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Розділ 1

ТЕ ОРІЯ ДЕР ЖА ВИ І ПРА ВА

УДК 340.1

Н. М. ОНІЩЕН КО

ДО ПИ ТАН НЯ ПРО КО МУНІКА ТИВНІ 

ВЛАС ТИ ВОСТІ ПРА ВА: СУ ЧАСНІ РЕ АЛІЇ

Ко муніка тивні влас ти вості на ле жать ба гать ом інсти ту там,
які мож на віднес ти до за галь но людсь ких ціннос тей: дер жаві, куль -
турі, мо ралі як яви щам соціаль ної дійсності. І про по но ва ний публі -
кації за до по мо гою істо рич но го і функціональ но го підходів ви світ лені
при ро да, сутність, по тенційні мож ли вості ко муніка тив ної скла -
до вої пра ва.

Ок ре мий век тор вив чен ня скла дає аналіз ко муніка тив но го пра -
во во го впли ву на пра вомірну, особ ли во-соціаль но ак тив ну по ведінку.

Клю чові сло ва: пра во, функція, ко мунікація, влас ти вості пра -
ва, істо рич ний підхід, функціональ ний підхід, пра вомірна по ведінка,
соціаль но ак тив на по ведінка.

Они щен ко Н.Н. К воп ро су о ком му ни ка тив ных свой ствах

пра ва: сов ре мен ные ре а лии

Ком му ни ка тив ные свой ства при над ле жат мно гим инс ти ту -
там, ко то рые мож но от нес ти к об ще че ло ве чес ким цен нос тям:
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ся в істо рич ну рет рос пек ти ву. Ще в За кон ни ку Хам му раппі (18 ст.
до н.е.), що яв ляв со бою чор ний ба заль то вий стовп вис тав ле ний на
площі, заз на ча ло ся, що приз на чен ня пра ва в то му, щоб «сильні» не
об ра жа ли «слаб шо го»1.

Для тих, хто був поз бав ле ний мож ли вості чи та ти текс ти За кон ни -
ка, біля нь о го ціло до бо во їх дек ла му вав спеціаль ний оповісник —
своєрідний ко муніка тор. Про де мо н страцію де мок ра тич но го роз вит -
ку пра ва свідчить та кож нор ма За кон ни ка Еш нун ни (20 ст. до н.е.),
яка вста но ви ла мінімаль ну місяч ну за робітну пла ту, — приб лиз но
50 г. срібла2. Цікаві прик ладні ха рак те рис ти ки ви ще заз на че но го
мож на віднай ти в праві Ста ро давньої Греції. 

Се ред де мок ра тич них нас та нов афінсь ко го пра ва: обов’яз ко ва
ро тація по са до вих осіб, не мож ливість обійма ти од но час но дві
й біль ше по сад, обов’яз ко ва фінан со ва підзвітність по са довців то що.
Ще один про яв де мок ра тиз му пра ва Ста ро давньої Греції, пов’яза ний
із зап ро вад жен ням інсти ту ту за хис ників (ло гог рафів)*. Пред став -
ни ки ло гог рафії, вив ча ю чи пси хо логічні особ ли вості підза хис но го
і, зас то со ву ю чи знан ня пра ва, пи са ли про мо ви, які ви ко рис то ву ва -
ли підза хисні в суді. Ціка ва прик лад на де мо н страція де мок ра тич но -
го роз вит ку за сад ви бор чо го про це су одер жує в Афінах наз ву —
ост ракізм або го ло су ван ня че реп ка ми (відповідно біли ми —  «за»,
чор ни ми — «про ти»).

Се ред прик ладів де мок ра тич них за сад у роз вит ку римсь ко го
пра ва хотіло ся б зга да ти про відміну оп ла ти за бор го ва нос тей своєю
«кров’ю та плот тю»; відшко ду ван ня бор гу з 321 р. до н.е. здійсню -
ва ло ся вик люч но май ном борж ни ка.

Ще од ним ета пом на шля ху де мок ра тич но го роз вит ку пра ва
мож на вва жа ти йо го демістифікацію. Пра во пос ту по во з пло щи ни
«не бес но го» пе ре хо дить у пло щи ну «людсь ко го»: та ким чи ном по -
си люєть ся йо го ко муніка тив на по тенція. Пос ту по во при пи ня ють -
ся про це си про ти «вин них» тва рин, «трав не вих» жуків, не жи вих
пред метів.
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госу да р ству, куль ту ре, мо ра ли как яв ле ния со ци аль ной действи -
тель нос ти. И пред ла га е мый пуб ли ка ции с по мощью ис то ри чес ко го
и функ ци о наль но го под хо дов ос ве ще ны при ро да, сущ ность, по тен -
ци аль ные воз мож нос ти ком му ни ка тив ной сос тав ля ю щей пра ва.

От дель ный век тор изу че ния сос тав ля ет ана лиз ком му ни ка тив -
но го пра во во го воз дей ствия на пра во мер ное, осо бен но Со ци аль но
ак тив ное по ве де ние.

Клю че вые сло ва: пра во, функ ция, ком му ни ка ция, свой ства пра -
ва, ис то ри чес кий под ход, функ ци о наль ный под ход, пра во мер ное по -
ве де ние, со ци аль но ак тив ное по ве де ние.

Onishchenko Natalia. On the issue of property rights of commu-

nication: contemporary realities

Communicative properties owned by many institutions, which can
be attributed to the universal values: the state, culture, morality, law, as
the phenomena of social reality. In this publication we used two ap-
proaches (historical, theoretical and functional) to illuminate the nature,
essence and potential of communicative component of law.

Key words: law, function, communication, property rights, the his-
torical approach, theoretical-functional approach, good behavior, so-
cially active behavior.

Слід заз на чи ти, що до ко муніка тив но го інстру мен тарію на ле жать
загаль но людські цінності, при та манні людству в ціло му. Це інсти ту -
ти дер жа ви, пра ва, мо ралі, куль ту ри, соціаль но ак тив ної по ведінки.

От же, ро зуміючи важ ливість заз на че ної проб ле ма ти ки, хо че мо
зо се ре ди ти ува гу на ко муніка тивній функції пра ва як яви ща соціаль -
ної дійсності. Не бу де пе ребіль шен ням заз на чи ти, що ко муніка тивні
еле мен ти суспільства з давніх-да вен відомі соціокуль ту рам в різних
прос то ро во-ча со вих ко ор ди на тах. Нам ви даєть ся, що історія роз вит -
ку ко муніка тив них за сад не вип рав да но за ли ше на по за ува гою су -
час них дослідників.

Зу пи ни мо ся на прик лад но му, ілюст ра тив но му аналізі, пов’яза -
но му з прос то ро во-тем по раль ни ми ха рак те рис ти ка ми. Заг ли би мо -
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нор ма тивність бут тя, суспіль них відно син, яка ви яв ляєть ся як пов -
то рю ваність, сте ре о типність, унор мо ваність, як пот ре ба охо пи ти за -
галь ним пра ви лом, за галь ною схе мою по ведінку лю дей, що має різні
конк ретні фор ми про я ву (мо раль ну, релігійну, пра во ву то що). Біль -
ше то го, во ни самі — яск ра вий про яв пот ре би унор мо ва ності, упо -
ряд ку ван ня як бе зу мов ної не обхідності суспіль но го жит тя. Втім,
нор ма тивність суспіль них відно син про яв ляєть ся як за галь на, за ко -
номірна, не обхідна фор ма бут тя. Пра во ва нор ма тивність — це спе -
цифічне яви ще, соціаль но зна чу ща, ак ту аль на і має сенс ли ше
остіль ки, оскіль ки во на в прин ципі є різно манітною в своєму мож -
ли во му, прак тич но му, конк рет но істо рич но му про яві. Інши ми сло -
ва ми, зміст пра во вої нор ма тив ності об’єктив но зу мов ле ний ли ше
в найбільш за гальній формі, в рам ках якої мож ливі і не ми нучі різно -
манітність і різно маніття конк рет них про явів. Як нам ви даєть ся,
цілком зро зуміло, що будь-яка конк рет на пра во ва сис те ма не мо же
відоб ра жа ти і не ви ра жає всі по тенційно мож ливі ви ра зи об’єктив -
ної нор ма тив ності, а це — проб ле ма ти ка ко мунікацій в праві. 

Спро буємо розг ля ну ти де які пи тан ня, пов’язані з ко муніка тив -
ни ми по тенціями ка те горії «пра во».

Юри дич на на у ка звер ну ла ува гу на соціаль не приз на чен ня пра -
ва і, відповідно, на йо го соціальні функції ще на по чат ку ХХ сто -
ліття. Влас не проб ле ма функцій пра ва спер шу ви ник ла як проб ле ма
функцій соціаль них.

Відо мий фран цузь кий юрист Ле он Дю ги 1901 ро ку ви дав книж -
ку «Дер жа ва, об’єктив не пра во і по зи тив ний за кон», в якій заз на -
чав, що пра во, ма ю чи суспіль ну при ро ду, ви ко нує певні соціальні
функції. 1905 ро ку Карл Рен нер в Австрії ви дає ро бо ту «Пра вові
інсти ту ти при ват но го пра ва і їх соціальні функції», в якій до во дить
на явність у пра ва при ват ної влас ності ба гать ох соціаль них функцій,
зок ре ма еко номічної, ор ганізаційної, ви роб ни чої, роз поділь чої то що.

1907 ро ку в Росії ви хо дить книж ка од но го з фун да торів пси хо -
ло гічної шко ли пра ва, про фе со ра Л. Пет ра жиць ко го, «Те орія пра ва
і дер жа ви — у зв’яз ку з те орією мо ралі», в якій обґрун то ву ва ла ся на -
явність у праві двох соціаль них функцій: роз по ряд чої і ор ганізаційної.

Серія Юридичні науки 7

Мож на бу ло б про дов жи ти аналізу ва ти прос то ро-ча сові виміри
демок ра ти зації пра ва, про те нам здаєть ся, що в рам ках ць о го вик ла -
ду важ ливішим бу де не стіль ки і не тіль ки ре тель ний хро но логічний
аналіз, скіль ки са ме де мо н страція су куп ності спо собів вив чен ня як
про це су де мок ра ти зації пра ва, так і йо го при ро ди, змісту, сут ності
та ко муніка тив ної здат ності.

З роз вит ком і зміцнен ням де мок ра тич них інсти тутів пра во, що
їх віддзер ка лю ва ло, на бу ва ло все біль шої якості та фор маль ної виз -
на че ності, а от же, стабільніших пра во вих форм сво го ви ра зу. Від
архаїчних норм, зви чаєво го пра во во го ре гу лю ван ня до нор ма тив но-
пра во вих взірців ре гу лю ван ня суспіль них відно син. Історія нор ма -
тив но-пра во во го ак та, зок ре ма пра во во го за ко ну, як яви ща пра во вої
дійсності, з упев неністю мож на розг ля да ти як історію де мок ра тич -
но го пра ва.

