 
природної мови, стихійність законів її 
існування, польовий устрій семантики 
мовних одиниць заходять у супереч-
ність із приписуваним імперативом 
юридичних текстів і жорсткою семан-
тизацією мовних одиниць, що викорис-
товуються в юридичній мові. Можна 
навіть зустріти порівняння вивчення 
юридичної мови із вивченням мови іно-
земної [11, с. 19]. Специфіка юридич-
ного дискурсу полягає у високому рівні 
варіативності фахової специфіки, аргу-
ментаційних технологій, особливостей 
реалізації суб’єкта дискурсу тощо.

З огляду на названу специфіку пра-
вова доктрина виробила низку вимог до 
мови права:

адекватність – юридична мова має 
реально відображати наявну державно-
правову дійсність. Кожний юридичний 
термін, кожна юридична категорія 
повин ні бути як зовнішнім відображен-
ням змісту державно-правових явищ або 
соціальної практики, так і точно, досто-
вірно передавати зміст кожного поняття;

детермінованість – кожна юридич-
на категорія проектується на інші юри-
дичні категорії. Однак така детерміно-
ваність має не однобічний і лінійний 
характер, а є взаємопов’язаною. Зна-
чення юридичної термінологічної кате-
горії не може бути сприйняте без право-
розуміння інших юридичних категорій. 
Логічний взаємозв’язок в юридичному 
мовному обороті – така сама норма, як 
наявність логіки в самому праві, тому 
що, відображаючи право зовні, юридич-
на мова відтворює і відображає власти-
вості самого права;

лапідарність – стиль юридичної 
мови сухий і короткий. Зайві мовні сим-
воли не тільки не мають сенсу і не відо-
бражають зміст юридичної мови, а й 
знижують сприйняття значення юридич-
ної термінології. юридична мова від-
творює лише фактичну основу певних 
обставин і правові (у більш вузькому 
значенні – законодавчі) обґрунтування 
цих фактів. Стислість юридичної мови – 
це її функціональна необхідність;

формальність юридичної мови зу-
мовлюється формальністю самого пра-
ва – кожний термін, кожна категорія при 
юридичному тлумаченні можуть бути 
тільки однозначними і не повинні при-
пускати подвійного значення;

функціональність – функції юридич-
ної мови полягають не тільки в тому, 



Загальні питання правової науки

42 Вісник Національної академії правових наук України № 2 (81) 2015

щоб точно і правильно визначити сенс 
державно-правових явищ, а й у тому, 
щоб спроектувати його в соціальне се-
редовище, надати йому прикладного 
значення і зробити засобом спілкуван-
ня, в першу чергу у професійній юри-
дичній діяльності.

Отже, все викладене дозволяє зроби-
ти такі висновки:

– мова та право тісно пов’язані між 
собою, більше того, право без мови іс-
нувати не може. У сфері правовідносин 
існує особлива мова як знакова система, 
що служить засобом прояву думок, про-
фесійного спілкування юристів, засо-
бом передачі професійної (правової) 
інформації;

– з одного боку, мова права не повин-
на істотно відрізнятися від загально-
вживаної мови, адже вона розрахована 
на широке коло користувачів, але з дру-
гого – вона має відображати правову 
дійсність, тому повинна відповідати 
певним вимогам, які вирізняють її 
з-поміж загальновживаної мови;

– правова доктрина виробила такі 
основні вимоги до мови права: адекват-
ність, детермінованість, лапідарність, 
формальність, функціональність;

– наведені вимоги, що висуваються 
правовою доктриною до юридичної 
мови, яскраво свідчать: важливою 
складовою мови права є юридична тер-
мінологія.
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любченко м. язык и право: вопросы соотношения
Статья посвящена характеристике взаимосвязи языка как идеального отображения 

мира и права. Раскрыто значение терминосистем как особенного проявления функци-
онирования языка. Проанализированы основные требования к языку права (адекват-
ность, детерминированность, лапидарность, формальность, функциональность).

Ключевые слова: язык, право, терминосистемы, юридический текст, коммуникация.

Lyubchenko M. Language and Law: Issue of Correlation
Peculiarity of inter connection of language and law has long been of interest for lin-

guists and lawyers. Development of new means of communication, process of establish-
ment of legal integration and harmonization in the countries of the european Union, 
approximation of legislation of Ukraine to the requirements of the european law are those 
factors which have even more actualized the specified problems and draw considerable 
attention to the issues of inter lingual communication in the field flaw. Interest tot he 
issues of the language оflaw and its different aspects has risen noticeably fort he last 
decades which even has resulted in origin of a relatively independent discipline which is 
located at the junction between linguistics and law – «legal linguistics» or even «legal 
terminology». Many theses and studies devoted to the research of the noted issue have 
been published. In particular, here are works by S. P. hizhniak, N. a. vlasenko, 
T. v. Gubarieva, a. N. Shepelev, a. F. cherdancev and etc. In Ukraine, such authors as 
I. o. bilia-Sabadash, v. D. Titov and S. e. zarhina, N. v. artykutsa, S. P. kravchenko, 
M. b. verbeniets, P. M. baltadzhi, T. S. Podorozhna, z. a. Trostyuk and othersalso de-
voted their works to these problems.

Main tasks of the article include analysis of interconnection and interdependence of lan-
guage and law; description of the language as a universal meansof objectification of ideas, 
communication and information transfer; determination of a role of the term system as a spe-
cial manifestation of language functioning; research of the language of law and special re-
quirements to it.

Language is a main meansof transfer of any information, universal means of objecti-
fication of ideasas well ascommunication. In the field of legal relationships, there is 
a special language as a sign system which serves as a means of ideas demonstration of 
ideas, lawyers’ professional communication, a means of transfer of professional (legal) 
information. This sign system includes special legalterms which have a special legal 
meaning and is calleda language of law or legal language.In the special studies, it has 
been suggested to understandthe language of law as a logical system of verbal expression 
of ideasby which law and its manifestations are described, that is characterized with pres-
ence of specific terminology, special objects of fixing and a certain circle of permanent 
users and serves as a means of intellectual legal communications. It is characterized with 
certain specific features whichdistinguish it among the general language, in particular: 
formality,clarity, accuracy, unambiguity, completeness of content, logical sequence, ar-
gumentativeness, clearness of presentation structure, prescriptive informing (directive) 
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nature of legal regulations, codification, generalization, strict normativity of all the lan-
guage levels, high degree of standardization, stylistic homogeneity, neutrality (unemo-
tionality) etc. Main requirements to the language of law are such as adequacy, determina-
tion, lapidary, formality, functionality.

Thus, summarizing, it should be noted that language and laware closely connected, 
moreover, law can not exist without language. In the field of legal relationships, there is 
a special language as a sign system which serves as a means of demonstration of ideas, 
lawyers’ professional communication, a means of transfer of professional (legal) informa-
tion. The legal doctrine has produced such basic requirements to the language of law as 
adequacy, determination, lapidary, formality, functionality. Legal terminology is an im-
portant component of the language of law.

Keywords: language, law, terminological, legal text communication.
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Корупція є постійним супутником 
державних інститутів влади. Як соці-
ально негативне явище в суспільстві 
корупція існувала завжди, як тільки 
сформувався управлінський апарат, 
і була властива всім державам у будь-які 

періоди їх розвитку. Поняття феномену 
«корупція» виходить далеко за межі ка-
тегорії «хабарництво». Під корупцією 
слід розуміти використання державни-
ми, муніципальними та іншими поса-
довими особами органів державної вла-
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ди, або посадовими особами комерцій-
них чи інших організацій (установ) 
свого статусу для незаконного отриман-
ня будь-яких переваг (майна, прав на 
нього, послуг або пільг, у тому числі 
немайнового характеру), або надання 
таких переваг.

Досліджуючи історико-правовий 
аспект появи корупційних загроз, слід 
зазначити, що паралельно з розвитком 
державного апарату і збільшенням чи-
сельності чиновників відбувалися ста-
новлення й розвиток законодавства 
у сфері протидії корупції. Уперше обі-
цянка, як корупційне правопорушення, 
тобто хабар, згадується у Псковській 
судній грамоті 1467 р., але жодного 
покарання за це правопорушення не 
передбачалося, і лише в Судебнику 
1550 р. такі санкції були встановлені. 
Соборний уклад 1649 р. значно роз-
ширив коло корупційних правопору-
шень і суб’єктів корупції, а в період 
правління Петра I законодавство, окрім 
посадових осіб, до суб’єктів корупції 
стало відносити посередників, посіб-
ників, підбурювачів та ін. [1, с. 25; 2, 
с. 15]. У XIX ст. суб’єктами корупцій-
них правопорушень були лише посадо-
ві особи, а коло цих правопорушень 
зводилося до перевищення та безді-
яльності влади, привласнень і розтрат, 
неправосуддя, хабарництва і лихвар-
ства, а також невиконання або неого-
лошення різних указів. Ефективність 
усіх вживаних заходів, спрямованих на 
попередження й припинення корупцій-
них проявів, обумовлюється правиль-
ною і такою, що відповідає дійсним 
потребам держави, організацією та за-
безпеченням її управлінського апарату.

Корупція – не лише історично вкорі-
нене явище, на цей час вона характерна 
для більшості країн світу, незалежно від 
їх розвитку і соціального ладу, але низ-
ка держав успішно запроваджує заходи 
щодо протидії цьому негативному яви-
щу, їх приклад дуже важливий для 
України.

Наприклад, закони та ініціативи, за-
стосовані для боротьби з корупцією 
в Мексиці, принесли вражаючі плоди. 
У 2000 р. заходи впливу були застосо-
вані до 5 тис. державних службовців. 
У 2002 р. були розкриті порушення 
більше як 4 тис. державних службовців, 
і було накладено 849 грошових стягнень 
або штрафів на загальну суму 200 млн 
песо, або 2 млн дол. СшА. Порушено 
118 кримінальних справ, сукупний тер-
мін тюремного ув’язнення за якими 
склав 71 рік. Заходи покарання застосо-
вувалися до окремих державних служ-
бовців, нотаріусів, а також державних 
органів, державних і напівдержавних 
підприємств і підрядчиків. Це ілюструє 
те, що боротьба з корупцією – справа 
зовсім не безнадійна, коли заходи при-
ймаються системно [6, с. 202].

Далі слід зазначити, що досліджен-
ням проблемних питань різних аспектів 
корупційних явищ, а також категоріаль-
но-понятійному апарату в різні часи за-
ймалися багато відомих вітчизняних та 
закордонних вчених, зокрема ю. Бау-
лін, В. Борисов, В. Гаращук, В. Голіна, 
Н. Кузнецова, О. Лемешко, В. Луком-
ський, В. Лунєєв, М. Мельник, А. Мізе-
рій, А. Мухатаєв, є. Невмержицький, 
М. Хавронюк, І. Чубенко та ін.

Незважаючи на очевидну актуаль-
ність цієї проблематики, і в теорії, і на 
практиці залишається велика кількість 
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невирішених питань, починаючи з того, 
які існують новітні види корупційних 
проявів, що за негативні наслідки несе 
корупція, і закінчуючи розробкою ефек-
тивних заходів протидії корупційним 
явищам з урахуванням сучасних умов 
функціонування нашої держави.

У цій статті автори ставлять за мету 
розглянути позитивні наслідки коруп-
ції, політико-правові підстави існування 
корупції в Україні та проблеми протидії 
цьому негативному явищу.

Отже, слід вказати на те, що прибіч-
ники функціонального та інституційного 
підходів до дослідження корупції (М. Ве-
бер, Я. Таковський, Л. Тімофєєв та ін.) 
відзначають певну позитивну роль ко-
рупції, особливо в суспільствах, що роз-
виваються. Вони вбачають у ній спосіб 
усунення або зниження різних бюрокра-
тичних перешкод на шляху економічно-
го і політичного розвитку [узаг. за: 1; 5]. 
У свою чергу, крім вчених, і практичні 
фахівці, наприклад економісти, теж мір-
кують про корисність корупції. Так, 
Й. Лівшиць стверджує, що в перехідний 
період корупція відіграла роль мастила, 
що полегшило важкий перехід від адмі-
ністративно-командної системи до ново-
го економічного устрою, і що за допо-
могою корупції збереглася «рівновага 
в економіці» [4, с. 45].

Корупція сприяє розвитку в її «спів-
учасників» відчуття задоволення в жит-
ті. Вона хоч би так, викривлено, але 
дозволяє отримати визнання здібностей 
і талантів. Корупція, таким чином, по-
слабляє незадоволеність станом справ 
у суспільстві. Треба погодитись, що ко-
рупція сприяє активізації частини чле-
нів суспільства, виводить їх із стану 
апатії та пасивності.

Отже, можна говорити про те, що 
корупція є чинником удосконалення всі-
єї системи суспільних відносин і регу-
люючого їх законодавства. Ігнорувати 
ці та інші прямо або умовно позитивні 
результати і наслідки корупції було 
б неправильно.

Для того, щоб питання про результа-
ти і наслідки корупції було зрозумілі-
шим, потрібно виділити економічні, 
політичні й соціальні наслідки корупції.

До економічних наслідків корупції 
належать:

− порушення конкурентних механіз-
мів ринку і, як наслідок, зниження ефек-
тивності ринку і дискредитація ідей 
ринкової економіки;

− розширення сектору тіньової еко-
номіки, що, зокрема, приводить до 
зменшення податкових надходжень до 
бюджету;

− неефективне використання бю-
джетних коштів при розподілі держав-
них замовлень і кредитів;

− підвищення цін за рахунок коруп-
ційних «накладних» витрат тощо.

Серед політичних наслідків корупції 
слід вказати такі:

− зменшення довіри населення до 
влади, зростання її відчуження від сус-
пільства;

− загроза розкладання демократич-
них інститутів унаслідок того, що гро-
мадяни розчаровуються в цінностях 
демократії;

− падіння престижу країни і загроза 
її економічній і політичній ізоляції та ін.

Нарешті, соціальні наслідки корупції 
полягають у:

− дискредитації права як основного 
інструменту регулювання життя держа-
ви і суспільства;
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− закріпленні та збільшенні майно-
вої нерівності, оскільки корупція при-
зводить до несправедливого перерозпо-
ділу коштів на користь вузьких олігар-
хічних груп;

− зміцненні організованої злочин-
ності унаслідок зрощення її з корумпо-
ваним державним апаратом, у тому чис-
лі з правоохоронними органами тощо.

У результаті вищенаведеного збіль-
шується соціальна напруженість у сус-
пільстві, що відбивається на економіці 
й загрожує політичній стабільності 
в державі.

Далі, з урахуванням наведених на-
слідків корупції, розглянемо стан існу-
вання корупційних проявів в Україні.

Проблеми корупції у світі й особли-
во у нашій країні практично спливають 
у щоденних усних та друкованих ви-
словлюваннях президентів, законодав-
ців, правоохоронців, юристів, економіс-
тів, а також громадських діячів і абсо-
лютної більшості громадян. При цьому 
виголошуються і пишуться слова пра-
вильні, розумні й корисні. Тільки одних 
конференцій, круглих столів, семінарів 
та інших заходів у нашій країні за 
останній рік проведено більше сотні. 
Якби всі здобутки цих заходів втілити 
в життя, то корумповані чиновники вте-
кли б зі своїх «теплих посад», а вони 
множаться і множаться.

Загальний підхід до боротьби з ко-
рупцією в Україні може бути зведений 
до такої дефініції: система кримінальної 
юстиції в силу кар’єрних і вибіркових 
чинників забезпечення кримінальних 
проваджень об’єктивно націлена на 
слабко захищені верстви населення, 
представники яких вчиняють прості 
й традиційні корупційні діяння. Хоча 

корупційні правопорушення вчиняють 
суб’єкти з усіх верств населення (від 
президентів до, умовно кажучи, «бом-
жів»). Різниця полягає у видах коруп-
ційної діяльності. Правоохоронні орга-
ни займаються і складними справами, 
в тому числі й високопосадовців. Але 
караються, як правило, говорячи умов-
но, в основному «бомжі». Така статис-
тика, що спостерігається при впрова-
дженні у свідомість населення деклара-
ції «всі рівні перед законом і судом», 
багато віків майже всіх задовольняє: 
владу, еліту, правоохоронців, суди, тюр-
ми, юристів (які нібито відкрили істи-
ну) і більшість населення, крім тієї час-
тини, яка «попалась».

Корупція дає можливість абсолют-
ній більшості людей і особливо пред-
ставникам правлячої політичної та 
економічної еліти незалежно від право-
мірності або неправомірності своєї по-
ведінки відчувати себе порядними гро-
мадянами, оскільки, як ми знаємо, зло-
чинець не той, хто вчинив злочин, а той, 
хто притягнутий до кримінальної від-
повідальності і засуджений. Тому в сфе-
ру дії кримінальної юстиції потрапля-
ють перш за все ті, хто вчинив кримі-
нальне правопорушення, і хто не зміг 
замести свої сліди, хто неспроможний 
кваліфіковано самозахищатися, хто не 
прикритий безпрецедентною депутат-
ською посадовою і специфічною для 
України «ієрархічною» недоторканніс-
тю, у кого нема коштів на талановито 
цинічного адвоката, хто не може внести 
задаток і вийти на свободу до суду для 
замітання слідів, хто не може сфабри-
кувати або добути необхідний компро-
мат на своїх переслідувачів, хто не може 
просто відкупитися і т. ін.



Настюк В., БєлєВцеВа В. Політико-правові проблеми протидії корупційним…

49Вісник Національної академії правових наук України № 2 (81) 2015

Ці негативні тенденції значно по-
силюються у сфері боротьби з корупці-
єю, особливо «елітарною». Якщо умов-
но корупційну діяльність розділити на 
дрібну (низову, повсякденну) і велику 
(елітарну), то елітарна корупція, яка 
характеризується високим соціальним 
становищем суб’єктів її вчинення, спо-
собами їх дій, великим матеріальним, 
фізичним і моральним збитком, ви-
ключною латентністю посягань, по-
блажливим і навіть бережливим став-
ленням влади до цієї групи злочинців, 
відомо нам тільки у вигляді теле-, ві-
део-, журналістських розслідувань.

Корумпована високопоставлена бю-
рократія розумна, освічена, багата 
і владна. Латентність своїх дій – її 
голов на турбота. Тому корупція стала 
нормою серед політичної, правлячої 
і економічної еліт. Це означає, що пра-
воохоронні органи, які самі загрузли 
в неправомірних зловживаннях, з одно-
го боку, слабкі, щоб боротися з інститу-
ціональною продажністю, а з другого – 
вони підвладні в цих справах не тільки 
закону. Могутній конгломерат (бюро-
кратія – бізнес – організована злочин-
ність), що має назву «корпоративний 
трикутник», живе тільки за своїми пра-
вилами і звичаями. Отже, прогноз віт-
чизняної антикорупційної діяльності 
є поки що несприятливим. є надія на 
покращення справ лише при зміні 
(оновленні) правлячої політичної і еко-
номічної еліти. Правляча еліта повинна 
усвідомити, що становлення правового 
і дійсно демократичного порядку по-
трібно починати з самих себе. Тільки за 
такого підходу матиме певні успіхи 
в боротьбі з корупційною злочинністю. 
На жаль, наша еліта дуже швидко 

сприйняла демократичні свободи захо-
ду, але як наступ «37-го року» сприймає 
західний соціально-правовий контроль 
в Україні. Проблем на шляху вирішення 
антикорупційних стратегій багато. Зу-
пинимось лише на двох: політичних 
і правових.

Системна корупція призводить до 
багатьох негативних наслідків, у під-
сумку всі вони мають серйозні політич-
ні наслідки – демократія стане неефек-
тивною. Зменшується довіра до влади, 
падає престиж країни на міжнародній 
арені, викривляється реальна політична 
конкуренція, з’являється ностальгія за 
твердою рукою і думка, що ліберали 
принесли Україні більше ніж комуністи.

По-перше, серйозним політико-ко-
рупційним аспектом є відсутність (мож-
ливо небезкорисно) політичної волі для 
боротьби з корупцією. Документальних 
свідчень цьому досить багато – систе-
матичні декларації влади про необхід-
ність створення спеціального органу по 
боротьбі з корупцією і майже десятиліт-
нє торпедування прийняття відповід-
ного закону «Про національне бюро 
антикорупційних розслідувань».

По-друге, особливий вид корупції – 
корупція політична, яку можна розгля-
дати з трьох взаємопов’язаних позицій: 
кримінально-правової, мотиваційної та 
оцінювальної. У Кримінальному кодек-
сі України відсутня кримінальна відпо-
відальність за політичну корупцію. Про 
неї можна говорити стосовно деяких 
корупційних діянь, спрямованих проти 
конституційних прав і свобод людини 
і громадянина, проти основ державного 
устрою, державної влади та власності. 
Мотиваційний підхід враховує наяв-
ність політичної мотивації, він набагато 
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ширше за кримінально-правовий, 
оскільки за політичними мотивами мо-
жуть бути вчинені різноманітні політич-
ні діяння. Оцінювальний підхід перед-
бачає надання політичного значення 
корупційним злочинам або самим пра-
вопорушником, який переслідується 
владою за зловживання, як політичну 
розправу над ним.

По-третє, однією з політичних при-
чин є побоювання української влади 
набути оцінки «авторитарної влади» 
і встановити жорсткий соціально-пра-
вовий контроль над кримінальною еко-
номічною діяльністю, корупцією та 
організованою злочинністю. У доку-
ментах Всесвітньої конференції по ор-
ганізованій злочинності (Неаполь, 
1994 р.) справедливо зазначалось, що 
у країнах, в яких раніше існували тота-
літарні системи, відмічається певне не-
бажання приймати будь-які норми, які 
...пов’язані з новим введенням контро-
лю над суспільством. Тому виникає па-
радоксальна ситуація. Всі гілки влади 
вимагають боротьби з корупцією, але 
будь-які заходи держави, спрямовані на 
цю боротьбу, викликають бурю емоцій 
під апробованими звинуваченнями в то-
талітарному підході до управління сус-
пільством. Причому виявляється така 
закономірність: чим вище посада коруп-
ціонера, тим глибше він запускає руку 
в державну кишеню і тим надійніше він 
захищений від покарань.

Наприкінці минулого століття фран-
цузький історик Ернест Ренан слушно 
зауважив: «тенденція нашої епохи воліє 
того, щоб замінити у всьому моральні 
важелі матеріальними», і це збувається. 
Правляча політична і економічна еліти 
досягли у цьому значного успіху.

Натомість правові проблеми найчас-
тіше зводять до встановлення відпові-
дальності за корупційні правопорушен-
ня, а також правил проходження дер-
жавної служби. Нема сумніву в тому, що 
це важливі аспекти в боротьбі з коруп-
цією, але в реальному житті вони ви-
ходять далеко за межі норм криміналь-
ного та адміністративного права.

Корупція «всеїдна», тому для її по-
передження і контролю за нею необхід-
ний взаємопов’язаний комплекс норм 
цивільного, бюджетного, фінансового, 
банківського, податкового, митного, 
прикордонного, валютного, спадкового, 
житлового, торгового, сімейного, мігра-
ційного, санітарного, екологічного тощо 
права. І тільки потім права адміністра-
тивного, оперативно-розшукового, кри-
мінального процесуального і кримі-
нального. У цьому переліку, далеко не-
повному, немає ніякої гіперболізації.

Основні джерела корупції багато-
манітні. Перше і найбільш безмежне 
джерело – це державні фінансові пото-
ки. На пульсі цих потоків тримають 
руки тисячі державних службовців різ-
них рівнів і рангів, які в умовах безпре-
цедентної безконтрольності використо-
вують їх для досягнення своїх особис-
тих, групових та корпоративних цілей. 
Друге джерело – кишені громадян і під-
приємців, у яких є правомірні й проти-
правні поточні потреби та інтереси, 
реалізація яких можлива лише через ті 
та інші рішення чиновників. Обидва ці 
джерела регулюються всіма галузями 
права, тому правові проблеми попере-
дження корупції, контролю над нею і бо-
ротьби з нею не можуть бути вирішені 
кількома статтями в Кримінальному 
кодексі України і в Законі «Про держав-
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ну службу». Антикорупційні заходи по-
винні пронизувати багато галузей пра-
ва. Тільки тоді можна очікувати будь-
яких системних результатів на краще.

Комплекс різноманітних правових 
норм повинен вирішувати такі завдан-
ня: організації, попередження і конт-
ролю у всіх сферах правового регулю-
вання; звуження можливостей, які спри-
яють корупції, зниження переваг усіх 
учасників корупційної діяльності; 
збільшення вірогідностей виявлення 
корупційних дій і невідворотності кри-
мінального покарання; вплив на моти-
вацію корупційної поведінки «тих, хто 
дає, і тих, хто бере»; формування сус-
пільної думки нетерпимості до корупції 
у всіх її проявах.

Більшість законів та інших норма-
тивних актів різних галузей права (ад-
міністративного, бюджетного, банків-
ського та інших) прямо або опосеред-
ковано допускали (і допускають) різні 
корупційні ризики. Тому не випадково 
сьогодні ставиться питання про «коруп-
ціогенність» нашого законодавства. На-
разі вкрай необхідно запровадити 
у практику законотворчої діяльності 
антикорупційну експертизу.

Таким чином, виходячи із загально-
європейських принципів формування 
антикорупційної системи, можна запро-
понувати такі шляхи розбудови підви-
щення її ефективності:

1. В умовах ринкової економіки, 
вільної торгівлі і демократії корупція 
низводиться до примітивних форм ко-
рупційних зловживань, які відображе-
ні в Кримінальному кодексі України. 
Йому, на жаль, не відомі поширені ко-
рупційні дії: корупційний лобізм, ко-
рупційний протекціонізм, таємні вне-

ски на політичні цілі, внески на вибо-
ри; корпоративне (келійне) проведення 
приватизації акціонування заставних 
аукціонів; надання податкових та мит-
них пільг; перехід державних посадо-
вих осіб (відразу після відставки) на 
посади президентів банків і корпора-
цій; корупція за кордоном; суміщення 
державної служби з комерційною ді-
яльністю тощо. Тільки шляхом конт-
ролю нових корупційних ризиків мож-
ливо розірвати криміногенні зв’язки: 
гроші – влада − гроші; власність – вла-
да – власність.

2. Необхідно законодавчо вирішити 
питання щодо запровадження фінансо-
вого контролю за доходами і видатками 
посадових осіб та членів їх сімей.

3. Суспільство гостро потребує 
комплексних законів прямої дії бороть-
би з корупцією та організованою зло-
чинністю й відмиванням доходів, отри-
маних незаконним шляхом. У санкціях 
відповідних законів необхідно суттєво 
розширити конфіскацію майна. Світо-
вий досвід показує, що економічний 
підрив корупційної та організованої 
злочинної діяльності є гуманною деше-
вою й ефективною санкцією криміналь-
ного покарання.

4. У ситуації, яка склалася в Україні, 
для безкомпромісної боротьби з коруп-
цією державних посадових осіб, особ-
ливо вищої категорії, потрібно запро-
вадити установу (незалежну) з особли-
вою процедурою призначення 
і відставки її керівника. Керівництво 
установою повинно бути надійно за-
хищено протягом усього строку пере-
бування на посаді. У ряді країн, де були 
введені незалежні структури – незалеж-
ний прокурор у СшА, незалежна комі-
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сія в Сінгапурі, в Малайзії та в інших 
країнах, – спостерігаються реальні до-
сягнення в боротьбі з корупцією серед 
вищих посадових осіб. При цьому слід 
мати на увазі, що створення ще однієї 
незалежної структури без системного 
вирішення питання влади і власності, 
політики і грошей мало що дасть.

5. Потрібно переглянути питання 
про представництво державних служ-
бовців в акціонерних товариствах 
з часткою державного капіталу.

6. Необхідно поставити під контроль 
перехід державних службовців на по-
сади керівників комерційних підпри-
ємств після їх звільнення зі служби. 
У багатьох країнах світу посадові особи 
після звільнення протягом року-двох 
і без дозволу уряду не можуть почати 
займатися комерційною діяльністю, яка 
стосується їх роботи.

Наведені та інші заходи повинні 
служити одному – формуванню потуж-
ного суспільного настрою проти про-
дажності державних посадових осіб, 
від якого невдовзі важко буде відмах-
нутися, як це робиться тепер. Суспіль-
ство повинно впливати на обраних ним 
політиків і взятих на службу чиновни-
ків із тим, щоб вони служили державі 

та народу, а не власній кишені. Тільки 
при активній нетерпимості громадян-
ського суспільства до корупції ця ві-
кова проблема може бути зрушена 
з мертвої точки.

На закінчення потрібно додати, що 
в сучасній Україні корупція виявляєть-
ся у доволі різноманітних формах. Із 
часом це різноманіття розширюється, 
з’являються нові форми, які ще не ма-
ють назви і чіткої характеристики. 
Вплив корупції настільки великий, що 
вона знижує ефективність ринкової 
економіки, руйнує існуючі демокра-
тичні інститути, підриває довіру людей 
до уряду, посилює політичну і еконо-
мічну нерівність, породжує організо-
вану злочинність, ставить під загрозу 
національну безпеку держави.

Корупцію, проте, можна зменшити 
шляхом вживання комплексних заходів 
щодо боротьби з нею. Звичайно ж, її не 
можна усунути за один день, але все-
таки повинні здійснюватися певні кро-
ки в цьому напрямі. Не можна сказати, 
що в Україні протидія корупції йде пов-
ним ходом, але, в усякому випадку, ця 
проблема виноситься на обговорення 
і розробляються різні стратегії, що має 
досить велике значення.
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настюк В., Белевцева В. Политико-правовые проблемы противодействия кор-
рупционным явлениям в украине

В статье авторы рассматривают отрицательные и положительные результаты и по-
следствия коррупционных явлений. В данной работе приводятся, наряду с политически-
ми и правовыми проблемами в области противодействия коррупции, также основные 
направления их преодоления.

Ключевые слова: коррупция, коррупционные явления, коррупционные правона-
рушения, противоправные действия коррупционного направления, национальная 
безопасность.

Nastuk V., Belevtseva V. Political and Legal Problems of Counteraction to Corruption 
in Ukraine

a corruption is permanent companion of state institutes of power. as the social negative 
phenomenon in society, a corruption existed always, as soon as an administrative office was 
formed, and was incident to all states in any periods of their development. The concept of the 
phenomenon a «corruption» will nurse far outside category «bribery».

It should be noted that research of problematic issues of different aspects of the corruption 
phenomena, and also category conceptual framework many famous domestic and foreign sci-
entists, in particular, Ju. baulin, v. borisov, v. Garashchuk, v. Golina, N. kuznetsova, o. Lem-
eshko, v. Lukomskiy, v. Luneev, M. Melnik, a. Mizeriy, a. Mukhataev, e. Nevmerzhitskiy, 
M khavronyuk, I. chubenko etc. In spite of obvious actuality of this problem, and in a theory, 
and in practice there is plenty of open questions, beginning from that, which exist types of cor-
ruption displays, that for negative consequences a corruption carries and concluding development 
of effective measures of counteraction to the corruption displays taking into account the newest 
operating of the state conditions.

In this article authors put for a purpose to consider political and legal problems in the field 
of counteraction to the corruption in Ukraine and ways of their overcoming.

Serious by a politically corruption an aspect is absence (possibly of some use) of political 
will for a fight against a corruption. Documentary certificates to it much enough. The special 
type of corruption is a corruption political, which can be examined from three positions: crim-
inal-legal, motivational and estimating. one of political reasons there is fear of Ukrainian 
power to purchase the estimation of «authoritarian power» and set hard social legal control above 
criminal economic activity, corruption and organized crime.

Legal problems more frequent all erect to establishment of responsibility for corruption of-
fences, and also rules of passing of government service. The basic sources of corruption: state 
financial streams; pockets of citizens and businessmen, which have legitimate and протиправні 
current necessities and interests realization of which is possible only through those and other 
decisions of officials. Most laws and other normative acts of the different fields of law (admin-
istrative, budgetary, bank et al) straight or mediated assumed (and assume) different corruption 
risks. Now it is extremely necessary to inculcate anticorruption examination in practice of 
законотворчої activity.

Going out from european principles of forming of the anticorruption system it is possible 
to offer such ways of alteration from the increase of its efficiency: 1) it is necessary to obtain 
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the legislative decision of question in relation to introduction of financial control after profits 
and charges of public servants and members of their families. 2) In approvals of the proper 
laws it is necessary substantially to extend confiscation of property. World experience shows 
that economic injury of corruption and organized criminal to activity is humane cheap and 
effective approval of criminal punishment. 3) In situation, which was folded in Ukraine, for 
the uncompromising fight against the corruption of state public servants, especially higher 
category it is necessary to set establishment (independent) with the special procedure of set-
ting and retirement of its leader. 4) It is necessary to revise a question about the representative 
office of civil servants in joint-stock companies with the stake of state capital. 5) It is neces-
sary to put under control passing of civil servants to positions of leaders of business enter-
prises after their liberation from service.

Keywords: corruption, corruption phenomena, corruption offenses, illegal actions of the 
corruption direction, national security.
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Сьогодні між європейським Союзом 
та Україною на постійній основі про-
водяться заходи щодо посилення і роз-
ширення політичної та економічної 
взаємопов’язаності. Подібні процеси 

дають можливість нашій державі та єС 
розвивати якомога тісніші відносини, 
поступово виходячи за рамки простого 
міжнародного співробітництва. Існую-
чий рівень діалогу між нашою держа-
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Реформи організації та функціонування  
місцевого самоврядування в країнах Балтії
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Стаття висвітлює процеси реформування та розкриває сучасний стан місцевого само-
врядування країн Балтії. Досліджено як нагальні проблеми, перспективи та шляхи розвит-
ку місцевого самоврядування, так і ключові нормативні документи, що регулюють його 
діяльність. Подано існуючу систему органів місцевого самоврядування. Обґрунтовано 
своєчасність та підкреслено необхідність проведення комплексних реформ та побудови 
нової системи місцевого самоврядування з використанням позитивного та негативного 
зарубіжного досвіду.

Ключові слова: реформа місцевого самоврядування в Україні, муніципальна реформа, 
місцеве самоврядування, Литва, Латвія, Естонія.
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вою та європейською спільнотою є на-
слідком тривалої послідовної обопіль-
ної співпраці.

Подібні тенденції передовсім підкрі-
плені встановленням євроінтеграційного 
курсу нашої держави, що передбачає 
проведення широкого кола заходів та 
реформування усіх сфер суспільного 
і політичного життя в Україні в цілому 
та системи місцевого самоврядування 
зокрема. З метою забезпечення дієвої 
співпраці та паритетних взаємовідносин 
між органами місцевого самоврядування 
та управління система цих органів під-
дається перманентному перетворенню.

Слід зазначити, що держави – члени 
євросоюзу, незалежно від їх історич-
ного розвитку та традицій місцевого 
самоврядування, йшли тим же шляхом, 
що й наша держава. Поступова імпле-
ментація принципів європейської хар-
тії місцевого самоврядування, інших 
міжнародних документів та рекомен-
дацій, співробітництво з Радою європи 
та іншими організаціями переважно 
дали позитивні результати. Отже, оче-
видним є той факт, що питання рефор-
мування місцевого самоврядування 
було і залишається важливим для всіх 
дійсних членів єС та країн – претен-
дентів на членство.

Наразі наша держава стала на склад-
ний шлях перетворень. Одночасно за-
плановано проведення реформ правоохо-
ронної сфери, сфери соціального захис-
ту населення, фінансів тощо. Окрім 
цього, на фоні подій 2014 р. особливого 
значення набуває саме реформа місцево-
го самоврядування. Стан сучасного міс-
цевого самоврядування в нашій країні не 
є критичним, але його в цілому можна 
охарактеризувати як незадовільний.

Адже окрім проблем, що є типовими 
для світових систем місцевого само-
врядування (проблеми правового регу-
лювання, фінансові, матеріальні, інфра-
структурні тощо), існують такі, що ха-
рактерні суто для нашої держави. Серед 
них: низький рівень правосвідомості та 
правової культури громадян, що, в свою 
чергу, гальмує процеси розвитку й ро-
боти громадянського суспільства як со-
ціального та політичного інституту, і як 
наслідок – значний рівень бюрократи-
зації та корупції; відсутність комплекс-
ного стратегічного підходу до прове-
дення подібних реформ та деякі інші.

Указані факти лише підтверджують 
необхідність проведення комплексної 
ініційованої й підтримуваної державою 
реформи місцевого самоврядування та 
можливо адміністративно-територіаль-
ного устрою, хоча необхідність прове-
дення останньої може бути переглянута. 
Незважаючи на те, що протягом остан-
ніх двох років було досягнуто значних 
успіхів щодо розробки концептуально-
го рівня вказаних реформ – затверджен-
ня Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної ор-
ганізації влади в Україні, сьогодні не-
сприятлива економічна та політична 
ситуація у країні призвели до відхилен-
ня від встановленого документом плану 
та створили потребу в неодноразовому 
перегляді положень цього документа. 
Це, у свою чергу, свідчить про недо-
статній рівень уваги громадськості та 
центральних органів державної влади 
до цієї проблеми. Вважаємо за потрібне 
розглянути процес проведення наведе-
них реформ та провести аналіз їх ре-
зультатів і сучасного стану місцевого 
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самоврядування у країнах Балтії, як 
приклад молодих держав – членів єС.

Процес реформування місцевого са-
моврядування Естонії був і залишається 
послідовним та довготривалим. Після 
реформ 1993 р., що ввели дворівневу 
систему місцевого самоврядування, вона 
до цих пір залишається фрагментова-
ною. Наразі до її складу входять 213 
суб’єктів місцевого самоврядування, 
значну частину яких становлять мало-
населені регіони (2–3 тисячі мешканців) 
[1]. Протягом 1996–1997 рр. питання 
модернізації місцевого самоврядування 
мало лише прикладний характер, та біль-
шою мірою розглядалося як засіб зни-
ження державних витрат шляхом змен-
шення кількості суб’єктів та їх злиття. 
Отже, пріоритетним напрямом реформу-
вання стало забезпечення фінансової та 
матеріальної спроможності місцевого 
самоврядування [2].

Надалі увага держави була сфокусо-
вана на функціях, обов’язках та питан-
нях субординації центральній владі, які 
на той час були сформовані на базі ра-
дянських міністерств. Уперше було по-
рушено питання принципової відмін-
ності у можливостях різних регіонів 
щодо відправлення місцевого самовря-
дування. Було розпочато діалог щодо 
проведення подальших реформ з його 
представниками, залучено громадські 
організації тощо.

Деякі естонські вчені наголошують, 
що причиною успішних реформ місце-
вого самоврядування в Естонії 1996–
2001 рр. стало насамперед розумне ви-
користання грантів євросоюзу, що на-
давалися саме на проведення подібних 
реформ [3]. Заручившись фінансовою 
та інформаційною підтримкою, влада 

Естонії взяла на себе ряд обов’язків 
перед єС, що також відіграло позитив-
ну роль у цьому процесі. Окрім цього, 
було розроблено ряд документів та 
державних програм, що різною мірою 
встановлювали та змінювали напрями 
вказаних реформ, такі як: IFDPa [4], 
SPaRP [5], aRP [6], SDRLG [7]. Варто 
відзначити, що заплановані реформи 
були, швидше за все, вдалими для Ес-
тонії, хоча деякі тези, що закладалися 
на концептуальному рівні, так і не були 
реалізовані в повному обсязі: напри-
клад, зміцнення централізації та підви-
щення контролю над органами місце-
вого самоврядування.

Після реформ 2001 р., основним за-
вданням яких залишалося масове злит-
тя незначних утворень задля створення 
більш стійких та спроможних, все ще 
зберігається тенденція до добровільно-
го злиття дрібних населених пунктів [8] 
відповідно до Акта про сприяння до-
бровільному злиттю суб’єктів місцево-
го самоврядування (Promotion of Local 
Government Merger act) [9]. Але цього 
разу заклики до злиття були аргументо-
вані перш за все прагненням підвищити 
спроможність місцевого самоврядуван-
ня в деяких малонаселених регіонах та 
забезпечити принцип його повсюдності.

Наразі система місцевого самовря-
дування Естонії все ще перебуває у за-
лежності від центрального фінансуван-
ня і не має достатніх можливостей щодо 
оподаткування та самостійного попов-
нення місцевих бюджетів. Нагального 
вирішення потребують деякі проблеми, 
що стоять перед органами місцевого 
врядування Естонії, зокрема: надання 
спеціального статусу столиці Естонії – 
місту Таллінн; чітке законодавче закрі-
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плення обов’язкових функцій місцевого 
самоврядування, розширення можли-
востей місцевого самоврядування щодо 
стягнення податків; уведення єдиних 
стандартів надання публічних послуг 
населенню; створення державних фон-
дів фінансової підтримки (відповідно 
до рекомендацій Конгресу регіональних 
влад); забезпечення відкритості та ін-
формативності місцевого самовряду-
вання як на локальному, так і на між-
народному рівні [10].

Цікавим для нашої держави також 
можна назвати досвід реформування 
місцевого самоврядування Латвії. Піс-
ля здобуття незалежності, на початку 
перехідного періоду в Латвії на основі 
існуючої місцевої та регіональної було 
створено дворівневу систему місцево-
го самоврядування (450 сільських і 57 
міських утворень на «першому» рівні 
та 26 регіональних адміністрацій – на 
«другому»). Упродовж 1993–1996 рр. 
було прийнято ряд законів, що закріп-
лювали основні принципи місцевого 
самоврядування, такі як Закон «Про 
місцеве самоврядування» (Law on 
Local Governments) [11], «Про вибори 
до органів місцевого самоврядування» 
(Local Government council election act) 
[12] та «Про фінансові та управлінські 
принципи місцевого самоврядування» 
(Law on budget and Financial Manage-
ment) [13]. Метою прийняття вказаних 
актів було перш за все створення за-
конодавчої бази, що відповідала 
б принципам європейської хартії міс-
цевого самоврядування, розділ держав-
ної та комунальної власності, введення 
нових способів фінансування місцево-
го самоврядування та проведення те-
риторіальної реформи.

Надалі, у 1998 р. прийняттям ключо-
вого Закону «Про адміністративно-те-
риторіальну реформу» (administrative-
Territorial Reform Law) [14] було розпо-
чато наступний етап реформування 
місцевого самоврядування, що включав 
у себе зниження кількості утворень до 
118 (109 муніципій та 9 міст) та скасу-
вання «другого» рівня системи місцево-
го самоврядування, розподіливши по-
вноваження між новоствореними 
суб’єктами та закріпивши поняття «пла-
нувального регіону» як допоміжного 
регіонального суб’єкта. Реалізація цьо-
го акта була розподілена на декілька 
стадій: 1) вивчення можливостей адмі-
ністративних територій; 2) створення 
проектів адміністративно-територіаль-
ного поділу та їх обговорення; 3) забез-
печення фінансування добровільного 
злиття самоврядних утворень, їх по-
дальшої кооперації; 4) розробка планів 
зміцнення інфраструктури новостворе-
них суб’єктів. До цього акта було вне-
сено значну кількість поправок у 2005, 
2007 та 2009 рр., що свідчить про по-
стійну увагу і контроль щодо його реа-
лізації, що, до речі, має стати основопо-
ложною характеристикою при прове-
денні будь-яких реформ і в нашій 
державі.

У цілому, місцеве самоврядування 
Латвії схоже з естонським за своєю 
структурою та проблемами, хоча його 
стан дещо покращився після адміні-
стративно-територіальної реформи 
2009 р. [15], проведення якої було зна-
чно ускладнене насамперед через сві-
тову фінансову кризу. Поліпшення зна-
чною мірою забезпечувалося злиттям 
дрібних адміністративно-територіаль-
них одиниць та створенням відповід-
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них органів місцевого самоврядування, 
які представляють переважну біль-
шість населення території, що, у свою 
чергу, покращило їх фінансові можли-
вості. Проте місцеве самоврядування 
в Латвії все ще має ряд невирішених 
проблем, серед яких: нерівномірний 
розвиток місцевого самоврядування 
в цілому в державі; неможливість бра-
ти участь у місцевому самоврядуванні 
особами, що не є громадянами держа-
ви (наприклад, відсутність можливості 
голосувати на виборах місцевих рад); 
та необхідність чіткого визначення 
плану розвитку п’яти регіонів, який 
був нещодавно представлений.

Із моменту набуття Литвою незалеж-
ності провідні науковці та державні ді-
ячі зосередилися на поверненні країни 
до унікальної історичної системи міс-
цевого самоврядування та її подальшо-
му реформуванні й приведенні у відпо-
відність до викликів сучасності. Незва-
жаючи на те, що в Литві історично 
існували міцні традиції організації міс-
цевого самоврядування, перебування 
у складі СРСР загальмувало розвиток 
цієї сфери [16]. Загалом, процес рефор-
мування місцевого самоврядування 
у Литві можна умовно розподілити на 
чотири етапи:

1. Перший етап – 1990–1997 рр. – 
введення адміністративно-територі-
альної реформи (створення децентра-
лізованої системи та поступове її 
спрощення).

2. Другий етап – 1997–2005 рр. – 
ініціювання дискусії щодо розвитку 
регіональної політики (створення спе-
ціальної робочої групи та прийняття за 
результатами її роботи Закону «Про 
регіональний розвиток»).

3. Третій етап – 2005–2010 рр. – за-
безпечення підготовчого процесу щодо 
введення в дію вищевказаного Закону 
(на цьому етапі розробка регіональної 
політики проводилася окружними дер-
жавними адміністраціями) [17].

4. Четвертий етап – розпочався 
у 2010 р. – ліквідація окружних адмі-
ністрацій та створення рад регіональ-
ного розвитку (ключовий етап еконо-
мічно орієнтованого соціального роз-
витку регіонів).

На першому етапі в Литві була про-
ведена адміністративно-територіальна 
реформа, що дало поштовх до подаль-
ших реформ місцевого самоврядуван-
ня. Відповідно до Закону «Про основи 
місцевого самоврядування» 1990 р. 
(Law on Fundamentals  of  Local 
Government) [18] були створені два рів-
ні муніципальних утворень: вищий та 
нижчий. Вищий рівень включав у себе 
регіони та великі міста, що перебували 
під юрисдикцією центральної влади. 
Нижчий рівень включав у себе усі інші 
дрібні місцеві утворення. Законом за-
кріплювалися нові засади організації 
й діяльності місцевого самоврядуван-
ня, відмінні від існуючих у країні про-
тягом 50 років [19].

Відповідно до Закону «Про адміні-
стративно-територіальні одиниці» 
1994 р. (Law on administrative-Territorial 
Units) [20], територія країни була поді-
лена на два основних субнаціональних 
адміністративно-територіальних рівні: 
10 округів – що являли собою вищі 
адміністративні одиниці, підконтроль-
ні державі, та 60 муніципалітетів – 
нижчих адміністративних одиниць, 
суб’єктів місцевого самоврядування. 
При цьому відповідно до такого розпо-
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ділу регіональний рівень державної 
влади був відсутній.

Слід відзначити, що в Литві, як і в 
нашій державі, саме структура адміні-
стративно-територіального поділу 
є фундаментом системи місцевого само-
врядування. Зазначена теза знайшла 
своє відображення у проектах подаль-
ших реформ. На основі обговорень були 
визначені чотири критерії, які вплива-
ють на створення муніципій регіональ-
ного рівня [21]:

1) загальна кількість жителів, що 
проживають на території муніципії;

2) кількість населення її найбільших 
міст;

3) територіальні відмінності між іс-
нуючими на той час муніципіями та їх 
новими кордонами;

4) фінансові можливості кожної те-
риторії.

На другому етапі основним напрямом 
розвитку місцевого самоврядування ста-
ла розробка регіональних програм, що 
приймалися урядом ще з 1997 р. Основ-
на мета заходів полягала у зменшенні 
соціально-економічних відмінностей 
між регіонами. Однак засоби для досяг-
нення цієї мети не були чітко визначені.

На третьому етапі уряд і парламент 
представили кілька нових документів 
щодо перспектив територіального роз-
витку до 2013 р. Усі ці документи також 
визначали перспективним напрямом 
регіональної політики саме її соціально-
економічне орієнтування [22].

На останньому етапі у 2010 р. дер-
жавні адміністрації округів були роз-
формовані, а округи, у свою чергу, за-
лишилися лише інструментом терито-
ріального поділу. Натомість були 
створені 10 рад регіонального розвитку 

відповідно до раніше існуючої схеми 
побудови окружних адміністрацій. До 
складу таких рад входили мери муніци-
пальних утворень, що входять до відпо-
відного регіону, представники муніци-
пальних рад та спеціально обраний 
представник держави. Водночас ради 
регіонального розвитку є підконтроль-
ними Національній раді регіонального 
розвитку, що забезпечує державний на-
гляд та контроль за їх діяльністю [23].

Зазначена реформа мала на меті 
зменшення витрат бюджетних коштів, 
рівня бюрократизації в цій системі, а та-
кож подальшу децентралізацію влади. 
При цьому потрібно зазначити, що лік-
відація окружних адміністрацій та на-
дання можливості мерам і іншим пред-
ставникам місцевого самоврядування 
брати участь у роботі над планами роз-
витку регіонів, як засіб забезпечення 
децентралізації влади, на практиці дали 
зворотний результат. Регіональна полі-
тика у Литві впроваджується не через 
регіони як елементи адміністративно-
територіального поділу, а безпосеред-
ньо через муніципалітети, що входять 
до їх складу, тобто через місцеве само-
врядування. У цьому контексті деякі 
литовські вчені зазначають, що система 
місцевого самоврядування і управління, 
яка діяла до реформ 2010 р., характери-
зувалася меншою централізацією, не-
зважаючи на те, що плани розвитку 
регіонів розроблялися губернаторами та 
державними адміністраціями, що все 
ж надавало більших можливостей щодо 
участі місцевого самоврядування у цьо-
му процесі [24].

Незважаючи на це, використання до-
свіду країн Балтії з одночасним ураху-
ванням умов та особливостей розвитку 
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вітчизняної системи публічного управ-
ління може стати поштовхом для по-
шуку ефективного балансу централіза-
ції та децентралізації влади в Україні, 
встановлення необхідного обсягу та 
діапазону повноважень органів місце-
вого самоврядування з урахуванням 
ресурсного та іншого потенціалу тери-
торій, забезпечення достатнього рівня 
фінансування та можливостей для по-
повнення місцевих бюджетів в обсязі, 
необхідному для задоволення потреб та 
надання широкого спектру публічних 
послуг місцевому населенню.

Відштовхуючись від наведеного 
вище, можна дійти висновку, що корінь 
ефективності реформи місцевого само-
врядування має включати: достатній 
рівень правового, фінансового та мате-

ріального забезпечення; залучення гро-
мадськості та формування публічного 
інтересу; адаптацію міжнародного до-
свіду до українських правових реалій; 
відкритість, послідовність та терпи-
мість у процесі втілення та пошук ба-
лансу між довготривалими комплексни-
ми і короткостроковими направленими 
реформами. Адже формування та функ-
ціонування спроможного місцевого са-
моврядування в Україні пов’язане з не-
обхідністю розумної децентралізації 
влади і врахуванням принципу субсиді-
арності, оскільки надання громадянам 
права самостійно вирішувати власні 
проблеми безпосередньо впливає на ді-
євість та ефективність процесу реаліза-
ції публічної влади на території всієї 
держави.
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гаращук и., Петришин о. Реформы организации и функционирования местного 
самоуправления в странах Балтии

В данной статье исследованы процессы реформирования и текущее состояние мест-
ного самоуправления в странах Балтии. Обозначены насущные проблемы, перспективы 
и пути развития местного самоуправления, а также проработаны ключевые нормативные 
документы, регулирующие его деятельность. Представлена существующая система орга-
нов местного самоуправления Литвы, Латвии и Эстонии. Обоснована своевременность 
и подчеркнута необходимость проведения комплексных реформ и построения новой си-
стемы местного самоуправления в Украине с использованием положительного и отрица-
тельного зарубежного опыта в целом и стран Балтии в частности.

Ключевые слова: реформа местного самоуправления в Украине, муниципальная ре-
форма, местное самоуправление, Литва, Латвия, Эстония.
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Garashcuk I., Petryshyn O. Organizational and Functional Local Self-government 
Reforms in the Baltic Countries

The article highlights undergoing municipal and administrative reforms as well as reveals 
the current state of local self-government in the baltic countries. The paper uncovers its problems, 
showcases the development process of local self-government, its legal regulation, system’s cur-
rent active state etc. key challenges, which were faced by Lithuanian, Latvian and estonian 
local governments during the reform process, are almost identical with those that exist in Ukraine 
today, stating a strong argument for the implementation of the baltic experience towards the 
creation of effective and sustainable, as well as a national oriented local self-government in 
Ukraine.

The local self-government improvement process, undergoing in Ukraine, should be based 
on democratic principles stated in the european charter of local self-government. Thus, the 
improvement of local self-government system plays a key role in the conduction of the public 
administration reform in general, which provides the main task of municipal reform – eliminat-
ing contradictions and shortcomings that significantly affect the implementation of democratic 
local self-government.

a set of recommendations and directions is produced as an outcome of this paper. a list of 
specific Ukrainian challenges is also being taken into consideration, such as: overwhelming 
level of corruption and bureaucratization present in all areas of state regulation, as well as an 
extremely underdeveloped civil society. This, in turn, is what distinguishes our system of local 
self-government from others, adding new challenges. Thus, a decent level of governmental and 
civic cooperation and initiative is crucial for further development and improvement of local 
self-government in Ukraine.

Keywords: local government reform in Ukraine, municipal reform, local government, 
Lithuania, Latvia, estonia.
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1 Наукова стаття стала наслідком спостережень та практичного досвіду кандидата юридичних наук, 
доцента Л. І. Летнянчина, який з 3 березня по 31 липня 2015 р. відбував військову службу за призовом 
під час мобілізації, на особливий період у Харківському зональному відділі Військової служби право-
порядку. Служба в штабі дозволила стати у пригоді при вирішенні непростих практичних юридичних 
проблем, про які автор разом із начальником штабу мають за честь поділитися на сторінках цього 
авторитетного видання. Користуючись нагодою, автор також засвідчує глибоку повагу та висловлює 
щиру вдячність за набутий досвід начальнику Харківського зонального відділу Військової служби 
правопорядку полковнику О. В. Леонченку, одночасно відзначаючи його патріотизм, професіоналізмом 
та ініціативність, а також виявлену сміливість та відповідальність при звільненні з військової служби 
наукових та науково-педагогічних працівників на підставі п. 2 розд. II Закону України від 1 липня 
2015 р. № 570-vIII, які дозволили їм швидко повернутися до основної діяльності.

Л. ЛЕтНяНЧИН
доцент Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, 
кандидат юридичних наук

О. ЧЕНИКАєВ
начальник штабу – перший заступник 
начальника Харківського зонального відділу 
Військової служби правопорядку, полковник
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Актуальні проблеми застосування  
законодавства України про військові 

адміністративні правопорушення:  
конституційно-правовий аспект1

© летнянчин л., Ченикаєв о., 2015

У статті висвітлюються окремі проблеми застосування на практиці законодавства про 
військові адміністративні правопорушення. У конституційно-правовому аспекті аналізу-
ється зміст останніх законодавчих новел, спрямованих на посилення відповідальності 
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Конституція України покладає обо-
рону України, захист її суверенітету, 
територіальної цілісності і недоторкан-
ності на Збройні Сили України (ч. 2 
ст. 17). Армія – специфічний, але дуже 
важливий організм в механізмі Україн-
ської держави. Високий морально-пси-
хологічний стан війська, належна дис-
ципліна і правопорядок – запорука 
перемоги на складних етапах держа-
вотворення. І навпаки, негативні явища 
здатні суттєво підірвати оборонний 
потенціал держави, ослабити її міць.

Відповідно до ст. 1 Закону України 
«Про військову службу правопорядку 
у Збройних Силах України» від 7 бе-
резня 2002 р. № 3099-III Військова 
служба правопорядку у Збройних Си-
лах України – спеціальне правоохорон-
не формування у складі Збройних Сил 
України, призначене для забезпечення 
правопорядку і військової дисципліни 
серед військовослужбовців Збройних 
Сил України у місцях дислокації вій-
ськових частин, у військових навчаль-
них закладах, установах та організаці-
ях, військових містечках, на вулицях 
і в громадських місцях. У зв’язку з іс-
тотним збільшенням чисельності 
української армії та інших, утворених 
відповідно до законів України військо-
вих формувань, на жаль, почастішали 

і випадки порушення правопорядку 
і військової дисципліни. Набуло по-
ширення пияцтво. На існуючу про-
блему вже оперативно відреагувала 
Верховна Рада України, прийнявши 
Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо посилення відповідальності вій-
ськовослужбовців, надання команди-
рам додаткових прав та покладення 
обов’язків в особливий період» від 
5 лютого 2015 р. № 158-vIII, який на-
був чинності 5 березня 2015 р. Як по-
яснили автори законопроекту – народ-
ні депутати України, «прийняття за-
конопроекту обумовлене необхідністю 
забезпечення правопорядку і військо-
вої дисципліни у Збройних Силах 
України в умовах особливого періоду.

На сьогодні масовий характер мають 
випадки грубого порушення військової 
дисципліни. Зокрема, набуло поширен-
ня вживання алкогольних напоїв у міс-
цях злагодження бойових підрозділів та 
районах проведення антитерористичної 
операції військовослужбовцями Зброй-
них Сил України, які призвані під час 
часткової мобілізації.

Крім того, з початком оголошення 
мобілізації самовільно залишили вій-
ськові частини або місця служби понад 
10 тис. військовослужбовців. Також ви-

військовослужбовців, забезпечення правопорядку і військової дисципліни. Предметом 
уваги також є строки адміністративного затримання військовослужбовців, які знаходять-
ся у стані алкогольного сп’яніння, початку обчислення строків відбування ними покаран-
ня у виді арешту на гауптвахті. Акцентується на потенційній конкуренції Кодексу Украї-
ни про адміністративні правопорушення з деякими статтями Кримінального кодексу 
України в частині кваліфікації діянь військовослужбовців як правопорушення. Наголо-
шується на ще не до кінця усвідомленій судовим корпусом різниці між інститутом «ад-
міністративного арешту» та інститутом «арешту з утриманням на гауптвахті».

Ключові слова: Військова служба правопорядку, військові адміністративні правопо-
рушення, військова дисципліна, строки адміністративного затримання, спеціальний 
суб’єкт правопорушення, гауптвахта.
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явлено факти непокори чи невиконання 
наказів стосовно понад 2 тис. військо-
вослужбовців.

Така ситуація негативно впливає на 
обороноздатність держави та авторитет 
Збройних Сил України». Мало що мож-
на додати до обґрунтування актуальнос-
ті проблеми, з цим народні депутати 
України цілковито впоралися, винагоро-
дою за що стала велика підтримка де-
путатського корпусу. А далі – практич-
не застосування закону, ефективність 
впливу якого стане відомим з часом.

Поза всяким сумнівом, діяльність 
і суб’єктів владних повноважень, і пра-
возахисних організацій має здійснюва-
тися відповідно до Конституції Украї-
ни і законів України, а спірні моменти 
повинні вирішуватися у правовому 
полі. Втім є певні відмінності у погля-
дах і засобах впливу на військових пра-
вопорушників. Так, Військова служба 
правопорядку, яка покликана забезпе-
чити дисципліну і правопорядок 
у Збройних Силах України, природно 
орієнтується на вжиття суворих, зви-
чайно ж у межах Конституції і законів 
України, заходів впливу на військових 
правопорушників, у той час як захис-
ники (адвокати) зацікавлені у захисті 
своїх клієнтів, і так само, природно, 
орієнтовані на пом’якшення (послаб-
лення) відповідальності своїх підза-
хисних. Судова ж влада у таких спорах 
має бути незалежним, об’єктивним 
і справедливим арбітром.

Однак підтримання високого авто-
ритету Армії серед Українського наро-
ду, дисципліни і правопорядку у лавах 
Збройних Сил України, усіх законних 
військових формувань – справа не лише 
Військової служби правопорядку, а й 

усього суспільства, суб’єктів владних 
повноважень, особливо судової влади, 
інститутів громадянського суспільства, 
зокрема адвокатського середовища. 
І для вирішення цієї проблеми мають 
докладати зусиль усі зазначені вище 
суб’єкти. Виховна робота з такими осо-
бами і справедливе покарання мають 
стати пріоритетом. До того ж, і Кримі-
нальним кодексом (далі – КК України) 
(п. 13 ст. 67), і Кодексом України про 
адміністративні правопорушення 
(далі – КУпАП) (п. 6 ст. 35) скоєння пра-
вопорушення загальним суб’єктом, зо-
крема у стані алкогольного сп’яніння, 
розглядається як обтяжуюча обставина. 
що ж тоді говорити про людину зі збро-
єю в руках, яка перебуває у стані алко-
гольного сп’яніння? Ступінь суспільної 
небезпеки військовослужбовця у тако-
му стані значно посилюється. І з такими 
явищами слід, на наш погляд, суворо 
боротися і їх присікати.

А зараз варто зупинитися на кон-
кретних проблемах, з якими стикаєть-
ся Військова служба правопорядку 
мало не щодня, гаряче вступає в дис-
кусію із захисниками, яка часто пере-
носиться у стіни судової влади. Але ці 
проблеми є типовими, набувають по-
ширення і безпосередньо зачіпають 
конституційні права і свободи людини 
і громадянина. Перша з них – це стро-
ки затримання військовослужбовців, 
які знаходяться у стані алкогольного 
сп’яніння, зокрема – Військовою 
службою правопорядку, командирами 
військових частин. Проблема дійсно 
існує. При вирішенні питання щодо 
терміну затримання військовослужбов-
ців, які знаходяться у стані алкоголь-
ного сп’яніння, Військова служба пра-
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вопорядку керується ст. 82 Дисциплі-
нарного статуту, затвердженого, до 
речі, Законом України «Про Дисциплі-
нарний статут Збройних Сил України» 
від 24 березня 1999 р. (із змінами і до-
повненнями) та абз. 5 п. 2 Додатку до 
Гарнізонної та вартової служби, який 
також має силу закону. Згідно з пер-
шим нормативно-правовим актом тер-
мін (строк) затримання і утримання на 
гауптвахті складає момент протвере-
ження, а згідно з другим – до витвере-
ження, але не більше як на одну добу. 
У свою чергу, захисники наполягають 
на застосуванні ст. 263 КУпАП, яка 
визначає загальні терміни затриман-
ня – до трьох годин. Як бачимо, в на-
явності відома для правознавців – як 
теоретиків, так і практиків – пробле-
ма – колізії у праві.

Слід зробити певний екскурс в іс-
торію проблеми. 11 жовтня 2011 р. Кон-
ституційний Суд України (далі – КСУ) 
визнав неконституційною частину п’яту 
ст. 263 КУпАП, яка встановлювала, що 
строк адміністративного затримання 
особи, яка була в стані сп’яніння, об-
числюється з моменту її витвереження. 
При цьому КСУ звернув увагу на те, що 
«залишається незрозумілим також пи-
тання щодо моменту витвереження осо-
би, яка перебуває у стані сп’яніння, що 
призводить до невизначеності у вста-
новленні загального часу тримання та-
кої особи у відповідних органах, що 
також може бути підставою для певних 
зловживань з їх боку» (абз. 8 підп. 4.2 
п. 4 мотивувальної частини Рішення 
КСУ від 11 жовтня 2011 р. № 10-рп 
(справа про строки адміністративного 
затримання).

На жаль, і досі «залишається незро-
зумілим також питання щодо моменту 
витвереження особи, яка перебуває 
у стані сп’яніння». Проте, повертаю-
чись до вирішення зазначеної вище про-
блеми, ми виходимо із такого.

На відміну від законодавства про 
кримінальну відповідальність, яке 
«становить Кримінальний кодекс 
України, який ґрунтується на Консти-
туції України та загальновизнаних 
принципах і нормах міжнародного 
права» (абз. 4 підп. 3 п. 3 мотивуваль-
ної частини Рішення КСУ від 26 січня 
2011 р. № 1-рп/2011), законодавство 
про адміністративну відповідальність 
складається з низки законодавчих ак-
тів, зокрема, КУпАП, Дисциплінарно-
го статуту Збройних Сил України, за-
твердженого Законом України «Про 
Дисциплінарний статут Збройних Сил 
України» від 24 березня 1999 р. (із 
змінами і доповненнями), та ін. Остан-
ній є спеціальним щодо особливої ка-
тегорії правопорушників – військо-
вослужбовців.

При цьому, по-перше, ми виходимо 
з презумпції конституційності закону (у 
цьому разі ст. 82 Дисциплінарного ста-
туту, яка є чинною і підлягає застосу-
ванню, доки не скасована Верховною 
Радою України або за рішенням КСУ не 
визнана неконституційною). По-друге, 
за умов відсутності правового визнання 
за певним із таких законодавчих актів 
юридичного верховенства, як це чітко, 
для прикладу, визначено Цивільним ко-
дексом України, щодо пріоритетності 
перед усіма законодавчими актами, що 
регулюють цивільно-правові відносини 
(ч. 2 п. 2 ст. 4), нами, за усталеною док-
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триною та практикою, застосовується 
спеціальне законодавство, навіть 
якщо воно передбачає більш сувору від-
повідальність. Але, з огляду на те, що 
ми маємо справу із спеціальним 
суб’єктом адміністративної відпові-
дальності, якими є військовослужбовці, 
то це, на наш погляд, виглядає юридич-
но обґрунтованим.

Такий підхід у цілому відповідає 
й останній законодавчій тенденції 
щодо посилення юридичної відпові-
дальності військовослужбовців, яка 
дістала відображення в уже згадувано-
му Законі України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо посилення відповідальності вій-
ськовослужбовців, надання команди-
рам додаткових прав та покладення 
обов’язків в особливий період». Так, 
згідно з цим Законом ст. 15 КУпАП до-
повнено частиною п’ятою такого зміс-
ту: «Військовослужбовці за вчинення 
військових адміністративних право-
порушень несуть відповідальність, пе-
редбачену главою 13-Б цього Кодексу, 
за умови, якщо ці правопорушення 
не тягнуть за собою кримінальну 
відповідальність».

На перший погляд така законодавча 
новела викликає сумнів у її конститу-
ційності. Адже відповідно до частини 
першої ст. 58 Конституції України, за-
кони та інші нормативно-правові акти 
не мають зворотної дії в часі, крім ви-
падків, коли вони пом’якшують або ска-
совують відповідальність особи. Отже, 
згідно з принципами кримінальної від-
повідальності суд (за аналогією відпо-
відальна особа Військової служби пра-
вопорядку, природно, що і захисники) 
мав би ставати на позицію застосування 

більш м’якого покарання. З іншого боку, 
ключ до розв’язання цієї непростої, як 
у теоретичному, так і у практичному 
сенсі, проблеми міститься у правових 
позиціях КСУ, сформульованих у добре 
відомому фаховому середовищу Рішен-
ні від 2 листопада 2004 р. № 15-рп 
(справа про призначення судом більш 
м’якого покарання). Як зазначив Суд, 
«справедливість – одна з основних за-
сад права, є вирішальною у визначенні 
його як регулятора суспільних відно-
син, одним із загальнолюдських вимірів 
права. Зазвичай справедливість розгля-
дають як властивість права, виражену, 
зокрема, в рівному юридичному масш-
табі поведінки й у пропорційності юри-
дичної відповідальності вчиненому 
правопорушенню.

У сфері реалізації права справед-
ливість виявляється, зокрема, у рівно-
сті всіх перед законом, відповідності 
злочину і покарання, цілях законодав-
ця і засобах, що обираються для їх 
досягнення.

Окремим виявом справедливості 
є питання відповідності покарання вчи-
неному злочину; категорія справедли-
вості передбачає, що покарання за зло-
чин повинно бути домірним злочину. 
Справедливе застосування норм права – 
передусім недискримінаційний підхід, 
неупередженість. Це означає не тільки 
те, що передбачений законом склад зло-
чину та рамки покарання відповідати-
муть один одному, а й те, що покарання 
має перебувати у справедливому співвід-
ношенні із тяжкістю та обставинами 
скоєного і особою винного (абзаци 3, 4, 
5 підп. 4.1 п. 4 мотивувальної частини 
Рішення). Ми наполягаємо на тому, що 
військовослужбовець у стані алкоголь-
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ного сп’яніння – велике зло, велика за-
гроза оточуючим і таке зло має суворо 
каратися. Чинна ст. 17220 КУпАП перед-
бачає покарання у вигляді штрафу або до 
п’яти діб арешту на гауптвахті. Звичайно 
ж, ми будемо наполягати, щоб з ураху-
ванням усіх обставин, особи винного 
(адже як зазначено у ст. 61 Конституції 
України, юридична відповідальність 
особи має індивідуальний характер) суд 
обирав максимальні покарання.

І ще один дуже важливий момент. 
У випадку складення практики неодноз-
начного застосування одних і тих самих 
положень КУпАП чи Дисциплінарного 
статуту вирішення цієї колізії (пробле-
ми) можливе двома шляхами: або більш 
чіткого законодавчого врегулювання, 
або офіційного тлумачення КСУ.

Друга проблема, яка є потенційною 
у зв’язку з набранням чинності зазна-
ченим вище Законом від 5 березня 
2015 р. «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо по-
силення відповідальності військово-
службовців, надання командирам до-
даткових прав та покладення обов’язків 
в особливий період» – можлива конку-
ренція КУпАП з деякими статтями КК 
України (наприклад, передбачена 
ст. 17210 КУпАП (Відмова від виконання 
наказу або інших законних вимог ко-
мандира (начальника) конкурує з ч. 1 
ст. 402 чинного КК України (Непокора, 
тобто відкрита відмова виконати на-
каз начальника, а також інше умисне 
невиконання наказу), а ч. 2 ст. 17211 

КУпАП (Самовільне залишення вій-
ськової частини або місця служби) – 
з ч. 4 ст. 407 чинного КК України (Са-
мовільне залишення військової частини 
або місця служби). У світлі заявленої 

вище позиції Військова служба право-
порядку обстоює необхідність кваліфі-
кації відповідних діянь як кримінально 
караних.

Третя проблема, з якою ми стикає-
мося на практиці, – нечіткість форму-
лювань у резолютивних частинах актів 
судової влади щодо початку перебігу 
строків відбування покарання у виді 
арешту на гауптвахті. Для прикладу, 
дозволю собі процитувати одну з по-
станов, яка, на жаль, є поширеною. Так, 
постановою Балаклійського районного 
суду Харківської області від 4 червня 
2015 р. військовослужбовець N визна-
ний винним у вчиненні адміністратив-
ного правопорушення, передбаченого 
ч. 3 ст. 17220 КУпАП. На нього накладе-
но адміністративне стягнення у виді 
арешту з утриманням на гауптвахті на 
7 діб. При цьому, цитуємо: «строк від-
буття адміністративного арешту раху-
вати з моменту його затримання». Ви-
никає низка запитань: з моменту якого 
затримання – фактично, одразу після 
складення адміністративного протоколу 
(як випливає з матеріалів із 25 травня 
2015 р.), з моменту постановлення рі-
шення суду (4 червня 2015 р.) чи з мо-
менту доставлення заарештованого до 
Харківського зонального відділу Вій-
ськової служби правопорядку (а це ста-
лося опівдні 5 червня 2015 р.).

Конституційний Суд України у сво-
їх рішеннях неодноразово наголошував 
на тому, що «елементами верховенства 
права є принципи рівності та справед-
ливості, правової визначеності, ясності 
і недвозначності правової норми, 
оскільки інше не може забезпечити її 
однакове застосування, не виключає 
необмеженості трактування у право-
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застосовній практиці і неминуче при-
зводить до сваволі» (абзац другий підп. 
5.4 п. 5 мотивувальної частини Рішен-
ня КСУ від 22 вересня 2005 р. 
№ 5-рп/2005). Це повною мірою стосу-
ється і актів суду, що, як відомо, є ак-
тами правозастосування, і які так само 
мають бути чітко визначеними, ясними 
і недвозначними, інакше можливі зло-
вживання уже з боку Військової служ-
би правопорядку, що, як зазначалося 
вище, намагається діяти виключно 
у правовому полі.

Варто ще раз нагадати аргументацію 
КСУ при вирішенні питання про не-
конституційність ч. 5 ст. 263 КУпАП, 
яка, зокрема, встановлювала, що строк 
адміністративного затримання обчис-
люється з моменту доставлення поруш-
ника для складення протоколу. єдиний 
орган конституційної юрисдикції на-
голосив на тому, що «невизначеність 
у вирішенні питання, пов’язаного з ча-
сом доставлення порушника, може при-
звести до певних зловживань з боку 
відповідних органів в частині, що сто-
сується встановлення можливого стро-
ку обмеження права особи на свободу, 
який з урахуванням часу доставлення 
може тривати більше, ніж це визначено 
в законі» (читай … в рішенні суду) (аб-
зац сьомий підп. 4.2 п. 4 мотивувальної 
частини Рішення КСУ від 11 жовтня 
2011 р. (справа про строки адміністра-
тивного затримання).

І остання проблема, на якій хотілося 
б зупинитися, викликана до життя зно-
ву ж таки судовою практикою. Далі, для 
наочності, процитуємо резолютивну 
частину одного із судових рішень, яке 
не є рідкістю. У резолютивній частині 
постанови Зарічного районного суду 

м. Суми від 24 червня 2015 р. зазнача-
ється: «Притягнути до адміністративної 
відповідальності та застосувати до вій-
ськовослужбовця К. адміністративне 
стягнення з утриманням на гауптвахті 
на строк сім діб, який відраховувати 
з часу затримання.

Постанова підлягає негайному ви-
конанню.

Постанова може бути оскаржена до 
Апеляційного суду Сумської області 
через Зарічний районний суд м. Суми 
протягом десяти днів з дня винесення 
постанови в порядку, передбаченому 
ст. 294 КУпАП».

На рахунок неоднозначності слово-
сполучення «відраховувати з часу за-
тримання» вже йшлося. А щодо того, 
що постанова підлягає негайному ви-
конанню і одночасно може бути оскар-
жена, є питання.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КУпАП «поста-
нова судді у справах про адміністратив-
не правопорушення набирає законної 
сили після закінчення строку подання 
апеляційної скарги, за винятком по-
станов про застосування стягнення, 
передбаченого статтею 32 цього ко-
дексу, а також постанов, прийнятих за 
результатами розгляду справ про адмі-
ністративні правопорушення, передба-
чені статтею 1853 цього Кодексу».

Стаття 32 КУпАП присвячена інсти-
туту адміністративного арешту, який 
накладається за звичайні адміністратив-
ні правопорушення. Дійсно, відповідно 
до ст. 326 КУпАП, «постанова районно-
го, районного у місті, міського чи міськ-
районного суду (судді) про застосуван-
ня адміністративного арешту викону-
ється негайно після її винесення». 
У свою чергу, Законом України «Про 
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внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення відпо-
відальності військовослужбовців, на-
дання командирам додаткових прав та 
покладення обов’язків в особливий пе-
ріод», який набув чинності 5 березня 
2015 р., введено новий інститут: за вій-
ськові адміністративні правопору-
шення передбачено «арешт з утри-
манням на гауптвахті» (ст. 321), який 
не охоплюється ні ч. 1 ст. 294, ні ст. 326 
КУпАП. Складається враження, що суд-
ді не до кінця усвідомили відмінність 
між «адміністративним арештом» 
(ст. 32 КУпАП), який накладається за 
звичайні адміністративні правопору-
шення і може підлягати негайному ви-
конанню, та «арештом з утриманням на 
гауптвахті» (ст. 321 КУпАП), який за-

стосовується лише щодо військово-
службовців та «після закінчення строку 
подання апеляційної скарги».

На завершення хотілося б звернути 
увагу на те, що для суддів судів загаль-
ної юрисдикції військові адміністра-
тивні і військові кримінальні право-
порушення є новою цариною застосу-
вання своїх професійних знань. При 
розгляді такої категорії справ має вра-
ховуватися специфіка військової спра-
ви та правопорушень, що з нею 
пов’язані. Це, однак, не означає повер-
нення до радянської практики функці-
онування спеціалізованих військових 
судів. Очевидно, що саме спеціалізація 
судів загальної юрисдикції на таких 
категоріях судових справ – питання 
найближчого майбутнього.

Стаття надійшла до редакції 27.06.2015.

летнянчин л., ченыкаев А. Актуальные проблемы применения законодательства 
украины о военных административных правонарушениях: конституционно-право-
вой аспект

В статье освещаются отдельные проблемы применения на практике законодательства 
о военных административных правонарушениях. В конституционно-правовом аспекте 
анализируется содержание последних законодательных новшеств, направленных на уси-
ление ответственности военнослужащих, обеспечение правопорядка и воинской дисци-
плины. Предметом внимания также являются сроки административного задержания во-
еннослужащих, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, начала исчисления 
сроков отбывания ими наказания в виде ареста на гауптвахте. Акцентируется на потен-
циальной конкуренции Кодекса Украины об административных правонарушениях с не-
которыми статьями Уголовного кодекса Украины в части квалификации деяний военно-
служащих как правонарушения. Обращается внимание на еще не до конца осознанное 
судебным корпусом различие между институтом «административного ареста» и инсти-
тутом «ареста с содержанием на гауптвахте».

Ключевые слова: Военная служба правопорядка, военные административные право-
нарушения, воинская дисциплина, сроки административного задержания, специальный 
субъект правонарушения, гауптвахта.

Letnyanchyn L., ChenykayevA. Actual Problems in Application Legislation Ukraine 
Cabout Military-Administrative Offenses: Constitutional Aspect

The defence of Ukraine and the protection of its sovereignty, territorial indivisibility 
and inviolability, are entrusted to the armed Forces of Ukraine (art. 14. p. 2). The army is 
a specific but very important part in mehanizm of Ukraine. high moral and psychological 
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position of army, proper discipline and the rule of law are one of the main things at the stage 
of state-building. and vice verca different negative effects can undermine defense capa-
bilities of the state.

as Ukrainian army and military units that are created according to the Ukrainian legeslation 
increased different violations of law, violations of military discipline increased too. Drunkenness 
has spread. according to this problem verhovnaRada of Ukraine has reacted. on 5 th of January 
2015 the new law was adopted «on amendments to the law of Ukraine about strengthening of 
responsibility to soldiers, giving their commanders additional rights and obligations in a special 
period» № 158-vIII. This law took effect on 5 of March 2015.

In the article you can see some problems of using on practice legeslation about military-
administrative offenses. In constitutional law aspect authors analyze the meaning of the last 
legeslation novels which are directed on strengthening of responsibility of soldiers, providing 
the rule of law and military discipline.

also authors pay attention on terms of administrative arrest of soldiers who were drunk, the 
begining of terms and othets. The authors think that the idea about terms doesnt work when 
there is an arrest drunk of a special subject – a soldier.

There can be possible a competition between code of administrative offences with some 
articles of the criminal code in part of qualification actions of soldiers as an offence.

Stresses on not fully realization by judical body difference between the institute of admin-
istrative detention and the institute of keeping in presidio.

The last has its own specifics.
For judges of the courts of genersl jurisdictions military administrative and military 

criminal offences are the new subjects for themalso, in account must be taken specificity of 
military affairs. It doesnt meant to have Soviet practice of functioning specialized military 
courts. obviously, that in future the courts of general jurisdictions will specialized fully on 
such categories of cases.

Keywords: Military Police, military administrative offence, military discipline, terms of 
administrative detention, special subject of an offence, presidio.



73Вісник Національної академії правових наук України № 2 (81) 2015

Відповідно до ст. 1276 Цивільного 
кодексу України (далі – ЦК), якщо спад-
коємець за заповітом або за законом 
помер після відкриття спадщини і не 
встиг її прийняти, право на прийняття 
належної йому частки спадщини, крім 
права на прийняття обов’язкової частки 
у спадщині, переходить до його спадко-
ємців (спадкова трансмісія). Таким чи-
ном, спадкова трансмісія – це перехід 
права на прийняття спадщини від по-
мерлого спадкоємця за заповітом або за 
законом, який не встиг реалізувати це 
право внаслідок своєї смерті, до його 
спадкоємців, тобто перехід права, а не 

виникнення права на спадкування після 
смерті першого спадкодавця. На думку 
І. В. Жилінкової, правила спадкової 
трансмісії базуються на юридичній фік-
ції, адже закон виходить із того, що 
оскільки спадкоємець мав право при-
йняти спадщину, але не встиг цього зро-
бити внаслідок смерті, то він нібито 
спадщину прийняв. Тому належна йому 
частка переходить до спадкоємців [1, 
с. Iv-18].

Спадкоємець, який помер після від-
криття спадщини і не встиг її прийня-
ти, називається трансмітентом, а його 
спадкоємці, до яких перейшло право 
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спадкування, що належало б йому, іме-
нуються трансміссарами. Звертає на 
себе увагу, що у ст. 1276 ЦК закріплено 
застереження про те, що трансмітен-
том може бути спадкоємець як за запо-
вітом, так і за законом. У той же час, 
стосовно трансміссара такого застере-
ження не робиться, а міститься уза-
гальнююче положення про перехід 
права на прийняття спадщини до спад-
коємців трансмітента.

Метою цієї статті є з’ясування сут-
ності спадкової трансмісії та визначен-
ня особливостей цього механізму пере-
ходу права на прийняття спадщини.

Зауважимо, що питання правової 
природи спадкової трансмісії є пред-
метом тривалої дискусії в науці цивіль-
ного права. У такому аспекті можна ви-
ділити кілька позицій, прихильники 
яких по-різному пояснюють сутність 
цього явища.

Так, одні дослідники кваліфікують 
спадкову трансмісію як різновид спад-
кування  за  законом .  Зокрема , 
М. ю. Рассказова аргументує це тим, 
що порядок спадкування за спадковою 
трансмісією не може бути змінений 
волею трансмітента. До спадкоємців 
трансмітента за заповітом право на 
прийняття спадщини переходить не 
тому, що воно їм заповідане, а тому, що 
закон включив їх до кола спадкоємців – 
трансміссарів [2, с. 100].

Як різновид спадкування за законом 
розглядають спадкову трансмісію 
Е. А. Кузнєцова [3, с. 21], І. В. Жилін-
кова [1, с. Iv-18], А. В. Гончарова [4, 
с. 183], О. В. Колєснікова [5, с. 37].

Інші вчені відстоюють позицію щодо 
самостійної підстави спадкування 
у разі застосування механізму транс-

місії (О. А. Кириллова [6, с. 18], Я. Яро-
вий [7, с. 90]). Її прихильники стверджу-
ють, що зміст правовідносин при спад-
ковій трансмісії істотно відрізняється 
від змісту правовідносин при спадку-
ванні за заповітом або за законом. 
Об’єкт спадкового правонаступництва 
при спадковій трансмісії складається 
з першої та другої спадщини, які нале-
жать різним особам та кожне має своє 
коло правонаступників. Об’єктом пра-
вонаступництва при спадкуванні за за-
повітом або за законом є спадщина, яка 
переходить до спадкоємців як єдине 
ціле в силу універсального спадкового 
наступництва.

У цьому аспекті варто відзначити, 
що останнім часом в юридичній літера-
турі зберігається тенденція до розши-
рення підстав (видів) спадкування, ви-
значених цивільним законодавством. 
У статті 1217 ЦК традиційно закріплені 
два види спадкування – за заповітом та 
за законом. В основу такого поділу по-
кладена наявність або відсутність воле-
виявлення особи на випадок своєї смер-
ті (заповіту). Для прикладу, у ЦК УРСР 
1963 р. виділялися не види спадкуван-
ня, а саме підстави. Поняття «види 
спадкування» та «підстави спадкуван-
ня» науковцями, зазвичай, ототожню-
ються, хоча не всі вчені погоджуються 
з ототожненням понять «підстава спад-
кування» та «вид спадкування». Зо-
крема, М. В. Бондарєва під видами 
спадкування розуміє варіанти правової 
регламентації відносин спадкування, 
в основі яких наявність (відсутність, 
правомірність, зміст) акту волевиявлен-
ня спадкодавця, спрямованого на роз-
порядження власним майном на випа-
док смерті – заповіту. У свою чергу, 
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підстава спадкування розглядається 
автором як сукупність юридичних фак-
тів, що існують до виникнення спадко-
вого правовідношення, виступають як 
передумови такого правовідношення, 
трансформуються в його елементи піс-
ля виникнення спадкового правовідно-
шення [8, с. 74, 75].

Стосовно розширення видів спадку-
вання, встановлених у ЦК, С. Я. Фурса 
та є. І. Фурса вказують на необхідність 
виділяти не лише види, а й підвиди 
спадкування, які можуть у деяких ви-
падках набувати самостійного значення 
для врегулювання спадкових правовід-
носин або превалювати над основними 
видами спадкування. Пропонується 
розглядати одночасно чотири види 
спадкування як основні: спадкування за 
заповітом; спадкування за правом на 
обов’язкову частку; спадкування за за-
коном; спадкування речей звичайної 
домашньої обстановки та вжитку. До-
датково виділяється «змішане спадку-
вання» у випадках неохоплення запові-
том всієї спадщини [9, с. 200, 201].

є. О. Харитонов та О. І. Харитоно-
ва розрізняють чотири види спадку-
вання: за заповітом; за законом; за 
рішенням суду; за договором. В остан-
ньому випадку йдеться про спадковий 
договір, згідно з яким одна сторона 
(набувач) зобов’язується виконати 
розпорядження іншої сторони (від-
чужувача) і у випадку його смерті на-
буває право власності на майно від-
чужувача [10, с. 340].

Нарешті, О. Р. Гарез у своєму дисер-
таційному дослідженні виділяє таку 
підставу спадкування, як «підпризна-
чення спадкоємця» [11, с. 7].

Додамо до цього, що певний супе-
речливий підхід стосовно підстав спад-
кування закладений у російському за-
конодавстві. У статті 1111 ЦК РФ, яка 
має назву «Підстави спадкування», 
міститься загальне положення про те, 
що спадкування здійснюється за запо-
вітом та за законом. Утім вже в статтях 
1152, 1156 ЦК РФ як підстави спадку-
вання визначені поряд із спадкуванням 
за заповітом та за законом, ще й спад-
кування в порядку спадкової трансмісії 
та в результаті відкриття спадщини. 
Примітно, що в наведених нормах міс-
титься застереження про відкритий пе-
релік підстав спадкування.

І, нарешті, третя група дослідників 
(О. О. Ягельницький [12, с. 19], 
М. С. Абраменков [13, с. 338]) розгля-
дають спадкову трансмісію в аспекті 
випадку сингулярного наступництва 
при спадкуванні. Зокрема В. А. Бєлов 
визначає спадкову трансмісію підста-
вою сингулярного транзитивного пра-
вонаступництва. Сингулярним (частко-
вим) транзитивним правонаступни-
цтвом є наступництво в окремих правах 
та обов’язках, що вільно виділені із 
загальної маси цивільних правовідно-
син за участю конкретної особи, 
суб’єктивних прав та обов’язків. Син-
гулярний характер правонаступництва 
означає свободу правопопередника 
у визначенні предмета майбутнього 
правонаступництва, відсутність його 
зв’язку в цьому питанні будь-якими об-
ставинами [14, с. 483].

Окремо має бути визначена позиція 
І. В. Венедіктової, яка досліджує спад-
кову трансмісію в аспекті реалізації 
і захисту охоронюваних законом інте-
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ресів слабкої сторони у спадкових пра-
вовідносинах. Автор вказує, що спад-
кова трансмісія є одним із інститутів 
захисту майбутніх спадкоємців [15, 
с. 158].