Ціка вим підхо дом до заз на че но го розг ля ду мож на вва жа ти та -
кож «на си ченість» пра во вої тка ни ни спо чат ку про го ло ше ни ми,
а зго дом за без пе че ни ми, га ран то ва ни ми пра ва ми, сво бо да ми та за -
кон ни ми інте ре са ми суб’єктів пев но го де мо су. Історія де мок ра ти -
зації пра ва — це історія бо роть би за певні пра ва. По чи на ю чи з вчень
ста ро давніх мис ли телів (Пла то на, Арісто те ля, Полібія та ін.) і до на -
ших часів філо со фи, соціоло ги, політи ки, пра воз навці на ма га ли ся
осяг ну ти сутність, проб ле ми ре алізації та за хис ту прав лю ди ни,
окрес ли ти її істо ричні межі та су часні па ра мет ри, а от же, мож ли -
вості служіння пра ва лю дині та суспільству, ви ко рис то ву ю чи свій
ба га тий, в т.ч. ко муніка тив ний ар се нал.

Не вда ю чись до хрес то матійно го пе реліку істо ри ко-пра во вих
до ку ментів (дек ла рацій, біллів, хартій, маніфестів), хо че мо заз на чи -
ти, що їх об’єдну ють спільні ри си що до за хис ту прав і сво бод, а от -
же — спіль ний де мок ра тич ний пра во вий роз ви ток, що об’єднує
ок ре мих індивідів та соціуми за га лом. Про яв пра ва, пра во во го змісту,
або, інши ми сло ва ми, пра во вої нор ма тив ності, і по тенційно, і фак -
тич но є варіатив ни ми, різно манітни ми за своїм мож ли вим змістом
і, відповідно, за мож ли ви ми соціаль ни ми наслідка ми. Так, пра во -
свідомість і юри дичні нор ми не мо жуть не відоб ра жа ти об’єктив ну
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алізації прав гро ма дян і нор маль но го існу ван ня гро ма дянсь ко го
суспільства в ціло му. Пра во вис ту пає, на сам пе ред, як сис те ма від -
тво рен ня за галь них умов існу ван ня суспільства, йо го стабіль ності,
впо ряд ко ва ності та ко муніка тив ної здат ності4. Існує ба га то форм,
спо собів впли ву пра ва на суспільні відно си ни. До них на ле жить
і реалізація пра во вих прин ципів, нас та нов, за бо рон, при писів і норм
у суспіль но му житті, діяль ності дер жа ви, її ор ганів, гро мадсь ких
об’єднань і ок ре мих гро ма дян.

Для ха рак те рис ти ки, по яс нен ня і прог но зу ван ня діяльнісно го
аспек ту пра ва ви ко рис то ву ють по нят тя «функція» (від лат. functio —
здійснен ня, ви ко нан ня). Во но оз на чає нап рям, пред мет і зміст діяль -
ності. Са ме у функціях пра ва, в т.ч. у ко муніка тивній, ре алізу ють ся
пот ре би суспіль но го роз вит ку, яким на да ють нор ма тив но го ви ра -
жен ня в пра во вих нор мах.

По нят тя «функція» у дослідженні пра ва дає змо гу ос мис ли ти
її ди наміку, діяльнісний ха рак тер. Са ме ди наміка відоб ра жає ті
про це си, які ха рак те ри зу ють цілесп ря мо ваність і ефек тивність
пра во вої сис те ми (пра вот ворчість, пра во ре алізацію, пра во ве мис -
лен ня).

Функції пра ва ви ра жа ють йо го сутність, нап рям впли ву на су -
спільні відно си ни, пот ре ба у здійсненні яких зу мов ле на існу ван ням
пра ва як соціаль но го яви ща. Функція ви ра жає най суттєвіші ри си
пра во вої сис те ми і спря мо ва на на ви ко нан ня го лов них зав дань на
ць о му етапі роз вит ку. Во на яв ляє со бою заз ви чай нап рям ак тив но -
го впли ву пра во вої сис те ми, що впо ряд ко вує пев ний вид суспіль них
відно син. То му од на з най важ ливіших оз нак функцій пра ва — їх ди -
намізм. З ос таннім пов’яза на постійність як не обхідна оз на ка, що
ха рак те ри зує стабільність, без пе рервність, три ва лий строк дії5.

Зап ро по но ва ний функціональ ний підхід до досліджен ня ко -
муніка тив ної функції пра ва знач ною мірою сприяє розв’язан ню
пізна валь них і прак тич них зав дань у дер жав но-пра вовій сфері. Йо го
сутність по ля гає у ви яв ленні ціль о вих за сад у фор му ванні функцій
пра ва. При ць о му ме та — це при чи на, яка фор мує за со би ре алізації
сис те ми функцій.
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Інший відо мий російсь кий юрист М. Кор ку нов заз на чав, що
пра во ви ко нує го лов ну роз поділь чу функцію, оскіль ки в суспільстві
жи вуть і діють осо би з різни ми пот ре ба ми і ба жан ня ми, уре гу лю ва -
ти які мож ли во ли ше за со ба ми роз ме жу ван ня їх пра вом.

Відо мо, що соціаль не приз на чен ня пра ва виз на чаєть ся за ко -
номірнос тя ми суспіль но го роз вит ку, во но є їх «про дов жен ням», що,
влас не, ви ра же но в юри дичній формі. Ви хо дя чи із за ко номірнос тей,
внутрішніх при чин роз вит ку суспільства, фор му лю ють ся пра вові
по ло жен ня, що закріплю ють певні відно си ни та охо ро ня ють цінності,
які в пев ний істо рич ний мо мент най важ ливіші та най не обхідніші3.

Уре гуль о ваність суспіль них відно син, їх закріплен ня і охо ро на —
най важ ливіше соціаль не зав дан ня і приз на чен ня пра ва. Ре алізація
са ме цієї функції, вирішен ня цих важ ли вих зав дань за без пе чує
різно манітним (до сить су пе реч ли вим) соціаль ним відно си нам не -
обхідну стабільність, ство рює умо ви для успішно го прог ре сив но го
роз вит ку осо би, дер жа ви і суспільства.

Соціальні функції — це спе цифічний ра курс пра ва, де ре гу ля -
тив на і охо рон на функції «поєдну ють ся» у відок рем леній якісно од -
норідній сфері соціаль них відно син, еко номіці, політиці, іде о логії.

На у ко ве досліджен ня пра ва пе ред ба чає вив чен ня не тіль ки йо го
ста ти ки, а й ди наміки, то го, як во но функціонує, змінюєть ся, як ви -
ко нує своє соціаль не приз на чен ня. Зро зуміло, що виділен ня ста тич них
чи ди намічних ком по нентів пра ва має су то те о ре тич ний ха рак тер,
ад же во ни пе ре бу ва ють у тісно му взаємозв’яз ку і відок  рем ле но, без
взаємодії втра ча ють свої якісні ха рак те рис ти ки.

Функціону ван ня пра ва за ле жить від усієї су куп ності суспіль них
відно син, еко номічних, політич них, соціаль них і ду хов них фак торів.
Термін «функціону ван ня пра ва» відоб ра жає йо го дію в соціаль ній
сис темі. Да ти функціональ ну ха рак те рис ти ку пра ва оз на чає вста но -
ви ти й опи са ти спо со би йо го дії, шля хи і фор ми впли ву на суспільні
відно си ни. Стабільність, ди намізм і сис темність суспіль них відно -
син — не обхідні умо ви прог ре су суспільства.

Соціаль не приз на чен ня пра ва по ля гає в уре гу лю ванні, упо ряд -
ку ванні суспіль них відно син, ство ренні не обхідних умов для ре -
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зі своїми су то юри дич ни ми зав дан ня ми, на бу ва ю чи та кож інфор -
маційної якості. В ць о му зна хо дить про яв йо го соціаль на при ро да,
здатність впли ва ти на во лю, свідомість і психіку лю ди ни, ре алізу -
ва ти ся че рез сприй нят тя людь ми.

Сь о годні мож на конс та ту ва ти, що світ заз нає роз вит ку ра зом із
спілку ван ням та ко мунікацією, то му не див но, що по нят тя інфор -
маційно го прос то ру є пе ре дусім соціаль но-політич ним, що вби рає
в се бе як те ри торіаль ний, так і космічний фак то ри, а та кож людсь -
кий, оскіль ки суспіль на інфор мація приз на че на в пер шу чер гу для
лю ди ни7.

Ко муніка тив на функція пра ва за без пе чує одер жан ня учас ни ка -
ми пра вовідно син інфор мації про те, яка по зиція дер жа ви що до не -
обхідної, доз во ле ної чи за бо ро не ної по ведінки. Людсь ка по ведінка
яв ляє со бою зовнішню фор му про я ву суб’єктив но го став лен ня з бо -
ку ок ре мих індивідів і соціумів до явищ і подій нав ко лишнь о го світу.
В ході соціаль но го роз вит ку суспільства ви ни кає склад на сис те ма
пра вил — соціаль них норм, в яких закріплю ють ся варіан ти «мож -
ли во го», «на леж но го» і «за бо ро не но го». Пра во як сис те ма за галь но
зна чу щих, за галь но обов’яз ко вих пра вил по ведінки має на меті:

— впо ряд ку ван ня по ведінко вих актів, виз на них соціаль но ко -
рис ни ми (не шкідли ви ми);

— про тидію соціаль но шкідли вим і соціаль но не без печ ним
вчин кам;

— здійснен ня за ходів юри дич ної відповідаль ності, пе ред ба че -
ної за вчи нен ня про тип рав них дій. 

Та ким чи ном, що до соціаль ної по ведінки, пра во вис ту пає як
масш таб, що виз на чає межі індивіду аль ної та ко лек тив ної волі, а та -
кож інстру мент соціаль но-пра во вої ко мунікації — «пе рек ла ду
інфор ма тив но го пра во во го впли ву на свідомість лю ди ни в ре зуль -
та тив ний санкціоно ва ний вплив на по ведінку». 

За до по мо гою пра ва здійснюєть ся мо де лю ван ня ти по вих стан -
дартів пра вомірної і про тип рав ної по ведінки. У свою чер гу по ве дін ка
що до пра ва вис ту пає як соціаль не се ре до ви ще, об’єктив ний роз ви -
ток яко го зу мов лює не обхідність вдос ко на лен ня пра во вої сис те ми,
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Наш нав ко лишній світ, пізнає не тіль ки на у ко вець, а й пись мен -
ник, скульп тор, за ко но да вець. Ос танній відоб ра жає ре зуль та ти сво -
го пізнан ня в пра во вих нор мах, в яких зак ла де на пев на інфор мація
про жит тя. Певні за ко но давчі до ку мен ти мо жуть на да ва ти відо мості
про дер жа ву не менші, ніж ок ремі на у кові трак та ти. Нап рик лад,
в Конс ти туції Ук раїни ска за но, що Ук раїна є су ве рен ною і не за леж -
ною, де мок ра тич ною, соціаль ною, пра во вою дер жа вою (ст. 1); Лю -
ди на, її жит тя і здо ров’я, честь і гідність, не до тор каність і без пе ка
виз на ють в Ук раїні най ви щою соціаль ною цінністю (ст. 3). Та ку
інфор мацію мо же на да ти тіль ки Конс ти туція дер жа ви. 

Дійсно пра во вби рає в се бе, а потім ви дає ве ли чез ну інфор ма -
цію про різнобічні яви ща гро ма дянсь ко го жит тя, оскіль ки в нь о му
містить ся ве ли чез на кількість на у ко вих дефініцій, юри дич них фор -
мул, істо рич них і життєвих відміннос тей, політич них і пра во вих
оцінок, юри дич них ре ко мен дацій, за бо рон, доз волів то що.