Застосування механізму спадкової 
трансмісії характеризується певною 
особливістю та можливе за наявності 
послідовної сукупності таких умов:

1. Смерть спадкодавця.
2. Закликання до спадкування спад-

коємця-трансмітента. Вид спадкування 
в цьому разі правового значення не має.

3. Смерть спадкоємця-трансмітента 
після смерті спадкодавця, але до спливу 
строку на прийняття спадщини. Тобто 
смерть трансмітента має настати про-
тягом шести місяців з дня, наступного 
після смерті спадкодавця.

4. Право на прийняття спадщини 
або відмова від її прийняття після 
смерті спадкодавця не було здійснене 
трансмітентом.

5. Трансмітент має спадкоємця 
(трансміссара), який закликається до 
спадкування після смерті трансмітента.

6. Трансміссар в установлений за-
коном строк здійснив своє право на при-
йняття спадщини, що відкрилася після 
смерті першого спадкодавця.

Причому якщо трансмітент не при-
йняв спадщину і помер після спливу 
строку, встановленого для її прийняття, 
спадкова трансмісія не застосовується. 
У такому випадку вважається, що спад-
коємець відмовився від прийняття спад-
щини шляхом юридичної бездіяльності.

Крім того, не відбувається перехід 
права на прийняття спадщини, якщо 
спадкоємець до своєї смерті встиг при-
йняти спадщину або відмовитися від її 

прийняття. Відмова від вказаного права 
з боку спадкоємця є наслідком його при-
пинення, а отже, неможливістю пере-
ходу до інших осіб. Прийняття ж спад-
щини означає, що відповідне право вже 
реалізоване, у зв’язку з чим перейти 
в порядку спадкової трансмісії не може. 
Додамо до цього, що закон визначає два 
способи прийняття спадщини: подання 
нотаріусу відповідної заяви (ст. 1269 
ЦК) та постійне проживання разом зі 
спадкодавцем на час відкриття спадщи-
ни (ч. 3 ст. 1268 ЦК). Практично це 
означає, що у разі спільного проживан-
ня на час відкриття спадщини спадко-
давця та спадкоємця останній вважати-
меться таким, що прийняв спадщину 
автоматично, у зв’язку з чим після його 
смерті положення ст. 1276 ЦК не засто-
совуються.

Сукупність зазначених вище умов за 
загальним правилом є підставою для 
застосування механізму спадкової 
трансмісії. Проте з цього можна виді-
лити й певні винятки.

По-перше, наявність розпорядження 
про підпризначення спадкоємця в запо-
віті спадкодавця. У такому разі до спад-
кування закликається підпризначений 
спадкоємець, а не трансмітент. Спадко-
ва трансмісія може застосовуватися 
лише тоді, коли спадкодавець підпри-
значив спадкоємця на інший випадок, 
ніж смерть основного спадкоємця (на-
приклад, на випадок його відмови від 
прийняття спадщини або усунення від 
права на спадкування). Утім у доктрині 
цивільного права існує і протилежне 
судження. Зокрема, В. К. Дроніков сво-
го часу стверджував, що застосування 
трансмісії виключає реалізацію прав 
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підпризначеного спадкоємця. Учений 
наголошував на відсутності умов, за 
яких підпризначений спадкоємець міг 
би претендувати на отримання спадщи-
ни, адже він є спадкоємцем під відкла-
дальною умовою [16, с. 133, 134].

Крім того, право на прийняття спад-
щини не може перейти в порядку спад-
кової трансмісії до особи, яка позбавле-
на права спадкування змістом заповіту.

По-друге, одночасна (протягом од-
нієї доби) смерть спадкодавця та спад-
коємця. У цьому випадку діє правило 
про спадкування комморієнтів: якщо 
протягом однієї доби померли особи, 
які могли спадкувати одна після одної, 
спадщина відкривається одночасно 
і окремо щодо кожної з цих осіб (ч. 3 
ст. 1220 ЦК). Це, у свою чергу, унемож-
ливлює перехід права на прийняття 
спадщини, що відкрилася внаслідок 
смерті спадкодавця, до його спадкоєм-
ця, який помер одночасно з ним.

По-третє, право на прийняття 
обов’язкової частки у спадщині не може 
перейти до трансміссара в силу прямо-
го припису ст. 1276 ЦК, що пов’язане 
з виключно особистим характером та-
кого права. Перелік осіб, які мають пра-
во на обов’язкову частку у спадщині, 
регламентується законом і має закритий 
(вичерпний) характер.

Об’єктом спадкової трансмісії 
є суб’єктивне цивільне право на при-
йняття спадщини, що не було реалізо-
ване спадкоємцем у зв’язку з його смер-
тю. Важко при цьому погодитися з тими 
дослідниками, які визначають об’єктом 
трансмісії спадщину [17, с. 106]. До 
трансміссара переходить лише можли-
вість прийняти спадщину або відмови-

тися від її прийняття, якою особа може 
скористатися, а не безпосередньо спад-
кове майно. Перехід же спадкового май-
на є наслідком реалізації права на при-
йняття спадщини, що відкрилася після 
смерті першого спадкодавця. Отже, 
уявляється правильним розглядати 
об’єктом спадкової трансмісії саме 
суб’єктивне цивільне право. Не нале-
жить до об’єкта спадкової трансмісії 
право на прийняття спадщини, що від-
крилася внаслідок смерті трансмітента, 
адже це є самостійним суб’єктивним 
правом, відмінним від права на при-
йняття спадщини після смерті першого 
спадкодавця. У разі застосування меха-
нізму спадкової трансмісії мають місце 
дві спадщини, що відкрилися: 1) після 
смерті спадкодавця та 2) після смерті 
трансмітента.

Трансміссар має право на прийняття 
спадщини в порядку трансмісії та спад-
щини, що відкрилася після трансмітен-
та. Це два самостійних права, які мо-
жуть бути реалізовані незалежно одне 
від одного. Крім того, спадкоємці транс-
мітента можуть прийняти спадщину 
в порядку спадкової трансмісії і відмо-
витися від його спадщини або, навпаки, 
можуть прийняти спадщину після смер-
ті трансмітента і відмовитися від при-
йняття спадщини, що відкрилася 
у зв’язку зі смертю першого спадкодав-
ця. Дії трансміссарів у цих двох само-
стійних правовідносинах незалежні та 
мають різні правові наслідки.

Наведене має важливий практичний 
висновок: трансміссар не відповідає 
майном, яке він успадкував у порядку 
спадкової трансмісії, за боргами транс-
мітента.
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Таким чином, перехід права на при-
йняття спадщини відповідно до 
ст. 1276 ЦК не є компонентом спадщи-
ни, що відкрилася після смерті транс-
мітента. Трансміссар, здійснюючи пра-
во на прийняття спадщини, набуває 
спадкової маси не від трансмітента, 
який так і не встиг її прийняти, а від 
першого спадкодавця.

Утім до трансміссара переходить 
право не лише прийняти спадщину, а й 
відмовитися від її прийняття, адже 
спадкоємець завжди має варіантність 
поведінки – він не зобов’язаний набу-
вати тих прав і обов’язків, що мав за 
життя спадкодавець та які не припини-
лися внаслідок його смерті. За таких 
обставин справедливим уявляється роз-
ширити об’єкт спадкової трансмісії 
шляхом включення до його складу пра-
ва не лише прийняти спадщину, а й від-
мовитися від її прийняття. До речі, за 
законодавством Франції (ст. 781 ЦК 
Франції), Німеччини (§ 1952 Німецько-
го цивільного уложення) у порядку 
спадкування переходить, у тому числі 
й право відмовитися від прийняття 
спадщини, що належало померлому 
спадкоємцю.

У разі переходу права на прийняття 
спадщини в порядку спадкової трансмі-
сії застосовуються як загальні правила, 
що регламентують способи, строки при-
йняття та відмови від спадщини, так 
і спеціальні норми переходу права на 
прийняття спадщини до трансміссара. 
щодо загальних правил, то йдеться, зо-
крема, про необхідність вчинення 
трансміссаром дій, що свідчать про при-
йняття спадщини (ст. 1269 ЦК), недо-
пущення прийняття спадщини з умовою 
чи застереженням (ч. 2 ст. 1268 ЦК). 

Водночас у ст. 1276 ЦК закріплене 
і спеціальне положення щодо продов-
ження строку на прийняття спадщини 
до трьох місяців у досліджуваних пра-
вовідносинах.

Однак окремі особливості не свід-
чать про те, що спадкова трансмісія – 
окремий вид спадкування, відмінний 
від спадкування за законом чи за запо-
вітом. Вище вже наголошувалося на 
тому, що поділ спадкування на види, 
закріплений у ст. 1217 ЦК, здійснений 
за критерієм наявності або відсутності 
заповіту. Інших критеріїв класифікації 
такий поділ не містить. У цьому випад-
ку має місце штучне збільшення видів 
спадкування. Причому, збільшуючи 
види спадкування (за правом на 
обов’язкову частку, в порядку спадкової 
трансмісії, за правом на обов’язкову 
частку тощо), відсутній єдиний крите-
рій їх класифікації. Додамо до цього, що 
певну специфіку та спеціальне регулю-
вання мають і зміна черговості одер-
жання права на спадкування, підпризна-
чення спадкоємця, що зовсім не свід-
чить про окремі види спадкування.

Як вказував свого часу В. І. Сере-
бровський, говорячи про спадкування 
за законом і спадкування за заповітом, 
слід завжди пам’ятати, що цей поділ має 
значення тільки в площині закликання 
даної особи як спадкоємця [18, с. 54].

Уявляється справедливим, що спад-
кова трансмісія – це особливий поря-
док здійснення права на спадкування, 
що може бути реалізований за наяв-
ності певних юридичних фактів. Пра-
во на прийняття спадщини в порядку 
спадкової трансмісії є самостійним 
суб’єктивним цивільним правом, яке 
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реалізується трансміссаром, адже не 
входить до складу спадщини, що від-
крилася внаслідок смерті трансмітента.

Важко віднести спадкову трансмісію 
до випадку сингулярного наступництва, 
адже до трансміссара переходить право 
на прийняття всієї сукупності прав та 
обов’язків після смерті першого спад-
кодавця, а не певного, окремо виділено-
го із спадкової маси права. Тобто в цьо-
му випадку йдеться про особливий ви-
падок універсального спадкового 
наступництва, де між правопопередни-
ком та правонаступником існує ще один 
учасник такого правовідношення – 
трансмітент, на відміну від класичного 
переходу прав та обов’язків від спадко-
давця до спадкоємців без участі будь-
яких інших суб’єктів. На нашу думку, 
спадкова трансмісія є не видом право-
наступництва при спадкуванні, а ін-
струментом спадкового правонаступ-
ництва, юридико-технічним прийомом, 
що забезпечує перехід спадщини від 
спадкодавця до трансміссара. Дія меха-

нізму трансмісії забезпечує опосеред-
кований перехід права на прийняття 
спадщини від спадкодавця до трансміс-
сара у межах універсального спадково-
го наступництва.

Проведене в межах цієї статті до-
слідження дозволяє зробити такі висно-
вки. Спадкова трансмісія за своєю при-
родою є інструментом спадкового пра-
вонаступництва, юридико-технічним 
прийомом, що забезпечує перехід спад-
щини від спадкодавця до трансміссара. 
Перехід права на прийняття спадщини 
в порядку спадкової трансмісії не 
є окремим видом спадкування або ви-
падком сингулярного наступництва при 
спадкуванні. Спадкова трансмісія роз-
глядається як особливий порядок здій-
снення права на спадкування. Пропо-
нується розширити об’єкт спадкової 
трансмісії шляхом включення до його 
складу права не лише прийняття спад-
щини, що відкрилася після смерті пер-
шого спадкодавця, а й відмовитися від 
її прийняття.
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кухарев А. сущность наследственной трансмиссии в наследственном праве 
украины

В статье исследуется сущность наследственной трансмиссии в наследственном праве 
Украины. Выделяются особенности механизма перехода права на принятие наследства. 
Рассмотрен вопрос о возможности расширения объекта наследственной трансмиссии.

Ключевые слова: наследование, наследник, наследодатель, наследственная трансмис-
сия, трансмитент, трансмиссар.

Kukharyev O. The Essence of Hereditary Transmission in Inheritance Law of Ukraine
This article examines the legal nature of hereditary transmission in inheritance law of Ukraine. 

The peculiarities of the mechanism of the transition the right to inheritance are defined. Special 
attention is paid to the subject of hereditary transmission.

Positions expressed in the legal literature regarding the classification of hereditary transmis-
sion as: the type of inheritance by law; separate grounds of inheritance, different from inheritance 
under the will and according to the law; the case of singular succession of inheritance are criti-
cized. It is emphasized, that in case of transfer of the inheritance right by way of hereditary 
transmission, there is a special case of generic hereditary succession, where there is another 
party to the relationship – transmitent – between the legal predecessor and the successor. Unlike 
the classic transfer of rights and obligations of the testator to the heirs without the involvement 
of any other entities.

It is stressed that in recent years in the legal literature the trend towards expansion of grounds 
(types) of the inheritance defined by civil law. The types of inheritance include, in particular, 
inheritance by right of representation, hereditary transmission; the inheritance of the right to 
a compulsory share of inheritance; hereditary contract.
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The paper identifies the following conditions of transfer of ownership on the adoption of 
heritage to transmissar: 1) the death of the testator; 2) calls for inheritance of the heir-trans-
mitent. In this case the type of the inheritance does not matter; 3) the death of the heir-trans-
mitent after the death of the testator, but before the expiration of the period for acceptance of 
the inheritance. That is to say the death heir-transmitent must occur within six months from 
the day following the day of the testator’s death; 4) the right of inheritance or its refusal was 
not exercised by transmitent after the death of the testator; 5) transmitent has a successor 
(transmissar), which is called to inheritance after the death of transmitent; 6) transmissar has 
exercised his right to inheritance, which opened after the death of the first testator within the 
period prescribed by law.

Thus if the transmitent have not accepted the inheritance, and died after the deadline for its 
acceptance, hereditary transmission is not applied. In this case, it is considered that the heir 
refused from acceptance of inheritance by legal inaction.

The study, conducted within the scope of the article, carried the inference that hereditary 
transmission is a tool of hereditary succession, juridical trick that provides the transfer of the 
inheritance from the testator to transmissar. The transfer of the right of acceptance of inheritance 
by way of hereditary transmission is neither a separate type of inheritance nor a case of singular 
succession. hereditary transmission is considered as specific way of the exercise of the inheri-
tance right.

It is proposed to expand the subject of hereditary transmission by inclusion not only the right 
to accept the inheritance, which opened after the death of the first testator, but to refuse its ac-
ceptance.

Keywords: inheriting, heir, testator, hereditary transmission, transmitent, transmissar.
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Національна служба посередництва 
і примирения (далі – НСПП) включена 
Законом України «Про порядок вирішен-
ня колективних трудових спорів (кон-
фліктів)» (далі – Закон) [1] до системи 
державних органів, через узгоджену ді-
яльність яких реалізуються загальносо-
ціальні функції Української держави [2, 
с. 261]. Від ефективності її діяльності 
значною мірою залежить соціальний 

мир у сфері праці – необхідна умова нор-
мального функціонування трудових від-
носин та сталого соціально-економічно-
го розвитку суспільства.

Очевидно, що принципи права, які 
діють у сфері відносин із вирішення 
колективних трудових спорів (конфлік-
тів) (далі – трудових спорів), виража-
ють характер таких відносин, висува-
ють відповідні вимоги до їх сторін та 
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У статті досліджуються питання обумовленості принципами права компетенції та 
характеру юрисдикційної діяльності Національної служби посередництва і примирення 
як державного органу та суб’єкта трудового права – учасника відносин з вирішення ко-
лективних трудових спорів (конфліктів). На підставі аналізу позиції вчених, загальних 
засад і суті законодавства та існуючого у сфері вирішення трудових спорів правового 
порядку, узагальнення результатів дослідження зроблено висновки щодо принципів пра-
ва, які діють у цій сфері правового регулювання і висувають відповідні вимоги до компе-
тенції та юрисдикційної діяльності вказаної Служби.

Ключові слова: принципи права, Національна служба посередництва і примирения, 
державний орган, суб’єкт трудового права, колективні трудові спори (конфлікти), загаль-
ні засади законодавства, правовий порядок, принципи вирішення трудових спорів.
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учасників, юрисдикційної діяльності 
НСПП як державного органу і суб’єкта 
трудового права. Разом з тим більш 
ніж п’ятнадцятирічна правозастосов-
на практика НСПП свідчить про від-
сутність у науковців, суб’єктів та 
учасників процесу вирішення трудо-
вих спорів єдності у розумінні сутнос-
ті й засад законодавства про вирішен-
ня трудових спорів, закономірностей 
його розвитку, підходів до правильно-
го і однозначного застосування його 
норм. Такі питання залишаються поза 
належною увагою вчених, що не спри-
яє підвищенню ефективності право-
вого регулювання у цій галузі. Тому 
зазначена проблема набуває загально-
соціального значення та обумовлює 
високу актуальність дослідження.

Метою статті є встановлення прин-
ципів права, які діють у сфері вирі-
шення трудових спорів, забезпечують 
єдність нормотворчої і правозастосов-
ної діяльності, визначають правовий 
порядок вирішення трудових спорів 
та висувають відповідні вимоги до 
юрисдикційної діяльності НСПП. Ре-
зультати дослідження можуть вказати 
на імовірні шляхи удосконалення за-
конодавства про порядок вирішення 
трудових спорів, сприятимуть адек-
ватному визначенню компетенції 
НСПП – основи підвищення ефектив-
ності її юридичної діяльності, спря-
мованої на забезпечення соціальної 
стабільності у сфері праці.

Досягненню мети дослідження спри-
яв аналіз позиції вчених щодо розумін-
ня принципів права як загальносоціаль-
ного явища, їх ролі у регулюванні сус-
пільних відносин. Окремі аспекти 

цього загальносоціального і правового 
явища досліджували такі вчені, як 
Ж.-Л. Бержель, М. А. Вороніна, В. І. Гой-
ман, О. Р. Дашковська, А. М. Колодій, 
О. В. Лавріненко, В. І. Леушин, Р. З. Лів-
шиць, П. Д. Пилипенко, С. М. Прилипко, 
Т. Н. Радько, М. В. Цвік, І. В. Яковюк, 
О. М. Ярошенко та ін.

Так, В. І. Гойман та Т. Н. Радько вва-
жають принципи права найбільш уні-
версальними регуляторами суспільних 
відносин. На їхню думку, принципи 
права відзначаються високим рівнем 
нормативності і необов’язково потребу-
ють закріплення в соціальних актах [3, 
с. 123]. В. І. Леушин характеризує прин-
ципи права як керівні ідеї, які виража-
ють сутність і призначення права у сус-
пільстві, визначають закономірності 
його розвитку, забезпечують єдність 
права і правового регулювання. Вчений 
вважає, що принципи права відіграють 
важливу роль у правовому регулюванні 
суспільних відносин. Виступаючи як 
керівні ідеї, вони вказують на шляхи 
удосконалення законодавства. Саме 
тому юрисдикційні органи та їх поса-
дові особи можуть розглядати на осно-
ві принципів права спори про право та 
керуватися їхніми вимогами при при-
йнятті юридичних рішень. Зокрема, на 
думку вченого, урахування принципів 
права, на яких ґрунтується закон, спри-
яє правильному тлумаченню норм пра-
ва та встановленню їх дійсного змісту 
[4, c. 120].

Уважаючи принципи фундаментом 
будь-якої соціальної системи, М. А. Во-
роніна визначає їх як найбільш загальні 
вимоги, що висуваються до суспільних 
відносин та їх учасників, як вихідні ке-
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рівні засади, відправні установлення, 
що виражають сутність права і випли-
вають з ідей справедливості та свободи. 
Визначаючи загальну спрямованість 
і найістотніші риси правової системи, 
принципи права є орієнтиром право-
творчої і правозастосовної діяльності 
державних органів та висувають безза-
перечні вимоги до такої діяльності [5, 
с. 198]. А отже, окреслюють особливос-
ті правового статусу державних органів, 
який, як зазначає О. Р. Дашковська, ви-
значається в їх компетенції [5, с. 340]. 
Тому компетенція державних органів 
має встановлюватися законодавцем 
з урахуванням вимог принципів права, 
які поширюють свій регулюючий вплив 
на сферу їхньої діяльності.

А. М. Колодій зазначає, що, будучи 
продуктом людської діяльності, прин-
ципи права є соціальними явищами, ви-
никнення яких обумовлене потребами 
суспільного розвитку. Існуючи спочатку 
як загальносоціальні, через застосуван-
ня юридичною практикою і осмислення 
юридичною наукою, як принципів пра-
восвідомості, вони трансформуються, 
в результаті процесу правоутворення, 
у принципи права [6, с. 7, 23]. Таким 
чином, у механізмі формування прин-
ципів права, з правової матерії загаль-
носоціального права, правосвідомість 
відіграє ключову роль. Зазначене вказує 
на взаємообумовленість принципів пра-
ва і правосвідомості як об’єктивного 
і суб’єктивного правових явищ, норма-
тивної й ідеологічної складової права.

Як один із найважливіших елемен-
тів свідомості, виникаючи, як уважає 
І. В. Яковюк, до або після чи разом 
з правом, правосвідомість супрово-

джує право протягом усієї правової іс-
торії. Адже право не може справляти 
свій регулюючий вплив інакше як че-
рез людей, безпосередньо діючи на 
їхню свідомість [5, с. 532]. Разом із тим 
у демократичній державі стрижнем 
правосвідомості є визнання загальних 
принципів права. На певних етапах 
розвитку суспільства, зазначає вчений, 
правосвідомість може виступати як 
одна з форм права [5, с. 534]. І як важ-
ливий прояв права може здійснювати 
самостійне правове регулювання, на-
приклад у процесі застосування анало-
гії права [5, с. 540]. Таким чином, ви-
рішення юридичної справи на основі 
принципів права, шляхом застосування 
до конкретних відносин загальних за-
сад і сенсу законодавства, у разі від-
сутності норм, що регулюють подібні 
за найсуттєвішими ознаками відноси-
ни [5, с. 417], стає можливим завдяки 
взаємодії і взаємозв’язку правосвідо-
мості і принципів права.

У контексті дослідження принципів 
права Р. З. Лівшиць звертає увагу на 
співвідношення загальносоціального 
і юридичного права як цілого і його час-
тини, між якими існує нерозривний 
взаємозв’язок та вказує на те, що за-
гальносоціальне право є первинним, 
з’являється задовго до появи держави, 
продуктом якої є юридичне право, що 
виникає у надрах уже існуючого загаль-
носоціального права. У цьому аспекті 
вчений висловив думку про те, що 
принципи права необхідно виводити із 
самої правової матерії, яку вони охоп-
люють (ідеї, норми, відносини) та нада-
ють їй логічності, послідовності, зба-
лансованості. Міркування вченого щодо 
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того, що у принципах права синтезу-
ються світовий досвід розвитку права, 
досвід цивілізації та що вони є орієнти-
ром у формуванні права, вказує на те, 
що принципи права є концентрованим 
виразом сутності загальносоціального 
права. Саме тому, творячи позитивне 
право, держава не може суттєво відсту-
пати від усталених і апробованих по-
стулатів загальносоціального права, 
закріплюючи їх у нормативно-правових 
актах [7, с. 43].

Ж.-Л. Бержель вважав, що загальні 
принципи права випливають як із норм 
позитивного права, так і з самого існу-
ючого у країні правового порядку та 
становлять положення об’єктивного 
права, які можуть і не виражатися у тек-
стах писаного права, але завжди мають 
загальний характер та обов’язково за-
стосовуються в юридичній практиці 
[5, с. 193].

П. Д. Пилипенко звертає увагу на 
нерозривний взаємозв’язок, співісну-
вання системи позитивного права і його 
основи – принципів права. Втрата тако-
го, генетичного за своєю суттю, зв’язку 
означатиме втрату системою права ре-
гулятивних властивостей. Тому ефек-
тивне правове регулювання суспільних 
відносин може бути забезпечене лише 
за умови дотримання як законодавцем 
при розробці і прийнятті нормативно-
правових актів, так і посадовими осо-
бами у правозастосовній діяльності, 
вимог принципів права. Принципи пра-
ва, на думку вченого, як надбання всьо-
го історичного процесу розвитку люд-
ської цивілізації, не залежать від волі 
певних політичних сил, які визначають 
політику держави, у тому числі в галузі 
нормотворчості. Вони є незмінним со-

ціальним явищем,  що виникає 
об’єктивно. На його думку, принципи 
права первинні щодо позитивного пра-
ва і становлять його сутність, а як 
об’єктивні засади самого права, прин-
ципи права містяться у надрах загаль-
носоціального права, незалежно від іс-
нування позитивного права [7, с. 44].

С. М. Прилипко та О. М. Ярошенко 
вважають, що принципи права містять 
узагальнену характеристику системи 
права або її окремих частин, є відо-
браженням об’єктивно існуючих від-
носин між людьми, продуктом їх сві-
домості, визначають загальну спрямо-
ваність, характер та синхронізують 
увесь механізм правового регулюван-
ня. Тому додержання принципів права 
забезпечує узгодженість діяльності 
суб’єктів та учасників відносин, орієн-
тує їх на досягнення необхідного ре-
зультату найефективнішими методами 
правового регулювання [8, с. 39].

М. В. Цвік висловив думку про те, 
що державні службовці, застосовуючи 
настанови, що базуються на певних 
уявленнях про право, тобто на їх пра-
восвідомості, фактично реалізують 
моральні принципи. Ці погляди і від-
повідні настанови є за своєю природою 
нормативними і спрямовують поведін-
ку всіх суб’єктів. Правосвідомість, на 
думку вченого, заповнює, через так 
звану аналогію права, прогалини у пра-
вовому регулюванні суспільних від-
носин, забезпечує правильне норма-
тивне тлумачення і застосування упо-
вноваженими особами встановлених 
державою правил поведінки людей. 
Вона ніби прирощує правові норми, 
без чого неможлива реалізація спра-
ведливості, що становить основу права 
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[5, с. 146] (наприклад, вирішення тру-
дового спору щодо оплати праці за ви-
конання робіт різної кваліфікації).

Високий ступінь узагальнення, аб-
страктності формулювань, відсутність 
будь-якої деталізації норм Закону Укра-
їни «Про порядок вирішення колектив-
них трудових спорів (конфліктів)» спря-
мовані на реалізацію вимог щодо децен-
тралізації правового регулювання, 
наділення широкими повноваженнями 
щодо локальної нормотворчості органі-
зацій профспілок та роботодавців – сто-
рін соціального діалогу. Закон не міс-
тить приписів щодо конкретних шляхів 
і способів вирішення трудового спору, 
а визначає організаційно-правові засади 
загального характеру щодо створення 
сприятливих умов для вирішення спору 
самими сторонами, або за посередни-
цтвом обраних ними примирних орга-
нів чи НСПП.

Саме тому перед уповноваженими 
представниками сторін, незалежними 
посередниками і трудовими арбітрами 
НСПП, іншими учасниками процесу 
вирішення трудового спору і перш за 
все перед посадовими особами НСПП 
з необхідністю постає питання вирі-
шення такого спору на основі принци-
пів права. Зазначене вимагає від вказа-
них осіб високого рівня правосвідомос-
ті. Тому уповноважені представники 
сторін, державні службовці, спеціалісти 
та експерти НСПП повинні володіти 
високим рівнем правової підготовки, 
професійними спеціалізованими знан-
нями чинного законодавства та вмінням 
їх застосовувати, тобто мати високу 
професійну правосвідомість [5, с. 539]. 
Правосвідомість, як рушійна сила ме-
ханізму формування та реалізації права, 

розуміння його сутності, втілюється 
у принципах права – основі належного 
та ефективного регулювання право-
відносин.

Як правова категорія і невід’ємна 
складова принципів трудового права та 
національної правової системи принци-
пи вирішення трудових спорів відобра-
жають найзагальніші закономірні 
зв’язки й відношення усіх правових 
явищ [9, с. 36], що взаємодіють у цій 
галузі, інтегруючи їх у цілісну систему 
інституту вирішення трудових спорів.

Принципи вирішення трудових спо-
рів випливають із фундаментальних по-
ложень міжнародних правових актів, 
національного законодавства і, зокрема, 
загальних засад та сенсу Конституції 
України, Кодексу законів про працю 
України, законів України «Про порядок 
вирішення трудових спорів (конфлік-
тів)», «Про соціальний діалог в Украї-
ні» [10] тощо та з правового порядку, 
що складається у сфері вирішення тру-
дових спорів.

Так, відповідно до ст. 9 Конституції 
України [11] Україною ратифіковано та 
належним чином імплементовано до 
національної правової системи низку 
міжнародних актів, які містять фунда-
ментальні положення щодо регулюван-
ня трудових і, зокрема, тісно пов’язаних 
із ними, відносин із вирішення трудо-
вих спорів. Загальне положення ст. 81 
Кодексу законів про працю України [12] 
визначає характер співвідношення між-
народних договорів і трудового законо-
давства України, відповідно до якого 
акти міжнародного права мають пріо-
ритет над нормами національного тру-
дового законодавства. Відповідно 
НСПП зобов’язана дотримуватись ви-
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мог принципових положень конвенцій 
МОП, належним чином ратифікованих 
Україною, суттєвих для регулювання 
відносин із вирішення трудових спорів 
рекомендацій МОП та інших міжнарод-
них актів. Зазначене висуває до учасни-
ків процесу вирішення трудових спорів 
і до юридичної діяльності НСПП зо-
крема вимоги щодо дотримання прин-
ципу пріоритетності норм міжнародно-
го права як загального принципу трудо-
вого права,  на чому наголошує 
О. В. Лавріненко [13, с. 31]. До загаль-
ноправових принципів відносить прин-
цип пріоритетності норм міжнародного 
права щодо норм національного права 
і П. Д. Пилипенко [7, с. 45].

Із «європейської соціальної хартії 
(переглянутої)», належним чином ра-
тифікованої Україною [14], виплива-
ють обов’язки держави щодо виконан-
ня положень цього ключового між-
народного акта, спрямованого на 
забезпечення соціально-економічних 
і трудових прав працівників та здій-
снення принципів і прав у сфері праці. 
Зокрема, цей правовий акт висуває ви-
моги до держав, які його уклали – ак-
тивно сприяти реалізації найманими 
працівниками права на вирішення тру-
дових спорів шляхом дотримання низ-
ки вимог цього акта. Таким чином, із 
суті положень «європейської соціаль-
ної хартії (переглянутої)» випливає 
ключовий для юрисдикційної діяль-
ності НСПП принцип активного орга-
нізаційно-правового державного спри-
яння вирішенню трудових спорів. що, 
з огляду на позицію вчених щодо розу-
міння понять «юридична діяльність», 
«активність» та «діяльність», означає 
цілеспрямовану, організуючу, творчу, 

ініціативну та ефективну юридичну 
діяльність державних службовців, 
спрямовану на узгодження і задоволен-
ня інтересів зацікавлених суб’єктів [5, 
с. 393]. Таким чином, НСПП як дер-
жавний орган і суб’єкт трудового пра-
ва зобов’язана активно сприяти найма-
ним працівникам – первинній стороні 
трудового спору, права та/або інтереси 
яких порушені, або коли між ними і ро-
ботодавцем виникли розбіжності орга-
нізаційного, соціально-економічного 
чи трудового характеру, у здійсненні 
визнаного та взятого під захист держа-
ви права на вирішення трудового спору 
та вирішення такого спору [11].

Таке право наймані працівники мо-
жуть реалізувати, організовуючись 
більшістю у загальні збори (конферен-
цію) чи персонально засвідчуючи влас-
норучним підписом свою згоду щодо 
формування і затвердження конкрет-
них колективних вимог до роботодав-
ця, які за змістом повинні відповідати 
ст. 2 Закону України «Про порядок ви-
рішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)». Аналогічним чином пра-
цівники визначають орган чи особу, які 
будуть представляти їх інтереси у тру-
довому спорі, до моменту його вирі-
шення (припинення). Отже, для здій-
снення права на вирішення трудового 
спору та забезпечення легітимності 
рішень, спрямованих на його вирішен-
ня, більшість найманих працівників 
повинна об’єднатися в організацію пев-
ної форми, уповноважити на представ-
ництво своїх інтересів у трудовому спо-
рі профспілкову організацію, членами 
якої вони є, чи іншу організацію. Тому, 
сприяючи працівникам у реалізації пра-
ва на вирішення трудового спору, НСПП 
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зобов’язана керуватися вимогами, які 
випливають із суті ст. 39 Конституції 
України, ст. 6 «європейської соціальної 
хартії (переглянутої)» та конвенції 
МОП № 87 «Про свободу асоціації та 
захист права на організацію» 1948 р. 
[15, с. 434], концентровано виражають 
принцип дотримання свободи асоціації 
та права на організацію.

Відповідно до Закону України «Про 
соціальний діалог в Україні» НСПП здій-
снює оцінку відповідності критеріям 
репрезентативності та її підтвердження 
щодо профспілок та їх об’єднань, орга-
нізацій роботодавців та їх об’єднань. 
Така діяльність НСПП спрямована на 
сприяння соціальному діалогу та упо-
рядкування його суб’єктного складу 
і має відповідати вимогам принципу ре-
презентативності та соціального діалогу.

Очевидно, що лише мирні взаємо-
відносини між сторонами трудового 
спору, засновані на узгодженні різних 
за характером і спрямованістю соціаль-
но-економічних інтересів, можуть за-
безпечити умови для поліпшення тру-
дових відносин, їх стабілізації з метою 
досягнення високої продуктивності 
праці – основи соціального та економіч-
ного розвитку підприємства, галузі, те-
риторії та держави, в інтересах людини. 
Тому примирення суб’єктів трудових 
відносин, як соціальне і правове явище, 
що забезпечує нормальне функціону-
вання соціально-трудових відносин, 
об’єктивно обумовлене життєвою необ-
хідністю у забезпеченні соціального 
миру, із чого випливає, що принцип 
примирення є пріоритетним у колі ін-
ших принципів вирішення спору, тому 
що дотримання сторонами і учасниками 

трудового спору вимог, які висуває до 
їхньої діяльності принцип примирення, 
створює умови, необхідні для досягнен-
ня мети – урегулювання трудового спо-
ру. А весь процес вирішення спору має 
бути підпорядкованим принципу при-
мирення, відповідно до якого здійсню-
ється юрисдикційна діяльність НСПП, 
обираються певні способи і методи пра-
вового впливу на поведінку сторін 
і учасників процесу вирішення трудо-
вого спору.

Можемо констатувати, що принципи 
вирішення трудових спорів концентро-
вано виражають сутність фундамен-
тальних положень міжнародних право-
вих актів, загальних основ і сутності 
системи нормативно-правових актів 
України, які встановлюють правовий 
порядок у галузі вирішення трудових 
спорів і який об’єктивно складається 
у цій сфері. Маючи пріоритет перед 
приписами законодавства, принципи 
вирішення трудових спорів: об’єктивно 
встановлюють необхідний, закономір-
ний взаємозв’язок між явищами і про-
цесами, пов’язаними з урегулюванням 
таких спорів; визначають закономірнос-
ті, зміст і загальну спрямованість всьо-
го процесу вирішення трудових спорів 
на досягнення мети відносин із вирі-
шення трудових спорів – встановлення 
соціального миру між конфліктуючими 
суб’єктами, як умови нормального 
функціонування соціально-трудових 
відносин і задоволення соціально-еко-
номічних інтересів найманих працівни-
ків та підприємницьких інтересів робо-
тодавця; висувають відповідні вимоги 
до компетенції та юрисдикційної діяль-
ності НСПП.
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Таким чином, на підставі аналізу 
та узагальнення змісту, суті й загаль-
них засад міжнародних правових ак-
тів, Закону, інших нормативно-право-
вих актів випливає, що НСПП як 
юрисдикційний орган та її посадові 
особи повинні тлумачити норми права 
та встановлювати їх дійсний зміст 
з урахуванням принципів права, на 
яких ґрунтуються зазначені акти, роз-
глядати на основі принципів права 
трудові спори, керуватися їхніми ви-
могами при прийнятті юридичних рі-
шень. А компетенція НСПП як дер-
жавного органу і суб’єкта трудового 
права має встановлюватися законодав-
цем з урахуванням вимог принципів 
права, які поширюють свій регулюю-

чий вплив на сферу її діяльності. Тому 
вся діяльність НСПП повинна ґрунту-
ватись на принципах: 1) демократії: 
пріоритетності прав, свобод та інтере-
сів працівників; гласності; плюраліз-
му – врахування інтересів різних кате-
горій працівників та роботодавця 
тощо; 2) гарантованості здійснення 
працівниками права на вирішення тру-
дового спору; 3) примирення сторін 
трудових відносин; 4) соціальної спря-
мованості діяльності; 5) пріоритету 
норм міжнародного права; 6) активно-
го державного сприяння вирішенню 
трудового спору; 7) дотримання свобо-
ди асоціації та права на організацію; 
8) репрезентативності та соціального 
діалогу; 9) професіоналізму.
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Ришняк н. Принципы права в деятельности национальной службы посредни-
чества и примирения

В статье исследуются вопросы обусловленности принципами права компетенции 
и характера юрисдикционной деятельности Национальной службы посредничества и при-
мирения как государственного органа и субъекта трудового права – участника отношений 
по решению коллективных трудовых споров (конфликтов). На основании анализа позиций 
ученых, общих оснований, сути законодательства и существующего в сфере решения 
трудовых споров правового порядка, обобщения результатов исследования сделаны вы-
воды относительно принципов права, которые действуют в этой сфере правового регули-
рования и выдвигают соответствующие требования к компетенции и юрисдикционной 
деятельности указанной Службы.

Ключевые слова: принципы права, Национальная служба посредничества и примире-
ния, государственный орган, субъект трудового права, коллективные трудовые споры 
(конфликты), общие основы законодательства, правовой порядок, принципы разрешения 
трудовых споров.

Rishniak M. Principles of Law in the Activities of the National Mediation and Recon-
ciliation Service

The article aims to study the question of conditionality and the nature of jurisdictional com-
petence of the National Mediation and Reconciliation Service as a public authority and the 
subject of labor law – the member of relations with settlement of collective labor disputes 
(conflicts), principles of law that spread their regulating impact on the scope of its activities. It 
is found out the dependence of the efficiency of the National Mediation and Reconciliation 
Service on the requirements put forward by principles for settling collective labor disputes 
(conflicts) to this subject of labor law.

Settlement opportunities of labor disputes based on the law’s principles acting in this field 
are investigated.

To achieve the aim of the article different approaches of scientists on the interaction and 
interdependence of law and principles of law as a general social phenomena are analyzed. 
The correlation, interconnection and cooperation of principles of law with legal consciousness, 
both objective and subjective social legal phenomena, the regulatory and ideological compo-
nents of law are researched. The role of law’s principles in determining the patterns of law’s 
development, ensuring of its unity with the legal regulation are studied. The impact of prin-
ciples of law on the orderliness, consistency, sequence and the balance of the system of legal 
settlement of collective labor disputes (conflicts) are explored. The prospects for legislation’s 
improving, increase efficiency of its regulatory actions considering a general framework and 
the essence of law expressed by principles of law are examined. The power of law’s principles 
as a universal means of direct regulation of public relations, consideration and legal disputes 
resolution, decision-making by jurisdictional bodies and their officials on the basis of prin-
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ciples of law are analyzed. The exercise of legal interpretation activity by public authorities 
aimed at identifying the actual content of legal norm on the basis of principles of law upon 
which normative legal acts are based.

National legislation and international legal acts regulating the relations with the settlement 
of collective labor disputes (conflicts) are investigated. Law enforcement practices and the 
existing legal order in the sphere of settlement of collective labor disputes (conflicts) are 
examined.

on the basis of analysis of the approaches of scientists, fundamental provisions of interna-
tional legal acts, general principles and the sense of national legislation and law enforcement 
practices of the National Mediation and Reconciliation Service it has been defined the principles 
of law which objectively reflect the existing in the area of settlement of collective labor disputes 
(conflicts) legal order and impose appropriate requirements for public relations on the settlement 
of labor disputes and jurisdictional activity of the NMRS.

Keywords: principles of law, National Mediation and Reconciliation Service, public author-
ity, subject of labor law, collective labor disputes (conflicts), general principles of legislation, 
legal order, principles for settling labor disputes.
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Прогрес людства у третьому тисячо-
літті виявляється у багатьох аспектах: 
успіхи освоєння космосу й мирного ато-
му; розвиток інформаційних техноло-
гій; вивчення нерозкритих надможли-
востей мозку людини; спроби викорис-
тання стовбурових клітин при лікуванні 

різних хвороб і навіть вирощування 
нових людських органів та інші види 
сучасних інновацій і творчої діяльності. 
На жаль, прогрес світового співтовари-
ства виявляється й у деструктивних, 
злочинних і небезпечних для подальшо-
го сталого розвитку людства формах. 
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Світова злочинність:  
сучасні тенденції та стратегії протидії
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У статті на підставі аналізу матеріалів 13 Конгресу ООН із запобігання злочинності 
і кримінального правосуддя наводяться сучасні тенденції злочинності та її окремих про-
явів у різних регіонах світу, представлений прогресивний міжнародний досвід протидії 
окремим видам злочинності.

Ключові слова: світова злочинність, запобігання злочинності, протидія злочинності, 
ООН, 13 Конгрес ООН із запобігання злочинності і кримінального правосуддя.
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Ними є тероризм, сепаратизм, спроби 
повалення урядів різних країн і захоп-
лення територій суверенних держав. 
Бажання представників міжнародних 
злочинних угруповань отримання зло-
чинних мільярдних прибутків призво-
дять до деградації людства, для якого 
стає нормою життя рабство – ганебне 
явище, що існувало тисячоліття тому. 
Торгівля людьми, людськими органами, 
сексуальна експлуатація дітей і жінок 
є поширеними злочинними проявами 
у багатьох, навіть західних розвинених, 
країнах світу. Тому для протидії пере-
ліченим та іншим видам злочинної ді-
яльності світова спільнота має акуму-
лювати сучасні досягнення науки і тех-
ніки, передові стратегії запобігання 
злочинності.

Із метою вивчення стану й тенденцій 
злочинності в окремих регіонах світу 
кожні п’ять років починаючи із 1955 р. 
відбуваються науково-практичні заходи, 
що організовуються ООН, які мають 
назву «Конгреси ООН із запобігання 
злочинності і кримінального правосуд-
дя» [1, с. 9–27]. 12–19 квітня 2015 р. 
у Катарі в м. Доха відбувся 13-й такий 
Конгрес, в якому взяло участь понад 
5 тис. представників із 142 країн світу: 
урядовці, керівники правоохоронних 
органів, провідні науковці, експерти, 
делегати від різних неурядових органі-
зацій та ін. Матеріали цих конгресів 
є своєрідним віддзеркаленням сучасно-
го стану світової злочинності та про-
гресивної практики її протидії. Проана-
лізуємо найбільш значущу з криміноло-
гічної точки зору інформацію, яка стала 
предметом розгляду на 13-му Конгресі 
ООН із запобігання злочинності і кри-
мінального правосуддя.

Головною темою 13-го Конгресу 
була «Інтеграція питань запобігання 
злочинності й кримінального право-
суддя в широкий порядок денний ООН 
для розгляду соціальних та економіч-
них викликів, сприяння забезпеченню 
верховенства права на національному 
й міжнародному рівнях і розширенню 
участі громадськості». Основні питан-
ня порядку денного вказаного заходу 
стосувались: 1) стану злочинності та 
кримінального правосуддя у світі; 
2) запобігання транснаціональній орга-
нізованій злочинності; 3) підвищення 
ефективності протидії торгівлі людь-
ми та незаконній міграції; 4) обмежен-
ня кіберзлочинності та незаконного 
обігу культурних цінностей; 5) націо-
нальних підходів до участі громад-
ськості у запобіганні злочинності. 
Результати проведення 13-го Конгресу 
відбиті у Дохійській декларації, в якій 
зазначені основні проблеми у сфері 
запобігання злочинності й криміналь-
ного правосуддя. Розглянемо вказані 
питання докладніше.

Стан злочинності та кримінального 
правосуддя у світі. Протягом 2003–
2013 рр. у світі відбулося незначне зрос-
тання насильницької злочинності. Ці 
тенденції не є однаковими в різних ре-
гіонах світу. Якщо в європі, Азії та Оке-
анії рівень вбивств становить від 2 до 4 
на 100 тис. населення і тяжіє до скоро-
чення, то у Центральній та Південній 
Америці у середньому реєструється 16 
вбивств на 100 тис. населення при сут-
тєвому зростанні в окремих країнах 
Латинської Америки. У загальносвіто-
вому масштабі з 2003 р. по 2013 р. про-
стежується у відносних показниках на 
100 тис. населення найбільше зростан-
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ня злочинів, пов’язаних із зберіганням 
(+17 %) та обігом (+2 %) наркотиків. 
Скорочення відбулося за більшістю 
основних індексних злочинів: угон ав-
тотранспорту (–53%), крадіжка (–23%), 
вбивство (–14%), грабіж (–3%).

Якщо аналізувати тенденції злочин-
ності за регіонами світу, то вони від-
різняються за різними злочинами. На-
приклад, на Американському континен-
ті зросли грабежі (+12%) та вбивства 
(+6%), скоротились угони автотран-
спорту (–49%) й незаконний обіг нарко-
тиків (–20%). В європі протягом вказа-
ного періоду зафіксовано значне збіль-
шення злочинів щодо зберігання 
наркотиків (+66%), решта злочинів пе-
реважно тяжіє до зменшення: угони 
автотранспорту (–50%), крадіжки 
(–50%), грабежі (–48%), вбивства 
(–40%). В Азії та Океанії за вказаний 
проміжок часу на 50% зменшилась кіль-
кість крадіжок та на 23% – угонів авто-
транспорту; збільшилась кількість ви-
падків незаконного зберігання наркоти-
ків (+45%), зґвалтувань (+18 %) 
і грабежів (+16 %).

Кримінологічно значущими є відо-
мості про зв’язок злочинності й рівня 
доходів в окремих групах країн. Так, 
у групі країн із високим рівнем доходів 
(СшА, країни – члени єС) відбулося 
зниження за всіма видами майнових та 
насильницьких злочинів. щодо країн із 
низьким рівнем доходів (держави Аф-
рики і Латинської Америки), то в них, 
навпаки, спостерігається збільшення 
рівня основних злочинів загальнокри-
мінальної спрямованості, за винятком 
злочинів у сфері незаконного обігу нар-
котиків [2]. Зазначені показники вказу-
ють на те, що у 2003–2013 рр. соціаль-

но-економічні детермінанти значно 
вплинули на характер і тенденції зло-
чинності у багатьох країнах світу.

На 13-му Конгресі експертами ООН 
було наведено додаткові аргументи 
щодо зв’язку підвищеного рівня вбивств 
та інших насильницьких злочинів із со-
ціально-економічним розвитком у різ-
них державах світу [3]. На підставі уза-
гальнених даних за 219 країнами та 
територіями здійснено висновок, що 
у 2012 р. близько 440 тис. осіб у світі 
стали жертвами умисних вбивств, що 
відповідає глобальному показнику 
убивств 6,2 на 100 тис. осіб [4].

Становить науковий інтерес аналіз 
світових тенденцій судової практики. 
Зокрема, у світі у 2004–2014 рр. чисель-
ність засуджених збільшилась на 10 %, 
досягнувши показника 10,2 млн осіб. 
У 2011–2013 рр. відносні показники чи-
сельності засуджених становлять від 
100 до 600 осіб на 100 тис. населення 
залежно від регіону світу. Структура 
засуджених у світі на 2012 р. за видом 
основного вчиненого злочину виглядає 
так: майнові злочини – 29 %, насиль-
ницькі злочини – 20 %, злочини у сфері 
незаконного обігу наркотиків – 20 %, 
умисні вбивства – 14 %, фінансові та 
корупційні злочини – 3 %, інші злочи-
ни – 14 % [2].

Запобігання транснаціональній ор-
ганізованій злочинності. Фахівцями 
ООН відзначається, що на сучасному 
етапі розвитку суспільства найбільш 
поширеними формами транснаціональ-
ної організованої злочинності є теро-
ризм, злочинність у сфері економіки 
і наркозлочинність. Останнім часом на-
були поширення такі злочинні прояви 
організованої злочинності, як піратство, 
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кіберзлочинність, сексуальна експлуа-
тація дітей, екологічна злочинність та 
незаконний обіг культурних цінностей.

До корінних причин перелічених 
форм злочинності прийнято відносити 
глобалізацію, соціальну нерівність, роз-
балансованість правоохоронної систе-
ми, розвиток сучасних інформаційних 
технологій. Указані криміногенні чин-
ники сприяють перетворенню колись 
локальних злочинів на глобальні нега-
тивні явища соціальної дійсності. На-
приклад, сфера піратської діяльності, 
договірних матчів і незаконних тоталі-
заторів набула масштабів транснаціо-
нальної організованої злочинності. Такі 
напрями діяльності, як морська торгів-
ля й спорт, стали злочинними трансна-
ціональними багатомільярдними інду-
стріями, що вдосконалюють технології 
кримінального збагачення.

Поширенню сучасних викликів сві-
товій спільноті у вигляді різних злочи-
нів сприяє можливість отримання неза-
конних надприбутків. Доходи лише від 
морського піратства у берегів Африки 
протягом 2005–2012 рр. оцінюються 
у 400 млн дол. СшА. Незаконні ж при-
бутки від тоталізаторів та кіберзлочин-
ності оцінюються у десятки мільярдів 
дол. СшА.

Серед основних напрямів запобіган-
ня транснаціональній організованій зло-
чинності виділяють: розробку націо-
нального законодавства у сфері запо-
бігання вказаним злочинам, посилення 
міжнародного співробітництва та удо-
сконалення діяльності органів кримі-
нальної юстиції [5].

Підвищення ефективності протидії 
торгівлі людьми та незаконній міграції. 
Експертами ООН торгівля людьми ви-

знається проблемою транснаціонально-
го характеру. Загальносвітова характе-
ристика торгівлі людьми показує таке: 
1) найбільш поширеною формою цього 
явища є торгівля з метою сексуальної 
експлуатації (53 %); 2) жертвами пере-
важно є жінки й молоді дівчата; 
3) з 2007 р. по 2014 р. на 40 % збільши-
лась кількість випадків торгівлі людьми 
з метою примусової праці; 4) 70 % жертв 
примусової праці є чоловіками; 5) 30 % 
жертв торгівлі людьми – діти.

До прогресивних практик у сфері 
запобігання торгівлі людьми у різних 
країнах можна віднести таке:

– криміналізація дій, пов’язаних із 
торгівлею людьми;

– створення органів для інспектуван-
ня умов праці на об’єктах будівництва 
з метою виявлення осіб, які примусово 
залучаються до праці (Бразилія) [6];

– контроль державою посередни-
ків з найму робочої сили (Велика 
Британія);

– створення «чорних» списків трудо-
вих агенцій, незаконних вербовщиків, 
щодо яких відкриті кримінальні про-
вадження за посередництво у торгівлі 
живим товаром (Філіппіни);

– заборона при наймі осіб на роботу 
стягувати плату та позбавляти робітни-
ків доступу до документів, що посвід-
чують їх особу (СшА);

– недопущення перетворення жертв 
торгівлі людьми, які примусово працю-
ють, на нелегальних мігрантів;

– надання жертвам торгівлі людьми 
належної соціальної й психологічної 
допомоги з метою їх активної участі 
у розслідуванні злочину та притягнення 
винних до відповідальності;
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– поширення практики компенсації 
жертвам торгівлі людьми за їх страж-
дання та неоплачену роботу;

– запровадження Дакських принци-
пів достойної міграції щодо створення 
високих стандартів найму на роботу 
й захисту прав робітників [7].

щодо незаконної міграції, то вона 
фахівцями ООН відноситься до про-
явів транснаціональної організованої 
злочинності, злочинні доходи якої ся-
гають сотень мільйонів дол. СшА. За 
оцінками Міжнародної організації 
з міграції, протягом 2002–2014 рр. при 
спробі перетинання сухопутних 
й морських кордонів загинуло понад 
40 тис. мігрантів. Найбільш небезпеч-
ним є маршрут до європи, де за вка-
заний період загинуло 22 тис. осіб. На 
кордоні  між СшА і  Мексикою 
з 1998 р. по 2014 р. загинуло понад 
6 тис. мігрантів [8].

До міжнародного прогресивного до-
свіду запобігання незаконній міграції 
можна віднести таке:

– у межах національного законодав-
ства незаконна міграція має регулюва-
тися не імміграційним, а кримінальним 
законодавством, інакше представники 
організованих злочинних груп залиша-
тимуться непокараними;

– створення спеціальних органів 
у сфері протидії незаконній міграції 
(Сальвадор, Коста-Рика);

– захист прав і надання допомоги 
мігрантам із метою їх участі у розкрит-
ті механізму переправлення осіб через 
кордон та виявлення всіх учасників зло-
чинної мережі;

– підвищення кваліфікації прикор-
донників;

– посилення міжнародного співро-
бітництва в обміні досвідом запобігання 
незаконній міграції [7].

Обмеження кіберзлочинності та 
незаконного обігу культурних ціннос-
тей. Встановлено, що поширенню кі-
берзлочинності у світі сприяє розвиток 
інформаційних технологій та збіль-
шення користувачів Інтернету. Наразі 
нараховується близько 3 млрд осіб, які 
користуються Інтернетом, що складає 
40 % населення Землі. Спеціалістами 
прогнозується, що до 2018 р. кількість 
пристроїв, підключених до глобальної 
мережі, удвічі перевищуватиме чисель-
ність населення світу.

У цілому використання інформацій-
них технологій визнається невід’ємною 
складовою запровадження не лише різ-
них стратегій запобігання злочинності, 
а й є корисним для розвитку сучасного 
суспільства. Так, в Ісландії вперше в сві-
ті використання широкої громадськості 
через Інтернет дозволило зібрати у со-
ціальних мережах пропозиції із пере-
гляду Конституції цієї країни у 2012 р. 
У Республіці Корея, що займає лідиру-
ючі позиції у сфері електронного управ-
ління життєдіяльністю суспільства, 
офіційний веб-портал уряду перетворе-
но на глобальний інформаційний ре-
сурс, де громадяни мають можливість 
отримати корисні відомості про держав-
ні сервіси на національному й місцево-
му рівнях.

широке використання мережі Ін-
тернет у сфері запобігання злочиннос-
ті містить і певні ризики для конфіден-
ційності особистої інформації, що роз-
міщується на сторінках соціальних 
мереж. Для вирішення цієї проблеми 
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у 2012 р. європейська комісія запропо-
нувала провести реформу правової 
бази єС у сфері захисту персональних 
даних.

Негативні боки застосування ін-
формаційних технологій полягають не 
лише у поширенні інтернет-шах-
райств як прояву кіберзлочинності. 
Існують великі ризики підбурювань 
громадян до насильства, групової не-
покори законним вимогам владних 
структур. Остання обставина є вельми 
актуальною для України, де мережа 
Інтернет використовується спецслуж-
бами інших держав для загострення 
політичної ситуації в нашій країні, 
розпалу ворожнечі, посилення кон-
фліктності між мешканцями різних 
регіонів України, представниками різ-
них етнічних та релігійних груп. Тому 
для обмеження таких проявів потре-
бує удосконалення робота підрозділів 
правоохоронних органів, які проти-
діють кіберзлочинності [10].

Характерною рисою сучасної кі-
берзлочинності є високий рівень ві-
ктимізації. Це сприяє відчуттю зло-
чинцями безкарності й завданню зло-
чинною діяльністю істотної шкоди 
для фізичних і юридичних осіб. Так, 
у 2012 р. кіберзлочинці внаслідок 
шахрайства із персональними даними 
заволоділи понад 21 млрд дол. СшА. 
Рекордний розмір збитків від вчинен-
ня подібних злочинів зафіксований 
у 2004 р. – 47 млрд дол. СшА.

Для запобігання кіберзлочинності 
пропонуються такі стратегії протидії: 
1) отримання достовірних даних про 
стан і тенденції явища; 2) криміналіза-
ція на національному рівні злочинних 
дій, пов’язаних із кіберзлочинністю; 

3) удосконалення механізмів обробки 
електронних доказів за цією категорі-
єю кримінальних проваджень; 4) обмін 
досвідом протидії кіберзлочинності 
з іншими країнами; 5) зобов’язання 
компаній зберігати резервні копії елек-
тронних даних для підвищення ефек-
тивності розслідування таких злочи-
нів; 6) полегшення доступу правоохо-
ронних органів до електронних банків 
даних.

Незаконний обіг культурних ціннос-
тей на цей час є поширеною формою 
організованої високодохідної злочин-
ності. За оцінками спеціалістів, близько 
90 % предметів, що становлять культур-
ну цінність, не мають достовірних до-
казів про законність їх придбання.

Прогресивний міжнародний досвід 
запобігання вказаному явищу пов’я-
заний із: 1) врахуванням Типового до-
говору про запобігання злочинам, 
пов’язаним із посяганням на культурну 
спадщину народів у формі рухомих 
цінностей; 2) проведенням моніторин-
гу ринку культурних цінностей;  
3) здійсненням арешту й конфіскації 
таких предметів; 4) вжиттям заходів до 
репатріації культурних цінностей;  
5) поглибленням міжнародного співро-
бітництва у цій сфері; 6) використан-
ням бази даних Інтерполу про 43 тис. 
викрадених творів мистецтва та  
13 «червоних списків» Міжнародної 
ради музеїв при розслідуванні подіб-
них злочинів [9].

Національні підходи до участі гро-
мадськості у запобіганні злочинності. 
Аналіз матеріалів усіх 13-ти конгресів 
ООН із запобігання злочинності і кри-
мінального правосуддя дає підстави 
стверджувати, що світова спільнота 
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приділяє все більше уваги залученню 
громадськості у різних її проявах до 
справи протидії злочинності. Цей на-
прям діяльності на 7-му Конгресі ООН 
із запобігання злочинності і поводжен-
ню із правопорушниками (м. Мілан, 
1985 р.) виділений як окрема стратегія 
запобігання злочинності.

Прогресивна міжнародна практика 
громадського впливу на злочинність та 
активізація її діяльності у цій сфері 
свідчить, що найчастіше громадськість 
використовується з метою: а) вивчення 
стану місцевої злочинності (Колумбія, 
ПАР); б) запобігання рецидивній зло-
чинності (Сінгапур, Бразилія, Уганда, 
Кенія); в) охорони громадського по-
рядку (СшА, Велика Британія, Перу, 
Бразилія); г) надання безоплатної юри-
дичної допомоги (Ботсвана, Зімбабве, 
Лесото, Нігерія, Кенія, Малаві, Уганда, 
Сьєрра-Леоне); д) фінансового заохо-
чення громадськості за її внесок 
у справу запобігання злочинності (Ав-
стралія, Канада); е) використання за-
собів комунікації у запобіганні зло-
чинності (СшА, Велика Британія, Ав-
стралія) тощо [10].

До інших напрямів залучення гро-
мадськості при запобіганні злочиннос-
ті можна віднести: сумісне проведення 
поліцією і громадянами інформаційно-
пропагандистських кампаній з профі-
лактики злочинності; читання поліцей-
ськими лекцій у школах та вузах (про-
грама «escola Sugura» («Безпечні 
школи») в Португалії); формування 
жіночих поліцейських відділків для 
профілактики жіночої злочинності та 
скорочення віктимізації серед жінок, 
які стали жертвами сімейного насиль-

ства (Ліберія); підвищення ролі науко-
во-дослідних установ у вивченні тен-
денцій й характеру місцевої злочин-
ності з метою удосконалення роботи 
поліції й розширення ролі громад-
ськості у запобіганні злочинності 
(Уругвай) [10].

До типових проблем, з якими сти-
каються у різних державах щодо забез-
печення широкої участі громадськості 
у запобіганні злочинності, можна від-
нести: 1) обмеженість знань про по-
рядок і умови застосування стратегії 
громадського впливу на злочинність; 
2) відсутність традиційних доброзич-
ливих стосунків між поліцією та міс-
цевим населенням; 3) недостатність 
політичної  волі  на розширення 
суб’єктів запобігання злочинності; 
4) слабкий розвиток підрозділів охо-
рони громадського порядку; 5) від-
сутність законодавства у сфері за-
хисту громадян, задіяних в охороні 
правопорядку; 6) недостатність вико-
ристання громадських альтернатив тю-
ремному ув’язненню; 7) обмеження 
використання працівників служб про-
бації щодо нагляду за поведінкою осіб, 
які звільнені від відбування покарання 
з випробуванням [10] тощо.

Узагальнення сучасних тенденцій 
і стратегій протидії злочинності у різ-
них країнах світу дає підстави для здій-
снення таких висновків:

1) сучасна світова злочинність ха-
рактеризується відносною сталістю 
кількісних показників за більшістю 
майнових і насильницьких злочинів;

2) структура світової злочинності 
представлена переважно такими зло-
чинами, як: крадіжки, грабежі, угони 
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автотранспортних засобів, зґвалтуван-
ня, вбивства, злочини у сфері незакон-
ного обігу наркотиків;

3) найбільш криміногенними регіо-
нами світу є Латинська Америка та Аф-
рика, а найменш криміногенними – єв-
ропа й Північна Америка;

4) поширеними прибутковими ви-
дами транснаціональної організованої 
злочинності є: злочинність у сфері еко-
номіки, наркозлочинність, торгівля 
людьми, тероризм, кіберзлочинність, 
незаконний обіг культурних цінностей;

5) успішне запобігання більшості 
злочинам не уявляється можливим без 
широкої участі громадськості;

6) стратегія громадського впливу на 
злочинність полягає у залученні окре-
мих громадян, громадських організацій 
правоохоронної спрямованості тощо до 
охорони правопорядку, участі у про-
грамах профілактики злочинності, на-
дання інформації про вчинені злочини 
з обов’язковим матеріальним заохочен-
ням цих напрямів роботи з боку держа-
ви і приватного бізнесу;

7) сучасний передовий міжнародний 
досвід запобігання злочинності має вра-
ховуватись органами кримінальної юс-
тиції України при розробці й практич-
ній реалізації стратегій протидії зло-
чинності в нашій державі.
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голина В., колодяжный м. мировая преступность: современные тенденции 
и стратегии противодействия

В статье на основе анализа материалов 13 Конгресса ООН по предупреждению пре-
ступности и уголовному правосудию приводятся современные тенденции преступности 
и ее отдельных проявлений в разных регионах мира, представлен прогрессивный между-
народный опыт противодействия отдельным видам преступности.

Ключевые слова: мировая преступность, предупреждение преступности, противо-
действие преступности, ООН, 13 Конгресс ООН по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию.

Golina V., Kolodyazhny M. World Crime: Modern Trends and Strategies of 
Counteraction

The article describes the current trends of crime and its specific patterns in different parts of 
the world and presents the progressive international experience in combating certain types of 
crime on the basis of analysis of The Thirteenth UN congress on crime Prevention and crimi-
nal Justice.

During the period of 2003–2013 the world has witnessed relatively stable crime rate. how-
ever, it varies throughout different world regions. For example, considering murders it can be 
stated that their lowest level in relative terms is fixed in europe, asia, and oceania (2–4 per 100 
thousand of population). In the countries of Latin america, the murder rate by this indicator 
equals 16.

During the last decade, a correlation of income and crime can be clearly set. For example, 
in europe and North america there is a decrease in the main types of property and violent crime. 
In Latin america and africa, on the contrary, crime increases.

The most common and profitable examples of transnational organized crime are drug crime, 
economic crime, cyber crime, human traffic. Maritime piracy and illegal gambling is spreading 
rapidly. In order to prevent these crimes, it is recommended to improve the national criminal 
legislation and develop international cooperation in this field.

The worldwide characteristics of human traffic shows the following: the most widespread 
is traffic for sexual exploitation (53 %); women and young girls are the main victims of human 
traffic; in 2007–2014 the number of cases of traffic for forced labor has increased by 40 %; 30 % 
of human traffic victims are children. The most advanced prevention of this phenomenon has 
been developed in the USa, Uk, brasil and other countries.

The development of information technologies leads to the spread of cybercrime, the profit 
from which on a global scale equals 20–40 billion US dollars annually. In order to combat cy-
bercrime successfully in developed countries it has been proposed to: share experiences across 
countries to prevent such crimes; facilitate the access of law enforcement bodies to e-databases; 
improve mechanisms for handling electronic evidence in the indicated category of criminal 
proceedings.

The world community has recognized the leading role of the public in its multiple revelations 
in crime prevention. The modern practice of combating crime proves that the most common 
forms of public participation in this area are: studying the state of local crime (colombia, South 
africa); recidivism prevention (Singapore, brazil); keeping public order (US, Uk, Peru, brazil); 
giving free legal aid (botswana, zimbabwe, kenya, Uganda) etc.

Keywords: international crime, crime prevention, combating crime, The Thirteenth UN 
congress on crime Prevention and criminal Justice.



101Вісник Національної академії правових наук України № 2 (81) 2015

Питання про предмет злочину, його 
зміст та ознаки є одним із ключових 
у науці кримінального права, якому про-
тягом багатьох десятиліть приділяється 
значна увага, зокрема, такими вченими 
як П. П. Андрушко, П. С. Берзін, 
М. П. Бікмурзин, В. К. Глістин, 
М. Й. Коржанський, є. В. Лащук, 
С. Я. Лихова, А. А. Музика, Б. С. Нікі-
форов, О. В. Олійник, О. Е. Радутний, 
В. Я. Тацій. Проте дискусія навколо ро-
зуміння цього поняття продовжується. 
У першу чергу це обумовлено широким 
діапазоном авторських дефініцій пред-
мета злочину, а також різним ставлен-
ням дослідників до розширення поня-

тійного апарату кримінального права 
з віднесенням до нього безтілесної речі 
як предмета злочину. Отже, метою цієї 
статті є розгляд наведених дискусійних 
питань з формулюванням авторської 
позиції щодо них.

Відсутність загальновизнаного ви-
значення поняття предмета злочину де-
монструється, приміром, такими ви-
словлюваннями: предмет злочину – це: 
1) предмети (речі) матеріального світу, 
з певними властивостями яких кримі-
нальний закон пов’язує наявність у діях 
особи ознак конкретного складу зло-
чину [1, с. 81; 2, с. 47]; 2) те, з приводу 
чого виникають відносини між людьми. 

Л. ДЕМИДОВА
професор кафедри кримінального права № 1
Національного юридичного університету  
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доктор юридичних наук, доцент

УдК 343.2

Безтілесна річ  
як предмет злочину

© демидова л., 2015

У статті розглядаються сучасні підходи до розуміння предмета злочину та обґрунто-
вується позиція щодо віднесення до нього безтілесної речі. Розглянуто еволюцію наукової 
думки про безтілесні речі та досвід зарубіжних країн. Виділено ознаки такого виду речі, 
як предмет злочину.

Ключові слова: предмет злочину, річ, тілесна річ, безтілесна річ, інформація.
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При цьому вчені визнають, що предмет 
суспільних відносин може бути пред-
метом злочину за умови, якщо цінності, 
з приводу яких вони складаються, по-
перше, зазнають злочинного впливу 
у процесі посягання, внаслідок чого 
кому-небудь заподіюється або створю-
ється загроза заподіяння шкоди; по-
друге, через це вони поставлені під кри-
мінально-правову охорону [3, с. 134].

Інші науковці зазначають, що пред-
метом злочину є: 3) той або інший пред-
мет, явище та інші конкретні субстанції 
матеріального світу, з якими пов’язані і з 
приводу яких виникають певні відноси-
ни в суспільстві [4, с. 24]; 4) ті речі мате-
ріального світу, впливаючи на які, суб’єкт 
заподіює шкоду об’єкту злочину [5, с. 44; 
6, с. 56‒58]; 5) конкретний матеріальний 
об’єкт, у якому відбиваються певні сто-
рони, властивості суспільних відносин 
(об’єкта злочину), шляхом фізичного чи 
психічного впливу на який заподіюється 
суспільно небезпечна шкода у сфері цих 
відносин [7, с. 99; 8, с. 134].

Разом з тим у кримінально-правовій 
доктрині в основному переважає наве-
дений перший підхід, який сформульо-
ваний та обґрунтований професором 
В. Я. Тацієм: предмет злочину – це 
предмети (речі) матеріального світу, 
з певними властивостями яких кримі-
нальний закон пов’язує наявність у діях 
особи ознак конкретного складу зло-
чину. Така позиція також відбивається 
й у схожій позиції: предмет злочину 
визнається факультативною ознакою 
його об’єкта, що знаходить свій вияв 
у матеріальних цінностях, які людина 
може сприймати органами чуття або 
фіксувати спеціальними технічними за-
собами і з приводу яких і (або) шляхом 

безпосереднього впливу які (або без 
такого впливу) вчиняється злочинне ді-
яння [9, с. 109‒110].

Однак наведеними трактуваннями 
означена проблема остаточно не вирішу-
ється. У сучасній науці кримінального 
права новелою є більш широке визна-
чення його змісту ніж тільки як пред-
мета матеріального світу. Дослідники 
при аналізі окремих складів злочинів або 
поняття «предмет злочину» висловлю-
вали пропозицію розширити обсяг само-
го поняття шляхом включення до нього 
явищ матеріального світу неречового 
характеру (П. П. Андрушко, А. Г. Без-
верхов, П. С. Берзін, М. П. Бікмурзин, 
є. В. Лащук, С. Я. Лихова, П. В. Олій-
ник, М. М. Панов, О. Е. Радутний, 
О. є. Спиридонова, А. В. шульга, 
О. ю. Якімов та ін.) [10, с. 35; 11, с. 160].

Узагальнення таких пропозицій до-
зволяє виділити три тенденції новітніх 
підходів до розуміння предмета злочи-
ну. По-перше, це віднесення до нього як 
речей та інтелектуальних цінностей, так 
і інших нематеріалізованих благ. По-
друге, це речі й нематеріалізовані блага, 
сприйняті людиною або фіксовані спе-
ціальними технічними засобами. Третій 
підхід досить широкий: предметом зло-
чину визнаються не тільки матеріальні, 
а й інші блага, в яких виявляються сус-
пільні відносини і, впливаючи на які, 
суб’єкт змінює їх [12, с. 3, 49]. У той же 
час таке трактування не вкладається 
в рамки традиційного визначення пред-
мета злочину як речі матеріального сві-
ту, яка згідно з матеріалістичним світо-
глядом має лише тілесне вираження. 
Про це останнім часом усе частіше 
йдеться в наукових роботах правознав-
ців [11, с. 111, 123].
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На наше переконання, вирішення 
окресленої проблеми полягає не в розу-
мінні поняття «предмет злочину», а в 
новому підході до з’ясування змісту по-
няття «річ» з урахуванням об’єктивно 
існуючих підстав для приєднання до 
нього речей тілесних і безтілесних, які 
мають певні ознаки.

що стосується сучасного розумін-
ня речі, то варто враховувати науково-
технічні й технологічні зміни, що від-
буваються і в Україні, й у всьому світі. 
Нині в інформаційному суспільстві 
з’являються об’єкти інтелектуальної 
власності й інша інформація, які теж 
мають грошове вираження. В основу 
більшості з них покладено суспільно 
корисну працю, бо вони корисні для 
людини, здатні задовольняти її потреби 
й можуть бути товаром. Саме з такими 
благами законодавець пов’язує деякі 
склади злочинів, наприклад, із комер-
ційною чи банківською таємницею, 
якою є певна інформація, та ін. Такі 
види соціально значущих благ безтілес-
ні, тому не завжди визнаються речами 
(у першу чергу на пострадянському 
просторі), тому що у філософському 
розумінні головною їх ознакою є тілес-
ність. Цей підхід був сформований ще 
в часи побудови соціалізму при пану-
ванні марксистсько-ленінського бачен-
ня виникнення й розвитку світу. Але 
в історії розвитку права мають місце 
й інші погляди на зміст поняття «річ».

У римському праві речі розглядалися 
як певні предмети матеріального світу, 
«доступні пануванню людини» [13, 
с. 89‒90]. У джерелах римського права, 
у працях юристів того часу, що збере-
глися досьогодні, як указується у право-
вій науковій літературі, речі розгляда-

лися, принаймні, у трьох ракурсах: 
а) у найбільш загальному, широкому 
розумінні – все, що вбачається, існує 
в матеріальному оточенні; б) у вузько-
му – все, що може бути предметом пра-
вовідносин між особами; в) у найбільш 
вузькому – все, що вбачається предме-
том майнових прав, зокрема, речових 
і зобов’язальних. Визначення речі 
в римському праві класичного періоду 
охоплювало всі три тлумачення: річ як 
частина природи, доступна і корисна 
для людини; самих людей (рабів), дії 
людей; окремі права, якщо вони могли 
бути предметом майнових відносин [14, 
с. 75; 15, с. 130‒131].

Викликає інтерес поділ римськими 
юристами речей на тілесні (rescorporals) 
і безтілесні (resincorporales). До перших 
належали матеріальні об’єкти, що іс-
нували в навколишньому світі залежно 
від правових норм, у той же час до дру-
гих – права, включаючи права на чужі 
речі (сервітут,  узуфрукт тощо), 
й зобов’язальні права вимоги. Напри-
клад, у Дигестах юстиніана (533 р.) Гай 
виділяв «безтілесні речі – ті, які не мо-
жуть бути відчутними» [16, с. 114]. 
Отже, безтілесні речі існували лише 
у відносинах між людьми, що регулю-
валися римським правом. Однак і тілес-
ні, і безтілесні речі мали одну спільну 
властивість – були об’єктом майнового 
обороту [14, с. 77; 15, с. 136].

Ураховуючи наведену вище дефіні-
цію речі, зазначимо специфіку змісту 
цього поняття. Річ є: а) частиною при-
роди (навколишнього середовища) до-
ступної  і  корисної  для  людей 
і б) об’єктом майнового обороту. Ці 
основні ознаки дозволяють виокремити 
з такого середовища все те, що може 
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бути суспільно корисне для людини або 
пристосоване для задоволення її потреб 
і що має здатність і призначення бути 
в майновому обороті. Не підтримуючи 
віднесення до безтілесних речей прав, 
підкреслимо, що прогресивним у рим-
ському праві є сам факт уведення в по-
нятійний апарат права такого поняття, 
як «безтілесні речі».

Конструкція «безтілесна річ» має 
право на вживання, бо прикметник 
«безтілесна» віддзеркалює визначальну 
властивість іменника «річ», тобто не-
матеріальність останньої. Це підтвер-
джується і у тлумачних словниках, де 
вказано, що слово «безтілесний» озна-
чає «який не має тіла, плоті; нематері-
альний» [17], тобто безтілесність харак-
теризується нематеріальністю як її ти-
пова властивість. Водночас безтілесна 
річ здатна до матеріалізації і сприйма-
ється людиною за допомогою її зовніш-
нього прояву. Такий нематеріальний 
феномен, здатний до матеріалізації, 
лише за допомогою набуття ним певної 
матеріальної форми ‒ матеріальної 
«оболонки» набуває «тілесність». Отже, 
безтілесна річ як предмет злочину ха-
рактеризується наявністю специфічного 
об’єднання нематеріальної сутності, що 
має соціальне значення, і матеріального 
прояву в об’єктивному світі.

Безтілесним речам, на нашу думку, 
притаманні такі ознаки: а) вартість, тоб-
то грошове вираження. Їх цінність ‒ 
у нематеріальному змісті; б) за похо-
дженням вони є результатом діяльності 
людини; в) здатність до перетворення 
на речі тілесні в результаті людської 
діяльності; г) здатність бути предметом 
правовідносин із уведенням у майновий 
оборот внаслідок соціальної потреби 

в цьому. В основі названих нами речей 
лежить діяльність людини. Якщо ж річ 
як явище є результатом її діяльності, 
вона задовольняє потреби індивіда. При 
цьому не є важливою суспільна значи-
мість такої діяльності ‒ суспільна ко-
рисність чи суспільна небажаність. 
У такому випадку у речі може бути за-
кладена діяльність людини не тільки 
суспільно корисна, а й будь-яка.

Важливо, що кримінальний закон 
у багатьох випадках пов’язує наявність 
у діях особи ознак конкретного складу 
злочину з приводу саме нематеріальної 
сутності (змістом) безтілесної речі (при-
міром, з відомостями, що становлять 
державну таємницю, при шпигунстві 
(ч. 1 ст. 114 КК), державній зраді у фор-
мі шпигунства (ч. 1 ст. 111 КК), розголо-
шенні таких відомостей (ст. 328 КК); 
з інформацією, що віднесена до комер-
ційної або банківської, при розголошен-
ні комерційної або банківської таємни-
ці (ст. 232 КК).

Отже, безтілесна річ ‒ це специфіч-
на річ з нематеріальним соціально цін-
ним змістом, який виявляється 
у об’єктивному світі лише за допомо-
гою матеріального (предметного) 
його прояву.

Безспірним фактом сьогодення є на-
явність безтілесних речей, що відпові-
дають сформульованим вище специфіч-
ним ознакам поняття «річ». Наприклад, 
можна назвати інформаційну продук-
цію, яка знаходиться під, так би мовити, 
пануванням людини завдяки технічно-
му прогресу й людської здатності ви-
користовувати її для задоволення влас-
них потреб. Усе, що в природі підкорю-
ється людині, є корисним для неї та 
інших і може бути предметом право-
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відносин, і є річчю, яку можна змінити 
за обсягом або розміром чи змістом, 
знищити, поновити чи об’єднати тощо. 
Підтвердженням такого підходу є ч. 1 
ст. 139 ГК України, де вказується, що 
майном у цьому Кодексі визнається су-
купність речей та інших цінностей 
(включаючи нематеріальні активи), 
з яких виокремлюється така їх ознака, 
як вартісне визначення [18].

Пропозиція поділяти речі на тілесні 
й безтілесні тягне за собою визнання 
оновленої дефініції поняття «майно», 
що застосовується у кримінальному 
праві. Отже, майно як річ – це предмет 
правовідносин між суб’єктами (фізич-
ними і юридичними особами, суспіль-
ством, державою), який може бути двох 
видів ‒ тілесним і безтілесним. Майно 
як річ тілесна є предметом матеріально-
го світу. Майно як річ безтілесна: а) має 
вартість, тобто грошове вираження; 
б) за походженням є результатом діяль-
ності людини; в) задовольняє її потре-
би; г) має здатність до перетворення на 
речі тілесні в результаті людської ді-
яльності; д) може бути предметом право-
відносин з уведенням у цивільно-право-
вий (майновий) оборот. Майнові права 
на безтілесну річ (як і майнові обов’язки 
щодо останньої) є складником безтілес-
ного майна, а не безтілесної речі. Такий 
підхід знаходить відображення й у кон-
цепції Д. В. Федотова під назвою «Бес-
телесное имущество в гражданском пра-
ве» [19] та в позиціях інших відомих 
фахівців у галузі цивільного права.

Із цього приводу корисним є досвід 
зарубіжних країн. Так, в англійському 
кримінальному праві поняття «майно» 
є одним із ключових положень, розроб-
лення і тлумачення якого є пріоритетом 

цивільно-правової доктрини [20, 
с. 15‒17]. Англійське слово «property», 
перекладне нами як «майно», має також 
інше, досить поширене значення – 
«власність». Як вважає Дж. Волдрон, 
поняття «власність» покриває не всі 
правила використання матеріальних ре-
сурсів, а тільки тих, що пов’язані з роз-
поділом. Інакше кажучи, воно містить 
у собі майже всі загальні правила по-
ведінки людини, оскільки майже будь-
яка поведінка включає використання 
матеріальних ресурсів і майже всі пра-
вила поведінки якось стосуються цих 
ресурсів. Згаданий термін Е. Дженкс 
визначає в такий спосіб: «Під власніс-
тю мається на увазі, як указує сама її 
назва, результат присвоєння або осво-
єння людиною предметів природи» [21, 
с. 80–88].

Дослідники економічних злочинів 
у кримінальному праві Англії відзна-
чають, що поняття «власність» і «май-
но» в англійських Актах про крадіжку 
використовуються як слова-синоніми, 
що містять весь спектр об’єктів, на які 
поширюються будь-які правочини влас-
ника [21, с. 89]. За статтею 4 (1) Акта 
1968 р. «майно містить у собі гроші й усі 
інші види майна ‒ рухомого або нерухо-
мого, у тому числі право вимоги та іншу 
невловиму власність» [21, с. 89].

В англійському праві до нерухомого 
майна належить земля й усе, що зведе-
но на ній, і закріплюється право на його 
використання [22, p. 13]. Усе інше май-
но вважається рухомим.

Як пише Р. Пайпс, слово «влас-
ність» викликає у нас уявлення про 
фізично вловимі предмети ‒ нерухо-
мість, банківські рахунки, акції та об-
лігації. Проте цей термін має ширше 
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значення, тому що в сучасному світі 
він стосується частіше неречових видів 
майна, як-от: кредити, патенти, автор-
ські права [23, с. 10].

Невловима власність, з точки зору 
англійського права, є власністю безті-
лесною в розумінні філософському 
й римського права. Безтілесна й невло-
вима – слова-синоніми. Нині до невло-
вимого (безтілесного) майна англійське 
право відносить інтелектуальну влас-
ність, інформацію, бездокументарні 
папери тощо [24, p. 18]. Крім того, й ро-
сійський законодавець вважає, що на-
звані цінності не належать до майна, 
хоча в повсякденному житті вони ви-
користовуються як товар, що перебуває 
у вільному обороті. А англійське право, 
як бачимо, вважає майно сукупністю 
певних його видів ‒ грошей, інших ви-
дів рухомого й нерухомого майна. 
Складниками майна виступають права 
вимоги й інша невловима власність.

Відмінність українського тлумачен-
ня терміна «майно» від англійського 
полягає насамперед у тому, що вітчиз-
няний законодавець вміщує в нього 
більш вузьке розуміння порівняно 
з трактуванням терміна «власність». 
Проте в англійському праві, особливо 
щодо економічних злочинів, вони ви-
знаються синонімами.

Підсумовуючи розгляд історичного 
та міжнародного досвіду, зазначимо, що 
безтілесні речі (у різному термінологіч-
ному визначенні) визнаються в багатьох 
розвинутих країнах і мають історичне 
підтвердження знаходження в лексич-
ному обігу. Необхідність введення по-
няття «безтілесна річ» у сучасний по-
нятійний апарат кримінального права 
(як і юридичної науки в цілому) обумов-

лена багатьма чинниками, зокрема, ін-
форматизацією суспільного життя (яка 
набула вже глобальних масштабів), ви-
ходом на ринок (майновий оборот) не-
матеріальних об’єктів та суспільною, 
політичною і правовою потребою фор-
мулювання та використання відповід-
них понять для точного розуміння цих 
процесів, предмета явищ. Підтверджен-
ням доцільності використання кон-
струкції «безтілесна річ» є те, що від-
повідне поняття вже займає самостійне 
місце в посткласичній (постіндустрі-
альній) теорії власності, де власність на 
інформацію визнається одним із різно-
видів власності.

Ураховуючи наведене, можемо кон-
статувати, що:

1. Предмету злочину завжди прита-
манний матеріальний вираз, тобто ним 
є предмети (речі) матеріального світу, 
з певними матеріальними або/і немате-
ріальними властивостями, з якими кри-
мінальний закон пов’язує наявність 
у діях особи ознак конкретного складу 
злочину.

2. Предметом злочину можуть бути 
речі тілесні й безтілесні. Останнім при-
таманні такі ознаки: а) вартість, тобто 
грошове вираження; б) за походженням 
вони є результатом діяльності людини; 
в) здатність до перетворення на речі 
тілесні в результаті людської діяльності 
та г) бути предметом правовідносин із 
уведенням у майновий оборот внаслі-
док соціальної потреби в цьому.

3. Безтілесна річ як предмет злочи-
ну – це специфічна річ з нематеріаль-
ним соціально цінним змістом, який 
проявляється в об’єктивному світі лише 
за допомогою матеріального (предмет-
ного) його прояву.
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демидова л. Бестелесная вещь как предмет преступления
В статье рассматриваются современные подходы к пониманию предмета преступления, 

обосновывается позиция признания таковой бестелесной вещи. Рассмотрены эволюция 
научной мысли о бестелесных вещах и опыт зарубежных стран. Выделены признаки та-
кого вида вещи, как предмет преступления.

Ключевые слова: предмет преступления, вещь, телесная вещь, бестелесная вещь, 
информация.

Demidova L. Incorporeal Thing as a Subject of Crime
The historical and contemporary approaches to the understanding of the subject of crime and 

incorporeal things are considered in the article. The attention is focused on that the issue of the 
subject of crime, its content and features are one of the main in science of criminal law, which 
for decades is considered attention. however, the discussion about understanding of this concept 
is continued. Primarily, this is due to a wide range of copyright subject of crime definitions and 
different attitude of researchers to expand the conceptual apparatus of criminal law with such 
incorporeal thing to it as a subject of crime. The purpose of the article is to examine these issues 
with the formulation of author’s position.

The author notes that in criminal legal doctrine largely dominated approach that formulated 
and reasonable by Professor v. ya. Tatsiy: the subjects of crime are objects (things) of material 
world with certain properties that criminal lawassociatesthe availability in the actions of person 
elements of certain corpus delicti. however, problem is not completely solved by this interpre-
tation. Itssolution is not in understanding of the concept of «subject of crime», it is in a new 
approach to ascertain the meaning of «thing» with taking into account objectively existing 
grounds for acceding to bodily and incorporeal things that havecertain characteristics.

Theevolutionofscientificthoughtaboutthelastandtheexperienceofforeigncountries are consid-
ered. Substantiated that the construction of «incorporeal thing» hast he right to use, because the 
adjective «incorporeal» reflects the decisive property of the noun «thing» and thatisim material-
ity of the latter. This is confirmed in the explanatory dictionaries, where indicated that the word 
«incorporeal» means «not having a body, flesh; intangible», so incorporeity is characterized by 
immateriality as its typical property. however, it is perceived, that have outward manifestation 
of such immaterial phenomenon only with the help of entry into certain material form ‒ the 
material shell.

Features of incorporeal thing as a subject of crime are defined: (a) the cost, monetary expres-
sion, (b) in origin the yare the result of human activity, (c) the ability to transform to physical 
things as a result of human activity, (d) the ability to be the subject of legal relations with intro-
duction in property as a result social needs.

It is emphasized that the object of the crime is always inherent physical expression, it is 
the objects (things) of material world with certain material and / or immaterial properties, 
with which criminal law associates the availability in the actions of person elements of certain 
corpus delicti.

The definition of incorporeal things as the subject of the crime is formulated. It is a spe-
cific thing with socially valuableim material component, which is manifested in the objective 
world only with the help the material (subject) of its manifestation.

Keywords: the subject of the offence, thing, physical thing, a disembodied thing, infor-
mation.
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За справедливим зауваженням 
Н. є. Петрової, багаторічна дискусія 
щодо зумовленості існування інституту 
приватного обвинувачення у криміналь-
ному процесі представлена доволі ши-
роким спектром позицій. Зокрема, одні 
науковці вказували, що до проваджень 
приватного обвинувачення відносять 
лише злочини незначної тяжкості, 
а отже, держава з’ясовує позицію по-
терпілого, щоб визначитися з доцільніс-
тю початку такого провадження. Другі 

акцентували увагу на прагненні держа-
ви зберегти (відновити) між потерпілим 
та правопорушником нормальні стосун-
ки. Треті обстоювали позицію, відпо-
відно до якої сутність проваджень при-
ватного обвинувачення полягає в їх 
спрощеній формі в межах диференціації 
кримінального процесу. Четверті ви-
словлювали думку, що певна категорія 
злочинів зачіпає виключно інтереси по-
терпілого, а отже, держава до них ста-
виться байдуже. П’яті вказували, що 
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У статті обґрунтовується теза стосовно неоднорідності властивостей, що характе-
ризують інститут приватного обвинувачення у кримінальному процесі. Зокрема, поряд 
із характеристиками форми такого явища (тобто його кримінальними процесуальними 
ознаками) пропонується виділяти характеристики, що пояснюють причини існування 
вказаного феномену. Розкриттю останніх, з урахуванням новацій КПК 2012 р., право-
застосовної практики та результатів соціологічних досліджень автора, і присвячена 
дана стаття.