Зав дя ки пра во вим ак там лю ди знайом лять ся зі струк ту рою ор -
ганів вла ди і уп равління; з тим, що пра вомірно, що за бо ро не но то -
що. От же пра во — це, крім усь о го, і один з важ ливіших за собів
соціаль ної інфор мації, який ви ко рис то вує дер жа ва. До то го ж ця
інфор мація роз ра хо ва на не тіль ки на па сив ну по ведінку суб’єктів
пра ва, во на пе ред ба чає і соціаль но ак тив ну по ведінку, при во дить до
до сяг нен ня по зи тив но го ре зуль та ту, за до во лен ня інте ресів учас -
ників пра вовідно син (лю ди ни, гро ма дянсь ко го суспільства, пев них
соціумів).

Крім то го, пра во ва інфор мація — це влад на інфор мація, за її до -
по мо гою ви ра жаєть ся (і відповідно фор му люєть ся) пев ний світог -
ляд. Інфор маційна здатність пра ва — це один із суттєвих фак торів,
що доз во ляє віднес ти йо го до еле ментів ду хов ної куль ту ри
суспільства6 [3, с. 50–51]. Не вик ли кає сумніву, що пра во, пе ре дусім,
ви ни кає не як «інфор ма тор», а як ре гу ля тор суспіль них відно син.
У дер жа ви і гро ма дянсь ко го суспільства до сить ка налів за со ба ми
яких відбу ваєть ся інфор му ван ня суб’єктів пра ва. Про те пра во, як
ре гу ля тор суспіль них відно син од но час но ви ко нує роль інфор ма то -
ра їх суб’єктів. От же, пра во ви ко нує інфор маційну функцію по ряд
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О. Л. ЛЬ ВО ВА

ДІАЛОГ ДЕР ЖА ВИ І СУСПІЛЬСТВА ЯК ОДИН

ІЗ ГО ЛОВ НИХ НАП РЯМІВ УТ ВЕ РД ЖЕН НЯ

ПРАВ І СВО БОД ЛЮ ДИ НИ 

Здійсне но аналіз де я ких проб лем них ас пектів що до ефек тив ної
взаємодії дер жа ви і суспільства в про цесі вирішен ня най важ ли ві ших
пи тань суспіль но го і дер жав но го жит тя. Вітчиз ня на прак ти ка свід -
чить про суттєві про га ли ни у за ко но давстві що до за з на че но го пи тан -
ня. На го ло шуєть ся на ролі на род них об го во рень та пар ла ме нтсь ких
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соціологічно го кри терію ефек тив ності — не ефек тив ності пра во вих
за собів, тех но логій і ко мунікацій, що зас то со ву ють ся.

Соціаль на життєдіяльність індивіду умів ор ганічно пов’яза на
з одер жан ням, сприй нят тям, зас воєнням і ви ко рис тан ням пев ної
інфор мації. Пра во ва інфор мація — один з різно видів соціаль ної
інфор мації. За до по мо гою юри дич них норм дер жа ва сповіщає учас -
ників суспіль них відно син про по зицію дер жа ви що до не обхідної,
доз во ле ної або за бо ро не ної по ведінки.

На певній стадії роз вит ку інфор ма ти зації фор муєть ся гло баль -
на інфор маційна сис те ма роз ви ток якої при ве де до інфор маційно го
об’єднан ня людства в єди ний соціум. Заз ви чай виділя ють три ви ди
цілей ко мунікації: пізна вальні (на бут тя та по ши рен ня но вих знань
і умінь, цир ку ляція інфор мації); спо ну кальні (сти му лю ван ня інших
лю дей до пев них дій або от ри ман ня та ких сти мулів від інших); експ -
ре сивні (ви ра жен ня або от ри ман ня пев них пе ре жи вань, емоцій)8.

Інфор мація як од на із фун да мен таль них за сад, на яких бу дуєть -
ся нав ко лишній світ у найрізно манітніших фор мах стає пред ме том
та про дук том інте лек ту аль ної праці ве ли кої кіль кості лю дей. У су -
часній літе ра турі підкрес люєть ся, що са ма лю ди на для збе ре жен ня
ста ту су «лю ди ни ро зум ної» має пра во на бу ва ти ста ту су «лю ди ни
інфор маційної». При ць о му роз ви ток і ос воєння інфор маційно-ко -
мунікаційних тех но логій на бу ли зна чен ня дієвих чин ників осо бис -
то го суспіль но го та дер жав но го роз вит ку. В та кий спосіб, дійсно
мож на го во ри ти про ко муніка тивні по тенції пра ва та обмін не -
обхідни ми стан дар та ми, що вста нов лені пра вом, між гро ма дянсь -
ким суспільством, дер жа вою та лю ди ною9.
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постійни ми політич ни ми кри за ми, відсутністю прав ля чо го цент ру
та підтрим ки з бо ку на се лен ня. Все це зву жує мож ли вості дер жа ви
у розв’язанні конфліктних си ту ацій на її те ри торії, зу мов лює різку
зміну нерішу чості у прий нятті рішень надмірною жорс токістю та
безвідповідальністю що до влас но го на се ле ня1. 

Б. Кістяківсь кий пи сав, що у пра вовій дер жаві вла да має бу ти
ор ганізо ва на так, щоб во на не при ду шу ва ла осо бу; у ній як конк рет -
на осо ба, так і су купність осіб — на род, ма ють бу ти не ли ше об’єктом
вла ди, а й суб’єктом її2. Є. Євгра фо ва, досліджу ю чи пи тан ня пра ва
і дер жав ної волі, підкрес лює те зу про те, що дер жа ва — це не зовсім
цент ралізо ва на ієрархія та апа рат уп равління і при му су, оскіль ки,
крім ос танніх, є на род — фун да тор дер жа ви і пер вин не дже ре ло дер -
жав ної вла ди. У праві, що виз наєть ся дер жав ною вла дою, має бу ти
про яв ле на во ля усь о го на ро ду, гро ма дян, яка є усвідом ле ною і спря -
мо ва на на ре алізацію на леж них їм невідчу жу ва них прав і до сяг нен -
ня пос тав ле ної ме ти.

Про те сфор мо ва на во ля на ро ду, яка є ре аль ною, але не «зве де -
на в за кон», тоб то не об’єкти во ва на ззовні, не є дер жав ною, то му не
мо же сприй ма ти ся як пра во. Або, нав па ки, та ка дер жав на во ля не
збігаєть ся із во лею на ро ду або су пе ре чить їй, що, до речі, нерідко
мож на спос теріга ти в ух ва ле них пар ла мен том за ко нах, юри дич них
ак тах ви ко нав чої вла ди і ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня. То му
да ле ко не завж ди за ко ни є ви ра жен ням за галь ної волі на ро ду, інак -
ше в суспільстві не бу ло б соціаль них та інших про тестів про ти ви -
ко нан ня тих чи інших за конів, не би не за до во лен ня про ве ден ням
де я ких ре форм у соціальній сфері, зок ре ма, вста нов лен ня но вих за -
сад і прин ципів пенсійно го за без пе чен ня; вста нов лен ня но вих або
підви щен ня розміру спла чу ва них по датків, інших пла тежів у еко -
номічній і соціаль но-куль турній сфе рах то що3.

Діалог суспільства і дер жа ви має відбу ва ти ся на за са дах глас -
ності і публічності. Так, С. Боб ров ник, вив ча ю чи проб ле ми комп -
ромісу і конфлікту в сис темі соціаль них інсти тутів, на го ло шує, що
у ме жах де мок ра тич но го суспільства існує праг нен ня суб’єктів роз -
г ля да ти конфлікти у ході відкри тих дис кусій, що на дає мож ливість
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слу хань як мостів для діало гу суспільства і дер жа ви, а та кож виз -
на ча ють ся їх по зи тивні та не га тивні мо мен ти.

Клю чові сло ва: дер жа ва, осо ба, на родні об го во рен ня, пар ла -
ментські слу хан ня, пра ва лю ди ни, суспільство. 

Ль во ва Е. Л. Ди а лог го су да р ства и об ще ст ва как од но из

глав ных нап рав ле ний в ут ве рж де нии прав и сво бод че ло ве ка

Осу ще с твлен ана лиз не ко то рых проб лем ных ас пек тов от но си -
тель но эф фек тив но го вза и мо дей ствия го су да р ства и об ще ст ва
в про цес се ре ше ния важ ней ших воп ро сов об ще ст вен ной и го су да р -
ствен ной жиз ни. Оте че ст вен ная прак ти ка сви де тель ству ет о су -
ще ст вен ных про бе лах в за ко но да тель стве по ука зан но му воп ро су.
От ме ча ет ся роль на род ных об суж де ний и пар ла ме н тских слу ша -
ний как мос тов для ди а ло га об ще ст ва и го су да р ства, а так же оп -
ре де ля ют ся их по ло жи тель ные и не га тив ные мо мен ты.

Клю че вые сло ва: го су да р ство, лич ность, на род ные об суж де -
ния, пар ла ме н тские слу ша ния, пра ва че ло ве ка, об ще ст во.

Lvova Оlena. The dialogue between the state and society as one

of the main directions in the assertion of rights and freedoms

In the article analysis of some problematic aspects regarding effec-
tive interaction between government and society in addressing critical
issues of public and state life. Domestic practice shows significant gaps
in the legislation on this question. Notes the role of national debate and
parliamentary hearings as bridges for dialogue between society and the
state, and identifies their positive and negative points.

Key words: state, identity, popular discussions, hearings, human
rights, society.

На сь о годні Ук раїна все ще пе ре бу ває на стадії політич но го
і еко номічно го ста нов лен ня. Це приз во дить до то го, що дер жа ва має
віднос но об ме жені мож ли вості для конт ро лю за суспіль ною дум -
кою та відповідни ми соціаль ни ми про це са ми. Во на не мо же ви я ви -
ти чітку національ ну по зицію у прий нятті рішень, що зу мов ле но
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пах: вер хо ве н ства пра ва та за кон ності; відкри тості, про зо рості та
публічності; пре зумпції не ви ну ва тості; індивіду аль ної відповідаль -
ності; га ран ту ван ня пра ва на за хист.

Люст рація до сить час то є про це ду рою, не обхідною для до сяг -
нен ня пев ним політич ним ре жи мом суспіль но го виз нан ня, а в по -
даль шо му обґрун ту ван ня прий нят тя ним (ре жи мом) відповідних
політич них рішень, про ве ден ня кад ро вих змін у струк ту рах вла ди.
От же, ук раїнсь ке суспільство ви я ви ло свою ор ганізо ваність і спро -
можність впли ва ти зміст за ко нот вор чої діяль ності дер жа ви.

Та кож ре зуль та том ефек тив но го кон сен су су суспільства і дер -
жа ви слід вва жа ти прий ня тий 11 бе рез ня 2014 р. За ко ну Ук раїни
«Про віднов лен ня довіри до су до вої вла ди в Ук раїні»6, який виз на -
чає пра вові та ор ганізаційні за са ди про ве ден ня спеціаль ної пе ре вір ки
суддів судів за галь ної юрис дикції як тим ча со во го, по си ле но го за хо ду
з ви ко рис тан ням існу ю чих про це дур розг ля ду пи тань про при  тяг -
нен ня суддів за галь ної юрис дикції до дис циплінар ної відпові даль -
ності і звіль нен ня з по са ди, у зв’яз ку з по ру шен ням при ся ги з ме тою
підви щен ня ав то ри те ту су до вої вла ди Ук раїни та довіри гро ма дян
до су до вої гілки вла ди, віднов лен ня за кон ності і спра вед ли вості.