Ключові слова: обвинувачення, приватне обвинувачення, публічне обвинувачення, 
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суспільна небезпечність таких злочинів 
залежить від того, як саме сприймає 
потерпілий порушення своїх інтересів. 
Це, у свою чергу, породжувало шосту 
позицію, відповідно до якої ставлення 
потерпілого до вчинюваного щодо ньо-
го діяння має розглядатися як окремий 
елемент складу кримінального право-
порушення. Сьомі вели мову про наяв-
ність у потерпілого особливого права – 
права розпоряджатися предметом обви-
нувачення. Восьмі наголошували на 
такій ознаці, як активність потерпілого 
по реалізації обвинувальної функції 
в рамках кримінального провадження. 
Дев’яті вказували на завдання економії 
державних ресурсів кримінального про-
вадження, яке має забезпечувати інсти-
тут проваджень приватного обвинува-
чення. Десяті пропонували вважати 
певну комбінацію із вищезазначених 
ознак самостійною підставою для виді-
лення відповідної категорії проваджень 
і т. д. [1, с. 62].

Удосконалення на доктринальному 
рівні існуючих на сьогодні підходів 
щодо описання правової природи при-
ватного обвинувачення бачиться нам 
у систематизації за певними сутнісними 
ознаками характеристик цього інститу-
ту, які виділялись його дослідниками, 
й осмислення таких характеристик че-
рез призму віднесення їх до тієї чи ін-
шої групи. Відмітимо, що ознайомлен-
ня з існуючими на сьогодні науковими 
працями, де розкриття питання право-
вої природи приватного обвинувачення 
здійснюється шляхом аналізу окремих 
його характеристик (що в цілому, на 
наш погляд, є методично виправданим 
кроком), дає можливість констатувати, 

що такі характеристики подаються як 
рівнозначні ознаки приватного обви-
нувачення в цілому [див., наприклад: 2, 
с. 47–50]. Разом із тим вбачається до-
цільним розглядати окремо базові, гли-
бинні ознаки правового явища, які, 
власне, забезпечують його існування, і, 
так би мовити, ознаки, які характеризу-
ють форму існування явища, а отже, 
є похідними. У такому аспекті нам ім-
понує сприйняття ситуації А. М. Гонча-
ровою. Як зазначає авторка, у змісті 
будь-якого явища, у тому числі кримі-
нального процесуального, є деяке стій-
ке ядро (основа), яке виражає саму суть 
даного явища, його власний зміст, іс-
тотним чином впливає на всі інші необ-
хідні сторони та зв’язки об’єкта, обу-
мовлює відповідні їх зміни, напрям 
функціонування та розвитку. Отже, 
спираючись на основу, можливо пояс-
нити та  уявити в  органічному 
взаємозв’язку всю сукупність необхід-
них сторін і тим самим у системі ідеаль-
них образів, понять відтворити сутність 
досліджуваного об’єкта. Основа явища 
не лише виражає його сутнісні характе-
ристики, а й виступає постійною детер-
мінантою, яка спочатку породжує, а по-
тім забезпечує існування цього явища. 
Таким чином, явище і його основа утво-
рюють між собою складну систему 
взаємозв’язків та взаємного впливу, 
зміни основи призводять до зміни яви-
ща, і навпаки [3].

Отже, характеризуючи правову при-
роду приватного обвинувачення, до-
цільно розмежовувати характеристики 
причини та характеристики форми до-
сліджуваного явища. По суті характе-
ристики причини є матеріально-право-
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вими або позаправовими підставами 
існування інституту приватного обви-
нувачення, а характеристики форми – 
його процесуальними ознаками.

Установлення характеристик при-
чини існування феномену проваджень 
у формі приватного обвинувачення 
в публічній сфері кримінального про-
цесуального права по суті є відповіддю 
на питання, чому держава поступаєть-
ся своєю монополією кримінального 
переслідування на користь приватних 
осіб. Думається, що до чинників, що 
зумовлюють причину існування інсти-
туту приватного обвинувачення, слід 
віднести такі1:

1) посягання на суб’єктивні права 
конкретної особи. Цим фактом власне 
визначається сама можливість існуван-
ня проваджень приватного обвинува-
чення, оскільки завдання злочином 
шкоди виключно загальносуспільним 
інтересам знімало б питання приватно-
го обвинувачення в принципі. Але спір-
ним у науці кримінального процесу за-
лишається питання про те, чи завдають 
кримінальні правопорушення, які пере-
слідуються в порядку приватного обви-
нувачення, шкоди інтересам суспіль-
ства. Так, на початку двадцятого століт-
тя окремі радянські правники доводили, 
що провадження приватного обвинува-
чення не містять безпосереднього сус-
пільного або державного інтересу 
(В. Зенькович) і до вказаної категорії 
злочинів держава ставиться байдуже 
(В. Соловйов) [цит. за: 4, с. 29]. При 
цьому з розвитком радянської ідеології, 

1 Відразу зазначимо органічну взаємо-
пов’язаність ознак, які будуть розглянуті, їх зміс-
тове взаємопроникнення та причинно-наслідко-
ву взаємообумовленість. 

яка передбачала заперечення усього 
приватного, змінювались і погляди на 
зазначене питання, а висловлювання 
вищеназваних дослідників піддавались 
критиці їх послідовниками. Зокрема, 
правова література поповнювалась по-
зиціями, відповідно до яких: діяння, що 
передбачає санкції з боку держави, не 
може вважатися таким, що посягає 
лише на окрему особу, оскільки вже сам 
факт регламентації переслідування 
з боку держави і факт встановлення 
санкцій свідчать про те, що держава не 
є байдужою до діяння [5, с. 157]; зло-
чини, переслідувані в порядку приват-
ного обвинувачення, посягають не лише 
на законні інтереси потерпілого, а й на 
загальносуспільні інтереси, оскільки 
в радянському праві немає і не може 
бути поділу на злочини, що завдають 
шкоди суспільству, і злочини, що за-
вдають шкоди окремим особам [4, 
с. 28–29] і т. ін. Подальший відхід від 
радянської ідеології тотального пану-
вання інтересів держави над приватни-
ми інтересами, у свою чергу, змінив 
і наукові підходи. Аналіз останніх ро-
біт дає можливість вказати на певну 
реабілітацію позицій, висловлених 
правниками початку двадцятого століт-
тя, хоча й у менш безапеляційній фор-
мі. Наприклад, аналізуючи проваджен-
ня у формі приватного обвинувачення, 
С. І. Перепелиця зазначає, що, «зважа-
ючи на локальність кримінально-пра-
вового конфлікту та незначну суспіль-
ну небезпечність кримінального право-
порушення держава, не відмовляючись 
від обов’язку здійснення захисту особи 
від кримінально караних посягань, все 
ж «вимикає» автоматичний режим реа-
гування на будь-яке кримінальне право-
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порушення, чим в деякій мірі зменшує 
число розпочатих кримінальних про-
ваджень» [2, с. 50]. Окрім того, слід 
вказати, що характер порушуваних благ, 
а також схожість порядку кримінально-
го переслідування у формі приватного 
обвинувачення із цивільним судочин-
ством дали підстави для розробки 
в кримінальному праві теорії «приват-
ного делікту», в рамках якої наведено 
бачення цієї категорії злочинів як діянь, 
що посягають виключно або переважно 
на права та інтереси приватних осіб 
і лише незначним чином зачіпають ін-
тереси публічні (на сьогодні таке об-
ґрунтування злочинів, що переслідують-
ся в порядку приватного обвинувачення, 
зустрічається в окремих коментарях до 
КПК ФРН). Проте теорія приватного де-
лікту неодноразово піддавалась критиці, 
зокрема відмічалась суперечність між 
традиційним поняттям злочину як сус-
пільно небезпечного діяння і приватним 
злочином, який не є небезпечним для 
суспільства [3].

На наш погляд, усі вищеназвані по-
зиції, будучи проаналізовані, надають 
можливість виявити в кожній із них 
певне раціональне зерно. Так, позиція 
радянських правників стосовно небай-
дужості держави до злочинів, що пере-
слідуються у формі приватного обви-
нувачення, навіть в умовах відсутності 
ідеологічних передумов для її існуван-
ня, значною мірою відповідає дійсності. 
Зрозуміло, що в усіх випадках вчинення 
діяння, передбаченого КК, шкода за-
вдається і загальносуспільним інтере-
сам, оскільки суспільна небезпечність 
є невід’ємною рисою будь-якого зло-
чинного діяння. Як справедливо вказує 

А. М. Гончарова, суспільна небезпеч-
ність злочинів, що переслідуються 
в порядку приватного обвинувачення, 
визначається фактом об’єктивного іс-
нування і високою значимістю в сус-
пільстві цінностей, на які вони посяга-
ють [3]. Але при цьому зазначений по-
гляд, на нашу думку, має сприйматися 
із поправкою (яка певною мірою ви-
світлює позиції науковців початку двад-
цятого і двадцять першого століть, а та-
кож теорію приватного делікту): у ви-
падку із вчиненням кримінального 
правопорушення, що переслідується 
в порядку приватного обвинувачення, 
баланс між ступенем порушення за-
гальносуспільних і приватних інтере-
сів схиляється в бік останніх1, що, втім, 
не виключає наявність мінімально не-
обхідного рівня суспільної небезпеч-
ності такого діяння як підстави для 
законодавчого віднесення його до чис-
ла злочинів2;

2) необхідність врахування думки 
потерпілого для віднесення діяння до 
числа протиправних3. Така підстава 

1 Зважаючи на таку властивість характерис-
тик будь-якого явища, як їх системність, окрім 
зазначеного слід враховувати, що держава від-
мовляється від переслідування суспільно небез-
печного діяння ще й з тієї причини, що таке 
переслідування може завдати потерпілому біль-
шої шкоди, аніж саме діяння (про це більш де-
тально див. далі).

2 Ця теза доволі яскраво підкріплюється відо-
мим висловом «De minimis non curat lex» («Закон 
не займається дрібницями»).

3 Ця ознака є характерною переважно для 
злочинів, передбачених у п. 1 ч. 1 ст. 477 КПК, 
оскільки віднесення до числа проваджень у фор-
мі приватного обвинувачення злочинів, названих 
у пп. 2 і 3 ч. 1 ст. 477 КПК, більшою мірою зу-
мовлюється фактом особливих (родинних або 
трудових) зв’язків між учасниками конфліктної 
ситуації.
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існування проваджень у формі при-
ватного обвинувачення максимально 
вичерпно описується поетичним ви-
словом про те, що «одне й те саме по-
водження стосовно представниці ча-
рівної статі може бути сприйнято нею 
і як прояв кохання, і як найбільше при-
ниження гідності» [4, с. 35]. Дійсно, 
завдання шкоди перш за все конкретній 
особі (що було описано вище) зумов-
лює необхідність з’ясування позиції 
постраждалого (який може себе таким 
і не вважати). Зазначимо, що в теорії 
кримінального права і процесу на дану 
ознаку проваджень приватного обви-
нувачення у більшості випадків звер-
тали увагу при дослідженні такого пра-
вопорушення, як образа. Усвідомлюю-
чи деяку спірність використання 
даного злочину для ілюстрації своєї 
позиції (зважаючи на його декриміна-
лізацію в національному законодав-
стві), тим не менш наведемо висловле-
ні з цього приводу в літературі погля-
ди, принаймні з урахуванням таких 
аргументів: а) образа як злочин перед-
бачена кримінальним законодавством 
інших держав (РФ, Республіки Біло-
русь, Республіки Казахстан, Республі-
ки Узбекистан, ФРН та ін.), а отже, 
може використовуватися як ілюстра-
ція принаймні в рамках компаратив-
ного підходу; б) в усіх названих дер-
жавах цей злочин віднесено до числа 
тих, щодо яких провадження здійсню-
ється в формі приватного обвинува-
чення; в) позиції дослідників стосов-
но необхідності врахування думки 
потерпілого для констатації факту об-
рази значною мірою можна поширити 
й на інші злочини, провадження щодо 

яких здійснюється в порядку приват-
ного обвинувачення, оскільки елемент 
суб’єктивного сприйняття ситуації по-
терпілим більшою чи меншою мірою 
виражений в кожному з них (напри-
клад, незаконне розголошення лікар-
ської таємниці, зґвалтування, погроза 
знищення майна та ін.)1.

Відразу відмітимо, що хід мірку-
вань у цьому напрямі характеризується 
послідовністю, на яку (на відміну від 
попередньо описаної ознаки) чинники 
ідеологічного характеру не вплинули, 
а також єдністю доктринальних під-
ходів представників як матеріального 
кримінального права, так і криміналь-
ного процесу. Зокрема, у роботах кори-
феїв доктрини радянського криміналь-
ного права (А. А. Піонтковського, 
А. Н. Трайніна) підкреслюється, що 
для констатації образи недостатньо 
лише образливих висловів, а потрібно 
щоб суб’єкт відчував приниження 
власної гідності, тобто потрібна образа 
не лише як дія, а й як наслідок [6, 
с. 141; 7, с. 659]. Аналогічну позицію 
знаходимо у роботах процесуалістів 
радянських часів: той чи інший вислів, 
образливий на погляд оточуючих, може 
зовсім інакше сприйматися особою, 
якій він адресований. Навіть нанесен-
ня побоїв, наприклад, одним із подруж-
жя іншому може в оцінці потерпілого 
бути дією правомірною і цілком ним 
заслуженою. Мотиви примирення 

1 Про можливість поширення ілюстратив-
ного матеріалу, викладеного на підставі роз-
гляду образи, й на інші злочини, що пересліду-
ються в порядку приватного обвинувачення, 
також зазначали окремі дослідники, зокрема, 
С. І. Катькало та В. З. Лукашевич (див. с. 36 
згадуваної праці).



Питання кримінально-Правових наук

114 Вісник Національної академії правових наук України № 2 (81) 2015

у справах приватного обвинувачення 
доводять, що потерпілий у ряді випад-
ків усвідомлює свою неправомірну, 
і таку, що провокує конфлікт, поведін-
ку щодо правопорушника, а отже, оці-
нює дії останнього як до певної міри 
виправдані [4, с. 35, 37]. Подальші до-
слідження цього питання, у тому числі 
в пострадянські часи, по суті лише під-
твердили раніше висловлену тезу. Зо-
крема, як доводять представники сучас-
ної кримінальної процесуальної науки, 
вагомість урахування суб’єктивної дум-
ки потерпілого стосовно злочинів 
приватного обвинувачення підтвер-
джується результатами спеціальних 
кримінологічних, психологічних та 
соціологічних досліджень, практикою 
соціальної роботи. Зокрема, були ви-
явлені відмінності між субкультурами 
різних соціальних груп відносно при-
йнятих у них ціннісних орієнтацій та 
норм поведінки. Отримані дані також 
показували, що значення, яке особа 
вкладає у слово або дію, визначається 
цілою низкою чинників, серед яких 
ситуація використання, емоційний 
стан, специфіка світосприйняття, осо-
бистий досвід, його належність до 
культури або субкультури, ступінь ви-
знання знакових систем, норм, ціннос-
тей, що в них діють, та ін. Відповідно, 
одне і те саме слово або дія у різних 
ситуаціях можуть бути сприйняті лю-
диною по-різному, викликаючи у неї 
найрізноманітніші реакції – від образи 
та агресії до позитивних емоцій, 
а отже, в одній ситуації вони можуть 
таїти в собі загрозу для суспільства, а в 
іншій – навпаки, покращувати існуючі 
відносини. Інакше кажучи, діяння, пе-

реслідування яких здійснюється в по-
рядку приватного обвинувачення, взя-
те само по собі поза соціальним кон-
текстом, у багатьох випадках не є ані 
суспільно шкідливим, ані суспільно 
корисним. Ураховуючи вказане, з по-
зиції матеріального кримінального 
права злочини, що переслідуються 
в порядку приватного обвинувачення, 
пропонують визначати як діяння, що 
посягають на об’єктивно існуючі цін-
ності, змістове наповнення яких 
є суб’єктивним, у зв’язку із чим особ-
ливе значення для вирішення питання 
про те, чи мало діяння характер сус-
пільно небезпечного, має суб’єктивне 
сприйняття потерпілого [див.: 3];

3) особливі зв’язки приватного ха-
рактеру між правопорушником і по-
терпілим. Така ознака проваджень 
у формі приватного обвинувачення 
знач ною мірою накладає відбиток і на 
суб’єктивне сприйняття постраждалим 
дій правопорушника, і на прагнення по-
страждалого піддати кривдника пока-
ранню, і на співвідношення шкоди від 
заподіяного зі шкодою від втручання 
держави (про це детально далі). Ваго-
мість зазначеної ознаки, а отже, необ-
хідність звернення на неї окремої уваги, 
підкреслюється й тим фактом, що при-
клади врахування особливих зв’язків, 
як чинника віднесення конфліктів до 
числа приватноправових, можна знайти 
як в історичних нормативно-правових 
пам’ятках, так і в законодавстві сучас-
них держав. У порядку ретроспектив-
ного прикладу нагадаємо, що в ході 
реформ 1864 р. до законодавства цар-
ської Росії було включено положення, 
згідно з якими в порядку приватного 
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обвинувачення переслідувались такі 
злочини, як крадіжки, шахрайство, що 
мали місце між батьками і дітьми, чле-
нами подружжя; завдання одним із по-
дружжя іншому тілесних ушкоджень, 
каліцтва, побоїв, мордувань за умови, 
що перелічені дії не призвели до таких 
наслідків, як смерть потерпілого та де-
які інші [див.: 8, с. 13]. Доволі показо-
вим сучасним прикладом у цьому ас-
пекті є підхід розробників КПК Респу-
бліки Білорусь, де зазначено, що до 
числа проваджень приватного обвину-
вачення віднесено провадження стосов-
но таких злочинів, як крадіжка (без ква-
ліфікуючих ознак), шахрайство (без 
кваліфікуючих ознак), привласнення 
або розтрата (без кваліфікуючих ознак), 
угон транспортного засобу або мало-
мірного судна (без кваліфікуючих 
ознак), за умови що зазначені злочини 
вчинені щодо постраждалого членами 
його сім’ї, близькими родичами або ін-
шими особами, яких постраждалий об-
ґрунтовано вважає близькими (ст. 26).

Схоже правило діє й в оновленому 
кримінальному процесуальному зако-
нодавстві України. Так, аналіз ст. 477 
КПК дає право констатувати, що кри-
мінальне процесуальне законодавство 
України виділяє три види зв’язків, які 
враховуються при віднесенні прова-
джень до числа тих, що здійснюються 
у формі приватного обвинувачення: 
а) шлюбні зв’язки (пп. 2, 3 ч. 1 ст. 477); 
б) родинні (п. 3 ч. 1 ст. 477); в) трудові 
(п. 3 ч. 1 ст. 477). При цьому слід зазна-
чити, що законодавець України чітко 
розмежував види стосунків, що зна-
йшло формальне відбиття у відо-
кремленні пп. 2 і 3 у рамках ч. 1 ст. 477 

КПК, ознайомлення з якими дає мож-
ливість звернути увагу на деякі осо-
бливості:

– по-перше, критерій «кримінальне 
правопорушення вчинено одним з по-
дружжя по відношенню до іншого» 
(шлюбні зв’язки) стосується і п. 2, і п. 3 
ч. 1 ст. 477 КПК, тобто є більш широким 
порівняно з критерієм родинних 
зв’язків (який законодавець поширив 
лише на п. 3 ч. 1 ст. 477 КПК). Думаєть-
ся, що цей факт не є випадковістю 
і може бути пояснений принциповою 
законодавчою позицією пріоритетного 
ставлення до збереження саме шлюб-
них стосунків. Можна допустити, що 
останні є більш уразливими (оскільки 
суб’єктів не пов’язує кровне споріднен-
ня), а отже, потребують посиленого за-
хисту в тому числі в рамках інституту 
приватного обвинувачення;

– по-друге, специфікою п. 2 ч. 1 
ст. 477 КПК (який відносить прова-
дження до числа приватних за крите-
рієм шлюбних зв’язків) є охоплення 
ним більш тяжких статевих злочинів 
(зґвалтування, вчинене повторно або 
особою, яка раніше вчинила будь-який 
із злочинів, передбачених статтями 
153–155 КК; насильницьке задоволен-
ня статевої пристрасті неприродним 
способом без кваліфікуючих обставин) 
порівняно із тими, що відповідно до 
п. 1 ч. 1 ст. 477 КПК розглядаються 
в порядку провадження приватного об-
винувачення незалежно від наявності 
зв’язків між правопорушником і по-
страждалою особою (зґвалтування без 
обтяжуючих обставин та примушуван-
ня до вступу в статевий зв’язок). Ду-
мається, що такий крок є цілком логіч-
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ним, зважаючи на природний зв’язок 
шлюбних та статевих відносин, а отже, 
і право осіб, які перебувають у шлюбі, 
самостійно визначатися з нормами 
власного інтимного життя;

– по-третє, п. 3 ч. 1 ст. 477 КПК 
(який відносить провадження до числа 
приватних за критеріями шлюбних, ро-
динних, трудових зв’язків) охоплює ви-
ключно злочини проти власності;

– по-четверте, у цілому кримінальні 
правопорушення, названі в пп. 2 і 3 ч. 1 
ст. 477 КПК, є більш тяжкими порівняно 
з названими у п. 1 цієї ж частини вказа-
ної статті, що підтверджує вже згадувану 
позицію дослідників про обернено про-
порційний зв’язок таких критеріїв відне-
сення проваджень до числа приватного 
обвинувачення, як тяжкість криміналь-
ного правопорушення і наявність специ-
фічного приватноправового зв’язку між 
правопорушником і потерпілим;

4) неспіврозмірність шкоди, завданої 
правопорушенням, зі шкодою, яку за-
вдасть втручання держави. Свого часу 
ще класиками кримінального процесу 
відмічалось, що публічне переслідуван-
ня деяких злочинів може викликати не-
гативні наслідки не лише для злочинця, 
а й для потерпілого [9, с. 128]. Продов-
жуючи розвивати зазначену тезу, сучас-
ні науковці є ще більш категоричними 
у своїх висновках. Як вказує А. М. Гон-
чарова, у ряді випадків діяльність пра-
воохоронних органів щодо початку про-
вадження і його розслідування та судо-
вого розгляду всупереч волі потерпілої 
особи завдає більшої шкоди, аніж самий 
злочин [3]. Цілком підтримуючи викла-
дений погляд, спробуємо, спираючись 
на проведене нами соціологічне дослі-

дження1, деталізувати його в частині 
з’ясування різновидів негативних на-
слідків від діяльності правоохоронних 
органів всупереч позиції потерпілого, 
яка, на наш погляд, може виражатися 
у такому:

а) повторна віктимізація потерпі-
лого. Цей термін використовується в су-
часних наукових роботах [див., напри-
клад: 10] й у текстах міжнародних до-
кументів [див., наприклад: 11] для 
позначення ситуації, коли потерпілий 
страждає не лише від безпосередніх дій 
правопорушника, а й від невиправданих 
необхідністю дій правоохоронних орга-
нів в рамках кримінального проваджен-
ня. Думається, що саме це поняття до-
волі влучно описує випадок втручання 
державних органів у конфлікти, які мають 
переважно приватний, а подекуди й ін-
тимний характер. Зокрема, як доводить 
проведене нами соціологічне досліджен-
ня, у 56 % випадків жертва правопору-
шення, провадження щодо якої може 
здійснюватися лише в порядку приватно-
го обвинувачення, не бажала розпочинати 
кримінальне переслідування, щоб запо-
бігти розголосу обставин справи та 
з огляду на страх перед відчуттям сорому, 
викликаним таким розголосом;

б) руйнування соціальних зв’язків. 
Цей негативний наслідок має безпосе-

1 Проведене дослідження полягало в опитуван-
ні потенційних потерпілих у провадженнях у фор-
мі приватного обвинувачення (тобто осіб, стосовно 
яких до правоохоронних органів надійшла інфор-
мація про завдання їм шкоди (як правило, інфор-
мація від служб швидкої медичної допомоги 
і травмпунктів), але які не подають заяву про вчи-
нення щодо них кримінального правопорушення). 
Збір даних, на прохання автора, забезпечували 
працівники правоохоронних органів (дільничі, 
слідчі), які здійснювали перевірку інформації, що 
надійшла від закладів охорони здоров’я.
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редній зв’язок із такою вищеописаною 
нами характеристикою проваджень 
у формі приватного обвинувачення, як 
«особливі зв’язки приватного характеру 
між правопорушником і потерпілим». 
Більше того, навіть якщо характеризу-
вати групу кримінальних правопору-
шень, зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 477 КПК 
(тобто які не мають прив’язки до особ-
ливих взаємовідносин потерпілого 
і правопорушника), то слід погодитися 
із дослідниками, які вказують на той 
факт, що у переважній більшості право-
порушник і потерпілий у таких випад-
ках є знайомими ще до виникнення 
конфліктної ситуації, а отже, перебува-
ють якщо й не у передбачених КПК сі-
мейно-родинних або трудових відноси-
нах, то доволі часто у дружніх, прия-
тельських, сусідських стосунках і т. ін. 
[4, с. 32–33]. У межах зазначеного слід 
звернути увагу на таку особливість мен-
талітету слов’янських народів, як від-
сутність соціального схвалення віддан-
ня переваги судовим процедурам перед 
можливістю вирішення питання, так би 
мовити, «по-родинному». Зауважимо, 
що цей факт доволі яскраво продемон-
стрував зріз соціальної свідомості, 
у рамках якого 44 % осіб зізнались, що 
не ініціювали кримінальне пересліду-
вання саме через небажання остаточно 
руйнувати ті чи інші відносини;

в) втрата цінного співробітника та/
або завдання шкоди діловій репутації, 
на наш погляд, також мають розцінюва-
тися як негативні наслідки, на запобі-
гання яких спрямований інститут при-
ватного обвинувачення у кримінально-
му процесі. При цьому вбачається, що 
небажана втрата працівника як негатив-
ний наслідок є похідним від наслідку 

руйнування відносин між таким співро-
бітником і роботодавцем у випадку іні-
ціації останнім кримінального переслі-
дування. Окрім цього, для суб’єкта гос-
подарської діяльності вихід за межі 
підприємства інформації про прояви 
злочинних діянь серед персоналу може 
спричинити доволі істотну моральну 
шкоду (втрата ділової репутації) та, як 
наслідок – матеріальну шкоду в формі 
недоотриманої вигоди. Відмітимо, що 
до нашої вибірки не потрапили ситуації, 
коли б потерпілий пояснював небажан-
ня розпочинати кримінальне прова-
дження, спираючись на розглядувані 
аргументи. Утім це жодним чином не 
підмиває висловленої нами тези, оскіль-
ки має абсолютно логічне пояснення: 
специфіка злочинів приватного обви-
нувачення, щодо яких враховується 
факт трудових взаємозв’язків, зумовлює 
ситуацію, за якої єдиним суб’єктом, 
який може бути зацікавленим у повідом-
ленні правоохоронних органів, є робо-
тодавець (на відміну, наприклад, від 
тілесних ушкоджень, де обов’язок ін-
формувати ОВС покладається на медич-
ні заклади, до яких звертався потерпі-
лий). Отже, роботодавець, обираючи 
збереження працівника та (або) ділової 
репутації на противагу покаранню вин-
ного, не інформує правоохоронні орга-
ни, що, в свою чергу, не надає можли-
вості виявити такі ситуації шляхом со-
ціологічних досліджень;

г) розростання конфлікту, як нега-
тивний чинник втручання держави 
у приватну сферу без врахування позиції 
потерпілого, вже вказувався в роботах 
окремих дослідників. Зокрема, складно 
сперечатися з тим, що травмуючий вплив 
діяльності правоохоронних органів по-
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ширюється не тільки на особу, стосовно 
якої було вчинене діяння, офіційно ква-
ліфіковане як злочинне, а й на його най-
ближче оточення (сім’ю, родичів, друзів, 
сусідів і т. д.) [див.: 3]. Крім того, від-
носини можуть погіршитися не лише 
між підозрюваним і потерпілим, а й між 
особами, які подали заяву всупереч волі 
потерпілого і самим потерпілим, що при-
зведе до розростання локального кон-
флікту й втягування в його орбіту нових 
учасників [див.: 4, с. 38];

5) відносно менша суспільна небез-
печність, порівняно з провадженнями 
публічного обвинувачення також, на наш 
погляд, має розглядатися як одна з харак-
теристик причини існування проваджень 
приватного обвинувачення. Разом із тим, 
як нами вже відмічалось, КПК 2012 р. не 
лише істотно розширив число кримі-
нальних правопорушень, переслідуван-
ня яких може здійснюватися в формі 
приватного обвинувачення, а й змінив 
якісну складову цієї групи, додавши до 
неї ряд злочинів середньої тяжкості (ч. 2 
ст. 122, ч. 1 ст. 153, ч. 1 ст. 289 КК), так 
і тяжкі злочини (ч. 2 ст. 152, ч. 2 ст. 289 
КК). На перший погляд, вказаний факт 
дещо послаблює висловлену нами тезу 
про меншу суспільну небезпечність кри-
мінальних правопорушень, які переслі-
дуються в порядку приватного обвину-
вачення, порівняно з тими, щодо яких 
провадження здійснюється в публічному 
форматі. Але, нагадаємо, що на початку 
цього пункту роботи нами висловлюва-
лось переконання, що всі причини виді-
лення проваджень приватного обвинува-
чення як окремої групи в рамках кримі-
нального процесу є взаємопов’язаними. 
Думається, що в розглядуваному питан-
ні такий зв’язок виражається у формі 

взаємної нейтралізації ступеня тяжкості 
кримінального правопорушення фактом 
наявності шлюбно-родинних або трудо-
вих зв’язків між потерпілим і правопо-
рушником (у цьому аспекті доволі по-
казовим є розміщення злочинів серед-
ньої тяжкості і тяжких злочинів 
в переліках, закріплених пп. 2 і 3 ч. 1 
ст. 477, які передбачають віднесення 
проваджень до числа тих, що здійсню-
ються у формі приватного обвинувачен-
ня лише за умови наявності певного 
виду приватноправових зв’язків між по-
терпілим і правопорушником).

Указані причини, в свою чергу, обу-
мовлюють специфічний порядок судо-
чинства щодо проваджень приватного 
обвинувачення, що дає право вести мову 
про характеристики форми розглядува-
ного інституту. Останні на сьогодні 
є розробленими на достатньому теоре-
тичному рівні, що дає можливість лише 
перерахувати їх із посиланням на відпо-
відні джерела. Отже, відмітимо, що се-
ред названих у літературі характеристик 
проваджень приватного обвинувачення 
до числа характеристик форми зазначе-
ного інституту, на наш погляд, доречно 
віднести: законодавче закріплення особ-
ливої процедури, що дає можливість го-
ворити про окремий вид кримінального 
провадження [див.: 12, с. 186; 4, с. 29; 13, 
с. 7–8]; наявність у потерпілого права 
розпоряджатися предметом обвинува-
чення [див.: 2, с. 47; 14, с. 49; 15, с. 116]; 
активність діяльності потерпілого по 
реалізації функції обвинувачення [див.: 
16, с. 172; 17, с. 5–6; 18, с. 78]; наявність 
у природі інституту приватного обви-
нувачення матеріально-правових та про-
цесуально-правових складових [див.: 2, 
с. 48; 19, с. 16–17] та ін.
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титко и. к вопросу правовой природы института частного обвинения в уголовном 
процессе

В статье обосновывается тезис касательно неоднородности свойств, характеризующих 
институт частного обвинения в уголовном процессе. В частности, наряду с характеристи-
ками формы данного явления (то есть его уголовно-процессуальными признаками) пред-
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лагается выделять характеристики, объясняющие причины существования указанного 
феномена. Описанию последних, с учетом новаций УПК 2012 г., правоприменительной 
практики и результатов социологических исследований автора, и посвящена данная статья.

Ключевые слова: обвинение, частное обвинение, публичное обвинение, производство 
частного обвинения, диспозитивность.

Titko I. Some Questions of the Legal Nature of the Private Prosecution Institute in 
Criminal Proceedings

The article explains the thesis concerning the heterogeneity of the properties that character-
ize the institution of private prosecution in criminal proceedings. In particular, along with the 
procedure characteristics of the phenomenon (i.e., its criminal procedure characteristics), it is 
proposed to allocate characteristics that explain the reasons for the existence of this phenomenon. 
Thus, the subject of this article is description of the latter, with the innovations of the criminal 
Procedure code of 2012, law enforcement and the results of the author`s sociological research. 
Such characteristics of the reasons of the institute private prosecution in the criminal procedure 
law were isolated and described as (a) infringement on personal rights specific person; (b) the 
need to consider the a victim`s opinion; (c) special relations of a private nature between the 
victim and the offender; (d) the disproportion of harm that caused by crime with the damage 
that can cause government intervention against the will of the victim.

The author also expresses the opinion on the differences of the legal nature of the crimes 
which are considered to be cases of private accusation accoriding to the different paragraphs of 
part 1, chapter 477, criminal Procedure code of Ukraine. based upon the sociological study 
results, an opinion about forms of harm that can cause state intervention in the affairs of private 
prosecution against the will of the victim is represented. an overview of the literature which 
reveiws the procedure characteristics of private prosecution institute in criminal proceedings is 
also hrovided.

Keywords: accusation, private accusation, public prosecution, the production of private ac-
cusation, optionality.
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Постановка проблеми. Оскільки 
Закон України, що регулює діяльність 
органів місцевого самоврядування, зо-
крема і у сфері господарювання, був 
прийнятий раніше, ніж Господарський 
кодекс України (далі – ГК України), 
можна стверджувати, що існує про-
блема удосконалення цього законодав-
ства у напрямі уніфікації відповідного 

понятійного апарату та застосування 
засобів регулювання. Відповідно до 
ст. 3 ГК України органи місцевого само-
врядування є суб’єктом, наділеним гос-
подарською компетенцією у процесі 
управління господарською діяльністю. 
Разом з тим для ефективної взаємодії 
господарського законодавства з муні-
ципальним має бути чіткий розподіл 

• на ПоЧатКУ тВорЧого шляХУ •
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Діяльність органів місцевого самоврядування 
у сфері господарювання:  

удосконалення законодавчого забезпечення
У статті розглянуто та проаналізовано основні напрями законодавчого забезпечення 

організаційно-господарських повноважень органів місцевого самоврядування. Наведе-
но більш детальну класифікацію повноважень муніципальних органів відповідно до їх 
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повноважень органів місцевого само-
врядування у Законі України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» відпо-
відно до їх функціонального призначен-
ня, завдання та категорії господарських 
відносин.

Аналіз останніх досліджень і пуб
лікацій. Питанням повноважень органів 
місцевого самоврядування, а також ме-
ханізмів організаційно-господарських 
відносин займалися такі науковці, як: 
Д. В. Задихайло, П. М. Любченко, 
В. С. Мілаш, В. М. Пашков, С. Г. Серьо-
гіна, В. А. Устименко, Р. А. Джабраїлов 
та інші, але предметно і комплексно 
проблема адаптації законодавства про 
місцеве самоврядування до поняття та 
категорій сучасного господарського 
права і законодавства не вивчалась.

Формування цілей. Метою статті 
є висвітлення питань систематизації 
нормативно-правового забезпечення 
організаційно-господарських повнова-
жень органів місцевого самоврядування 
відповідно до положень сучасного гос-
подарського законодавства. Для цього 
необхідно проаналізувати дефекти за-
конодавства України, а також норматив-
но-правової бази органів місцевого са-
моврядування у сфері господарювання. 
І на цій основі з’ясувати коло необхід-
них законотворчих заходів із підвищен-
ня ефективності участі органів місцево-
го самоврядування в господарських 
правовідносинах шляхом внесення від-
повідних доповнень до тексту ГК Укра-
їни та муніципального законодавства 
України.

Виклад основного матеріалу. 
Держава, тримаючи курс на децен-
тралізацію публічної влади, перед-
бачає необхідність інтенсивного роз-

витку муніципального та господар-
ського  законодавства ,  зокрема 
в контексті точної, детальної і юридич-
но коректної систематизації організа-
ційно-господарських повноважень цих 
органів у сфері господарювання.

Слід зазначити, що під системати-
зацією в літературі розуміють діяль-
ність компетентних державних органів 
та уповноважених організацій з упо-
рядкування і вдосконалення чинних 
нормативно-правових актів, зведення 
їх у єдину внутрішньо узгоджену сис-
тему, також можна сказати, що це по-
стійна форма розвитку і упорядкуван-
ня діючої правової системи, яка здій-
снюється з метою встановлення 
і усунення прогалин, суперечностей 
у чинному законодавстві, внесення до 
нього корективів та підвищення ефек-
тивності законодавст ва. Видами систе-
матизації є: інкорпорація, консолідація 
та кодифікація. У свою чергу, інкорпо-
рація передбачає об’єднання норматив-
но-правових актів без зміни їх змісту 
в збірники у хронологічному, алфавіт-
ному, предметному чи іншому порядку. 
В процесі консолідації кілька актів 
об’єднуються в новому документі, пра-
вотворчим органом створюється новий 
нормативно-правовий акт, який повніс-
тю замінює попередні; усі нормативні 
положення раніше прийнятих актів 
об’єднуються в ньому без змін, хоча, як 
правило, здійснюється їх редакційна 
правка: усуваються суперечності, по-
втори тощо. І нарешті, кодифікація – 
вид систематизації законодавства, який 
передбачає змістовну переробку (усу-
нення розбіжностей і суперечностей, 
скасування застарілих норм) норматив-
но-правових актів, що мають спільний 
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предмет і метод правового регулювання 
та ство рення нового систематизованого 
нормативно-правового акта.

що стосується господарського за-
конодавства, то в цілому його кодифіка-
ція у вигляді ГК України відбулася 
16 січня 2003 р. Оскільки систематиза-
ція передбачає встановлення та усунен-
ня прогалин у законодавстві, потрібно 
зазначити, що не всі прогалини є подо-
ланими у тексті ГК України, як і у За-
коні «Про місцеве самоврядування 
в Україні» в частині організаційно-гос-
подарських повноважень органів місце-
вого самоврядування. Тому системати-
зація передбачає усунення таких про-
галин у господарському законодавстві 
шляхом виділення та фіксації в ГК 
України системи повноважень органів 
місцевого самоврядування відповідно 
до типізації господарських правовідно-
син, яка передбачена у ст. 3 цього Ко-
дексу. Але щоб виділити та розмежува-
ти, до якого виду господарських від-
носин слід віднести повноваження 
муніципальних органів у сфері госпо-
дарювання, треба з’ясувати правову 
природу організаційно-господарських 
та господарсько-виробничих правовід-
носин, оскільки деякі повноваження 
мають елементи і організаційно-госпо-
дарських, і господарсько-виробничих 
відносин.

Як відомо, зміст ст. 3 ГК України 
містить вказівку на три типи господар-
ських правовідносин, а саме:

– господарсько-виробничі відноси-
ни, які є майновими та іншими відно-
синами, що виникають між суб’єктами 
господарювання при безпосередньому 
здійсненні господарської діяльності;

– внутрішньогосподарські відноси-
ни, що складаються між структурними 
підрозділами суб’єкта господарювання, 
та відносини суб’єкта господарювання 
з його структурними підрозділами;

– організаційно-господарські відно-
сини, що складаються між суб’єктами 
господарювання та суб’єктами органі-
заційно-господарських повноважень 
у процесі управління господарською 
діяльністю [1].

У свою чергу, ст. 2 ГК України на-
голошує, що органи місцевого само-
врядування є учасниками у сфері гос-
подарювання. Водночас ст. 8 ГК Украї-
ни вказує,  що держава,  органи 
державної влади та органи місцевого 
самоврядування не є суб’єктами госпо-
дарювання. Разом з тим законодавець 
робить застереження відносно того, що 
муніципальні органи виступають як 
суб’єкт господарювання виключно у ви-
падках, передбачених законодавством. 
У цьому контексті треба зауважити, що 
господарська компетенція органів дер-
жавної влади та органів місцевого само-
врядування як органів публічної влади 
реалізується від імені відповідної дер-
жавної чи комунальної установи. 
Оскільки згідно з положенням ст. 19 
Конституції України безпосередня 
участь держави, органів державної вла-
ди та органів місцевого самоврядування 
у господарській діяльності може здій-
снюватися лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що визначені 
Конституцією та законами України [2].

Отже, усі підстави та форми діяль-
ності органів місцевого самоврядування 
як суб’єктів господарювання мають 
бути прямо врегульовані законами 
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України, як уявляється – і у змісті ГК 
України на рівні загальних підстав та 
відсилання до джерел муніципального 
законодавства, і, зокрема, у Законі Укра-
їни «Про місцеве самоврядування 
в Україні», що має комплексну норма-
тивно-правову природу.

Стаття 3 ГК України прямо зазначає, 
що органи місцевого самоврядування 
є суб’єктами організаційно-господар-
ських повноважень. У той же час аналіз 
господарської діяльності органів місце-
вого самоврядування дозволяє зробити 
висновки, що муніципальні органи ви-
ступають як механізм акумуляції коштів 
територіальної громади, систематично, 
на власний ризик складають чисельні 
договори щодо оренди та концесії 
об’єктів комунальної власності, догово-
ри у сфері громадських пасажирських 
перевезень та інші, пов’язані з викорис-
танням об’єктів комунального майна, 
укладаються на засадах рівності сторін, 
на конкурсній основі та на конкурент-
них засадах. У такому режимі здійсню-
ється і закупівля майна для потреб те-
риторіальної громади та інші закупівлі 
за кошти місцевого бюджету, що від-
бувається систематично, і що робить ці 
відносини за цілою низкою ознак подіб-
ними до господарсько-виробничих від-
носин. Підсумовуючи зазначене вище, 
вважаємо, що в цілому органи місцево-
го самоврядування за змістом своєї ді-
яльності є активними учасниками гос-
подарських відносин.

Як уявляється, існує необхідність 
здійснення внутрішньої типізації 
суб’єктів органів місцевого самовряду-
вання, які беруть участь у організацій-
но-господарських відносинах. ГК 
України містить посилання на Закон 

України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», яким передбачена складна 
ієрархічна система таких суб’єктів. 
Тому важко визначити повною мірою 
суб’єктний склад організаційно-госпо-
дарських повноважень у рамках госпо-
дарської діяльності органів місцевого 
самоврядування як таких без деталіза-
ції їх суб’єктного складу у відповідних 
правовідносинах. Таким чином, госпо-
дарська діяльність органів місцевого 
самоврядування, зокрема в організа-
ційно-господарських відносинах, ви-
значена в ГК України конспективно та 
не систематизовано. Тому необхідно 
систематизувати і функції, і організа-
ційно-господарські, і господарсько-ви-
робничі повноваження органів місце-
вого самоврядування у сфері господа-
рювання та детальніше зафіксувати 
коло суб’єктів, які беруть участь у ор-
ганізаційно-господарських відносинах 
з боку органів місцевого самовряду-
вання, в ГК України.

Утім, відповідно до ст. 5 Закону 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» вони складають систему, яка 
включає в себе: територіальну громаду; 
сільську, селищну, міську раду; сіль-
ського, селищного, міського голову; ви-
конавчі органи сільської, селищної, 
міської ради; районні та обласні ради, 
що представляють спільні інтереси те-
риторіальних громад сіл, селищ та міст; 
органи самоорганізації населення [3]. 
Так, суб’єктами (учасниками) організа-
ційно-господарських повноважень 
у відносинах щодо приватизації кому-
нального майна та відносинах з прода-
жу в порядку приватизації майна ви-
ступають органи, створювані відповід-
ними місцевими радами. Особливими 
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суб’єктами організаційно-господар-
ських повноважень у галузі будівель-
ної діяльності слід визнати державні 
комісії з прийняття в експлуатацію за-
кінчених будівництвом об’єктів (дер-
жавні приймальні комісії), статус яких 
визначений Порядком прийняття в екс-
плуатацію закінчених будівництвом 
об’єктів, затвердженим Постановою 
Кабінету Міністрів України від 22 ве-
ресня 2004 р. № 1234 [3].

Для прикладу доцільно зупинитись 
на механізмі реалізації правовідносин, 
пов’язаних із розміщенням об’єктів зо-
внішньої реклами. Як зазначає Р. В. Вак-
сман, для ефективного функціонування 
механізму правового регулювання ре-
кламної діяльності в Україні необхідно 
виходити з того, що економічна політи-
ка в ній значною мірою реалізується 
засобами господарсько-правової полі-
тики, в якій проблеми вдосконалення 
законодавства отримали своє місце. 
Таким чином, органи місцевого само-
врядування сприяють запобіганню не-
добросовісної конкуренції у сфері ре-
кламної діяльності [4]. Розглядаючи 
детальніше господарську компетенцію 
органів місцевого самоврядування 
у сфері рекламної діяльності, треба за-
уважити, що відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 29 груд-
ня 2003 р. № 2067 «Про затвердження 
Типових правил розміщення зовнішньої 
реклами» органи місцевого самовряду-
вання з метою регулювання сфери ре-
кламної діяльності видають дозволи на 
розміщення зовнішньої реклами. Згідно 
з п. 2 цієї Постанови дозволом є доку-
мент установленої форми, виданий роз-
повсюджувачу зовнішньої реклами на 
підставі рішення виконавчого органу 

сільської, селищної, міської ради, який 
дає право на розміщення зовнішньої ре-
клами на певний строк та у певному міс-
ці. Для регулювання діяльності з розмі-
щення зовнішньої реклами сільська, 
селищна, міська рада може утворювати 
відділ, управління, інший виконавчий 
орган або покладати відповідні функції 
на існуючий відділ, управління (далі – 
робочий орган). До повноважень робо-
чого органу належать:

– розгляд заяв розповсюджувачів зо-
внішньої реклами на надання дозволу, 
внесення змін у дозвіл, переоформлення 
дозволу та продовження строку його дії;

– надання у разі потреби розповсю-
джувачам зовнішньої реклами архітек-
турно-планувальних завдань на опра-
цювання проектно-технічної докумен-
тації для розташування складних 
(дахових) рекламних засобів;

– прийняття рішення про встанов-
лення пріоритету заявника на місце роз-
ташування рекламного засобу, продов-
ження строку, на який встановлено за-
значений пріоритет, або про відмову 
в установленні такого пріоритету;

– підготовка проекту рішення вико-
навчого органу ради щодо надання до-
зволу чи про відмову в його наданні;

– видача дозволу на підставі рішення 
виконавчого органу ради;

– ведення інформаційного банку да-
них місць розташування рекламних за-
собів, плану їх розміщення та надання 
в установленому порядку інформації 
для оновлення даних містобудівного 
кадастру населених пунктів;

– подання територіальним органам 
спеціально уповноваженого централь-
ного органу виконавчої влади у сфері 
захисту прав споживачів в Автономній 
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Республіці Крим, областях, містах Ки-
єві та Севастополі матеріалів про по-
рушення порядку розповсюдження та 
розміщення реклами;

– підготовка і подання виконавчому 
органу ради пропозицій щодо розмірів 
плати за надання послуг робочим орга-
ном на підставі калькуляції витрат для 
прийняття відповідного рішення [5]. 
Можна стверджувати, що в деяких ви-
падках суб’єктом організаційно-госпо-
дарських повноважень є Фонд державно-
го майна та його регіональні відділення. 
Але ці суб’єкти організаційно-господар-
ських повноважень не зазначаються ані 
в ГК України, ані в Законі України «Про 
місцеве самоврядування в Україні».

Разом з тим згідно із Законом Укра-
їни «Про місцеве самоврядування 
в Україні» органи місцевого самовряду-
вання реалізують такі правомочності 
у сфері господарювання:

– засновницькі повноваження, зо-
крема щодо права засновувати госпо-
дарські товариства та комунальні уні-
тарні підприємства;

– повноваження, щодо реалізації 
прав використання комунального май-
на, зокрема у відносинах: 1) викорис-
тання природних ресурсів; 2) держав-
ного приватного партнерства; 3) оренди 
майна (рухомого та нерухомого); 4) пе-
редачі об’єктів у концесію; 5) здійснен-
ня закупівель необхідних товарів за 
кошти місцевих бюджетів та ін.;

– нормотворчі повноваження, зокре-
ма щодо господарської компетенції ор-
ганів місцевого саморегулювання у Ста-
туті територіальної громади, а також 
численні підзаконні нормативно-право-
ві акти, що реалізують оренду (конце-
сію), тощо;

– владні повноваження у сфері дер-
жавного регулювання господарської ді-
яльності;

– владні повноваження у сфері регу-
лювання діяльності щодо використання 
об’єктів комунальної власності.

У той же час зазначеним повнова-
женням органів місцевого самовряду-
вання в економічній сфері в Законі 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» присвячено цілу низку ста-
тей, наприклад, ст. 28 «Повноваження 
у сфері соціально-економічного і куль-
турного розвитку, планування та облі-
ку», ст. 28 «Повноваження в галузі бю-
джету, фінансів і цін» [3]. Так, названа 
компетенція розподілена між сільськи-
ми, селищними та міськими радами, 
головами цих рад, а також виконавчими 
органами сільських, селищних та місь-
ких рад. Проте розподілу повноважень 
відповідно до групи організаційно-гос-
подарських повноважень, господарсько-
виробничих та регулюючих Закон не 
містить.

Вважаємо, що ці повноваження мож-
на диференціювати і в більш детально-
му форматі:

– здійснення органами місцевого са-
моврядування організаційно-господар-
ських повноважень щодо регулювання 
господарської діяльності;

– відносин із питань організаційно-
засновницького характеру, щодо ство-
рення органами місцевого самовряду-
вання господарських товариств, а також 
здійснення корпоратизації комунальних 
унітарних підприємств;

– відносин із питань містобудування, 
оскільки місцеве самоврядування забез-
печує створення повноцінного життє-
вого середовища, що включає прогно-
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зування розвитку населених пунктів 
і територій, планування, забудову та 
інше використання територій, проекту-
вання, будівництво об’єктів містобуду-
вання, спорудження інших об’єктів, 
реконструкцію історичних населених 
пунктів при збереженні традиційного 
характеру середовища, реставрацію та 
реабілітацію об’єктів культурної спад-
щини, створення інженерної та тран-
спортної інфраструктури;

– відносин з питань виконання дер-
жавних програм економічного та соці-
ального розвитку;

– відносин з бюджетно-фінансових 
питань та ціноутворення;

– господарських правовідносин 
з питань оренди земельних ділянок, на 
яких розташовані цілісні майнові 
комплекси підприємств, установ і  
організацій державної або комунальної 
власності та оренди рухомого та не-
рухомого майна, що знаходиться у дер-
жавній та комунальній власності, 
оскільки органи місцевого самовряду-
вання виступають як орендодавці;

– відносин з питань концесії кому-
нального майна концесієдавцем, в яких 
виступають органи місцевого самовря-
дування, відповідно до Закону України 
«Про концесії» [6];

– комплексних господарських право-
відносин державно-приватного парт-
нерства, в яких однією із сторін згідно 
з відповідним законодавством можуть 
бути органи місцевого самоврядування.

Тому з огляду на наведене виника-
ють сумніви щодо визначення статусу 
органів місцевого самоврядування у ГК 
України, адже муніципальні органи при 
здійсненні господарської діяльності як 
суб’єкт організаційно-господарських 

повноважень залучені і до господар-
сько-виробничих відносин та мають 
елементи комерційної діяльності.

Отже, вважаємо за потрібне внести 
пропозиції до тексту ГК України, виді-
лити господарську діяльність органів 
місцевого самоврядування в окремий 
інститут господарського права – органи 
місцевого самоврядування як учасник 
(суб’єкт) господарського права.

Висновки. Проаналізувавши чинне 
законодавство, треба зазначити, що 
в Законі України «Про місцеве само-
врядування в Україні» законодавець 
не дає відповідної та належної класи-
фікації повноважень органів місцево-
го самоврядування відповідно до їх 
компетенції, а також ГК України не 
приділяє належної уваги питанням 
компетенції та повноважень органів 
місцевого самоврядування, які, у свою 
чергу, потребують детального вивчен-
ня, удосконалення та створення єди-
ного дієвого механізму, що у свою 
чергу забезпечив би ефективне регу-
лювання та управління у сфері госпо-
дарювання.

Коло суб’єктів органів місцевого са-
моврядування саме як суб’єкти органі-
заційно-господарських повноважень 
вимагають для власної правової урегу-
льованості, особливо з огляду на ви-
моги ст. 19 Конституції України, певної 
конвергенції змісту законодавчого регу-
лювання та його апарату про місцеве 
самоврядування, а також господарсько-
го законодавства в єдиному механізмі. 
Вважаємо, що для розгалуженого та 
дієвого правового механізму взаємодії 
двох галузей національного законодав-
ства – господарського та муніципально-
го, необхідно внести пропозиції щодо 
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цілої низки доповнень до тексту ГК 
України, визнати органи місцевого са-
моврядування особливим суб’єктом 
господарської діяльності та виділити 
господарську діяльність таких органів 
в окремий інститут господарсько-право-
вого забезпечення діяльності «органи 
місцевого самоврядування як суб’єкт 

господарських правовідносин». У ГК 
України мають бути визначені: по-
перше, суб’єкти та учасники організа-
ційно-господарських повноважень; по-
друге, засоби та форми державного 
(комунального) регулювання господар-
ської діяльності; по-третє, способи ре-
алізації тощо.
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Возная В. деятельность органов местного самоуправления в сфере хозяйствова-
ния: совершенствование законодательного обеспечения

В статье рассмотрены и проанализированы основные направления законодательно-
го обеспечения организационно-хозяйственных полномочий органов местного само-
управления. Особое внимание уделено вопросу законодательной систематизации полно-
мочий муниципальных органов. Предложено расширение текста Хозяйственного кодек-
са Украины в части организационно-хозяйственных полномочий органов местного 
самоуправления и дополнение Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине».

Ключевые слова: органы местного самоуправления, организационно-хозяйственные 
полномочия, законодательное обеспечение, законодательная систематизация.

Vozna V. Activities of the Local Government Entities in the Field: Improvement of 
Legislative Security

Problem formulation. Since the Law of Ukraine regulating the activities of local authorities, 
including in the field of management was adopted before the economic code of Ukraine, it 
could be argued that there is a problem of improving the legislation in the direction of the uni-
fication of the corresponding conceptual apparatus and application of regulation. In accordance 
with art. 3 of the economic code of Ukraine, local self-government is a subject endowed with 
economic competence in the management of economic activities.

Analysis of recent research and publications. Issues powers of local governments, as well 
as mechanisms of organizational-economic relations, engaged scholars such as the D. za-
dykhaylo, P. Lubchenko, v. Milash, v. Pashkov, S. Seregina, b. Ustimenko, R. Dzhabrailov and 
others, but objectively and comprehensively the problem of adaptation of the legislation on 
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local self-government to the concept and categories of modern commercial law and the law has 
not been studied.

Formation purposes. The aim of the article is to highlight issues of systematization of legal 
support of organizational-economic powers of local self-government in accordance with the 
provisions of modern law. you must analyze the defects of the legislation of Ukraine, as well as 
the legal framework of local government in the field of management. on this basis, to ascertain 
the group the necessary legislative measures for improving the effectiveness of the participation 
of local governments in the economic legal relationship by making appropriate additions to the 
text of the economic code of Ukraine and municipal legislation of Ukraine.

Statement of the basic material. The state, heading for the decentralization of public power 
implies the need for intensive development of municipal and economic legislation, in particular 
in the context of an accurate, detailed and legally correct ordering of organizational- economic 
powers of these bodies in the field of management. There are doubts on the status of local gov-
ernment in the economic code of Ukraine, as municipal authorities in the exercise of eco-
nomic activity as the subject of organizational-economic powers involved and the economic and 
industrial relations, and has elements of a commercial activity.

Therefore, we consider it necessary to amend the text of the economic code, to allocate 
economic activities of local governments in a separate Institute of business Law – local govern-
ments as a participant (subject) law.

Conclusions. after analyzing the current legislation, it should be noted that the Law of 
Ukraine «on local government in Ukraine» does not give the legislator adequate and proper 
classification of powers of local authorities according to their competence, as well as the eco-
nomic code of Ukraine does not pay enough attention to the issues of competence and powers 
of local governments, which in turn requires a detailed study, improve and create a single effec-
tive mechanism, which in turn would ensure the effective regulation and management in the 
field of management.

Keywords: local government, organizational-economic powers, legislative support, legisla-
tive systematization.
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За останні п’ятдесят років вивченню 
інформаційного суспільства було при-
ділено значну увагу зарубіжних і віт-
чизняних дослідників. Новітній шлях 
розвитку цивілізації, на який ступило 
людство під впливом інформаційно-тех-
нологічних зрушень в усіх сферах жит-
тя, знаходить своє відображення і у 
правовому мисленні. Хоча розглядува-
ний концепт був уведений у тезаурус 
права, але у вітчизняній юридичній лі-
тературі теоретико-правовому осмис-
ленню змін у суспільстві нового типу 
приділяється недостатня увага. Це зу-
мовлює методологічну необхідність ви-
значення характерних ознак інформа-

ційного суспільства саме через призму 
юридичної науки. Вивченням зазначе-
ної проблематики займалися такі прав-
ники, як: І. В. Арістова, О. М. Балин-
ська, О. М. Бандурка, І. Л. Бачило, 
І. ю. Богдановська, В. М. Брижко, 
О.  П.  Д зьобань,  І .  Б .  Жиляєв, 
В. О. Кир’ян, А. В. Колодюк, В. О. Ко-
пилов, А. В. Пєтухова, В. Г. Пилипчук, 
Т. А. Полякова, І. М. Рассолов, Е. А. Ро-
говський, М. Н. Сатоліна, А. І. Хімчен-
ко, В. С. Цимбалюк, М. Я. швець та ін.

Оцінюючи інформаційне суспіль-
ство з теоретико-правової точки зору, 
слід наголосити, що цей феномен не 
може сприйматися винятково як сус-

І. МУКОМЕЛА
аспірантка НДІ державного будівництва  
та місцевого самоврядування НАПрН України

УдК 340.12:316.3:001.102

Інформаційне суспільство та його ознаки:  
теоретико-правовий аспект

У статті висвітлено фундаментальні ознаки інформаційного суспільства з теоретико-
правової точки зору. Обґрунтовано взаємозв’язок інформаційного суспільства з громадян-
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пільство новітніх технологій. У цьому 
контексті варто погодитися із І. Л. Ба-
чило, яка стверджує, що «інформацій-
не суспільство може розвиватися ви-
ключно як суспільство громадянське, 
соціальне, демократичне і правове. На 
даній аксіомі вибудовуються основні 
дослідження у сфері інформаційного 
права і його вплив на реальні процеси 
життя суспільства» [3, с. 225]. Виходя-
чи з цього, слід виділити первинну 
правову ознаку інформаційного сус-
пільства, яке розглядається як грома-
дянське суспільство.

Здавалося, що теорія права давно 
знайшла адекватну відповідь і досягла 
єдиного розуміння концепції громадян-
ського суспільства. Однак, вивчивши, 
в рамках нашого дослідження, підходи 
до розуміння останнього феномену, на 
нашу думку, виявляється деякий теоре-
тико-правовий конфлікт. Прийнято вва-
жати, що громадянське суспільство 
є однією з характеристик суспільства та 
відображає певну стадію його розвитку 
[7, с. 471], якісно визначальний щабель 
звичайного, «класичного» суспільства 
[1, с. 33]. Однак І. Л. Бачило робить 
принципове зауваження з приводу 
суб’єктного складу громадянського сус-
пільства, яке спричинене зміною інфор-
маційної платформи і тим самим закла-
дає конфлікт у теоретико-правове розу-
міння природи цієї концепції. Ключовим 
моментом новаторського сприйняття 
автором громадянського суспільства 
є віднесення до переліку його суб’єктів 
державної влади і місцевого самовряду-
вання [1–4].

Слід підкреслити, що І. Л. Бачило – 
не єдиний російський науковець, який 
на початку ХХІ ст. послідовно відстоює 

саме такий підхід до сприйняття 
суб’єктного складу громадянського сус-
пільства. Серед інших прибічників цьо-
го підходу слід виділити Н. С. Бондаря 
і Н. І. Матузова [4, с. 10]. Вважаємо, що 
такий підхід щодо розуміння концепції 
громадянського суспільства реанімова-
ний вказаними науковцями із надр ра-
дянської політико-правової думки, яка 
розвивалася під впливом ідеологічних 
догм і штампів. Як влучно зауважує 
з приводу цього С. А. Авак’ян, у радян-
ські часи замість категорії «громадян-
ське суспільство» широко використо-
вувалося поняття «політична система 
суспільства», що складалася із держа-
ви, правлячої партії, громадських ор-
ганізацій і трудових колективів, та яка 
знайшла своє закріплення в Конститу-
ції СРСР 1977 р. [10, с. 114]. Саме тому 
автори, які новаторським способом 
трактують суб’єктний склад громадян-
ського суспільства, фактично намага-
ються повернути правову науку та сус-
пільство в лоно старої, дещо призабу-
тої правової ідеології та державної 
практики.

На противагу вищенаведеному під-
ходу представники харківської правової 
школи обстоюють традиційну, усталену 
позицію щодо розуміння вказаного яви-
ща. Так, О. В. Петришин зазначає, що 
«громадянське суспільство є сферою 
реалізації потреб та інтересів, утілених 
у правах і свободах людини, поза без-
посереднього впливу з боку держави. 
Громадянське суспільство в цьому ас-
пекті протиставляється державі, проте 
таке протиставлення має сенс лише за 
умови розгляду держави у вузькому зна-
ченні, як апарату влади, який є завжди 
відносно відокремленим від суспільства 
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та виконує щодо нього зовнішні управ-
лінські функції. Таким чином, йдеться 
про обмеження втручання державного 
апарату у відносини громадянського 
суспільства. Держава бере участь 
у встановленні загальних правових меж 
функціонування громадянського сус-
пільства, здійснює відносно нього 
функцію контролю за додержанням 
норм права і не може в інший спосіб 
втручатися в діяльність інститутів гро-
мадянського суспільства». Далі автор 
підкреслює: «Зворотний принцип – 
втручання держави у всі сфери життя 
суспільства є невід’ємною рисою тота-
літаризму» [7, с. 471–472]. С. П. По-
гребняк та Д. В. Лук’янов з цього ж при-
воду зазначають, що властивою рисою 
громадянського суспільства є його авто-
номність як суспільної сфери, відокрем-
леної від держави, економіки та сім’ї 
[16, с. 311].

Нині інститути інформаційного сус-
пільства пронизують майже всі сфери 
суспільного буття. Однак інформацій-
ний вплив не може докорінно змінити 
саму сутність, структуру громадян-
ського суспільства. Саме тому влучним 
вбачається визначення, сформульоване 
представниками харківської юридич-
ної школи: «громадянське суспіль-
ство – це особлива автономна суспіль-
на сфера, відокремлена від держави, 
економіки та сім’ї, що передбачає ство-
рення і функціонування добровільних 
і самоврядних інституцій, які сприя-
ють громадянам в їх вільному розвитку 
та самореалізації, формують уявлення 
про спільні інтереси і загальне благо, 
здійснюють громадський контроль над 
іншими суспільними сферами» [16, 
с. 311–313].

Переходячи до характеристики 
взаємозв’язку інформаційного суспіль-
ства та громадянського, слід визнати, 
що громадянське суспільство проголо-
шує людину найвищою соціальною цін-
ністю, наголошує на важливості прав 
і свобод, необхідних для забезпечення 
індивідуальної автономії, поваги до 
приватного життя. На приматі прав лю-
дини має будуватися й інформаційне 
суспільство (ст. 1 Женевської Деклара-
ції принципів «Побудова інформаційно-
го суспільства – глобальне завдання 
у новому тисячолітті») [6].

Одним із головних інструментів роз-
витку громадянського суспільства стає 
Інтернет [13, с. 44]. Розвиток інформа-
ційно-комунікаційних технологій спри-
яє появі нових політичних суб’єктів 
громадянського суспільства в мережі. 
На нашу думку, посилення присутності 
громадянського суспільства в Інтернеті 
відбувається за двома напрямами. По-
перше, з ініціативи «зверху». Характер-
ною рисою цього виду активності є те, 
що канали взаємодії створені і контро-
люються державою, тобто громадяни 
беруть існуючі правила і діють згідно із 
закладеним владою планом. І по-друге, 
з ініціативи «знизу» (англ. – Grassroots). 
Це ініціативний самоврядний рух гро-
мадян з метою висловлення своїх прав, 
інтересів і думок, він відбувається за 
такими напрямами: збір підписів на за-
хист людей, які, на думку користувачів, 
піддаються незаконним переслідуван-
ням, чи досягнення вимоги відміни не-
законного, з точки зору членів спільно-
ти, рішення державних органів влади; 
організації акцій протесту. Важливість 
соціальних мереж та Інтернету загалом 
у здійсненні Революції Гідності важко 
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переоцінити; відкриті листи і відеозвер-
нення до влади, що публікуються у гло-
бальній мережі; створення інтернет-
проектів для формування політичної 
культури суспільства. Цей напрям, 
у свою чергу, підрозділяється ще на два: 
сайти, спрямовані на прозорість полі-
тичного процесу, і сайти, які викорис-
товуються з метою боротьби з корупці-
єю. У цьому контексті варто відмітити, 
що поява соціальних мереж є не тільки 
успішним комерційним проектом, а й 
ефективним засобом формування ко-
ристувачами незалежних віртуальних 
співтовариств, інакше кажучи, дієвим 
інструментом побудови в Інтернеті гро-
мадянського суспільства [5, с. 264–265].

Як нами вище вже зазначалося, з те-
оретико-правової точки зору важливою 
ознакою інформаційного суспільства 
є наявність правової держави в основі 
її побудови. Говорячи про зв’язок остан-
ніх двох ознак інформаційного суспіль-
ства, слід погодитися з М. М. Марчен-
ком, який зазначає, що: «громадянське 
суспільство є первинним по відношен-
ню до правової держави, так само, як 
і традиційне суспільство – щодо “до-
правової” держави: спочатку формуєть-
ся громадянське суспільство, а вже по-
тім на його основі “конструюється” 
правова держава, але не навпаки» [10, 
с. 143]. В. В. Копєйчиков підкреслює: 
«Громадянське суспільство виступає як 
матеріальна основа правової держави, 
що підпорядкована суспільству і діє 
в інтересах громадян» [17, с. 112].

У теорії права надаються різні визна-
чення концепції правової держави, біль-
шість із яких зводиться до такого. Пра-
вова держава – це організація державної 
влади, заснована на визнанні та реаль-

ному забезпеченні прав і свобод люди-
ни, верховенстві права і взаємній відпо-
відальності особистості і держави. Така 
держава забезпечує організацію сус-
пільного і державного життя на прин-
ципах права, правопорядок, гарантує 
досягнення особистістю самостійності 
і відповідальності за свої дії, раціональ-
ну обґрунтованість юридичних рішень, 
стабільність правової системи [19, 
с. 104]. Наочний зв’язок цієї концепції 
із інформаційним суспільством виявля-
ється в низці важливих факторів. Перш 
за все це те, що інформаційне суспіль-
ство та правова держава ґрунтуються 
і спрямовані на гарантування, закрі-
плення, захист та реальне здійснення 
невід’ємних прав і свобод людини і гро-
мадянина. По-друге, ці дві концепції 
зароджуються і функціонують виключ-
но в умовах громадянського суспіль-
ства.

Правова держава наповнює інформа-
ційне суспільство важливою системо-
утворюючою вимогою – принципом 
верховенства права. Його зміст полягає 
у підкоренні державної влади праву за-
ради гарантування та захисту прав і сво-
бод людини. ще більш влучно в даному 
контексті характеризувати право як яви-
ще, що має перевагу над будь-якими 
рішеннями і діями окремих суб’єктів; 
усі подібні рішення і дії «проходять пе-
ревірку» правом. Саме за такого підходу 
принцип буде звернено як до приватних 
осіб, так і до державних органів і по-
садових осіб (у тому числі й суб’єктів 
нормотворення), що дозволяє обґрунту-
вати безумовний обов’язок усіх 
суб’єктів поважати право, забезпечити 
ситуацію, за якої суспільство є вільним 
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як від приватного, так і від державного 
свавілля. Інакше кажучи, «це верховен-
ство права, а не особи» [12, с. 161].

У правовій державі на належному 
рівні перебувають правосвідомість 
і правова культура як окремого індиві-
да, посадової особи, так і суспільства 
в цілому. Інформаційне суспільство ак-
тивно сприяє формуванню, розвитку 
правосвідомості як окремого індивіда, 
так і всього суспільства, шляхом спо-
нукання держави до встановлення віль-
ного доступу до правової інформації, 
інформації про діяльність органів дер-
жавної влади і місцевого самоврядуван-
ня, полегшує доступ до суспільних 
знань. Але факт спрощення процедури 
доступу до інформації ще не гарантує 
того, що всі громадяни стають обізна-
ними у своїх правах і обов’язках, що 
в суспільстві повсюдно панує висока 
правова свідомість.

Окрім позитивного впливу інформа-
ційного суспільства на правову державу 
слід вказати на виклики й завдання, які 
воно ставить перед правовою держа-
вою, а разом з тим і правовою наукою. 
І. М. Рассолов зазначає, що «Всі “зруч-
ності” інформаційного суспільства по-
роджують численні юридичні пробле-
ми. Серед них: розробка понятійного 
апарату юридичної науки у світлі інфор-
матизації та Інтернету; проблема іден-
тифікації осіб, підвищення рівня право-
свідомості користувачів, проблема про-
фесійної етики та якості поведінки 
суб’єктів права; проблема більш чіткого 
визначення джерел права; уточнення 
характеру дії права в просторі і за колом 
осіб; проблема збирання доказів і під-
твердження так званих “мережевих” 
юридичних фактів, які перестають іс-

нувати в доступній формі до моменту 
розгляду справи в суді; допустимість 
таких доказів, їх достовірність; пробле-
ма протидії кіберзлочинності та інші» 
[9, с. 20–21]. У цьому аспекті мова може 
йти про формування нової галузі права, 
щодо назви якої серед науковців немає 
згоди (Інтернет-право, інформаційне 
право тощо).

Наступною важливою ознакою ін-
формаційного суспільства є те, що воно 
може бути створене лише в державі 
з демократичним політичним режи-
мом. Демократична держава служить 
свободі як вищій цінності, сприяє її під-
несенню до рівного доступу до власнос-
ті, рівних виборів, рівності прав на 
участь у здійсненні політичної влади, 
забезпечення багатоманітності політич-
ного і культурного життя [19, с. 104]. 
Спільними рисами демократичної дер-
жави і інформаційного суспільства є не-
змінне дотримання і захист прав люди-
ни. Правова, демократична держава 
привносить в інформаційне суспільство 
важливий фактор взаємної відповідаль-
ності особи і держави. Інформаційне 
ж суспільство створює умови для про-
яву нових форм політичної активності, 
про які вже вище йшла мова та ще мо-
витиметься в наступних наших дослі-
дженнях. Тут хочеться лише зазначити, 
що інформаційна платформа розвитку 
демократичної держави дає можливість 
громадянському суспільству та окремо-
му громадянину проявляти активність 
у суспільно-політичному житті держави, 
прямо брати участь у прийнятті рішень 
державного та суспільного значення, 
впливати на державні органи та їхніх 
посадових осіб самостійно чи шляхом 
самоорганізації в громадські групи, які 
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мають значно більші шанси відстояти 
свої права та інтереси на регіональному 
та загальнодержавному рівнях.

Останньою сутнісною ознакою ін-
формаційного суспільства, із вищенаве-
деного комплексного переліку, є побу-
дова такого суспільства на основі соці-
альної держави, під якою розуміється 
така держава, яка визнає людину най-
вищою соціальною цінністю і з метою 
забезпечення кожному гідного рівня 
життя та інших соціальних прав здій-
снює перерозподіл суспільних благ від-
повідно до принципів соціальної спра-
ведливості, солідарності та субсидіар-
ності [18, с. 45]. Основним сутнісним 
зв’язком між інформаційним суспіль-
ством та соціальною державою є про-
голошення людини найвищою соціаль-
ною цінністю, що закріплює пріоритет 
цінності життя і здоров’я, честі й гід-
ності, недоторканності й безпеки люди-
ни. Слід зазначити, що в інформаційно-
му аспекті соціальна держава повинна 
мати відповідні матеріальні ресурси, які 
гарантують наявність повноцінної со-
ціальної інфраструктури. Інформацій-
ний сервіс (доступ до інформаційних 
ресурсів і комунікацій) є необхідною 
умовою для реалізації всіх конституцій-
них прав громадян та інших суб’єктів 
інформаційного суспільства. Але інфор-
мування – це лише перший крок до 
отримання соціально-економічних, 
культурних та інших послуг. Наявність 

шкіл, лікарень, житла, страхування та 
ін. – важливе завдання інформаційного 
суспільства поряд із переведенням 
функцій надання послуг в електронну 
форму [3, с. 225].

У такому контексті варто погодитися 
з І. Л. Бачило, яка зазначає, що «сфера 
інформації і знань – це простір реаліза-
ції сервісної функції держави за допо-
могою інституту доступу до інформації, 
необхідної людині і суспільним інсти-
тутам (юридичним особам) для реалі-
зації їх матеріальних і духовних інте-
ресів. Тому електронно-сервісна держава 
є новим виміром і проявом історичного 
типу соціальної держави» [8, с. 24].

Здійснивши ґрунтовне дослідження 
правового виміру концепції інформа-
ційного суспільства, можна стверджу-
вати, що воно є транспарентним, грома-
дянським, правовим. Інформаційне 
суспільство служить провідником для 
втілення в життя демократичних прин-
ципів, прав і свобод людини та грома-
дянина. При цьому відбувається адап-
тація старих, класичних інститутів дер-
жави та суспільства до нових умов, 
у результаті чого демократія набуває 
нового вектору розвитку. Подальший 
якісний розвиток суспільства нового 
типу можливий тільки на правовій 
основі із наступним ефективним вико-
ристанням системи механізмів право-
вого інструментарію в усіх новітніх 
суспільних сферах.
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мукомела и. информационное общество и его признаки: теоретико-правовой 
аспект

В статье освещены фундаментальные признаки информационного общества с теоре-
тико-правовой точки зрения. Обосновывается взаимосвязь информационного общества 
с гражданским обществом, правовым, демократическим, социальным государством, где 
общей базовой основой является примат прав человека.

Ключевые слова: информационное общество, права и свободы, гражданское общество, 
Интернет, правовое государство, демократия, социальное государство.

Mukomela I. Information Society and its Characteristics: Theoretically-Legal Aspect
The fundamental characteristics of the information society from the theoretical and legal 

point of view are illustrated in this article. The performed analysis testified that the society of 
a new type is a complex multi-faceted phenomenon, which can not be perceived solely as a so-
ciety of advanced technologies. It is pointed out the fact that the information society can de-
velop only as a civil, social, democratic and legal society.

Particular attention is paid to the problem of interrelation between the civil society and in-
formation one. In this context it was performed the analysis of the content of the civil society 
and its subject composition concept. It was proven that the boundaries of the civil society and 
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the information one coincide, that is, the civil society must strive to information one, and infor-
mation parameters should be applied to all components of the civil society.

It was accented on the fact that the law-governed state fills the information society with the 
rule of law principle. The connection of the law-governed state concept and the information 
society is the following: they both are based and are aimed at ensuring, securing, protecting and 
actual realization of the inalienable rights and freedoms of the human and the citizen, as well as 
at the formation and development of legal awareness and legal culture.

It was focused on the problems and challenges, which are generated by the information 
society ahead of the legal science. It was kept up to date the issue of the creating of the legal 
framework on the basis of thoroughly developed jurisprudence, which would regulate ex-
actly the sphere of the legal regulation of the virtual space, in particular, the offenses in cy-
berspace: the spread of the listed below occurrences onto the Internet: extremist materials, 
defamation, violation of the rules of trade, tax evasion, violation of copyright and related 
rights in the network, etc.

It is noted that common features of the democratic state and the information society are the 
constant observance and protection of the human rights. The law-governed democratic state 
contributes into the information society the important factor of mutual responsibility of the in-
dividual and the state. The information society creates the conditions for developing of the new 
forms of political activity.

analysis of the relationship of the information society and the welfare state has shown that 
the common feature is the proclamation of the person of higher social value, which establishes 
the priority of the value of life and health, honor and dignity, integrity and security of the person.

after the detailed study of the legal dimension of the information society concept it is pos-
sible to confirm that the information society orientation onto the interests of the people (a 
people-centred) is the through connecting link between its characteristics, such as: civil society, 
the law-governed, democratic, social state.

Keywords: information society, rights and freedoms, civil society, Internet, law-governed 
state, democracy, social state.
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Обрання Україною євроінтеграцій-
ного вектору розвитку та проведення 
конституційної реформи зумовлюють 
необхідність порівняльно-правових до-
сліджень правових основ функціону-
вання інститутів публічної влади в кра-
їнах європейського Союзу (далі – єС), 
що дасть змогу виробити науково об-
ґрунтовані пропозиції щодо впрова-
дження зарубіжного досвіду у вітчизня-
ну державотворчу практику.

Недосконалість правової основи 
функціонування органів державної вла-

ди, відсутність необхідної деталізації 
конституційних приписів у законодав-
стві, а іноді й недоліки окремих норм 
права гальмують становлення України 
як правової держави. Як слушно заува-
жує ю. М. Тодика, однією із серйозних 
проблем у конституційному праві є те, 
що багато норм матеріального права не 
забезпечені належним чином процесу-
альними нормами, що повною мірою 
стосується конституційної відповідаль-
ності [1, с. 205]. На жаль, цей засіб за-
безпечення конституційної законності 
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не знаходить належного правового 
оформлення і сьогодні. Зокрема, це сто-
сується вищого органу виконавчої вла-
ди України. Становлення вітчизняної 
конституційної моделі урядової відпо-
відальності обумовлює актуальність 
дослідження нормативно-правового 
регулювання цього інституту в держа-
вах – членах єС.

Окремі аспекти конституційно-
правового регулювання відповідаль-
ності урядів зарубіжних країн дослі-
джували такі вітчизняні та зарубіжні 
вчені, як ю. Г. Барабаш, І. І. Дахова, 
В. В. Марченко, О. В. Новиков, 
Р. М. Павленко, І.  О. Ракітська, 
С. Г. Серьогіна, В. М. шаповал та ін. 
Проте дослідження зазначеної вище 
проблематики потребує подальшого 
комплексного аналізу.

Метою цієї статті є дослідження кон-
ституційних основ відповідальності ви-
щого органу виконавчої влади та окре-
мих міністрів у країнах – членах єС.

Практика функціонування механізму 
держави поставила перед наукою кон-
ституційного права питання наявності 
особливого виду юридичної відпові-
дальності – конституційної відповідаль-
ності вищих органів державної влади як 
засобу забезпечення конституційної за-
конності. Свого часу ю. М. Тодика за-
значав, що вона є особливим видом 
юридичної відповідальності, який має 
складний політико-правовий характер 
та настає за конституційний делікт і ви-
ражається у негативних наслідках для 
суб’єкта конституційного правопору-
шення [1, с. 202]. Отже, основним кри-
терієм для відмежування конституцій-
ної від політичної відповідальності 

органів державної влади в науці тради-
ційно називають деліктну підставу. 
Більше того, підстави є не тільки визна-
чальним критерієм для розмежування 
цих видів відповідальності та їхніх 
форм, а й для вирішення питання, чи 
є це відповідальністю взагалі, оскільки 
усунення урядовців із посад може здій-
снюватись за станом здоров’я, виходом 
на пенсію, на підставі особистої заяви 
тощо [2, с. 449].

Проте зараз дедалі частіше деякі віт-
чизняні науковці наголошують, що де-
ліктна підстава не є достатньою для 
чіткого розмежування конституційної 
та політичної відповідальності, оскіль-
ки ті самі заходи можуть застосовува-
тись як санкції обох видів. Це зумовило 
формулювання як додаткового критерію 
розмежування участь правосудного 
юрисдикційного органу, якому нале-
жить право визначати, чи наявний у ді-
янні суб’єкта склад правопорушення. 
Причому існує думка, відповідно до 
якої у разі, якщо участь органу право-
суддя в процедурі притягнення до кон-
ституційної відповідальності не перед-
бачена, то навіть за наявності делікт-
них підстав, визначених у конституції, 
має місце лише відповідальність по-
літична [3].

На сучасному етапі розвитку науки 
конституційного права досить важко 
провести чіткий розподіл відповідаль-
ності уряду на суто юридичну, консти-
туційну та суто політичну, оскільки 
саме в діяльності вищого органу вико-
навчої влади найбільш яскраво виявля-
ється політичний характер конституцій-
ної відповідальності. Це пов’язано, на 
наш погляд, і з метою інституту відпо-
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відальності уряду: з одного боку, забез-
печити конституційну законність у дер-
жаві, а з другого – ефективну взаємодію 
законодавчої і виконавчої гілок влади 
задля успішної реалізації обраного по-
літичного курсу. Тому в країнах – чле-
нах єС передбачаються два види уря-
дової відповідальності – перед парла-
ментом (у вигляді вотуму недовіри або 
відмови у висловленні довіри) та/або 
главою держави, а також судова відпо-
відальність за порушення Конституції 
чи законів, або за вчинення злочину.

Аналіз чинного зарубіжного законо-
давства дозволяє виділити принаймні 
три загальні моделі конституційного 
регулювання першого виду відповідаль-
ності уряду (або також окремих міні-
стрів чи Прем’єр-міністра):

– звужену, що обмежується прого-
лошенням на рівні Конституції прин-
ципу відповідальності уряду чи окре-
мих міністрів та/або визначення ін-
станції відповідальності (парламент, 
глава держави);

– фрагментарну, за якої на рівні Кон-
ституції регламентуються окремі еле-
менти механізму відповідальності;

– деталізовану, що передбачає також 
визначення окремих процедурно-про-
цесуальних аспектів відповідальності 
уряду на конституційному рівні.

До країн – членів єС зі звуженою 
моделлю конституційного регулюван-
ня урядової відповідальності можна 
віднести Великобританію, Ірландію, 
Кіпр, Латвію, Люксембург, Нідерланди 
та Фінляндію. За такої моделі можливе 
конституційне закріплення принципу 
відповідальності (ст. 28 Конституції 
Ірландії, ст. 59 Конституції Латвії, 

ст. 78 Конституції Люксембургу, ст. 42 
Конституції Нідерландів, § 60 Консти-
туції  Фінляндії) ,  що, однак,  не 
є обов’язковим (Конституція Кіпру не 
містить такого принципу). Конститу-
ційна норма може прямо визначити 
інстанцію відповідальності (напри-
клад, парламент в Ірландії, Латвії, Фін-
ляндії), проте це також не є загальним 
правилом. Наприклад, Конституція 
Кіпру лише визначає, що до повнова-
жень Президента та віце-президента 
належать добір та звільнення міністрів, 
які складають Раду Міністрів. Консти-
туція Нідерландів проголошує так зва-
ний принцип «безвідповідальності 
монарха та відповідальності уряду», 
але не згадує можливість висловлення 
уряду вотуму недовіри парламентом.

Окремо варто звернути увагу на 
особливості правового регулювання 
відповідальності уряду Великобрита-
нії, яка не має єдиного нормативно-
правового акта, який називається кон-
ституцією, що, однак, не свідчить про 
її відсутність. Вона існує у матеріаль-
ному значенні та становить сукупність 
нормативно-правових актів (статутне 
право), судових прецедентів, конститу-
ційних угод, доктрини, а також прин-
ципів здійснення публічної влади [4, 
с. 100]. Конституційні угоди (або прин-
ципи) належать до неписаної частини 
британської конституції. Ними, зокре-
ма, регулюється колективна та індиві-
дуальна відповідальність міністрів. 
Тому, наприклад, у Великобританії не 
існує спеціальних умов для винесення 
резолюції осуду, але, за загальним пра-
вилом, вона подається лідером опози-
ції [5, с. 679]. Вищезазначені принципи 
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згадуються у Кодексі міністрів 2010 р., 
який встановлює переважно стандарти 
етики поведінки урядовців, а також 
у резолюціях Палати громад та Палати 
лордів, ухвалені 19 і 20 березня 1997 р. 
відповідно.

До групи країн із фрагментарною 
моделлю конституційного регулюван-
ня можна віднести Австрію, Бельгію, 
Болгарію, Данію, Естонію, Литву, 
Мальту, Німеччину, Словаччину, Сло-
венію, Чехію та швецію. Зазвичай 
Основні Закони країн цієї групи також 
проголошують принцип відповідаль-
ності уряду (ст. 15 Конституції Данії, 
ст. 79 Конституції Мальти, ст. 114 Кон-
ституції Словенії, ст. 68 Конституції 
Чехії та ін.), визначають інстанцію від-
повідальності. Проте у порівнянні 
з попередньою моделлю конституції 
цих країн регламентують окремі еле-
менти механізму притягнення до від-
повідальності, наприклад:

– суб’єкт ініціювання розгляду пи-
тання про відповідальність (1/5 від де-
путатського корпусу – ст. 89 Конститу-
ції Болгарії, ст. 97 Конституції Естонії, 
ст. 88 Конституції Словаччини, 10 депу-
татів – ст. 116 Конституції Словенії, 
50 депутатів – ст. 72 Конституції Чехії);

– спосіб ухвалення відповідного рі-
шення (більшість голосів – ст. 96 Кон-
ституції Бельгії, ст. 97 Конституції Ес-
тонії, ст. 101 Конституції Литви, ст. 81 
Конституції Мальти, ст. 67 Конституції 
Німеччини, ст. 88 Конституції Словач-
чини, ст. 116 Конституції Словенії).

Також на конституційному рівні за 
фрагментарної моделі може встанов-
люватись письмова форма подання 
про розгляд питання урядової відпо-

відальності, можливість відстрочки 
голосування, конструктивний вотум 
недовіри, неможливість внесення по-
вторної пропозиції на тих же підста-
вах протягом визначеного строку та 
деякі інші особливості.

До країн із деталізованою моделлю 
регулювання інституту відповідаль-
ності уряду на рівні Основного Закону 
можна віднести Грецію, Іспанію, Іта-
лію, Польщу, Португалію, Румунію, 
Угорщину, Францію та Хорватію. Особ-
ливістю конституційного регулюван-
ня відповідальності уряду, як і при 
фрагментарній моделі, є встановлення 
інстанції відповідальності, визначен-
ня суб’єкта, який може ініціювати пи-
тання вираження урядові вотуму не-
довіри, необхідної кількості голосів 
для ухвалення рішення. Проте консти-
туції цих країн обов’язково проголо-
шують принцип відповідальності уря-
ду, а також містять деякі інші проце-
суальні аспекти:

– строк, який має минути між вне-
сенням на розгляд парламенту пропо-
зиції про висловлення недовіри до її 
обговорення та голосування (48 годин 
у Португалії та Франції, 2 дні у Греції, 
5 днів в Іспанії, 7 – у Польщі та Хорва-
тії, від 3 до 8 днів в Угорщині);

– заборону внесення повторної про-
позиції протягом певного строку з дня 
розгляду попередньої (3 місяці у Поль-
щі, 6 – у Греції, одна парламентська 
сесія в Іспанії та Португалії).