Вка зані прик ла ди до во дять, що дер жа ва і суспільство по чи на -
ють ру ха ти ся в од но му нап рямі, дер жа ва стає чут ливішою до пот реб
сво го на ро ду, рівень політич ної та пра во вої свідо мості гро ма дян
знач но зріс, за галь но-суспільні іде а ли та цінності де-фак то зміщу -
ють ся з інте ресів дер жа ви до інте ресів суспільства і ок ре мо го гро -
ма дя ни на, зок ре ма.

Відповідно до євро пейсь ких стан дартів, мак си маль но наб ли же -
ним до іде аль но го є та ке суспільство, в яко му ство рені на лежні умо ви,
що ма ють за без пе чи ти усім гро ма дя нам рівні стар тові мож ли вості
для роз вит ку й зас то су ван ня їх по тенційних здібнос тей, до сяг нен -
ня суб’єктив но при ваб ли вих і вод но час соціаль но зна чу щих цілей
як умо ви ре алізації най го ловнішої соціаль но-пси хо логічної пот ре -
би осо бис тості — пот ре би в са мо виз на ченні та са мо ст ве рд женні.
Політич на, мо раль на та суспіль на без пе ка й сво бо да кож ної лю ди -
ни — важ ли вий еле мент євро пейсь ких ціннос тей7.
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апа ра ту дер жа ви порівня ти по зиції конфлікту ю чих сторін і більш
ефек тив но спри я ти до сяг нен ню між ни ми комп ромісу. У свою чер -
гу у ме жах не де мок ра тич них дер жав діяльність з ре гу лю ван ня
конфліктів має, як пра ви ло, нег лас ний ха рак тер. Інши ми сло ва ми,
діяльність дер жа ви, яка таємно нею здійснюєть ся з ме тою ре гу лю -
ван ня конфлікту, мо же приз во ди ти до упо ряд ку ван ня конфлікту ли -
ше на внутрішнь о му рівні, тоб то конфлікт бу де виріше но між
чле нам пев них дер жав них ор ганів, ок ре мих політич них груп то що.
Що до упо ряд ку ван ня конфлікту на зовнішнь о му рівні (суспільства,
верстви на се лен ня, ок ре мо го гро ма дя ни на), то комп роміс, до сяг ну -
тий на внутрішнь ог ру по во му рівні шля хом ла те нт ної діяль ності й не
впро вад же ний у зовнішні відно си ни, у ба гать ох ви пад ках не мо же
за без пе чи ти зго ду між суб’єкта ми, які є без по се редніми сто ро на ми
конфлікту4.

У су час них умо вах, що скла ли ся в Ук раїні, ак ту аль ності на бу -
ває по туж на здатність на ро ду та суспільства впли ва ти на стве рд жен -
ня де мок ра тич них прин ципів, зок ре ма, на зміцнен ня конс ти туційно
закріпле но го по ло жен ня, відповідно яко го на род є носім су ве реніте -
ту і ос нов ним дже ре лом вла ди (ст. 5 Конс ти туції Ук раїни). Сь о годні
са ме на род довів свою спро можність впли ва ти на дер жав ну вла ду,
на її склад, на політичні рішен ня і т. і. 

Свідчен ням по туж но го впли ву гро мадсь кої по зиції у вкрай ко -
рум по ва но му політи ко-пра во во му се ре до вищі став прий ня тий 16 ве -
рес ня 2014 р. За кон Ук раїни «Про очи щен ня вла ди»5, який став
вик ли ком, зда ва лось би, не по хитній олігархічній сис темі і сприяє
за хис ту та ут ве рд жен ню де мок ра тич них ціннос тей, вер хо ве н ства
пра ва та прав лю ди ни в Ук раїні. 

У ст. 1 За ко ну виз на чаєть ся, що очи щен ня вла ди (люст рація)
здійснюєть ся з ме тою не до пу щен ня до участі в уп равлінні дер жав -
ни ми спра ва ми осіб, які своїми рішен ня ми, діями чи бездіяльністю
здійсню ва ли за хо ди (та/або спри я ли їх здійснен ню), спря мо вані на
узур пацію вла ди Пре зи ден том Ук раїни Вікто ром Яну ко ви чем,
підрив ос нов національ ної без пе ки і обо ро ни Ук раїни або про тип -
рав не по ру шен ня прав і сво бод лю ди ни, і ґрун туєть ся на прин ци -
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і політич но го комп ромісу, раціональ не поєднан ня інте ресів осо би,
суспільства і дер жа ви, ви хо дя чи при ць о му з те зи, що са ме лю ди на,
її пра ва та сво бо ди виз нані най ви щою соціаль ною цінністю9.

Ви хо дя чи з та ких пе ре ко нань нині пос лаб люєть ся тиск що до
проб лем відповідаль ності дер жа ви і осо би, яка тяжіла до надмірних
санкцій що до лю ди ни, і відсут ності чіткої рег ла мен тації відповідаль -
ності дер жа ви та її ор ганів пе ред осо бою та суспільством.

Аналіз вітчиз ня но го за ко но да в ства свідчить про те, що прак -
тич но всі нор ми, які ре гу лю ють пра во вий ста тус лю ди ни, за без пе чені
санкціями. Вод но час, по ло жен ня що до відповідаль ності дер жа ви та
її ор ганів пе ред осо бою час то або відсутні, або ж містять по си лан -
ня на нор му у виг ляді та ко го не конк рет но го фор му лю ван ня, як
«нас тає відповідальність відповідно до за ко но да в ства». При ць о му
та ко го за ко ну, який пе ред ба чав би конк рет ний вид відповідаль ності,
мо же вза галі не існу ва ти. Вітчиз ня не за ко но да в ство пе ре пов не не та -
ки ми «відсил ка ми», які фак тич но по ка зу ють на відсутність відпо ві -
даль ності, у той час як прак ти ка ба гать ох за рубіжних країн свідчить
про ре аль не існу ван ня юри дич ної, політич ної, мо раль ної відпові -
даль ності дер жав ної вла ди пе ред осо бою та суспільством.

Це вка зує на не дос ко налість та про га ли ни у сто сун ках між дер -
жа вою, з однієї сто ро ни, суспільством і осо бою — з іншої, свідчить
про пе ре ва ги дер жа ви та си лу вла ди на про ти ва гу інте ре сам осо би
та суспільства. З ог ля ду на це пот ре бу ють удос ко на лен ня ме ханізмів
конт ро лю вла ди шля хом чітко го функціону ван ня ме ханізму стри му -
вань і про ти ваг, за яко го кож на гілка вла ди спро мож на на за кон них
підста вах конт ро лю ва ти іншу. Зок ре ма, з ог ля ду на євро пейсь кий
досвід ще од ним, чи не най го ловнішим нап ря мом на шля ху до
дієвості інсти ту ту відповідаль ності дер жа ви, її ор ганів чи по са до -
вих осіб пе ред лю ди ною, має бу ти удос ко на лен ня ме ханізму за хис -
ту прав лю ди ни10.

Та кож пот ре бує конс ти туційно го унор му ван ня й діяльність
Упов но ва же но го з прав лю ди ни з тим, щоб після йо го вис новків про
по ру шен ня прав лю ди ни невідво рот но нас та ва ла відповідальність
вин них осіб, здійсню ва ли ся за хо ди ор га на ми, які наділені
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Об’єктив но оціню ючи наслідки то талітар ної спад щи ни ко -
муністич но го ре жи му і перс пек ти ви проєвро пейсь ко го май бутнь о -
го з йо го найк ра щи ми взірця ми, ук раїнські суспільство і дер жа ва
зійшли ся на єди но му іде о логічно му фун да менті, який знай шов своє
юри дич не втілен ня у прий ня то му 9 квітня 2015 р. За коні Ук раїни
«Про за суд жен ня ко муністич но го та націонал-соціалістич но го (на -
ци стсь ко го) то талітар них ре жимів в Ук раїні та за бо ро ну про па ган ди
їх сим воліки»8. Да ний За кон по ка зує кар ди наль ну зміну іде о логічної
па ра диг ми політи ки на шої дер жа ви і спря мо ваність на євро пейські
зраз ки та цінності. Відповідно до ст. 2 да но го За ко ну ко муністич -
ний та націонал-соціалістич ний (на ци стсь кий) то талітарні ре жи ми
1917–1991 рр. в Ук раїні виз на ють ся зло чин ни ми та та ки ми, що про во -
ди ли політи ку дер жав но го те ро ру, яка ха рак те ри зу ва ла ся чис лен ни -
ми по ру шен ня ми прав лю ди ни у формі індивіду аль них та ма со вих
вбивств, страт, смер тей, де пор тацій, ка ту вань, ви ко рис тан ня при му -
со вої праці та інших форм ма со во го фізич но го те ро ру, пе ресліду -
вань з етнічних, національ них, релігійних, політич них, кла со вих,
соціаль них та інших мо тивів, за подіян ня мо раль них та фізич них
страж дань під час ви ко рис тан ня психіатрії у політич них цілях, по -
ру шень сво бо ди совісті, дум ки, ви ра жен ня пог лядів, сво бо ди пре си
та відсут ності політич но го плю ралізму та у зв’яз ку з цим за суд жу -
ють ся як не сумісні з ос но во по лож ни ми пра ва ми і сво бо да ми лю ди -
ни і гро ма дя ни на.

Заз на че не пок ла дає за ко но дав чу іде о логічну ос но ву для май -
бутнь о го роз вит ку ук раїнсь ко го на ро ду, в центрі якої пе ре бу ва ють
такі суспільні іде а ли та цінності, як лю ди на, її пра ва і сво бо ди. Зок -
ре ма, О. Пет ри шин фор му лює ви мо ги, яким має відповіда ти пра во -
ва іде о логія в де мок ра тичній, пра вовій дер жаві. Так, на дум ку вче но го
пра во ва іде о логія по вин на: 1) фор му ва ти ся на ос нові пріори те ту за -
галь но людсь ких стан дартів і ціннос тей, зок ре ма, вер хо ве н ства пра ва
і за ко ну, прин ципів де мок ратії, прав і сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на
то що; 2) бу ду ва ти ся на кри тич но му сприй нятті вітчиз ня но го і за -
рубіжно го істо рич но го досвіду, вив ченні но вих пог лядів та підходів
до пра во вих явищ; 3) орієнту ва ти ся на до сяг нен ня соціаль но го
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на у ко вих ус та нов не вис та чає навіть на пок рит тя ви датків з оп ла ти
праці, на ра ху вань на за робітну пла ту та ко му нальні пла тежі.