Конституційні норми також можуть 
встановлювати обмеження щодо кіль-
кості резолюцій осуду, які може підпи-
сати депутат під час однієї сесії парла-
менту (не більше 3 у Франції), вимогу 
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визначення кола питань, за якими бу-
дуть вестися дебати (Греція), особли-
вості голосування (поіменне голосуван-
ня в Італії) та ін.

Варто зауважити, що, як правило, 
конституції держав – членів єС не 
розмежовують конституційну і полі-
тичну відповідальність уряду та/або 
окремих урядовців перед парламен-
том та/або главою держави. Як виня-
ток із цього загального правила, на 
сьогоднішній день можна назвати 
Основні Закони деяких країн, що міс-
тять пряму вказівку на характер цієї 
відповідальності – конституційний 
(Австрія, Польща) або політичний (Іс-
панія, Португалія, Румунія).

Другим видом відповідальності уря-
довців у державах – членах єС є так 
звана судова відповідальність, яка за-
звичай передбачає участь органу право-
суддя в механізмі її реалізації. Інколи її 
називають терміном «імпічмент», який, 
на думку деяких вчених, позначає дві 
різні за змістом процедури – за англій-
ською та американською моделлю. Пер-
ша полягає у парламентському порядку 
притягнення до відповідальності пре-
зидента або членів уряду за злочини чи 
інші протиправні діяння, скоєні під час 
здійснення ними повноважень, перед 
судом загальної або спеціальної юрис-
дикції [6, с. 285], а друга становить фор-
му конституційно-правової відповідаль-
ності президента чи інших посадових 
осіб за визначені в конституції діяння, 
яка повністю або переважно реалізуєть-
ся у парламенті, наслідком її застосу-
вання є усунення з посади [6, с. 289]. 
У цьому разі конституційна відпові-
дальність направлена на відсторонення 

посадової особи від влади і може не 
призводити до притягнення особи до 
кримінальної відповідальності [7, с. 68–
69]. Проте аналіз конституційного регу-
лювання відповідальності урядовців 
у країнах – членах єС не завжди до-
зволяє провести чіткий поділ інституту 
імпічменту за англійською та американ-
ською моделями.

Конституції країн – членів єС по-
різному визначають підставу юридич-
ної відповідальності уряду: злочин 
(можливі різні варіанти його кваліфіка-
ції), порушення конституції або законів, 
неналежне виконання обов’язків.

Прикладами держав, конституції 
яких як підстава судової відповідаль-
ності міністрів встановлюють злочин, 
можуть служити такі: Італія (ст. 96 
Конституції), Іспанія (ст. 102 Консти-
туції), Португалія (ст. 196 Конститу-
ції), Франція (розд. Х «Про криміналь-
ну відповідальність членів Уряду» 
Конституції). Конституція Бельгії пря-
мо не встановлює підставою такої від-
повідальності злочин, а використовує 
термін «правопорушення» (ч. 1 ст. 103), 
хоча далі закріплює правило, згідно 
з яким тільки прокурор може розпо-
чати та вести кримінальне пересліду-
вання міністра в апеляційному суді 
(ч. 4 ст. 103), що дає підстави вважати 
злочин підставою судової відповідаль-
ності урядовців у Бельгії.

Конституція Словенії закріплює 
можливість притягнення до відпові-
дальності перед Конституційним судом 
прем’єр-міністра та міністрів за пору-
шення Конституції та законів під час 
перебування на посаді (ст. 119), розгляд 
справи відбувається за правилами, пе-
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редбаченими для імпічменту Президен-
та Республіки (ст. 109). Організація та 
процесуальні аспекти діяльності інстан-
ції відповідальності регулюються спе-
ціальним законом про Конституційний 
Суд та Регламентом Конституційного 
Суду.

Конституція Данії (ст. 16) встанов-
лює, що міністри можуть бути піддані 
імпічменту за неналежне виконання 
обов’язків за посадою. Після прийнят-
тя Конституції постало питання при-
йняття окремого закону, який мав би 
деталізувати положення цієї статті. 
Таким актом є Закон № 117 від 15 квіт-
ня 1964 р. «Про відповідальність міні-
стрів», який, однак, не визначає відпо-
відальність міністрів Данії як кримі-
нальну, а формулює її підставу як 
умисне або з грубої необережності 
невиконання покладених конституці-
єю, законом або «природою посади 
міністра» обов’язків.

Необхідність ухвалення спеціальних 
законів про відповідальність міністрів 
також визначена в тексті конституцій-
них норм інших держав – членів єС, 
серед яких Бельгія (ст. 103 Конституції), 
Італія (ст. 96 Конституції), Естонія 
(ст. 104 Конституції), Греція (ст. 86 Кон-
ституції), Данія (ст. 13 Конституції), 
Люксембург (ст. 82 Конституції), Руму-
нія (ст. 108 Конституції).

Варто звернути увагу на особливос-
ті конституційного регулювання юри-
дичної відповідальності міністрів у та-
ких державах єС, як Австрія та Поль-
ща. Основні Закони обох країн 
встановлюють кримінальну відпові-
дальність міністрів (ст. 143 Конституції 
Австрії, ст. 156 Конституції Польщі), 

проте містять пряму вказівку на наяв-
ність також конституційної відповідаль-
ності членів уряду (ст. 142 Конституції 
Австрії, ст. 198 Конституції Польщі). Її 
підставою визначено винне правопору-
шення, скоєне під час виконання служ-
бових обов’язків (Австрія), порушення 
Конституції або законів (Польща), ін-
станцією є Конституційний Суд в Ав-
стрії та спеціальний орган – Державний 
Трибунал – у Польщі. Регламентації на 
конституційному рівні в Австрії також 
підлягають санкції, які можуть застосо-
вуватись до урядовців – згідно з ч. 4 
ст. 143 Конституційний Суд після роз-
гляду справи може винести рішення про 
засудження, яким особа відстороняєть-
ся від посади, а за обтяжуючих обста-
вин позбавляється політичних прав. 
Конституція Польщі відносить це пи-
тання на рівень законодавчого регулю-
вання (ст. 198).

Аналізуючи моделі конституційного 
регулювання відповідальності уряду, 
можна зробити висновок, що масив пра-
вових норм із цього питання має комп-
лексний характер, включаючи норми 
різних розділів конституцій. Більшість 
норм зазвичай міститься в розділах чи 
главах, присвячених виконавчій владі 
в цілому або окремо організації та ді-
яльності уряду (Австрія, Естонія, Італія, 
Литва, Мальта, Німеччина, Португалія, 
Хорватія, Чехія та ін.), або в розділах, 
присвячених главі держави та уряду 
(Кіпр, Люксембург). Для деяких країн 
характерне закріплення процесуальних 
аспектів, пов’язаних із винесенням во-
туму недовіри, у розділі конституції, 
присвяченому організації та діяльності 
парламенту (Болгарія, Словаччина, 
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Угорщина), хоча сам принцип відпові-
дальності при цьому може міститися 
в розділі про уряд. Можливе виділення 
спеціального розділу, глави або підроз-
ділу, який регламентує взаємовідносини 
парламенту та уряду (Греція, Іспанія, 
Румунія, Франція).

Для конституцій країн – членів єС, 
які поряд із відповідальністю уряду та/
або окремих міністрів перед парламен-
том, главою держави виділяють ще су-
дову відповідальність урядовців, ха-
рактерне закріплення відповідних 
норм також у розділах з питань право-
суддя, оскільки в цьому разі передба-
чається розгляд справи судом загальної 
або спеціальної юрисдикції (напри-
клад, розділ vII «Конституційні та ад-
міністративні гарантії», підрозділ 
А «Конституційна юрисдикція» Кон-
ституції Австрії, глава vI «Відправлен-
ня правосуддя» Конституції Нідерлан-
дів, розділ vIII «Суди і трибунали», 
підрозділ «Державний Трибунал» Кон-
ституції Польщі).

Проведений аналіз конституцій-
них основ відповідальності уряду 
в країнах – членах єС дозволяє дійти 
таких висновків. Характер і обсяг 
конституційного регулювання інсти-

туту відповідальності уряду в краї-
нах – членах єС залежить від низки 
чинників, серед яких – конституційні 
традиції та особливості правової сис-
теми держави (наприклад, регулю-
вання питання солідарної та індиві-
дуальної відповідальності міністрів 
конституційними угодами у Велико-
британії), специфіка форми правлін-
ня (наприклад, відсутність конститу-
ційно встановленої відповідальності 
урядовців перед парламентом у пре-
зидентській республіці Кіпр). Біль-
шість конституцій не розмежовує 
конституційну та політичну відпові-
дальність уряду, окремих міністрів, 
хоча деякі поряд із відповідальністю 
перед парламентом, главою держави 
визначають наявність юридичної від-
повідальності урядовців за порушен-
ня Конституції та законів держави. 
Це дозволяє говорити про існування 
та конституційно-правове закріплен-
ня інституту конституційної відпо-
відальності уряду як особливого 
виду юридичної відповідальності та 
одного з інститутів механізму стри-
мувань і противаг, що визначає необ-
хідність подальших його наукових 
досліджень.
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муртищева А. общая характеристика конституционных основ ответственности 
правительства в странах – членах ес

Статья посвящена исследованию института ответственности правительства, моделей 
его конституционного регулирования в странах – членах Европейского Союза. Рассма-
триваются особенности конституционной регламентации ответственности отдельных 
министров и правительства перед парламентом, главой государства, а также перед судами 
общей или специальной юрисдикции.

Ключевые слова: правительство, ответственность правительства, Европейский Союз, 
конституционное регулирование.

Murtishcheva А. The General Characteristic of the Constitutional Basis of Liability of 
Government in the EU Member-Countries

Problem setting. The article deals with general matters of constitutional basis of liability of 
government in the european Union member-countries in order to compare different models of 
legal regulation, find out the specific features of this constitutional institution incorporation into 
legislation of european countries.

Recent research and publications analysis. Some aspects of constitutional legal regulation 
of the governmental liability were researched by yu. barabach, I. Dakhova, v. Marchenko, 
o. Novikov, R. Pavlenko, I. Rakitska, S. Serohina, v. Shapoval and others. but foregoing range 
of problems is not completely analyzed and needs more careful scientific research.

Paper objective is to analyze constitutional basis of liability of the supreme body of executive 
power and individual ministers in the european Union member-countries.

Paper main body. There are different aims of the liability of government, among them the 
constitutional legality guaranteeing and effective cooperation of legislative and executive 
branches of power in order to pursue chosen policy successfully. That is why there are two forms 
of governmental responsibility in the european Union member-countries: the liability before 
parliament or the head of the state and the judicial (legal) one for crimes or abuses of the laws 
and constitution.

The foreign legislation analysis makes it possible to distinguish three general types of con-
stitutional regulation of the liability before parliament: narrow, fragmentary and detailed. The 
distinguishing features and examples of each model are given. It is mentioned that the participa-
tion of court is usually specified in the articles of the constitutions regulating the judicial liabil-
ity of ministers.

The constitutions of the european Union member-countries define the reason of legal gov-
ernmental liability differently. It can be the crime, improper discharge of minister’s official 
duties, violation of the constitution and laws. The constitutions of such eU member-countries 
as austria and Poland also regulate the special kind of liability – the constitutional liability of 
ministers.

The constitutional provisions of the eU member-countries fundamental laws are complex 
including different sections of constitutions: sections regulating executive power, chapters 
regulating the legal status of the head of the state and the government, special sections 
regulating devoted to interrelations between the legislative and executive branches of 
power.
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The constitutional regulation of governmental liability depends on many factors such as 
constitutional traditions, legal system peculiarities, form of government. constitutions of the 
majority of the eU member-countries don’t differentiate constitutional and political responsibil-
ity, but some of them fix judicial liability of ministers along with liability to parliament or the 
head of the state.

Conclusions of the research. on the bases of the concluded comparative research of the 
problems of liability of government in the eU member-countries attention is drawn to the fact 
of existence of the constitutional liability of government as a special form of legal liability and 
one of the checks and balances institutions.

Keywords: government, liability of government, the european Union, constitutional 
regulation.
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Кожна людина ‒ особистість непо-
вторна, а реалізація її прагнення до 
знань, їх засвоєння і розвиток за сво-
єю силою здатні служити поштовхом 
і підґрунтям для переходу на більш 
високий цивілізаційний рівень не 
лише такої особи, а й суспільства 
і світового середовища в цілому. Знан-
ня, наука були і залишаються рушій-
ною силою прогресу. При цьому в на-
уковому колі та державному і суспіль-
ному житті особливе місце займають 
ті, хто наділений даром приводити до 
знань інших ‒ це вчителі, які ведуть 

своїх учнів по життю, навчають їх, 
залишаючи в них частку своєї души, 
власних пізнань, ідей. Таким є Воло-
димир Володимирович Сташис – дер-
жавний і громадський діяч, видатний 
вчений, наш Вчитель.

Як відомо, велике пізнається на від-
стані, яку складно визначити. Однак із 
упевненістю можна сказати, що це така 
відстань, коли зберігається розуміння 
того часу та обставин, в яких людина 
жила і творила і які значною мірою 
впливали на її долю. Разом з тим існує 
і певна закономірність, яка з часом від-

• наУКоВе життя •

Володимир Володимирович Сташис. 
Його ідеї у справах учнів
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дзеркалює зростання значення добрих 
справ людини, це відображено в мудрих 
прислів’ях, яким вже багато століть: 
«що посієш, те пожнеш», «добрі насін-
ня дають добрі сходи».

Володимир Володимирович Сташис 
за своє життя багато зробив, створив, 
відкрив особисто та спільно зі своїми 
учнями, колегами та багатьма іншими 
людьми. Золоті зерна його щедрої душі 
проросли у долях багатьох людей 
і дали добрі сходи. Його ім’я засяяло 
на зоряному небі малою планетою 
№ 7373 «Сташис» (Stashis), що завжди 
буде нагадувати майбутнім поколінням 
про космічний вимір сучасниками зем-
ного шляху та земних досягнень цієї 
видатної людини.

Доля В. В. Сташиса нерозривно 
пов’язана з долею всієї країни, в якій 
він народився 10 липня 1925 р. 
у м. Суми і на заклик якої у 17-річному 
віці рядовим Червоної армії опинився 
на фронтах Другої світової війни. Бо-
йовий дух загартовувався в боях на 
Калінінському, Північно-Західному та 
Прибалтійському фронтах. Саме Воло-
димир Володимирович був комсоргом 
батальйону 756-го стрілецького полку 
150-ї дивізії, який прославився при 
взятті Берліна, штурмі Рейхстагу 
і встановленні на ньому Прапора Пере-
моги. Статус комсорга, як відомо, на-
дає на війні одну перевагу – першим 
підніматися в атаку, і комсомолець 
В. В. Сташис такою перевагою корис-
тувався не раз, демонструючи свою 
мужність. Підтвердженням цього є 10 
бойових орденів, якими його нагоро-
джено, і три поранення. Останнє по-
ранення було дуже важким. Вісім міся-

ців він перебував у шпиталі паралізо-
ваним, але, всупереч прогнозу про 
повну інвалідність, став на ноги, на-
вчився ходити наново. Двадцятирічним 
юнаком він увійшов у мирне життя як 
фронтовик, інвалід із палицею в руках.

У післявоєнний час з 1946 р. 
В. В. Сташис поєднав свою долю із 
Харківським юридичним інститутом 
(нині – Національний юридичний уні-
верситет імені Ярослава Мудрого), 
і були вони спорідненими протягом 
65 років. Спочатку інститут доленосно 
вплинув на Володимира Володимиро-
вича, зарахувавши його студентом, на-
вчивши і створивши умови для підго-
товки та успішного захисту у 1954 р. 
кандидатської дисертації з криміналь-
ного права. А далі вже вчений почав 
впливати на долю інституту своєю са-
мовідданою працею і твердістю духу. 
Починаючи з 1956 р. В. В. Сташис про-
тягом 35-ти років незмінно очолював 
кафедру кримінального права, з березня 
1964 р. працював на посаді проректора, 
а згодом – першого проректора інститу-
ту (нині – університету). І навіть 
в останні декілька років, коли сили його 
поступово залишали, він до кінця на-
магався бути корисним Національному 
юридичному університету імені Яро-
слава Мудрого як радник ректора цього 
вузу. Величним є шлях у 65 років само-
відданої праці сам по собі, але він воіс-
тину сприймається як героїчний, коли 
усвідомлюєш, що Володимир Володи-
мирович пройшов цей шлях, маючи 
у своєму тілі 17 осколків від війни та 
кулю у хребті.

Ми добре пам’ятаємо, як колись ви-
датний учений згадував, що після війни 
він навіть не мріяв про кар’єру юриста. 
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Спочатку вступив до Харківського гір-
ничого індустріального інституту на 
будівничий факультет, але фізичні на-
вантаження виявилися несумісними 
з його пораненнями, і за рекомендацією 
лікарів він пішов у гуманітарії. Тепер, 
коли дивишся на життєвий шлях 
В. В. Сташиса у цілому, то розумієш, що 
назва факультету, де починав навчатися, 
від слова «будувати».

У цьому проявлена його сутність, 
його земна місія, життєве призначення. 
Він нічого не зруйнував, лише будував, 
створював, сіяв. Володимир Володими-
рович прийшов до майже зруйнованого 
під час війни інституту, вцілів тільки 
маленький корпус у дворі, а залишив 
університет із матеріальною базою 
близько 250 тис. кв. м, де навчаються 
майже 20 000 студентів, і який неодно-
разово визнавався кращим вищим юри-
дичним навчальним закладом України.

Протягом свого життя В. В. Сташис 
не раз отримував привабливі пропо-
зиції обійняти високі посади в Києві, 
Москві, Волгограді та інших містах, 
але його вірність своєму рідному ін-
ституту завжди виявлялась сильнішою. 
Тому про нього можна із упевненістю 
сказати: він пройшов своєю дорогою 
по Землі до своєї планети у космосі, 
віддавши всі сили служінню країні 
і рідному інституту.

Життєвий шлях та результати Воло-
димира Володимировича унікальні. 
Кількість справ, якими займався видат-
ний учений і керівник, є такою великою, 
що їх вистачило б на декілька життів. 
Це й участь у розбудові інституту (уні-
верситету), підготовці науково-педаго-
гічних кадрів та кадрів для правоохо-
ронних органів, підготовці наукових 

праць і науково-практичних коментарів, 
розробці Кримінального кодексу УРСР 
1960 р. та Кримінального кодексу Укра-
їни 2001 р., інших законів України, під-
готовці багатьох постанов Пленуму 
Верховного Суду України, в розвитку 
юридичної освіти в Україні та у бага-
тьох інших справах. Володимир Воло-
димирович повністю віддавався роботі, 
підходив до неї творчо, виконував її до-
бросовісно і якісно.

В усіх успіхах Національного юри-
дичного університету імені Ярослава 
Мудрого є колосальна доля зусиль і ста-
рань В. В. Сташиса. Він десятками ро-
ків був організатором навчального про-
цесу в університеті, постійно працював 
над його розвитком. Під його керівни-
цтвом удосконалювалась структура уні-
верситету, зміцнювалася матеріальна 
база, вирішувалось багато інших питань 
із життя університету, його викладачів, 
співробітників та студентів.

Загальновідомим і вагомим є внесок 
В. В. Сташиса у розвиток вітчизняної 
кримінально-правової науки, розробку 
фундаментальних засад кримінальної 
відповідальності та покарання, термі-
нологічного апарату та законодавчої 
техніки, що використовується у кримі-
нальному законодавстві. Учений є авто-
ром або співавтором понад 250 науко-
вих праць, з яких 7 монографій, 10 на-
уково-практичних коментарів, 14 під - 
ручників і 8 навчальних посібників. За 
час керування кафедрою кримінального 
права було підготовлено понад 50 кан-
дидатів та вісім докторів наук, а під 
його безпосереднім науковим керівни-
цтвом – 29 кандидатських дисертацій, 
дев’ять його учнів стали докторами 
юридичних наук.
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є вражаючою генерація ідей цією 
видатною людиною, які захоплювали 
його учнів і втілювалися, розроблялися 
ними. У сфері загальних наукових ін-
тересів ученого і його учнів – широке 
коло проблем кримінального права як 
із Загальної, так і з Особливої частин. 
Серед проблем Загальної частини кри-
мінального права, яким присвятив свої 
дослідження В. В. Сташис, чільне міс-
це посідає питання підстав криміналь-
ної відповідальності. В його роботах 
зроблено нове обґрунтування цієї кар-
динальної проблеми, чітко окреслено 
матеріальну і процесуальну підстави 
кримінальної  відповідальності . 
В. В. Сташис послідовно виходив із того, 
що єдиною підставою кримінальної від-
повідальності є вчинення особою сус-
пільно небезпечного діяння, що містить 
склад певного злочину, передбаченого 
кримінальним законом. При цьому від 
підкреслював, що підстава кримінальної 
відповідальності включає в себе двоєди-
ну складову: фактичну – вчинення осо-
бою суспільно небезпечного діяння 
і юридичну – наявність у вчиненому ді-
янні складу злочину. що ж стосується 
процесуальної підстави кримінальної 
відповідальності, то такою має визна-
ватися лише обвинувальний вирок суду, 
яким тільки і може бути доведено ви-
нність особи у вчиненні злочину і при-
значене за нього кримінальне покарання. 
Такий підхід прослідковується в роботах 
учнів Володимира Володимировича з на-
данням додаткової і поглибленої аргу-
ментації, приміром М. І. Панова, який 
послідовно відстоює позицію про необ-
хідність законодавчого визначення скла-
ду злочину як юридичної підстави кри-
мінальної відповідальності.

У своїх численних наукових працях 
професор Сташис обґрунтував, що най-
важливішим із принципів кримінально-
го права є принцип винної та особистої 
відповідальності. Саме такі підходи 
вченого створили теоретичне підґрунтя 
для законодавчого закріплення і забез-
печення принципу законності, індиві-
дуалізації відповідальності та покаран-
ня у кримінальному судочинстві, зву-
ження меж кримінально-правової 
репресії, обмеження судового розсуду. 
На цей час конституційне положення 
про індивідуалізацію відповідальності 
проходить випробування із продовжен-
ням дискусії навколо питання про кри-
мінальну відповідальність юридичних 
осіб. Поштовхом для цього служить 
рішення законодавця про внесення до 
Загальної частини Кримінального ко-
дексу України розділу ХІv1 «Заходи 
кримінально-правового характеру щодо 
юридичних осіб». Учні професора Ста-
шиса продовжують відстоювати пози-
цію про необхідність неухильного до-
тримання положень Конституції при 
внесенні змін до законодавства України 
про кримінальну відповідальність, що 
проголошено ч. 1 ст. 3 Кримінального 
кодексу України.

Серед питань, які входили до кола 
наукових інтересів школи В. В. Сташи-
са, і вчення про злочин та його види. 
У своїх наукових працях він завжди від-
стоював підхід, згідно з яким законодав-
че визначення злочину повинно ґрунту-
ватися не тільки на формальній, а перш 
за все на матеріальній його ознаці – сус-
пільній небезпечності вчиненого осо-
бою діяння. Тому в основу класифікації 
злочинів має бути покладений ступінь 
їх тяжкості, формальним віддзеркален-
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ням якого є санкція статті, передбачена 
за злочин відповідної тяжкості в Особ-
ливій частині КК. Зазначені наукові роз-
робки вченого і його учениці – 
Л. М. Кривоченко були безпосередньо 
втілені в чинному Кримінальному ко-
дексі України і продовжують своє нау-
кове життя в сучасних дослідженнях їх 
послідовників.

Значну увагу В. В. Сташис приділяв 
відповідальності за злочини, вчинені 
у співучасті, особливо за злочини, вчи-
нені групою осіб за попередньою змо-
вою, організованою групою та злочин-
ною організацією. У наукових роботах 
професора Сташиса, дисертаційних 
і монографічних працях його учнів, 
підготовлених під безпосереднім його 
науковим керівництвом, досліджено 
різнобічні аспекти кримінальної відпо-
відальності учасників цих злочинних 
угруповань, а також проблеми кваліфі-
кації їх дій, умов звільнення від кримі-
нальної відповідальності тощо. Саме 
завдяки науковим розробкам вченого 
в галузі відповідальності за злочини, 
вчинені у співучасті, у Кримінальному 
кодексі України 2001 р. з’явився окре-
мий розділ vI Загальної частини Кри-
мінального кодексу – «Співучасть 
у злочині», в якому по-новому сформу-
льоване поняття співучасті, дістали 
подальшого розвитку ознаки окремих 
видів співучасників, уперше легально 
визначені форми вчинення злочину 
у співучасті, передбачені правила ква-
ліфікації діянь окремих співучасників, 
уперше закріплюються особливості 
добровільної відмови співучасників. 
Продовження цих розробок у дисерта-
ційних роботах здійснено Л. М. Деми-
довою щодо злочинних організацій, 

а О. ю. шостко – щодо організованої 
злочинності з порівняльним аналізом 
досвіду боротьби з цим явищем в єв-
ропейських країнах.

Вчення про покарання стало ще од-
ним напрямом наукових досліджень 
Володимира Володимировича. Він по-
слідовно відстоював позицію щодо не-
обхідності скасування смертної кари 
в Україні як виду покарання і доклав 
чимало зусиль до якнайшвидшого про-
ведення відповідної реформи кримі-
нального законодавства. У своїх науко-
вих працях, численних виступах на на-
уково-практичних конференціях 
В. В. Сташис неодноразово наводив 
ґрунтовні аргументи на користь скасу-
вання смертної кари і доцільність вклю-
чення до системи покарань такого його 
нового виду, як довічне позбавлення 
волі, яке має застосовуватися за злочи-
ни, пов’язані з умисним позбавленням 
життя людини за обтяжуючих обставин. 
Саме цим шляхом і пішов український 
законодавець, вирішуючи це питання 
у Кримінальному кодексі України 
2001 р. На намагання деяких політиків 
повернути смертну кару в національне 
кримінальне законодавство учні вчено-
го та інші члени кафедри кримінально-
го права Університету надали обґрунто-
вану відповідь, що прийняття такого 
рішення є кроком у минуле і його може 
приймати лише народ України на Все-
українському референдумі.

Вагомий науковий і практичний вне-
сок зроблено професором у розробку 
системи покарань чинного криміналь-
ного законодавства. Він послідовно ви-
ступав за розширення кількісного скла-
ду видів покарань за рахунок включен-
ня до їх системи таких нових видів 
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покарань, не пов’язаних із позбавлен-
ням волі, як громадські роботи, служ-
бові обмеження для військовослужбов-
ців, обмеження волі. Вчений завжди був 
прихильником відміни короткостроко-
вого позбавлення волі і заміни його та-
ким найбільш ефективним видом по-
карання, як арешт; обстоював необхід-
ність встановлення безпосередньо 
у кримінальному законі окремої, більш 
гуманної системи покарань щодо не-
повнолітніх; висловлювався за скоро-
чення передбачених у санкціях статей 
Особливої частини Кримінального ко-
дексу строків позбавлення волі за зло-
чини, вчинені з необережності, і за 
більш широке застосування за їх вчи-
нення покарань, не пов’язаних з ізоля-
цією особи від суспільства. Наукові на-
працювання В. В. Сташиса в галузі про-
блем покарання було покладено 
в основу формування системи покарань 
чинного Кримінального кодексу Украї-
ни, яка не тільки розширила коло окре-
мих видів покарань, а й побудована за 
принципом розташування їх у порядку 
від найменш до найбільш суворого 
виду, що знайшло відбиття і в альтерна-
тивних санкціях статей Особливої час-
тини Кримінального кодексу України.

У подальших наукових досліджен-
нях системи та видів покарань В. В. Ста-
шис приділив пильну увагу питанням 
класифікації видів покарань, підставам, 
порядку та особливостям застосування 
основних та додаткових, спеціальних та 
загальних, строкових та безстрокових 
їх видів.

У сфері наукових інтересів професо-
ра Сташиса та його учнів і проблеми 
застосування покарання за злочини, 
вчинені неповнолітніми. Багато в чому 

завдяки науковим пошукам і практич-
ним зусиллям Володимира Володими-
ровича в чинному Кримінальному ко-
дексі України з’явився окремий розділ 
Xv Загальної частини Кримінального 
кодексу «Особливості кримінальної від-
повідальності та покарання неповно-
літніх», в якому акцентується увага 
правозастосовних органів на питаннях 
диференціації і індивідуалізації засто-
сування кримінально-правових заходів 
щодо неповнолітніх з урахуванням їх 
вікового розвитку.

У своїй сукупності розроблені 
В. В. Сташисом загальні положення 
про систему покарань та їх види, а та-
кож напрацювання проблем караності 
конкретних видів злочинів склали 
вчення про покарання, об’єднане єди-
ним методологічним підходом та прин-
ципами, яке суттєво збагатило вітчиз-
няну кримінально-правову науку, чин-
не кримінальне законодавство та 
практику його застосування. На жаль, 
ст. 51 Кримінального кодексу України 
після внесення змін до ст. 12 цього Ко-
дексу Законом України від 15 листопа-
да 2011 р. щодо штрафу як нового різ-
новиду критеріїв класифікації злочинів 
втратила своє первинне значення сто-
совно системи покарань, побудованої 
від найменш суворих до більш суво-
рих. Важливо, що саме таке значення 
структури ст. 51 Кримінального кодек-
су, як уже зазначалось, закладалося 
і відстоювалося науковцями – авторами 
проекту цього Кодексу. Наведене зако-
нодавче рішення, яке не пройшло на-
лежної науково-правової експертизи, 
стало предметом широкої дискусії на 
наукових заходах із формулюванням 
цікавих пропозицій до розв’язання про-
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блеми, штучно створеної законодавцем, 
яка має негативні наслідки для судової 
практики і стабільності фундаменталь-
них положень вітчизняного криміналь-
ного законодавства.

З аспірантських років постійним 
предметом наукових інтересів В. В. Ста-
шиса була проблема боротьби зі злочи-
нами у сфері господарської діяльності. 
Розробки проблем кримінальної відпо-
відальності за такі злочини, які здійсне-
ні ним і під його науковим керівництвом 
у 12 кандидатських дисертаціях і при 
науковому консультуванні в 2 доктор-
ських дисертаціях, зокрема поняття та 
системи цих злочинів, їх кримінально-
правовий аналіз, сприяли виокремлен-
ню відповідних злочинів у самостійний 
розділ Особливої частини Криміналь-
ного кодексу України 2001 р. Під час 
роботи над проектом нового Кримі-
нального кодексу було створене по-
тужне наукове підґрунтя для такого 
законодавчого рішення. Ця робота про-
довжується і сьогодні, враховуючи ди-
намічний розвиток економічних відно-
син, які в умовах побудови розвинутої 
ринкової економіки набувають нових 
рис. Кримінально-правове втручання 
в господарську діяльність, як доведено 
в наукових працях учнів професора 
В. В. Сташиса, доцільно здійснювати 
обмежено, якщо йдеться про злочинне 
посягання на основи господарської ді-
яльності.

ще одним напрямом досліджень 
вченого і його учнів стали злочини про-
ти громадського порядку, громадської 
безпеки і народного здоров’я. Ним було 
висунуто та всебічно обґрунтовано про-
позиції щодо необхідності виділення 
в окремі глави Особливої частини Кри-

мінального кодексу України злочинів 
проти громадського порядку, проти гро-
мадської безпеки та проти здоров’я на-
селення, що знайшло своє втілення 
в новому Кримінальному кодексі Укра-
їни. Ці концептуальні ідеї знайшли відо-
браження в кандидатській дисертації 
І. М. Даньшина «Хулиганство и меры 
по ликвидации его в СССР» (науковий 
керівник – В. В. Сташис, 1965 р.) та 
його докторській дисертації «Основные 
вопросы уголовно-правовой охраны об-
щественного порядка», захищеної ще 
в 1972 р. (науковий консультант – 
В. В. Сташис); кандидатській дисертації 
Н. А. Мірошніченко «Уголовная ответ-
ственность за незаконное изготовление, 
приобретение, хранение, перевозку, 
пересылку или сбыт наркотических 
средств», успішний захист якої відбувся 
в 1984 р. (науковий керівник ‒ В. В. Ста-
шис) та в роботах інших його учнів. 
Крім того, Володимир Володимирович 
є одним із розробників криміналізації 
такого діяння, як створення злочинної 
організації з метою вчинення тяжкого 
чи особливо тяжкого злочину, та під 
його керівництвом здійснене перше 
в Україні комплексне монографічне до-
слідження цього злочину з формулю-
ванням рекомендацій щодо застосуван-
ня ст. 255 Кримінального кодексу Укра-
їни, які використовуються і в сучасній 
слідчо-судовій практиці.

Значна увага в роботах В. В. Сташи-
са і його учнів приділяється аналізу 
основних напрямів історичного розви-
тку науки кримінального права, а саме 
таким найбільш поширеним школам 
кримінального права, як класична, ан-
тропологічна та соціологічна. Зокрема, 
у п’ятьох виданнях підручника із За-



Наукове життя

154 Вісник Національної академії правових наук України № 2 (81) 2015

гальної частини Кримінального кодексу 
(2001, 2004, 2007, 2010, 2015 рр.) вони 
ретельно аналізують філософські ідеї, 
на яких базуються основні позиції пред-
ставників цих шкіл кримінального пра-
ва, докладно досліджують їх погляди на 
кримінальний закон, злочин, покарання, 
причини злочинності, виділяють ті риси 
їх вчень, які і сьогодні заслуговують на 
увагу, піддають обґрунтованій критиці 
позиції, які суперечать сучасній доктри-
ні кримінального права, чинному зако-
нодавству і реальній практиці його за-
стосування. Вивчення, аналіз і синтез 
знань про історію кримінально-право-
вих знань стали обов’язковими не лише 
для учнів Володимира Володимирови-
ча – це перший етап у будь-якому сучас-
ному дослідженні проблем криміналь-
ного права дисертаційного рівня.

Володимир Володимирович зі свої-
ми учнями створив школи криміналь-
ного права про злочин і покарання; про 
співучасть у злочині; про злочини про-
ти особи та проти власності, злочини 
господарські і управлінські; про гро-
мадську безпеку, безпеку на виробни-
цтві і транспорті; про злочини проти 
народного здоров’я; вчення про заохо-
чувальні заходи в кримінальному праві, 
які альтернативні покаранню, тощо. 
У цілому розробки вченого і його по-
слідовників, а також науковців, які пра-
цювали на кафедрі кримінального пра-
ва нашого Університету у часи, які вже 
є історичними, отримали визнану в на-
уковому колі назву «Харківська школа 
кримінального права».

Науковій школі професора Сташиса 
завжди були притаманні єдині концеп-
туальні підходи, глибокий науковий 
аналіз, урахування наукових традицій, 

що ґрунтуються на принципі правонас-
тупництва, а також поглядів усіх нау-
ковців, що розглядали ті чи інші проб-
леми, сучасні принципи та методи на-
укового пошуку.

Дослідженням учених школи хар-
ківських криміналістів В. В. Сташиса 
властиві глибока науковість, тісна 
взаємопов’язаність теоретичних мірку-
вань та емпіричного матеріалу, логічна 
стрункість, послідовність та ясність ви-
кладу. Зокрема, у працях ученого та 
його учнів набули подальшого розвитку 
догматичний метод вивчення правових 
явищ, неокласична концепція розуміння 
кримінального права, була вироблена 
власна методологія, сформовані прин-
ципи наукового аналізу складу злочину. 
Поряд з цим у роботах В. В. Сташиса та 
його учнів широко використовується 
соціологічний метод дослідження кри-
мінально-правових явищ, який опти-
мально доповнює та розширює їх фор-
мально-логічний аналіз, здійснюються 
пошук, розробка нових методів дослі-
дження проблем кримінального права, 
з використанням новітніх знань, здо-
бутих різними науками.

Він створив авторитетну школу хар-
ківських фахівців із кримінального пра-
ва з характерним високим рівнем науко-
вих досліджень та їх практичною спря-
мованістю. Завдяки Володимиру 
Володимировичу на кафедрі й дотепер 
зберігається атмосфера, в якій є всі умо-
ви для творчого пошуку і вільної само-
реалізації наукового потенціалу кожно-
го члена кафедри, організованість на-
вчального та наукового процесу, 
поєднання вимогливості до виконання 
наукових та навчальних завдань із вза-
ємодопомогою і підтримкою.
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Видатному вченому при виконанні 
будь-яких його обов’язків – чи то 
у сфері організації науки та юридичної 
освіти в Україні, чи то у сфері право-
охоронної діяльності, завжди були при-
таманні державницький підхід, висока 
вимогливість та принциповість. Зокре-
ма, В. В. Сташис багато років був од-
ним із керівників спеціалізованої вче-
ної ради з присудження наукових сту-
пенів доктора та кандидата юридичних 
наук, понад 15 років – членом Експерт-
ної ради ВАК СРСР з юридичних наук; 
понад 20 років очолював Науково-ме-
тодичну комісію з правознавства при 
Міністерстві освіти України, сім ро-
ків – фахову раду з права, а згодом – 
Експертну раду з права при Державній 
акредитаційній комісії України; був 
Головою кримінально-правової секції 
Науково-консультативної ради при 
Верховному Суді України. Під безпо-
середнім керівництвом В. В. Сташиса 
розроблено державні стандарти під-
готовки висококваліфікованих юрис-
тів. Він виступив одним із засновників 
Національної академії правових наук 
України як центру передової правової 
думки та доклав багато зусиль для її 
становлення і розвитку.

Указом Президента від 1 листопада 
2006 р. Володимиру Володимировичу 
присвоєно звання Герой України з вру-
ченням ордена Держави. Це визнання 
його визначних особистих заслуг перед 
Українською державою у розвитку юри-
дичної науки, підготовку висококвалі-
фікованих правників, багаторічну плід-
ну педагогічну і громадську діяльність. 
Крім цього, заслуги В. В. Сташиса зна-
йшли своє визнання та підтвердження 
в багатьох інших званнях та нагородах. 

Зокрема, він – кавалер ордена Ярослава 
Мудрого v та Iv ступенів, повний кава-
лер ордена «За заслуги», нагороджений 
орденом Богдана Хмельницького 
III ступеня, заслужений діяч науки 
і техніки України, заслужений праців-
ник освіти України, лауреат державних 
премій України в галузі архітектури, 
науки і техніки, професор, академік На-
ціональної академії правових наук 
України, заслужений професор Націо-
нального університету «юридична ака-
демія України імені Ярослава Мудро-
го», почесний професор Національної 
академії внутрішніх справ України, по-
чесний академік Національного універ-
ситету «Острозька академія», почесний 
доктор Національного університету 
«Києво-Могилянська академія», почес-
ний доктор Соломонова університету, 
генерал-полковник юстиції. Він також 
був нагороджений багатьма орденами 
та медалями Союзу РСР. Від церкви 
В. В. Сташис отримав ордени Святого 
Георгія, Нестора Літописця, Святого 
Великого Князя Володимира Великого 
І ступеня, 2000-річчя Різдва Христова. 
Він є повним кавалером ордена «Ко-
зацька слава», почесним громадянином 
міста Харкова.

широкомасштабність мислення Во-
лодимира Володимировича та його на-
укової і службової діяльності стала 
поміченою не тільки в Україні, а й була 
задіяна на державному і міжнародному 
рівнях. Понад 20 років Уряд нашої кра-
їни призначав його представником 
України в Міжнародному третейському 
суді (м. Гаага). Упродовж кількох років 
В. В. Сташис очолював Харківське від-
ділення українсько-американського 
Центру вивчення організованої зло-
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чинності, створеного у 1998 р. Він 
неодноразово виступав із лекціями та 
доповідями в наукових і навчальних 
закладах Алжиру, Великої Британії, 
Польщі, СшА та Угорщини, брав 
участь у багатьох міжнародних конгре-
сах та конференціях, був членом Між-
народної асоціації юридичної методо-
логії у Канаді, європейської асоціації 
законодавства, європейської асоціації 
кримінологів, Лондонської диплома-
тичної академії, Російської академії 
природничих наук.

Вражаючими є міжнародне визнання 
заслуг ученого і його особистості. Росій-
ська академія природничих наук нагоро-
дила В. В. Сташиса срібною медаллю 
В. І. Вернадського та присвоїла почесне 
звання і знак «Лицар науки та мистецтв». 
Американський Біографічний інститут – 
медаллю як найбільш гідну людину, до-
сягнення якої пропонуються для вивчен-
ня і натхнення людей XX сторіччя та 
наступних поколінь і Орденом-хрестом 
за визначне служіння, а також включив 
у 2008 р. його біографію у книгу «Про-
відні інтелектуали світу». європейська 
академія інформації удостоїла В. В. Ста-
шиса Всесвітнього ордена науки-освіти-
культури. Володимир Володимирович 
входить до найвидатніших інтелектуалів 
XX ст. Сертифікат, що підтверджує цей 
високий статус, вручив йому Міжнарод-
ний біографічний центр (Велика Брита-
нія). На честь В. В. Сташиса Міжнарод-
ний Астрономічний Союз у 2000 р., як 
вже було зазначено, присвоїв ім’я Stashis 
малій планеті № 7373, що була відкрита 
вченими Кримської астрономічної об-
серваторії.

У Володимира Володимировича було 
незвичайне поєднання внутрішніх якос-

тей, що утворюють його особистісний 
портрет. Про себе він говорив так: «Я 
суворий, мене бояться, але знають: 
я справедливий і завжди прийму правиль-
не рішення». Ця його суворість у поєд-
нанні з вимогливістю завжди мали одне 
коріння – відчуття відповідальності за 
справу, яку необхідно зробити. Разом із 
тим всі, хто його знав ближче, відзначали 
безліч його чеснот – широку ерудицію, 
інтелігентність, особисту скромність, не-
звичайну тактовність, душевну широту, 
гострий гумор, чуйність, доброзичли-
вість, щедрість, любов до літератури та 
мистецтва. В. В. Сташис був відкритий 
для людей, і вони йшли до нього із різни-
ми проблемами – хто за порадою, хто за 
допомогою. Він завжди допомагав, як міг. 
Часто достатньо було почути його мудре 
слово, щоб зрозуміти суть своєї проблеми 
і те, як її вирішувати, особливо, якщо це 
стосувалося конфліктних ситуацій. А ще 
він завжди був людиною слова, нікому не 
давав порожніх обіцянок, а те, що обіцяв, 
виконував неодмінно.

Він такий: інтелігент і інтелектуал 
з державним і світовим масштабом мис-
лення, справедливий, вимогливий і по-
воєнному дисциплінований. Він Вчи-
тель – Генератор Ідей, які втілені в його 
справах і справах його учнів та які ще 
продовжують впроваджуватися чи ще 
очікують свого часу. Наукове життя 
його справ і ідей продовжується…

В. Я. Тацій
доктор юридичних наук, професор, рек-

тор Національного юридичного університе-
ту імені Ярослава Мудрого, академік На-
ціональної академії наук України, прези-
дент Національної академії правових наук 
України
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20 травня 2015 р. у приміщенні Ки-
ївського регіонального центру НАПрН 
України в межах фестивалю науки від-
бувся «круглий стіл» на тему «Сучасний 
конституційний процес в Україні: про-
блеми теорії і практики». Організатора-
ми семінару виступили Національна 
академія правових наук України та Ін-
ститут держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України.