Пар ла ментські слу хан ня з проб лем сім’ї да ли змо гу виз на чи ти -
ся сто сов но го лов них зав дань дер жав ної політи ки з пи тань сім’ї, се -
ред яких: поліпшен ня рівня жит тя сімей, віднов лен ня сімей них
ціннос тей, за без пе чен ня мо раль но го здо ров’я сім’ї, ви хо ван ня свідо -
мо го батьківства та за побіган ня соціаль но му сирітству. Звер та ла ся
ува га на пи тан ня без пе ки сімей з діть ми, особ ли во тих, які про дов -
жу ють пе ре бу ва ти в зоні АТО, а та кож на за без пе чен ня бла го по луч -
них умов про жи ван ня тих, хто пе ре се лив ся з оку по ва них те ри торій.
На за вер шен ня бу ло зап ро по но ва но ос новні пріори те ти сімей ної
політи ки в Ук раїні13.

Під час пар ла ме нтсь ких слу хань що до впли ву гро ма дянсь ко го
суспільства на фор му ван ня ет но національ ної політи ки в Ук раїні
назрілі невідкладні зав дан ня об’єдна ли у дис кусії усіх при сутніх.
Зок ре ма, на го ло шу ва ло ся на пот ребі в ос мис ленні і прий нятті но -
вої дер жав ної політи ки у сфері ет но національ них взаємин, пе ре -
довсім що до кримсь ких та тар, які пе ре бу ва ють під особ ли вою
заг ро зою14.

От же, ве ли ка роль в успішно му вирішенні і ви ко нанні зав дань
дер жа ви що до га ран ту ван ня і за без пе чен ня прав лю ди ни на ле жить
фор му ван ню гро мадсь кої дум ки і то му, як во на вра хо вуєть ся дер жа -
вою. Гро мадсь ка дум ка фор муєть ся шля хом де мок ра тич но го об го -
во рен ня тих чи інших проб лем за со ба ми ма со вої інфор мації,
ко легіаль ни ми до рад чи ми ор га на ми при Пре зи ден тові і в струк ту -
рах ви ко нав чої вла ди то що. 

Такі публічні об го во рен ня ак ту аль них пи тань дер жав но го
і суспіль но го зна чен ня у формі пар ла ме нтсь ких слу хань з ме тою їх
по даль шо го за ко но дав чо го уре гу лю ван ня ста ють сво го ро ду мос том
до по ро зуміння між суспіль ни ми інте ре са ми та дер жав ною вла дою.
Але, на жаль, схва лені в ре зуль таті пар ла ме нтсь ких слу хань ре ко -
мен дації не ма ють обов’яз ко во го ха рак те ру і не завж ди ста ють час -
ти ною національ но го за ко но да в ства, де б відоб ра же на во ля дер жа ви
відповіда ла ре аль ним суспіль ним інте ре сам та пот ре бам.
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відповідною ком пе тенцією, для уне мож лив лен ня пов то рен ня цих
по ру шень у май бутнь о му11.

Однією з ефек тив них форм діало гу осо би, суспільства та дер -
жа ви мож на вва жа ти пар ла ментські слу хан ня. Пар ла ментські слу -
хан ня — це фор ма діяль ності пар ла мен ту або ок ре мих де пу татів,
що здійснюєть ся у виг ляді публічно го об го во рен ня ак ту аль них пи -
тань дер жав но го і суспіль но го зна чен ня, які пот ре бу ють за ко но дав -
чо го уре гу лю ван ня або вирішен ня із за лу чен ням спеціалістів та
зацікав ле них ор ганізацій. По ря док про ве ден ня пар ла ме нтсь ких слу -
хань у Вер ховній Раді Ук раїни вста нов ле но За ко ном Ук раїни «Про
Рег ла мент Вер хов ної Ра ди Ук раїни». Пар ла ментські слу хан ня про -
во дять ся з ме тою вив чен ня пи тань, що ста нов лять суспіль ний інте рес
та пот ре бу ють за ко но дав чо го вре гу лю ван ня. Для участі у пар ла ме нт -
сь ких слу хан нях у Вер хов ну Ра ду Ук раїни зап ро шу ють ся предс тав -
ни ки ор ганів дер жав ної вла ди, ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня,
політич них партій, інших об’єднань гро ма дян, на у ко вих ус та нов,
предс тав ни ки гро мадсь кості, які ви я ви ли ба жан ня взя ти в них участь12. 

Слід зга да ти пар ла ментські слу хан ня ос танніх років на такі бо -
лючі те ми, як «Про стан та за ко но дав че за без пе чен ня роз вит ку на у -
ки та на у ко во-технічної сфе ри дер жа ви» (11 лю то го 2015 р.), «Роль,
зна чен ня та вплив гро ма дянсь ко го суспільства на фор му ван ня ет но -
національ ної політи ки єдності в Ук раїні» (11 бе рез ня 2015 р.), «Сі -
мей на політи ка Ук раїни — цілі та зав дан ня» (17 черв ня 2015 р.) та ін.

Зав дя ки та ким слу хан ням відкри ваєть ся мож ливість дер жаві
й гро мадсь кості по чу ти один од но го. Так, нап рик лад, під час пар ла -
ме нтсь ких слу хань що до роз вит ку на у ки висвітли ли ся гострі проб -
ле ми да ної сфе ри, які зачіпа ють, влас не, пра ва не прос то на у ковців,
а їх осо бисті пра ва та інте ре си. Зок ре ма, на го ло шу ва ло ся, що по чи -
на ю чи з 2013 р. в на у ко во-дослідних інсти ту тах Національ ної ака -
демії на ук Ук раїни, національ них га лу зе вих ака демій на ук, на у ко вих
підрозділах універ си тетів відбу ваєть ся ви му ше не пе ре ве ден ня
працівників на ско ро че ний ро бо чий день, не вип ла чу ють ся над бав -
ки за вче не зван ня та на у ко вий ступінь, ви ко нан ня обов’язків
відсутнь о го працівни ка то що. Ба зо во го бюд жет но го фінан су ван ня
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моніто рин гу пот реб осо би і суспільства та на род ної по зиції що до
ць о го то що.
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Ук раїни. — [Ре жим дос ту пу] : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=50133. 7. Історія та прак ти ка дер жав но го уп -
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Заз на че но му суттєво мо жуть спри я ти на родні об го во рен ня важ -
ли вих пи тань суспіль но го і дер жав но го жит тя. Зва жа ю чи на те, що
це пи тан ня досі ре гу люєть ся За ко ном УРСР «Про на род не об го во -
рен ня важ ли вих пи тань дер жав но го жит тя Ук раїнсь кої РСР»
№ 6008-XI від 4 черв ня 1988 р.15, мож на при пус ти ти, що дер жа ва
в про цесі за ко но дав чо го уре гу лю ван ня важ ли вих пи тань не ста вить
за пер шо чер го ву ме ту зав’яза ти суспіль ний діалог і досліди ти на -
род ну дум ку. Навіть наз ва са мо го за ко ну ак цен том має не суспіль -
не, а дер жав не жит тя, що вже са ме по собі вка зує на зміщен ня
пріори тетів із суспіль них інте ресів на дер жавні. Зок ре ма, да ним за -
ко ном не виз на чаєть ся, за яки ми кри теріями оцінюєть ся по зиція на -
ро ду що до важ ли вих пи тань, і, відповідно, не мож ли во пок лас ти
відповідальність на ор га ни дер жав ної вла ди за ігно ру ван ня суспіль -
ної дум ки за ре зуль та та ми на род них об го во рень.

Та ким чи ном, про а налізу вав ши певні проб лемні ас пек ти діало -
гу суспільства та дер жа ви як один із го лов них нап рямів стве рд жен -
ня прав і сво бод лю ди ни мож на конс та ту ва ти як по зи тивні, так
і не га тивні мо мен ти. Се ред по зи тив них слід наз ва ти нас туп не: ук -
раїнсь ке суспільство вийш ло на більш ви со кий рівень са мо ор га -
нізації та ак тив но го про я ву пра во вої і політич ної свідо мості; шля хом
де мок ра тич них об го во рень най важ ливіших проб лем суспіль но го
і дер жав но го жит тя фор муєть ся чітка гро мадсь ка дум ка, яка відпо -
відним чи ном до во дить ся до відо ма ор ганів дер жав ної вла ди; відбу -
ваєть ся зміщен ня пріори тетів з інте ресів дер жа ви на інте ре си осо би
і суспільства; онов люєть ся за ко но да в ство відповідно до го ло су на -
ро ду; дер жа ва і на род по ча ли ру ха ти ся у єди но му нап рямі за галь но -
людсь ких ціннос тей.

Не га тив ни ми фак то ра ми з ог ля ду на ви ще вик ла де не, є, пе ре -
дусім, такі: не дос ко налість за ко но да в ства в пи тан нях ре гу лю ван ня
проб лем що до вра ху ван ня суспіль ної дум ки з важ ли вих пи тань
суспіль но го і дер жав но го жит тя; пар ла ментські слу хан ня та на родні
об го во рен ня ма ють, як пра ви ло, інфор маційно-ре ко мен даційний ха -
рак тер і мо жуть бу ти не вра хо вані за ко но дав цем; за ко нот вор чий
про цес не має та кої обов’яз ко вої стадії, яка б ок ре мо сто су ва ла ся
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the aim of enhancing the credibility of government and citizens ’ trust in
the judiciary, restore the rule of law and justice.

At the same time the imperfections and gaps in the relationship be-
tween state, society and person testify to the benefits of the state and the
power of government as opposed to the interests of the individual and so -
ciety. With this in mind require improvement of mechanisms of control of
power through the efficient functioning of the mechanism of checks and
balances, requires a constitutional regulation and the activities of the
Commissioner for human rights, so that after his conclusions on the violation
of human rights inevitably come the responsibility of those responsible. 

One of the most effective forms of dialogue of personality, society
and state can be considered a parliamentary hearing. Parliamentary hea -
rings are a form of parliamentary activity or individual deputies shall be
in the form of a public discussion of topical issues of national and public
importance that require legal resolution or decision with the involvement
of experts and stakeholders. We should remember parliamentary hearings
in recent years on such painful topics as «On the state and legislative
support for the development of science and scientific and technical sphere
of the state» (11 February 2015), «the Role, value and impact of civil so-
ciety on the formation of ethnic-national policy of unity in Ukraine»
(11 March 2015), «Family policy of Ukraine — goals and objectives»
(17 June 2015) and others.

Thanks to these hearings offer an opportunity for the state and the
public to hear each other. Such public discussion of topical issues of na-
tional and public importance in the form of parliamentary hearings for
further legislative regulation become a bridge to understanding between
the public interest and public power. But, alas, approved as a result of
the parliamentary hearings, the recommendations are not binding and do
not always become part of national law, where it would reflect the will
of the state meet real public needs and interests.