З вітальним словом до учасників 
«круглого столу» звернувся Віце-пре-
зидент – керівник Київського регіональ-
ного центру НАПрН України, академік 
НАПрН України В. П. тихий. Він, зо-
крема, привітав учасників заходу із ми-
нулим Днем науки та ІХ Всеукраїн-
ським фестивалем науки та наголосив 
на важливості розвитку сучасного кон-
ституційного процесу в Україні і його 
завданнях, а також зазначив, що Акаде-
мія, її члени завжди брали активну 
участь у науковому забезпеченні супро-
воду конституційної реформи. Протя-
гом останніх років на базі Київського 
регіонального центру НАПрН України 
діє методологічний семінар «Сучасний 
конституційний процес в Україні: пи-
тання теорії і практики», керівником 
якого є академік НАПрН Украї-
ни О. В. Скрипнюк, керівник відділу 
зв’язків з державними органами і між-
народними організаціями НАПрН Укра-
їни. В. П. Тихий побажав учасникам 
«круглого столу» плідних дискусій та 
успіхів у роботі.

У своєму вступному слові член Кон-
ституційної комісії, академік НАН 
України, директор Інституту держави 
і права ім. В. М. Корецького НАН Укра-
їни ю. с. шемшученко наголосив, що 
тема конституційного процесу досить 
довго, ще з часу прийняття Конституції, 
залишається проблемною. У 2004 р. 
були внесені істотні зміни до Конститу-
ції України, а у 2010 р. ці зміни рішен-
ням Конституційного Суду України 
були визнані недійсними. У 2012 р., із 
створенням Конституційної Асамблеї, 
знову було здійснено спробу внести змі-
ни до Основного Закону. Станом на 
осінь 2013 р. Конституційна Асамблея 
напрацювала науково обґрунтовану 
Концепцію внесення змін до Конститу-
ції України, але подальша робота Кон-
ституційної Асамблеї була призупинена 
у зв’язку із подіями на Майдані та змі-
ною суспільно-політичної ситуації.

Нинішній Президент України Ука-
зом від 3 березня 2015 р. утворив нову 
Конституційну комісію як допоміжний 
орган при Президентові України з ме-
тою напрацювання узгоджених пропо-
зицій щодо зміни Конституції України. 
Передбачено прийняття оновленої Кон-
ституції України, в тому числі комплек-
сом заходів, спрямованих на імплемен-
тацію Мінських домовленостей, до 
кінця 2015 р. Оновлена Конституція 
України має стати загальнонаціональ-
ним політико-правовим договором та 
основоположним законом державного 

Стратегія конституційного оновлення України  
на сучасному етапі
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і суспільного життя в Україні. Цей до-
говір має базуватись на наукових заса-
дах, а також на національному, міжна-
родному та європейському досвіді кон-
ституційного розвитку. У цьому 
контексті варто було б належним чином 
використати наробки попередньої Кон-
ституційної Асамблеї, що здобули ви-
соку оцінку Ради європи та Венеціан-
ської комісії. Важливими є методологіч-
ні питання. Необхідно вирішити, чи 
варто здійснювати повну ревізію Кон-
ституції, чи оновити її частково. На пе-
реконання ю. С. шемшученка, варто 
було б здійснити повну ревізію, але це 
надзвичайно складне завдання. Науков-
цями вже підготовлено багато пропо-
зицій теоретичного характеру щодо 
модернізації Конституції України, тому 
зараз стоїть питання їх практичної реа-
лізації. Конституційною комісією на-
разі розглядаються питання організації 
державної влади. У Конституції Украї-
ни варто закріпити не тільки принцип 
розподілу влади, а й принцип її «згур-
тування», об’єднання для вирішення 
тих чи інших проблем.

У доповіді заступника голови Кон-
ституційної комісії, доктора юридичних 
наук, професора, судді європейського 
суду з прав людини В. г. Буткевича 
наголошувалося, що одним із трьох ма-
сивів проблем, над якими працює Кон-
ституційна комісія, є права і свободи 
людини. У складі Конституційної комі-
сії створена відповідна робоча група. 
Він, зокрема, зупинився на проблемах 
і труднощах робочої групи, наголосив, 
що вона працює повільно. Причиною 
цього є відсутність активності серед 
громадськості.

Від самого початку передбачалося, 
що в рамках цієї робочої групи най-
більш складними будуть питання об-
межень прав і свобод людини, які ми 
маємо в чинній Конституції України. Не 
всі вони є такими, по яких Україна взя-
ла на себе зобов’язання за міжнародни-
ми конвенціями. Трапляються випадки, 
коли Україна не відмовилась від обме-
жень прав і свобод людини у правозас-
тосовній практиці, не звертаючи увагу 
на те, що Конституція України подібні 
обмеження забороняє.

Другою складною групою питань 
є приведення Конституції України 
в частині прав і свобод людини і грома-
дянина у відповідність до положення, 
за яким норми Конституції України 
є нормами прямої дії. Відсилання до 
національного закону часто нівелює по-
ложення Конституції. Важливо внести 
до Конституції України такі зміни, які 
поліпшать статус громадян. Необхідно, 
щоб норми були чітко зрозумілими та 
могли правильно застосовуватися.

Важливим питанням є конституцій-
не вдосконалення положень про права 
національних меншин, які неможливо 
вирішити без внесення змін до І розді-
лу. Але поки що не напрацьовані кон-
кретні пропозиції, що стосуються ко-
лективних прав національних меншин. 
Існують певні проблеми, які стосують-
ся положень соціальних прав. Необхід-
но сформулювати ці права таким чи-
ном, щоб держава дотримувалась і ви-
конувала їх.

Потребує вдосконалення система ви-
кладу статей, тому робоча група взяла 
за основу структуру побудови Хартії 
прав людини європейського Союзу. 
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У цьому контексті велике значення на-
дається розробленню положень, що сто-
суються гідності людини. У цій частині 
є успішні напрацювання і фактично під-
готовча робота вже завершена. ІІ розділ 
Конституції буде розпочинатись викла-
дом положень про гідність. Буде запи-
сано, що гідність становить основу для 
всіх прав. Бо не може бути реалізації 
права без поваги людської гідності.

Складним є питання щодо редакцій-
ного формування положення про право 
на освіту. щодо цього важливо надати 
нашим громадянам той мінімум прав, 
яким користуються громадяни інших 
демократичних країн. Постала пробле-
ма конституційного забезпечення права 
корінних народів національних меншин 
на освіту. У цьому контексті робочою 
групою було визначено обов’язки дер-
жави і спосіб їх виконання нею.

Найближчим часом планується роз-
глянути групу статей, присвячених пи-
танням рівності та солідарності. Там 
також є багато складнощів у відноси-
нах, що виникають із закріпленням 
права людини на працю. Необхідно 
забезпечити людям певні реальні права 
і відповідальність держави за стан їх 
виконання перед суспільством.

Після соціальних прав у структурі 
розділу будуть зазначені статті, що тор-
каються громадянства, а насамкінець 
блок прав, що стосуються правосуддя, 
тобто яким чином повинні захищатися 
судом права, що закріплені у ІІ розділі. 
Сюди має потрапити право на справед-
ливий суд, яке наразі в Конституції від-
сутнє. У цьому ж блоці будуть розгля-
датися проблеми законності та пропор-
ційності стосовно прав і свобод.

Багато проблем стосуються саме 
юридичної техніки формулювання по-
ложень і змісту прав. Не можна просто 
механічно перенести всі права, що за-
писані в чинній Конституції України 
і сказати, що вони відповідають нашим 
потребам. Відсутність володіння юри-
дичною технікою створює великі про-
блеми для тих, хто приймає закон. На-
приклад, Закон «Про люстрацію» де-
монструє відсутність вміння приймати 
законодавчі акти, враховуючи міжна-
родні стандарти. У преамбулі внесені 
три основні закономірні цілі – збере-
ження демократичних і соціальних цін-
ностей, верховенство права, непоруш-
ність прав і свобод людини. Тобто та-
кий собі класичний набір, що можна 
втиснути у будь-який законопроект, але 
зміст закону значно вийшов за ті цілі, 
що були поставлені. Існує міжнарод-
ний стандарт, за яким, за умови визна-
чення легітимної мети, не слід виходи-
ти за її межі.

У процесі роботи Конституційної ко-
місії виникає ще одна проблема. є стат-
ті, внесення змін до яких є неможливим 
без змін до І розділу та інших розділів, 
які приймаються референдумом. Із вве-
денням децентралізації виникає пробле-
ма, як бути у разі прийняття актів, що 
порушують права людини на рівні міс-
цевих органів влади, тобто хто має при-
зупиняти дію таких актів, як це зробити 
і т. д. Отже, проблема із виходом на інші 
розділи Конституції України дійсно іс-
нує. Але робоча група намагається фор-
мулювати розділ по правах і свободах 
людини таким чином, щоб це не супе-
речило основним зобов’язанням нашої 
держави. Наприклад, Акт про громадян-
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ські і політичні права 1966 р. і європей-
ська конвенція про захист прав людини 
і основоположних свобод у багатьох 
пунктах суперечать один одному. Украї-
на ратифікувала обидва документи 
і вони є частиною національного законо-
давства. Тому конституційні положення 
мають бути сформульовані таким чи-
ном, щоб не суперечити цим обом до-
кументам.

На сьогодні роботу над оновленням 
ІІ розділу Конституції України проведе-
но на третину. Після завершення плану-
ються поїздки членів робочої групи 
в регіони для обміну думками з громад-
ськістю. Всі турбуються, щоб у нас були 
сильний президент, сильний парламент, 
сильна судова влада. Але насамперед 
має бути сильною людина з її правами, 
гарантіями і захищеністю.

Роботу робочої групи ускладнюють 
пасивність народних депутатів, які вхо-
дять до її складу і не з’являються на 
засідання, а також відсутність представ-
ника профільного комітету парламенту. 
Робоча група готова змінювати час за-
сідань, працювати у вихідні дні, аби 
тільки зацікавлені особи мали можли-
вість прийти на засідання.

У своїй доповіді «Перспективи роз-
витку конституційної юрисдикції в Укра-
їні» голова Конституційного Суду Укра-
їни, академік НАПрН України ю. В. Ба-
улін, зокрема, наголосив, що головним 
завданням Конституційного Суду Укра-
їни є гарантування верховенства Основ-
ного Закону держави на всій території 
України, у тому числі шляхом судового 
конституційного контролю.

Практика конституційного судочин-
ства показує, що окремі аспекти діяль-
ності єдиного органу конституційної 

юрисдикції в Україні потребують удо-
сконалення. Так, доцільно ст. 150 Кон-
ституції України, що визначає повно-
важення Конституційного Суду Украї-
н и ,  д о п о в н и т и  д о д а т ко в и м и 
повноваженнями, згідно з якими Суд: 
здійснює перевірку на відповідність 
Конституції України (конституцій-
ність) законів України (їх окремих по-
ложень), які підлягають застосуванню 
судом у конкретній справі, за консти-
туційними скаргами громадян України, 
іноземців, осіб без громадянства і юри-
дичних осіб та за запитами судів за-
гальної юрисдикції у порядку, визна-
ченому законом; надає офіційне тлума-
чення лише Конституції України, а не 
законів України; не є повноважним 
розглядати питання щодо конституцій-
ності законів України, якими регулю-
ються питання Державного бюджету 
України, податків та інших загально-
державних внесків, якщо державний 
борг перевищує половину валового 
внутрішнього продукту України, крім 
випадків скасування чи звуження іс-
нуючих конституційних прав і свобод 
або порушення встановленої цією Кон-
ституцією процедури розгляду, ухва-
лення зазначених законів чи набрання 
ними чинності; звертається до Прези-
дента України та Верховної Ради Укра-
їни із щорічним посланням про стан 
дотримання в Україні конституційної 
законності; передбачити, що рішення 
про неконституційність правового акта 
набуває чинності з дня ухвалення Рі-
шення, але Суд може встановити і ін-
ший строк втрати чинності правовим 
актом, який визнаний Конституційним 
Судом України неконституційним.
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Далі ю. В. Баулін наголосив, що до-
цільно було б внести зміни до ст. 148 
Конституції України, якими установи-
ти, що Конституційний Суд України 
складається не з вісімнадцяти, а з 
п’ятнадцяти суддів Конституційного 
Суду України; Президент України, Вер-
ховна Рада України та з’їзд суддів Укра-
їни призначають не по шість, а по п’ять 
суддів Конституційного Суду України; 
відбір кандидатур на посаду судді Кон-
ституційного Суду України відбуваєть-
ся лише на конкурсній основі в порядку, 
визначеному законом; у Конституційно-
му Суді України діють дві палати Кон-
ституційного Суду України, до кожної 
з яких входять по сім суддів Конститу-
ційного Суду України. Голова Консти-
туційного Суду України не входить до 
складу жодної з палат Конституційного 
Суду України; кожна палата виступає як 
Конституційний Суд України у двох ви-
дах справ, а саме щодо конституційнос-
ті законів, інших правових актів (їх 
окремих положень) при розгляді кон-
ституційних скарг фізичних і юридич-
них осіб та запитів судів загальної 
юрисдикції.

Слід також чітко розмежувати ком-
петенцію Суду щодо надання ним ви-
сновків та прийняття рішень, для чого 
визначити у ст. 150 Конституції Украї-
ни, що рішення та висновки мають од-
накову юридичну силу; рішення та ви-
сновки Конституційного Суду України 
є однаково обов’язковими до виконання 
на території України, остаточними і не 
можуть бути оскаржені.

Значне місце доповідач присвятив 
питанням щодо процедури відправлен-
ня конституційного судочинства. Запро-
поновані зміни до Основного Закону 

України, у разі їх прийняття парламен-
том, згідно з процедурою, встановле-
ною розділом ХІІІ Конституції України, 
потребують і ухвалення Закону України 
«Про Конституційний Суд України» та 
конституційне судочинство, яким регу-
люються основні питання, пов’язані 
з процесом розгляду справ єдиним ор-
ганом конституційної юрисдикції 
в Україні, зокрема: визначення повно-
важень та процедури розгляду справ 
Судом, Палатою та Колегіями суддів; 
врегулювання порядку звернення до 
Суду суб’єктів права на конституційне 
подання, конституційне звернення та 
конституційну скаргу; передбачення 
можливості звернення до Конституцій-
ного Суду України із запитом судів за-
гальної юрисдикції визначити перелік 
питань та суб’єктів права такого запиту; 
встановлення чіткого порядку поперед-
нього розгляду звернень до Конститу-
ційного Суду України, розмежування 
повноважень Секретаріату Суду та са-
мого складу Суду; установлення поряд-
ку розподілу звернень між суддями та 
затвердження судді-доповідача у справі; 
визначення підстав, порядку та строків 
вирішення питання про відкриття кон-
ституційного провадження Колегією та 
Палатою Суду; доповнення переліку 
підстав для відмови у відкритті консти-
туційного провадження через ненабран-
ня або втрату чинності оскарженим 
правовим актом або його окремими по-
ложеннями та наявність рішення або 
висновку Суду щодо того самого пред-
мета оскарження, або ухвали про від-
мову у відкритті провадження з такого 
самого питання; встановлення порядку 
проведення пленарних засідань та за-
сідань Суду і Палати Конституційного 
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Суду України, а також переліку питань, 
які на них розглядаються; врахування 
особливостей розгляду Конституційним 
Судом України справ з кожного з пи-
тань, які віднесено до його компетенції, 
тобто зазначити особливості прова-
джень по кожній категорії справ.

«Конституція – це політико-право-
вий акт стратегічного характеру», – за-
значив у своїй доповіді «Стратегічні 
й тактичні аспекти сучасного консти-
туційного процесу в Україні» провід-
ний науковий співробітник Інституту 
держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України, доктор юридичних наук, 
професор о. і. ющик. При прийнятті 
та пере гляді Конституції ця її власти-
вість має обов’язково враховуватися. 
Ігнорування стратегічного характеру 
Конституції, розрахунок тільки на так-
тичні завдання й тимчасові переваги 
знецінює Основний Закон держави, 
позбавляє національну юридичну сис-
тему міцного нормативно-правового 
фундаменту. Більше того, суто тактич-
ні конституційні рішення, що не впи-
суються в науково обґрунтовану стра-
тегію розвитку країни, як показує прак-
тика, заводять суспільство у «болото» 
політичної сваволі.

Україна, зрештою, отримала у ре-
зультаті «конституційних реформ», які 
здійснювали можновладці впродовж 
останніх двадцяти років, немічне гро-
мадянське суспільство, недолугу полі-
тичну систему, нікчемне законодавство 
і корумповану юридичну систему, від-
сутність бодай натяку на найближчі 
продуктивні зміни. В останній рік ви-
никли суспільні втра ти, що реально за-
грожують безпеці людини й країни, 
і втратою на ціональної державності.

На жаль, ставлення сьогоднішніх 
можновладців до конституційного про-
цесу по суті не відрізняється від став-
лення до нього попередників. є очевид-
ним, що якість кожного нового складу 
публічної влади в Україні дедалі тільки 
погіршується. Сьогодні, без перебіль-
шення, можна констатувати відсут ність 
парламентаризму в Україні. Причини 
такого стану слід шукати у тій політич-
ній системі, яка породжує і живить не-
якісну, деградуючу владу. Сучасна вла-
да виходить виключно з їх корисливих 
«тактичних» мірку вань стратегічного 
конституційного розвитку України.

За таких умов постає питання необ-
хідності конституційних реформ. По-
трібним і актуальним є оновлення Кон-
ституції України, яке базується на науко-
во визначеній стратегії консти туційного 
розвитку, що тактично враховує наявну 
суспільно-політичну ситуа цію в країні 
й тенденції розвитку її не менш як на 
десятилітній період.

Визначити і реалізувати дві складові 
оновлення Конституції – стратегічну 
й тактичну – головне завдання сучасно-
го конституційного процесу. Не вирішу-
ючи його роками, українське суспіль-
ство втрачає дорогоцінний час, відстає 
у своєму розвитку і, зрештою, деградує.

Практики реалізації тієї форми дер-
жавної влади, що визна чена Конститу-
цією 1996 р., виявилося досить, аби 
переконати суспільство у потребі змі-
нити співвідношення статусів прези-
дента і парламенту на ко ристь остан-
нього і перейти до парламентсько-пре-
зидентської форми правління. Цю 
необхідність у розвитку парламентариз-
му суспільство однозначно підтвер дило 
в ході масових протестів 2004 та 2013–
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2014 рр. Та змінити Конституцію на-
лежним чином ані тодішня, ані наступ-
ні влади виявилися неспроможними.

Окреслилася необхідність більш 
продуманого підходу до конституюван-
ня вказаної форми правління, що не об-
межується змінами самого лише спів-
відношення статусів президента, парла-
менту й уряду, а включає ком плекс змін 
в організації та реалізації установчої 
влади народу, у співвідношенні держав-
ної влади та місцевого самоврядування, 
тобто передбачає здійснення глибокої 
правової реформи усіх без винятку дер-
жавних і самоврядних інститутів, най-
перше, парламенту, як ключової ланки 
в парламентсько-президентській моделі 
влади. Це, так би мовити, змістовний, 
матеріальний аспект.

Водночас позначився й процесуаль-
ний аспект, а саме, необхідність забез-
печити гарантію, незворотність консти-
туційних змін, аби виключити можли-
вість контрреформи, реваншу, як це 
сталося щодо конституційних змін 
2004 р. Тобто виявилася необхідність 
в удосконаленні самого конституційно-
го процесу, в переведенні його на більш 
надійну основу, метою якого є прове-
дення конституційної реформи.

Ця реформа має змінити три полі-
тичні моменти: 1) розме жувати, хоча 
б формально, владу і бізнес; 2) зменши-
ти відчуження громадян від влади; 
3) упорядкувати багатопартійність 
і стимулювати розвиток і відповіда-
льність партій, як ідейно-політичних 
організацій за публічну владу.

Ухвалення нової редакції Конститу-
ції на референдумі, таким чином, стає 
ключовою ланкою в реалізації стратегії 
конституційного процесу, від якої за-

лежить успішність політичної та право-
вої реформ, а з ними й рефор мування 
усіх інших сфер.

Через конституційні зміни відкрива-
ється шлях системно, послідовно і ви-
ключно на правовій основі здійс нити не 
тільки кадрове оновлення, а й реформи 
публічної влади. Нова якість влади 
дасть можливість створити умови для 
розвитку політичної системи.

«Вимогою часу є не тільки косме-
тична корекція, а зміна філософії усієї 
моделі врегулювання діяльності місце-
вого самоврядування», – наголосив 
у своїй доповіді «Концептуальні про-
блеми реформи конституційної моделі 
місцевого самоврядування в сучасній 
Україні» старший науковий співробіт-
ник Інституту держави і  права 
ім. В. М. Корецького НАН України, док-
тор юридичних наук, професор, член 
Конституційної Комісії о. В. Батанов. 
Місцеве самоврядування – це публічна 
влада територіальної громади з усіма її 
атрибутами, і одночасно інститут гро-
мадянського суспільства, форма само-
діяльності населення, вияв його здат-
ності управляти власними справами 
автономно від держави.

На його думку, перш за все на кон-
ституційному рівні потрібно врегулю-
вати статус територіальної громади, 
визначити основні функції та повнова-
ження держави та органів державної 
влади у сфері самоврядування терито-
ріальних громад, закріпити механізм 
реалізації прав людини та громадянина 
у процесі самоврядування територіаль-
них громад, зафіксувати форми та га-
рантії участі їх членів у здійсненні за-
вдань, функцій та компетенції місцево-
го самоврядування, визначити його 
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правові, територіальні, матеріальні, 
фінансові та інші основи.

Необхідно створити оптимальні кон-
ституційно-правові умови для реаліза-
ції принципу визнання та гарантування 
місцевого самоврядування, первинним 
суб’єктом та основним носієм функцій 
та повноважень якого є територіальна 
громада.

Доцільно було б закріпити принцип, 
згідно з яким місцеве самоврядування – 
це самостійний та організаційно відо-
кремлений від органів державної влади 
вид публічної влади, який здійснюється 
територіальною громадою в порядку, 
встановленому законом, як безпосеред-
ньо, так і через органи та посадових 
осіб місцевого самоврядування.

Акцентувати увагу на первинності 
територіальної громади як основного 
суб’єкта місцевого самоврядування, чіт-
ко зафіксувати положення, що держава 
гарантує усі права територіальних гро-
мад, при цьому зробити акцент на тому, 
що вони володіють усією повнотою 
прав юридичної особи.

Визначити основні принципи місце-
вого самоврядування, зокрема визнання 
територіальної громади первинним 
суб’єктом місцевого самоврядування, 
його державної підтримки та гаранто-
ваності, гуманізму, визнання людини, її 
прав і свобод найвищою соціальною 
цінністю та головною метою місцевого 
самоврядування, народовладдя і вибор-
ності, законності, поєднання державних 
та місцевих інтересів, субсидіарності, 
повсюдності, публічності і прозорості, 
правової, організаційно-кадрової та ма-
теріально-фінансової самостійності 
і спроможності, судового захисту прав 
місцевого самоврядування.

Впровадження в Україні принципу 
повсюдності місцевого самоврядування 
створило б правові умови для активіза-
ції життєдіяльності територіальних гро-
мад, чіткі територіальні межі їхньої 
муніципальної діяльності, сприяло б де-
централізації публічної влади, розме-
жуванню функцій та повноважень цен-
тральних і місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самовряду-
вання, розширенню самостійності і від-
повідальності територіальних громад 
у вирішенні завдань життєзабезпечення 
і розвитку територій, міст, селищ і ін-
ших населених пунктів з урахуванням 
місцевої специфіки, соціально-еконо-
мічних особливостей і культурно-істо-
ричних традицій громад і регіонів.

Зокрема, надання представницьким 
органам місцевого самоврядування на 
регіональному рівні права на утворення 
власних виконавчих органів перетворило 
б ці органи у самодостатні та дієздатні 
суб’єкти місцевого самоврядування.

Однією із конституційних новел має 
стати стаття, головна ідея якої полягала 
б у тому, щоб підвищити статус асоціа-
ції місцевого самоврядування, посили-
ти право територіальних громад утво-
рювати такі асоціації і захищати за їх 
участю свої муніципальні права. щоб 
місцеве самоврядування розвивалось, 
воно повинно мати відповідні механіз-
ми захисту своїх прав. Одним із таких 
механізмів і мають стати асоціації, що 
являють собою потужні механізми за-
хисту громадянського суспільства і міс-
цевого самоврядування.

У своєму виступі відомий політич-
ний і громадський діяч о. о. мороз 
наголосив, що теорія конституційного 
процесу розвивається і поглиблюється, 
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а практика зводиться до того, як на-
писати формулювання так, щоб влада, 
яка є у конкретних людей, у них же 
і залишилася.

Проекти змін до Конституції, напра-
цьовані попередніми робочими групами 
(Конституційною Радою, Конституцій-
ною Асамблеєю), виявилися нікому не 
потрібними, оскільки не відповідали 
інтересам існуючої влади, яка хоче збе-
регти свої повноваження, що були за-
кріплені ще у 1996 р.

Новий розроблюваний проект змін до 
Конституції України є імітацією змін. 
Поки Конституцією не будуть створені 
умови для того, щоб людина могла за-
хистити свої права, будь-які обговорення 
залишатимуться лише формальністю.

З точки зору змісту і процедури на-
працьованих змін до Конституції, це не 
та реформа, якої вимагав Майдан і яку 
розуміють науковці та особи, які зайня-
ті у структурах представницької влади 
на місцях. Поки не буде вирішене клю-
чове питання ліквідації адміністратив-
ної вертикалі і передачі повноважень 
органам місцевого самоврядування, як 
це зроблено у європі, ми будемо лише 
говорити про права людини, а вони не 
будуть виконуватися; ми будемо гово-
рити про корупцію, як зло, але вона буде 
розвиватися і зміцнюватися.

Депутати наразі не ходять на засі-
дання Конституційної комісії, а завтра 
вони не голосуватимуть за ці зміни. 
Приводити Конституцію у відповід-
ність із Мінськими угодами не можна, 
оскільки вона повинна бути вищою за 
будь-які угоди. Допоки повноваження 
не будуть передані на місця, поки лю-
дина не відповідатиме за те, яку владу 
вона формує, вона не зможе захистити 

свої права і все буде робитися так, як 
і сьогодні, коли начальник не відповідає 
ні перед ким, окрім того, хто його при-
значив. А тому потрібно змінювати сис-
тему влади.

Суддя Конституційного Суду Украї-
ни у відставці В. м. кампо у своїй до-
повіді зупинився на аналізі євромоделі 
Конституції, на її ролі та впливі на ство-
рення Конституції України. Одна Кон-
ституція України не стала безпосеред-
ньо діючим правом, оскільки була зде-
більшого атрибутом держави, її 
фактичним символом. Таке вихолощен-
ня правової ролі Конституції призво-
дить до того, що головним у практиці її 
реалізації є не захист гідності та прав 
людини, не забезпечення верховенства 
права, а функціонування органів влади, 
які насамперед виконують функції дер-
жавного примусу.

Запровадження в Україні європей-
ської моделі Конституції має вирішити 
основні проблеми української Консти-
туції, зокрема: підвищення довіри та 
авторитету Конституції України в очах 
громадян, гідність і права яких повинні 
бути бездоганно захищені, а сам Основ-
ний Закон має бути нормою прямої дії. 
Без цього весь конституцієдавчий про-
цес втрачає будь-який сенс.

Сьогодні ж довіра громадян до своєї 
Конституції знаходиться на досить 
низькому рівні. І в цьому плані одним 
із рішень парламенту доцільно було 
б прийняти акт про відновлення довіри 
до Конституції України. Таким чином, 
можна було б подбати про підвищення 
довіри громадян, щоб уникнути деяких 
недоліків в її реалізації сьогодні та 
в майбутньому. Особливо це потрібно 
для захисту гідності та прав людини.
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європейська модель Конституції 
означає виключення впливу на консти-
туційну практику «тіні» – тіньової еко-
номіки, тіньової політики, тіньового 
права і тіньових соціальних відносин. 
Як підтверджує аналіз цієї практики 
в Україні, основні проблеми її Консти-
туції не стільки в ній самій, скільки 
в середовищі, в якому їй доводиться 
функціонувати.

Воно не тільки гальмує суспільний 
розвиток України, але й спотворює та 
руйнує практику реалізації її Конститу-
ції. Тому без подолання зазначених ті-
ньових явищ як правовими, так і про-
світницькими, громадськими, культур-
ними та іншими засобами, Основний 
Закон не може нині і не зможе в майбут-
ньому належним чином виконувати свої 
правові та інші функції. Конституційна 
реформа має спиратися на природно-
правову основу. Без неї Конституція буде 
відірвана від свого органічного середо-
вища – громадянського суспільства, 
а значить – не зможе належним чином 
виконувати частину своїх регулятивних, 
захисних та охоронних функцій.

З метою розробки європейської мо-
делі Конституції в Україні у конститу-

цієдавчому процесі, принаймні, необ-
хідно: 1) забезпечити підвищення дові-
ри та авторитету Конституції України 
шляхом закладання реальних гарантій 
втілення європейських спільних демо-
кратичних цінностей та прямої дії її 
положень; 2) подбати про ліквідацію 
або хоча б про суттєве скорочення ті-
ньової економіки, тіньової політики, 
тіньового права і тіньових соціальних 
відносин; 3) вдосконалити організацію 
процесу конституційного реформуван-
ня, зокрема шляхом створення в Кон-
ституційній комісії двох підкомісій та 
використання інституту Установчих 
зборів.

В обговоренні доповідей взяли 
участь доповідачі та учасники «кругло-
го столу». У дискусії виступили 
ю. С. шемшученко, О. В. Скрипнюк, 
В. М. Кампо, Л. А. Карп’юк, А. А. Яков-
лєв, О. О. Томкіна, Р. В. Губань та ін.

Матеріали підготував:
О. Скрипнюк, керівник відділу зв’язків 

з державними органами і міжнародними 
організаціями Національної академії право-
вих наук України, доктор юридичних наук, 
професор, академік НАПрН України
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юридична громадськість сердечно 
вітає з 80-річним ювілеєм видатного 
вітчизняного вченого-правознавця, док-
тора юридичних наук, професора, за-
служеного діяча науки і техніки Украї-
ни, лауреата Державної премії України 
в галузі науки і техніки, лауреата Премії 
імені Ярослава Мудрого, члена-корес-
пондента Національної академії право-
вих наук України голіну Володимира 
Васильовича.

Народився Володимир Васильович 
28 липня 1935 р. у с. Глобине Полтав-
ської обл. У 1959 р. закінчив юридич-
ний факультет Ленінградського універ-
ситету ім. О. О. Жданова (нині – Санкт-
Петербурзький державний університет). 
З 1959 р. – слідчий, старший слідчий 
Петроградського та Ленінського райвід-
ділів міліції м. Ленінграда. З 1961 р. – 
адвокат, член президії Полтавської об-
ласної колегії адвокатів (м. Кременчук), 
з 1969 р. – аспірант кафедри криміналь-
ного права Харківського юридичного 
інституту (нині – Національний юри-
дичний університет імені Ярослава Му-
дрого), з 1972 р. – асистент, старший 
викладач, доцент, професор, а з 1996 р. – 
завідувач кафедри кримінології і кримі-
нально-виконавчого права Національ-
ного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого. Завідувач відділу 
і сектору дослідження проблем запобі-
гання злочинності Науково-дослідного 
інституту вичення проблем злочиннос-
ті імені академіка В. В. Сташиса Націо-
нальної академії правових наук Украї-
ни.

У 1972 р. захистив дисертацію на 
здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук на тему «Погашення 
та зняття судимості за радянським кри-
мінальним правом» (спеціальність 
12.00.08), у 1994 р. – дисертацію на здо-
буття наукового ступеня доктора юри-
дичних наук на тему «Спеціально-кри-
мінологічне попередження злочинності 
(теорія і практика)» (спеціальність 
12.00.08). Вчений ступінь доктора юри-
дичних наук присуджено у 1994 р., вче-
не звання професора присвоєно 
у 1997 р. Обраний членом-кореспонден-
том Академії правових наук України 
(нині – Національна академія правових 
наук України) у 2002 р.

Основними напрямами наукової ді-
яльності Володимира Васильовича Го-
ліни є розробка кримінологічних і кри-
мінально-правових проблем спеціаль-
но-кримінологічного попередження 
злочинів, попередження насильницьких 
злочинів проти особи, попередження 
насильства в сім’ї, злочинність непо-
внолітніх, бандитизм, судимість, вікти-
мологія.

За роки наукової діяльності Володи-
мир Васильович опублікував одноосо-
бово та у співавторстві понад 180 науко-

• наші юВіляри •
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вих праць, з-поміж яких: «Погашение 
и снятие судимости по советскому уго-
ловному праву» (1979), «Работа органов 
внутренних дел, суда и прокуратуры по 
предупреждению преступности» (1981), 
«Криминологическая профилактика, 
предотвращение и пресечение престу-
плений» (1989), «Попередження зло-
чинності правоохоронними органами» 
(1991), «Специально-криминологичес-
кое предупреждение преступлений» 
(1992), «Попередження тяжких насиль-
ницьких злочинів проти життя й здоров’я 
особи» (1997), «Злочинності – організо-
вану протидію» (1998), «Сучасні про-
блеми насильницької злочинності проти 
особи і її попередження» (у співавт., 
1999), «Злочини проти особистої волі 
людини та їх попередження» (2002), 
«Кримінологія: Загальна та Особлива 
частини» (у співавт., 2003, 2009), «Кри-
мінологічні та кримінально-правові 
проблеми боротьби з бандитизмом» 
(2004), «Судимість» (2006), «Криміно-
логічні проблеми попередження зло-
чинності неповнолітніх у великому міс-
ті: досвід конкретно-соціологічного 
дослідження» (2006), «Курс лекцій 
з кримінології» (2006), «Запобігання 
злочинності в Україні» (у співавт., 
2007), «Потерпілий від злочину (між-
дисциплінарне правове дослідження)» 
(у співавт., 2008), «Правова система 
України: історія, стан та перспективи: 
у 5 т.» Т. 5 (у співавт., 2008, 2011, 2013), 
«Державне програмування і регіональ-
не планування заходів запобігання зло-
чинності в Україні» (у співавт., 2012), 
«Правова доктрина України: у 5 т.» Т. 5 
(у співавт., 2013), «Криминологическая 
характеристика личности несовершен-
нолетнего корыстно-насильственного 

преступника в Украине» (у співавт., 
2014), «Кримінологія» (у співавт., 2014), 
«Правова статистика» (2014) та ін.

Він є членом редакційної колегії 
збірника наукових праць Інституту ви-
вчення проблем злочинності НАПрН 
України, «Проблеми законності» Наці-
онального юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, а також кон-
сультантом Комісії з питань правоохо-
ронної діяльності Конституційної 
Асамблеї України та членом Координа-
ційної ради з питань сімейного насиль-
ства при облраді Харківської області.

За плідну наукову і науково-органі-
заційну діяльність В. В. Голіну нагоро-
джено Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України (2004), медаллю «Ве-
теран праці» (1993), він отримав По-
дяку від голови Харківської обласної 
державної адміністрації М. Добкіна 
(2011), Подяку Голови Харківської дер-
жавної адміністрації за вагомий внесок 
у розвиток освіти і науки, підготовку 
висококваліфікованих спеціалістів, ба-
гаторічну сумлінну працю та активну 
науково-педагогічну діяльність (2012), 
Диплом всеукраїнського видавничого 
проекту «Науково-освітній потенціал 
України» за вагомий особистий внесок 
у розвиток вітчизняної освіти і науки 
(2012).

Президія Національної академії 
правових наук України та редколегія 
«Вісника Національної академії право-
вих наук України» щиро вітають вель-
мишановного Володимира Васильо-
вича голіну з ювілеєм та бажають 
йому міцного здоров’я, благополуччя, 
невичерпної енергії, сил, оптимізму, 
творчих здобутків та життєвих гараздів 
на многії літа.
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Виповнилося 80 років від дня наро-
дження видатного вітчизняного вчено-
го-правознавця в галузі правової інфор-
матики та інформаційного права, док-
тора економічних наук, професора, 
заслуженого діяча науки і техніки Укра-
їни, лауреата Державної премії України 
в галузі науки і техніки, лауреата Премії 
імені Ярослава Мудрого, члена-корес-
пондента Національної академії право-
вих наук України, академіка Української 
академії інформатики швеця миколи 
яковича.

Народився Микола Якович 1 травня 
1935 р. у с. Мохначка Попельнянського 
р-ну Житомирської обл. У 1956 р. за-
кінчив Київський технікум радіоелек-
троніки, у 1965 р. – Київський інститут 
народного господарства, у 1970 р. – ас-
пірантуру Інституту кібернетики 
ім. В. М. Глушкова. З 1956 р. по 
1959 р. – строкова служба на Балтій-
ському флоті в 150-й авіадивізії, матрос, 
старшина. З 1959 р. по 1970 р. працював 
налагоджувальником радіоапаратури, 
майстром цеху, програмістом, заступни-
ком начальника інформаційно-обчислю-
вального центру на заводах оборонної 
промисловості. З 1970 р. – начальник 
відділу інформаційно-обчислювальної 
техніки МВС УРСР, інженер-майор, на-
чальник Республіканського науково-до-
слідного інформаційного центру; 
у 1982–1985 рр. – заступник начальника 
з науки Головного науково-дослідного 
центру інформації і управління МВС 

СРСР (м. Москва). З 1985 р. по 1991 р. – 
професор кафедри, заступник началь-
ника кафедри оперативно-розшукової 
роботи, начальник кафедри технічних 
засобів попередження та розкриття зло-
чинів Київської вищої школи МВС 
СРСР. У 1991–2001 рр. – керівник 
Управління комп’ютеризованих інфор-
маційних систем та мереж Верховної 
Ради України (державний службовець 
2-го рангу); з 1999 р. по 2001 р. – науко-
вий керівник Центру правової інформа-
тики, з 2001 р. по 2010 р. – директор 
Науково-дослідного центру правової 
інформатики НАПрН України. Нині – 
професор кафедри інформаційних тех-
нологій у Національній академії вну-
трішніх справ України.

У 1970 р. присуджено науковий сту-
пінь кандидата економічних наук. 
У 1975 р. присвоєно вчене звання стар-
шого наукового співробітника. У 1978 р. 
захистив дисертацію на здобуття науко-
вого ступеня доктора економічних наук 
на тему: «Проблеми та методи побудови 
автоматизованих систем оперативного 
управління в органах внутрішніх 
справ». Вчене звання професора при-
своєно у 1987 р. Академік Української 
академії інформатики з 1992 р. Обраний 
членом-кореспондентом Академії пра-
вових наук України (нині – Національна 
академія правових наук України) 
у 2004 р.

Основними напрямами наукової ді-
яльності Миколи Яковича швеця є до-
слідження проблем правової інформати-
ки та інформаційного права, побудови 
автоматизованих інформаційно-аналі-
тичних систем у галузі держави і права, 
економічної кібернетики, системної ін-
форматизації законотворчої, правоохо-
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ронної та правоосвітньої діяльності. Під 
його керівництвом створена наукова 
школа правової інформатики в Україні. 
Микола Якович підготував більше як 20 
докторів і кандидатів юридичних, еконо-
мічних та технічних наук.

За роки наукової діяльності Микола 
Якович опублікував одноособово та 
у співавторстві понад 250 наукових 
праць, з-поміж яких: «Проблемы и ме-
тоды построения автоматизированных 
систем оперативного управления в ор-
ганах внутренних дел Украинской ССР» 
(1976), «АСУ органов внутренних дел» 
(1981), «Інформатизація законотворчої, 
нормотворчої, правозастосовної та пра-
воосвітньої діяльності» (1999), підруч-
ник «Правова інформатика» (у співавт., 
2004), «Системна інформатизація за-
конотворчої та правоохоронної діяль-
ності» (у співавт., 2005), «Інформаційне 
право» (у співавт., 2009), «Організацій-
но-методичні основи науково-дослідної 
роботи вищого навчального закладу 
системи МВС України» (у співавт., 
2014), «Програмне забезпечення розви-
тку науково-технічної політики в Укра-
їні» (у співавт., 2014).

Він є членом спеціалізованої вченої 
ради по присудженню ступеня доктора 
і кандидата наук в Академії внутрішніх 
справ та Інституті законодавства ВР 
України. Консультант Комітету Верхов-
ної Ради України з питань інформатиза-

ції, член Консультативної ради з питань 
інформатизації при Верховній Раді 
України, науковий консультант Міжві-
домчого науково-дослідного центру 
з проблем боротьби з організованою 
злочинністю, член Науково-консульта-
тивної ради Національної експертної 
комісії України з питань захисту сус-
пільної моралі, член Наукової ради 
з проблем «Кібернетика» Національної 
академії наук України, член редколегії 
наукового фахового журналу «Правове, 
нормативне та метрологічне забезпе-
чення системи захисту інформації 
в Україні», голова редакційної колегії 
наукового фахового журналу «Правова 
інформатика», член редколегії журналу 
«Наукові записки інституту законодав-
ства ВР України».

За плідну наукову і науково-органі-
заційну діяльність М. Я. швеця нагоро-
джено Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України (2005), Почесною 
грамотою Верховної Ради України 
(2005) та рядом інших державних та 
відомчих нагород.

Президія Національної академії пра-
вових наук України та редколегія «Ві-
сника Національної академії правових 
наук України» щиро вітають вельмиша-
новного миколу яковича швеця зі 
славним ювілеєм і бажають йому по-
дальших творчих успіхів, здоров’я та 
благополуччя.
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ВИМОГИ
щодо оформлення наукових статей,  

які публікуються в збірнику наукових праць
«ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ  

ПРАВОВИх НАУК УКРАЇНИ»
Наукові статті повинні відповідати постанові президії Вищої атестаційної комісії 

України № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, вне-
сених до переліків ВАК України».

Загальні вимоги до структури наукових статей:
1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття.

3. Формування цілей статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших наукових розвідок у цьо-

му напрямі.

Вимоги до оформлення тексту наукових статей:
1. Загальний обсяг публікації (назва статті, відомості про автора, текст статті, вико-

ристані матеріали, анотації, ключові слова) не повинен перевищувати 14 сторінок 
(кегль 14, інтервал 1,5, текст Times New Roman, параметри сторінки: розмір паперу – 
книжковий; поля: верхнє, нижнє, праве – 2 см; ліве – 2,5 см).

2. У верхньому правому куті титульної сторінки – ім’я та прізвище автора (співавторів), 
посада та місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, членство в Академії (за 
наявності).

3. Нижче – УДК статті.
4. Нижче – назва публікації з вирівнюванням по центру сторінки та виділенням жир-

ним шрифтом.
5. Посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках із зазначен-

ням номера джерела та конкретних сторінок, напр. [1, с. 14], а самі назви джерел – 
в кінці статті в порядку згадування у тексті (розділ «Список використаних джерел»). 
Кількість джерел у використаних матеріалах не повинна перевищувати 15.

6. До статті потрібно додавати анотації українською, російською (2–4 речення) і роз-
ширену англійською (3000 тис. знаків) мовами та ключові слова (4–8 слів). Анотація 
українською мовою розміщується перед текстом статті, російською та англійською – 
після списку використаних джерел. Анотації мають містити також прізвище та ім’я 
автора, назву статті. При цьому анотація англійською мовою повинна містити: по-
становку проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мету дослідження, 
основну частину, висновки та перспективи розвитку.
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Вимоги щодо подання матеріалів до редакції:
1. Роздрукований примірник наукової статті (підписаний у кінці автором із позначкою 

про дату її надходження до редакції).
2. Електронний варіант статті.
3. Довідку про автора (співавторів) із зазначенням – ПІБ, посади та місця роботи, на-

укового ступеня, вченого звання та членства в Академії (за наявності), контактний 
номер телефону (мобільний, робочий), розділ збірника, у якому доцільніше роз-
містити статтю.

4. Якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається рецензія кандидата чи 
доктора наук відповідної спеціальності та витяг із протоколу засідання відповідної 
кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку.

5. Фото автора (авторів портретного варіанта) у форматі JPeG.
Для зручності авторів рекомендуємо як зразок оформлення розглянути вже опубліко-

вані статті у збірнику наукових праць «Вісник Національної академії правових наук 
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