Specified can significantly contribute to the national discussion of
important issues of public and state life. Despite the fact that this issue
is still governed by the Law of the RSFSR «On public discussion of
 important issues of public life of the Ukrainian SSR» No. 6008-XI dated
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завдан ня та нап ря ми ре форм. / М. В. Оніщук // Вісник Конс ти -
туційної Асамб леї. — 2013. — № 1. — С. 109. 12. Ба та нов О. В.
Пар ла ментські слу хан ня / О.В. Ба та нов // Ве ли кий ен цик ло пе дич -
ний юри дич ний слов ник / за ред. акад. Ю. С. Шем шу чен ка. — 2-ге
вид., пе ре роб. і доп. — К. : Юрид. дум ка, 2012. — С. 624. 13. Про
пар ла ментські слу хан ня на те му: «Сімей на політи ка Ук раїни — цілі
та зав дан ня» 17 черв ня 2015 р. // Елект рон ний ре сурс : Уря до вий
пор тал : єди ний веб пор тал ор ганів ви ко нав чої вла ди Ук раїни. — Ре -
жим по шу ку : http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=
248254304. 14. Пар ла ментські слу хан ня на те му: «Роль, зна чен ня
та вплив гро ма дянсь ко го суспільства на фор му ван ня ет но національ -
ної політи ки єдності в Ук раїні» // Елект рон ний ре сурс : Офіційний
веб сайт Вер хов ної Ра ди Ук раїни. — Ре жим по шу ку : http://static.rada.
gov.ua/zakon/new/par_sl/sl1103115.htm. 15. Про на род не об го во рен -
ня важ ли вих пи тань дер жав но го жит тя Ук раїнсь кої РСР : За кон
УРСР № 6008-XI від 4 черв ня 1988 р. // Відо мості Вер хов ної Ра ди
УРСР. — № 24. — 1988. — Ст. 587. 

Lvova Оlena. The dialogue between the state and society as one

of the main directions in the assertion of rights and freedoms 

Today Ukraine is still at the stage of political and economic deve -
lopment. This leads to the fact that the state has a relatively limited ca-
pacity to monitor public opinion and relevant social processes. She is not
able to detect a clear national position in decision making, due to constant
political crises, the lack of a ruling center and support from the po -
pulation. 

The dialogue of society and the state must occur on the principles
of transparency and publicity. In modern conditions prevailing in
Ukraine, relevant powerful ability of people and society to influence the
adoption of democratic principles, in particular, to strengthen constitu-
tional provisions according to which the people is NASM sovereignty
and the main source of power. Evidence of the powerful influence of so-
cial position were the Laws of Ukraine «About the cleansing power»,
«On restoring confidence in the judiciary in Ukraine», what adopted with
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Про то по по ва Т.В., Ор ло ва С.В., Но вось о лов М.Ю. Про де які

особ ли вості пра во вої сис те ми Ки таю

Розг ля да ють ся особ ли вості істо рич но го роз вит ку пра во вої
сис те ми Ки тайсь кої На род ної Рес публіки. Аналізу ють ся іде о логія
і політичні тра диції ки тайсь кої дер жав ності. Приділе но ува гу ре -
цепції пра ва СРСР при фор му ванні сис те ми за ко но да в ства Ки таю.
На підставі ре зуль татів досліджен ня зроб ле но вис но вок про жит -
тє здатність і са мо бутність ки тайсь кої пра во вої сис те ми.

Клю чові сло ва: «соціалізм з ки тайсь кою спе цифікою», ки -
тайсь ке «еко номічне ди во», «куль тур на ре во люція», гідність гро -
ма дя ни на Ки таю.

Protopopova Tatjana, Orlova Svetlana, Novosiolov M. On some

particular features of Chinese legal system

The article considers the particular features of historical development
of legal system of People’s Republic of China. The ideology and po litical
traditions of Chinese statehood are analyzed. Attention is given to recep-
tion of some principles of the legal system of USSR during forming Chi-
nese legislature system. The conclusion about full value and originality
of Chinese legal system is made on the base of analysis of research. 

Key words: «socialism with Chinese particularity», Chinese «eco-
nomical miracle», the «cultural revolution», dignity of a citizen of China. 

Ки тайс кая На род ная Рес пуб ли ка — сов ре мен ное го су да р ство
с дос та точ но раз ви той эко но ми кой. За пос лед ние три де ся ти ле тия
в ре зуль та те ки тайс ко го «эко но ми чес ко го чу да» роль КНР в ми ро -
вой по ли ти ке и эко но ми ке зна чи тель но воз рос ла. Пос ле возв ра ще -
ния уте рян ных в пе ри од ко ло ни аль но го раз де ла тер ри то рий Сан ган
(Гон конг) и Ао мэнь (Ма као), а так же дру гих внеш не по ли ти чес ких
ус пе хов ин те рес к Ки таю в ми ре зна чи тель но вы рос.

В хо де со ци а лис ти чес кой мо дер ни за ции и пост ро е ния «со ци а лиз -
ма с ки тайс кой спе ци фи кой» ру ко во д ство КНР сло му ста рой сис те мы
и пост ро е нию но вой пред поч ло путь за им ство ва ния луч ше го опы та за -
ру беж ных го су дарств при сох ра не нии сво их на ци о наль ных тра ди ций. 
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June 4, 1988, we can assume that the state is in the process of legislative
regulation of important issues does not put the primary goal is to engage
public dialogue and to explore people’s opinions. 

In the analysis of certain problems of the dialogue of society and the
state as one of the main directions of the assertion of rights and freedoms,
the article acknowledges both positive and negative moments.

Key words: state, identity, popular discussions, hearings, human
rights, society.
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Т. В. ПРО ТО ПО ПО ВА
С. В. ОР ЛО ВА

М. Ю. НО ВО СЕ ЛОВ

О НЕ КО ТО РЫХ ОСО БЕН НОС ТЯХ ПРА ВО ВОЙ 

СИС ТЕ МЫ КИ ТАЯ

Рас смат ри ва ют ся осо бен нос ти ис то ри чес ко го раз ви тия пра -
во вой сис те мы Ки тайс кой На род ной Рес пуб ли ки. Ана ли зи ру ют ся
иде о ло гия и по ли ти чес кие тра ди ции ки тайс кой го су да р ствен нос ти.
Уде ле но вни ма ние ре цеп ции пра ва СССР при фор ми ро ва нии сис те мы
за ко но да тель ства Ки тая. На ос но ва нии ре зуль та тов ис сле до ва ния
сде лан вы вод о сос то я тель нос ти и са мо быт нос ти ки тайс  кой пра -
во вой сис те мы.

Клю че вые сло ва: «со ци а лизм с ки тайс кой спе ци фи кой», ки тайс -
кое «эко но ми чес кое чу до», «куль тур ная ре во лю ция», дос то и н ство
граж да ни на Ки тая.
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таль ной пра во вой сис те мы. Раз ви тие со ве тс ко-ки тайс ких от но ше -
ний при ве ло к за им ство ва нию со ве тс кой ор га ни за ци он ной мо де ли
и прог рам мы, в част нос ти, прин ци пов де мок ра ти чес ко го цент ра лиз -
ма и ру ко во дя щей ро ли пар тии1. 

Вли я ние за ко но да тель ства Со ве тс кой Рос сии на Го минь дан не
ис чер пы ва лось прин ци па ми пар тий но го стро и тель ства. Од на ко в це -
лом для Го минь да на Со ве тс кое пра во слу жи ло ис точ ни ком за им -
ство ва ния по ло же ний кон ти нен таль ной сис те мы пра ва, т. е. иг ра ло
вспо мо га тель ную тех ни чес кую роль. Нап ри мер, в сбор ни ке граж -
да нс ко го пра ва бы ли объ е ди не ны граж да нс кое и ком мер чес кое пра -
во, т. е. по ми мо Граж да нс ко го ко дек са не су ще ст во ва ло от дель но го
ком мер чес ко го ко дек са. Граж да нс кое за ко но да тель ство ус та нав ли -
ва ло не об хо ди мость «по при ме ру Рос сии не де лать раз ли чия меж ду
ве ща ми и от дель но ус та нав ли вать за ко ны для дви жи мо го и нед ви -
жи мо го, глав но го и вто рос те пен но го»2. Мож но ска зать, что в конк -
рет ных пра во вых нор мах пе ри о да Ки тайс кой Рес пуб ли ки бы ли
ис поль зо ва ны не ко то рые ра ци о наль ные по ло же ния со ве тс ко го пра -
ва, од на ко в це лом его вли я ние ока за лось нез на чи тель ным3. 

В хо де граж да нс кой вой ны в Ки тае на ря де тер ри то рий, за ня -
тых ком му нис та ми, действо ва ли вре мен ные нор ма тив но-пра во вые
ак ты. Спе ци аль ной пар тий ной ди рек ти вой еще в фев ра ле 1949 г.,
т. е. до соз да ния КНР, бы ло пол ностью от ме не но действие на тер ри -
то рии ос во бож ден ных райо нов го минь да но вс ко го за ко но да тель ства.
Ор га нам влас ти ос во бож ден ных райо нов бы ло пред ло же но ру ко во -
д ство вать ся прог рам ма ми, по ло же ни я ми, при ка за ми, ре ше ни я ми
и дру ги ми до ку мен та ми, опуб ли ко ван ны ми на род ны ми пра ви тель ст -
ва ми и на род но-ос во бо ди тель ной ар ми ей4. По ли ти чес кое зна че ние
дан ной ди рек ти вы ве ли ко, од на ко ре зер вы преж не го за ко но да тель -
ства, ко то рое в оп ре де лен ной ме ре при ме ня лось в ос во бож ден ных
райо нах, хо тя и не действо ва ло на ос нов ной час ти тер ри то рии стра -
ны, ещё не бы ли ис чер па ны. В то вре мя оно бы ло срав ни тель но но вым
и по фор ме дос та точ но прог рес сив ным, ес ли не счи тать не ко то рых
реп рес сив ных ан ти ком му нис ти чес ких за ко нов, ко то рые сле до ва ло
от ме нить не мед лен но. Цент раль ной влас ти в рас смат ри ва е мый
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По ме ре осу ще с твле ния в Ки тае ре форм бур ное из ме не ние
и раз ви тие ста ло пре тер пе вать и за ко но да тель ство КНР. Ки тайс кое
го су да р ство с кон ца 1978 г. до нас то я ще го вре ме ни пе ре жи ва ет пе -
ри од ак тив но го рос та нор ма тив но-пра во вой ба зы в це лях обес пе че -
ния го су да р ствен но го бла го по лу чия. 

Изу че ние осо бен нос тей ки тайс ко го пра ва не об хо ди мо для рас -
ши ре ния прак ти чес ко го сот руд ни че ст ва в ус ло ви ях ин тен си фи ка -
ции эко но ми чес ких, куль тур ных и иных свя зей меж ду на ши ми
стра на ми. Раз ви тие этих свя зей в нас то я щее вре мя сдер жи ва ет ся
нех ват кой ин фор ма ции о спе ци фи ке пра во во го ре гу ли ро ва ния про -
цес сов меж на ци о наль но го раз де ле ния тру да, сов ме ст но го про из во -
д ства и расп ре де ле ния ма те ри аль ных благ, об ме на куль тур ны ми
цен нос тя ми и ре зуль та та ми ду хов но го про из во д ства. Эти не дос тат -
ки пре пя т ству ют вза им ным прак ти чес ким кон так там на ци о наль ных
юри ди чес ких струк тур, вза и мо дей ствие ко то рых мог ло бы выз вать
к жиз ни та кой важ ный ас пект меж го су да р ствен но го сот руд ни че ст -
ва, как раз ра бот ка и из да ние сов ме ст ных пра во вых ак тов. 

Изу че ние пра ва чрез вы чай но важ но и в стра но вед чес ком пла -
не. Тра ди ци он ная в прош лом «зак ры тость» Ки тая для за па да во
мно гом объ яс ня лась и от су т стви ем ре аль ных пра во вых ис точ ни ков,
по ко то рым за ру беж ная об ще ст вен ная мысль при вык ла фор ми ро -
вать предс тав ле ния о со ци аль ной действи тель нос ти дру го го го су -
да р ства. Про ник но ве ние в ме ха низм тра ди ци он но го нор ма тив но го
ре гу ли ро ва ния Ки тая бы ло де лом неп рос тым, а пи са ные за ко ны не
от ли ча лись зна чи тель ной ин фор ма тив ностью. Се год ня си ту а ция
зна чи тель но из ме ни лась. В ки тайс ком об ще ст ве ак ти ви зи ро ва лись
функ ции та ких важ ных ка те го рий сов ре мен но го пра ва, как за кон и
за кон ность, пра во су дие и пра во по ря док, де мок ра тия и пра ва лич -
нос ти. Все эти яв ле ния и про цес сы, не ти пич ные для вче раш не го Ки -
тая, отк ры ва ют для ис сле до ва те ля ра нее не из ве ст ный дос то вер ный
ка нал поз на ния ки тайс ко го об ще ст ва. 

В на ча ле XX в. Ки тай на чал от ка зы вать ся от преж ней пра во вой
тра ди ции и встал на путь за им ство ва ния за пад но го пра ва. В пер вой
по ло ви не XX в. бы ла осу ще с твле на ре цеп ция прин ци пов кон ти нен -
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ции и ки тайс кой ис то ри чес кой тра ди ции, а так же ве ло к не из беж -
но му раз ры ву от но ше ний с СССР. По э то му за им ство ва ние со ве тс -
ко го пра ва, в част нос ти, в те о рии пра ва, об ра зо ва нии и т. п., глав ным
об ра зом бы ло на це ле но на соз да ние собствен ной пра во вой сис те мы
с уче том со ве тс ко го опы та. 

Конс ти ту ция КНР, раз ра бо тан ная и при ня тая по пред ло же нию
СССР, яв ля ет ся са мым зна чи тель ным ки тайс ким нор ма тив ным ак -
том, ис пы тав шим вли я ние со ве тс ко го пра ва. Од на ко Конс ти ту ция
1954 г., при ня тая по со ве тс ко му об раз цу, все же не бы ла пол ной
каль кой ста ли нс кой Конс ти ту ции. Нап ри мер, из со ве тс ко го Ос нов -
но го За ко на не бы ли за им ство ва ны фе де ра тив ное уст рой ство го су -
да р ства, по ло же ние о раз де ле нии выс ше го пол но моч но го ор га на на
две па ла ты, как это бы ло в СССР, и т. д. Изв ле че ния из ста ли нс кой
Конс ти ту ции, во шед шие в Конс ти ту цию КНР 1954 г, сви де тель ству -
ют о том, что при раз ра бот ке это го ак та ис поль зо ва лось со че та ние
прин ци пи аль нос ти и гиб кос ти, опо ры на собствен ный опыт и уче -
та эле мен тов конс ти ту ции СССР и конс ти ту ций ос таль ных «на род -
но-де мок ра ти чес ких стран»7.

Сог лас но конс ти ту ции КНР 1954 г. на Вер хов ный Суд воз ла га -
лось ру ко во д ство все ми но вы ми су да ми. 1957 г. действо ва ло бо лее
2700 на род ных су дов. Нес мот ря на соз да ние но вых на род ных су дов,
они не бы ли са мос то я тель ны ми и фак ти чес ки под чи ня лись ор га нам
ис пол ни тель ной влас ти. При соз да нии про ку ра ту ры в КНР столк -
ну лись с ря дом проб лем, в свя зи с серь ез ны ми про бе ла ми в за ко но -
да тель стве8. 

В 1952–1953 гг. прин цип за кон нос ти, и так ут ве рж дав ший ся
с тру дом, был под ве рг нут на пад кам: кри ти ко ва лись от де ле ние пра -
ва от по ли ти ки, не за ви си мость су дей, юри ди чес кий фор ма лизм,
прин цип неп ри да ния за ко ну об рат ной си лы, дав ность, прин цип «нет
на ка за ния без за ко на». Тем не ме нее от со ве тс кой мо де ли не от ка -
зы ва лись, и прин цип со ци а лис ти чес кой за кон нос ти дол жен был
в ито ге вос тор же ст во вать9.

Са мым зна чи мым ре зуль та том изу че ния со ве тс ко го опы та в КНР
в 50–60-х гг. яв ля ют ся раз ра бот ка и ко ди фи ка ция граж да нс ко го
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пери од не бы ло, пар тий ные ди рек ти вы при ни ма ли ха рак тер за ко -
нов, а в пра во вых ак тах ос во бож ден ных райо нов не мог не при су т -
ство вать пар ти ку ля ризм. За да ча соз да ния но во го пра во по ряд ка
су ще ст вен но об лег ча лась до воль но раз ви той сис те мой нор ма тив но -
го ре гу ли ро ва ния в Маньч жу рии, где с при хо дом в ав гус те 1945 г.,
Со ве тс кой Ар мии бы ла лик ви ди ро ва на сла бая Маньч жу рс кая ад ми -
ни ст ра ция и прек ра ще но действие за ко но да тель ства Маньч жоу-Го.
Нор ма тив ные ак ты маньч жу рс кой ре во лю ци он ной ба зы с са мо го на -
ча ла ис пы ты ва ли вли я ние со ве тс ко го за ко но да тель ства, осо бен но
в от но ше нии ре гу ли ро ва ния в ре ги о не хо зяй ствен ной жиз ни. Зна -
чи тель ную нор ма тив ную ба зу соз да ло за ко рот кий пе ри од сво е го
су ще ст во ва ния в 1948–1949 гг. на род ное пра ви тель ство Се вер но го
Ки тая, явив ше еся не пос ре д ствен ной ос но вой для ор га ни за ции
Цент раль но го на род но го пра ви тель ства КНР5.

С об ра зо ва ни ем КНР круп ные ос во бож ден ные райо ны (Се ве -
ро-Вос ток, Се вер ный Ки тай, Вос точ ный Ки тай и дру гие) ста ли на -
зы вать ся боль ши ми ад ми ни ст ра тив ны ми райо на ми. Возг лав ляв шие
эти еди ни цы ор га ны — во ен но-ад ми ни ст ра тив ные ко ми те ты, на род -
ные пра ви тель ства — ве ли зна чи тель ную пра вот вор чес кую ра бо ту,
при чем не ко то рые нор ма тив ные ак ты боль ших ад ми ни ст ра тив ных
райо нов пуб ли ко ва лись в об ще ки тайс ких сбор ни ках за ко нов и пос -
та нов ле ний. Су ще ст вен ной бы ла роль в этом про цес се во ен но-конт -
роль ных ко ми те тов НО АК. Та ким об ра зом, в вос ста но ви тель ный
пе ри од пра во вая пар ти ку ляр ность в из ве ст ной ме ре сох ра ня лась6. 

Пос ле соз да ния КНР эко но ми ка и по ли ти ка стра ны на ча ли тя -
го теть к СССР, че му бы ло дос та точ но при чин. Пос ле Вто рой ми ро -
вой вой ны мир ока зал ся раз де лен ным меж ду дву мя ла ге ря ми —
со ци а лис ти чес ким и ка пи та лис ти чес ким, по э то му фак ти чес ки у Ки -
тая не ос та лось вы бо ра, а был толь ко один путь, зак лю чав ший ся
в сот руд ни че ст ве с со ци а лис ти чес ки ми стра на ми. Вмес те с тем од -
ной из важ ней ших за дач ре во лю ции в Ки тае яви лось ос во бож де ние
от вме ша тель ства иност ран ных сил. Ес ли бы Ки тай ока зал ся в пол -
ном рас по ря же нии СССР, он не смог бы счи тать ся са мос то я тель ной
и не за ви си мой стра ной, пос коль ку это про ти во ре чи ло це ли ре во лю -
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по ли ти чес ки, ибо мо делью слу жит те перь не при ро да, а по ли ти чес -
кая докт ри на. Бы ло соз да но свы ше 200 тыс. по лу о фи ци аль ных «на -
род ных пос ред ни чес ких ко ми те тов», ко то рые ре ша ли мил ли о ны
спо ров. Су ще ст во ва ли и дру гие ор га ны-пос ред ни ки, раз ре шав шие
не ма ло дел: проф со ю зы, дру гие об ще ст вен ные ор га ни за ции, улич -
ные ко ми те ты, пар тий ные ор га ни за ции и т.д. 

Третье раз ли чие зак лю ча лось в сле ду ю щем. В прош лом ис ка -
ли комп ро ми с сное при ми ре ние, каж дая сто ро на для дос ти же ния
гар мо нии де ла ла ка кие-то ус туп ки. В ком му нис ти чес ком Ки тае пер -
вос те пен ное зна че ние при об ре та ет дру гой фак тор: важ но не столь ко
при вес ти к сог ла сию про тив ни ков, сколь ко обес пе чить по ли ти чес -
кий ус пех13.

В те че ние про дол жи тель но го пе ри о да, уве ли чен но го «куль тур -
ной ре во лю ци ей», пра во в КНР ли бо от ри ца лось сов сем, ли бо его роль
сво ди лась глав ным об ра зом к функ ции борь бы с контр ре во лю ци ей.
Его со зи да тель ные ре гу ля тив ные воз мож нос ти не ис поль зо ва лись.
По мне нию ки тайс ко го юрис та Чэнь Ба шоу, «пра во рас смат ри ва -
лось толь ко в ка че ст ве ору дия клас со вой борь бы, при этом за бы ва -
лись его ре гу ля тив ные функ ции по упо ря до че нию об ще ст вен ной
жиз ни… По ли ти ка под ме ня ла за кон, а граж да нс кие спо ры ре ша лись
пар тий ны ми и граж да нс ки ми ор га на ми, ко то рые ста ви ли се бя вы -
ше юс ти ции»14. Яв ле ния уз ко го пра во по ни ма ния обус лов ле ны дву мя
вза и мос вя зан ны ми фак то ра ми — вы со кой ролью го су да р ствен ных
средств в ут ве рж де нии но во го об ще ст вен но го строя, а так же та кой
ис то ри чес кой осо бен ностью, как де фи цит ное хо зяй ство. По доб но -
го ти па эко но ми ка по вы ша ет роль го су да р ства, у ко то ро го от су т -
ству ют не об хо ди мые ма те ри аль ные си лы и сред ства для ре ше ния
взя тых на се бя со ци аль но-эко но ми чес ких за дач. Эти за да чи тре бу -
ют вы ра бот ки ва ри ан та их ре ше ния, тог да по яв ля ет ся власт ная нор -
ма. Это по рож да ет ил лю зию все силь нос ти пра во вых ре ше ний15.

Име ют ся и дру гие чрез вы чай но важ ные ас пек ты со от но ше ния
по ли ти ки и пра ва Ки тая, ко то рые с тра ди ци о на ли с тских по зи ций
объ яс ня ют при чи ны сох ра не ния в ки тайс ком пра ве по ли ти чес ко го
эле мен та. Речь идет об ис то ри чес ких осо бен нос тях вза и мо дей ствия
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 за ко но да тель ства. Ра бо та над соз да ни ем Граж да нс ко го ко дек са на -
ча лась в КНР с 1954 г., а к де каб рю 1956 г. бы ла за вер ше на под го -
тов ка пер вой час ти Граж да нс ко го ко дек са КНР, ко то рый сос то ял из
че ты рёх час тей: об щие по ло же ния, пра во собствен нос ти, дол го вые
обя за тель ства, нас ле до ва ния. Ко декс вклю чал 525 ста тей. Ос нов ные
прин ци пы дан ный про ект за им ство вал из Граж да нс ко го ко дек са
РСФСР 1922 г., что сви де тель ству ет о сле до ва нии Ки тая по пу ти
СССР в об лас ти граж да нс ко го пра ва10. 

В 1958 г. в Ки тае на ча лась эко но ми чес кая и по ли ти чес кая кам -
па ния, на це лен ная на ук реп ле ние ин ду ст ри аль ной ба зы и рез кий
подъ ём эко но ми ки стра ны и имев шая тра ги чес кие пос ле д ствия для
ки тайс ко го на ро да. Был про ве ден ряд ре форм, в част нос ти, зап ре -
ще ны ре ли ги оз ные ор га ни за ции и мис ти чес кие ри ту а лы, про ве де -
на час тич ная кол лек ти ви за ция и об ра зо ва ны ма лые кресть я нс кие
хо зяй ства. Го су да р ство взя ло на се бя конт роль за расп ре де ле ни ем
сельс ко хо зяй ствен ной про дук ции. Про вал «боль шо го скач ка» выз -
вал уси ле ние внут ри пар тий ной борь бы. Эти со бы тия ока за ли не га -
тив ное вли я ние на всю пра во вую сис те му КНР11. 

Бы ли прек ра ще ны ко ди фи ка ци он ные ра бо ты. Су ды вновь ока -
за лись под конт ро лем ис пол ни тель ной влас ти и ком му нис ти чес кой
пар тии. Под чер ки ва лось под чи не ние пра ва по ли ти ке. Все это ве ло
к возв ра ту ста рой по чи та е мой тра ди ции: со ци аль ный мир и по ря -
док долж ны быть дос тиг ну ты пу тем вос пи та ния, для соз да ния но -
во го строя не об хо дим об щий кон сен сус12.

Возв рат к тра ди ции не был пол ным, су ще ст во ва ли серь ез ные
от ли чия меж ду но вым ком му нис ти чес ким и ста рым Ки та ем. Пер -
вое та кое раз ли чие сос то ит в том, что ис чез ла идея о все об щем по -
ряд ке, при су щем всей при ро де, вклю чая по ве де ние лю дей.
Ста ти чес кую кон цеп цию, ха рак тер ную для прош ло го, за ме ни ла ди -
на ми чес кая — стрем ле ние соз дать но вый строй. 

Вто рое раз ли чие — за ме на ор га нов, на ко то рые воз ла га лось
в прош лом за да ча при ми ре ния, но вы ми. Ког да-то с целью дос тичь
при ми ре ния об ра ща лись к семье, кла ну, со се дям, знат ным ли цам.
Те перь сло жи лась иная си ту а ция, и де ло до ве ре но тем, кто опы тен
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про ек та из Граж да нс ко го ко дек са бы ло иск лю че но не толь ко по ня -
тие иму ще ст вен ных прав, но и по ня тие пра ва собствен нос ти. Это
бы ло выз ва но тем, что со ве тс кое за ко но да тель ство, рав но как и за -
пад ное, ста ло объ ек том ре во лю ци он ной кри ти ки, в ре зуль та те че го
из про ек та граж да нс ко го ко дек са КНР 1964 г. бы ли иск лю че ны все
по ло же ния, сви де тель ство вав шие о ка ких-ли бо за им ство ва ни ях из
за ру беж но го пра ва19. 

В 1975 г. бы ла при ня та но вая Конс ти ту ция КНР, сос то я щая из
30 ста тей. Фак ти чес ки эта Конс ти ту ция бы ла дек ла ра ци ей о про -
дол же нии «куль тур ной ре во лю ции», од на ко эта Конс ти ту ция про -
су ще ст во ва ла не дол го20.

Пос ле смер ти Мао Цзэ ду на в 1976 г. уси ли лась внут ри пар тий -
ная борь ба, ре зуль та том ко то рой ста ло осуж де ние «бан ды че ты рех»
бли жай ших спод виж ни ков Мао Цзэ ду на. На чал ся пос те пен ный от -
каз от ре зуль та тов «куль тур ной ре во лю ции», всле д ствие че го Ки тай
встал на путь пра во во го раз ви тия. 

На сле ду ю щий год пос ле смер ти Мао Цзэ ду на, осенью 1977 г.,
офи ци аль но объ я ви ли об из ме не нии рас смат ри ва е мой Конс ти ту ции
и при ня тии но вой, по я вив шей ся уже в мар те 1978 г. Сог лас но Конс ти -
ту ции 1978 г. важ ней шей за да чей ки тайс ко го го су да р ства и об ще ст ва
яв ля ет ся про ве де ние «че ты рех мо дер ни за ций» с целью пре об ра зо -
ва ния КНР к 2000 г. в «мощ ное го су да р ство с сов ре мен ным сельс -
ким хо зяй ством, сов ре мен ной про мыш лен ностью, сов ре мен ной
обо ро ной, сов ре мен ной на у кой и тех ни кой»21. Це ли в Конс  ти ту ции
бы ли за вя ле ны гло баль ные, но са ма она не со от ве т ство ва ла ре а ли -
ям то го вре ме ни и со дер жа ла в се бе мно го сле дов вре мен «куль тур -
ной ре во лю ции». Вне се ние поп ра вок в те че ние пос ле ду ю щих двух
лет не из ме ни ли си ту а цию кар ди наль но, в свя зи с чем на ча лась раз -
ра бот ка про ек та но вой Конс ти ту ции22.

Про ект но вой Конс ти ту ции был вы не сен на все на род ное об суж -
де ние, а за тем на рас смот ре ние 5-й сес сии ВСНП пя то го со зы ва.
4 де каб ря 1982 г. Конс ти ту ция бы ла при ня та и на сле ду ю щий день
опуб ли ко ва на. За ко нот вор че ст во не ос та но ви лось на при ня тии но -
вых конс ти ту ций. На чи ная с 1979 г. из да ны Из би ра тель ный за кон,
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пра ва и по ли ти ки, сфор ми ро вав ших ся в ус ло ви ях спе ци фи чес кой
ки тайс кой ци ви ли за ции. По ли ти чес кий эле мент в ки тайс ком пра ве
сох ра ня ет ся и в си лу действия ста ро ки тайс кой тра ди ции. Как из ве -
ст но, в Ки тае пра во в боль шей сте пе ни тя го те ло к нрав ствен нос ти
и дру гим ду хов ным кри те ри ям, не же ли к пи са ным за ко нам. Это от -
ра жа лось на пра во соз на нии. По э то му в конф ли кт ной си ту а ции сле -
до ва ло преж де все го об ра ще ние к пра во соз на нию, как вы ра же нию
со от но ше ния пра ва с нрав ствен ностью, а но си те лем пра во соз на ния
выс ту па ла оп ре де лен ная лич ность16. В Ки тае вре мен «куль тур ной
ре во лю ции», как и в тра ди ци он ном, до су да до хо ди ло не боль шое
чис ло дел. Ос нов ная их мас са раз ре ша лась на до су деб ных ста ди ях.
Пра во — это край нее сред ство, ко то рое ис поль зо ва лось толь ко тог -
да, ког да все дру гие сред ства не да ва ли ре зуль та та17.

В пред две рии «куль тур ной ре во лю ции» уда лось раз ра бо тать
и при нять вто рой про ект Граж да нс ко го ко дек са КНР (1964 г.), ко то -
рый имел зна чи тель ные от ли чия от про ек та 50-х гг. Дан ный про ект
от ра зил осо бен нос ти пла но вой эко но ми ки то го пе ри о да вре ме ни,
а так же эко но ми чес кие и иде о ло ги чес кие тен ден ции и ис пы тал вли я -
ние по ли ти чес кой борь бы внут ри и за пре де ла ми КНР. Вто рой про ект
Граж да нс ко го ко дек са стал по пыт кой ос во бож де ния от со ве тс кой
мо де ли граж да нс ко го пра ва и ус та нов ле ния чет кой гра ни цы, от де -
ля ю щей ки тайс кое граж да нс кое пра во от граж да нс ко го пра ва ка пи -
та лис ти чес ких стран. Про ект Граж да нс ко го ко дек са вклю чил 3 час ти:
об щие по ло же ния, пра ва собствен нос ти на иму ще ст ва, обо рот иму -
ще ст ва. С од ной сто ро ны, воп ро сы родствен ных свя зей, нас ле до ва -
ния и на ру ше ния прав бы ли иск лю че ны из про ек та Ко дек са, од на ко
с дру гой сто ро ны, в не го бы ли до бав ле ны воп ро сы, ка са ю щи е ся
бюд же та и на ло гов, обя зан нос тей граж дан, иму ще ст вен ных прав,
кре ди то рс ких прав, прав собствен нос ти, фи зи чес ко го или юри ди -
чес ко го ли ца18. 

В свое вре мя со ве тс кое граж да нс кое пра во от ка за лось от тра -
ди ци он ной кон цеп ции иму ще ст вен ных прав, при ня той в гер ма нс -
ком пра ве, од на ко сох ра ни ло по ня тие пра ва собствен нос ти. Что бы
про де мо н стри ро вать са мо быт ность Ки тая, при раз ра бот ке вто ро го
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Те перь функ ции го су да р ства скон це нт ри ро ва лись на стро и тель -
стве ры ноч ной эко но ми ки, уси ле нии хо зяй ствен но го за ко но да тель -
ства, со вер ше н ство ва нии мак ро ре гу ли ро ва ния. Зап ре ще ние сры ва
хо зяй ствен ных пла нов бы ло иск лю че но из Конс ти ту ции, как и пред -
пи са ние под чи не ния предп ри я тий го су да р ствен ной и кол лек тив ной
собствен нос ти го су да р ствен но му пла ну. Все эти из ме не ния оз на ча -
ли су ще ст вен ный от ход от ко ма нд но-ад ми ни ст ра тив ной мо де ли уп -
рав ле ния эко но ми кой. 

Поп рав ки 1999 г. в боль ши н стве слу ча ев зак реп ля ли уже сло жив -
шу ю ся прак ти ку го су да р ствен ной жиз ни, в том чис ле из ме не ния
в за ко но да тель стве. Третья се рия поп ра вок ка са лась конс ти  ту ци он -
ных по ло же ний, уже быв ших объ ек том пре ды ду щих поп ра вок. На -
при мер, вне сен ное в 1993 г. в пре ам бу лу по ло же ние о том, что «Ки тай
на хо дит ся на на чаль ной ста дии со ци а лиз ма», за ме не но на «Ки тай
бу дет в те че ние дли тель но го вре ме ни на хо дить ся на на чаль ной ста -
дии со ци а лиз ма»26. В текст вве де ния вне се но упо ми на ние о «те о -
рии Ден Ся о пи на» и выд ви ну та за да ча раз ви вать со ци а лис ти чес кую
ры ноч ную эко но ми ку27. В ст. 5 Конс ти ту ции был до бав лен аб зац
о том, что КНР «уп рав ля ет ся сог лас но за ко ну и ста но вит ся со ци а лис -
ти чес ким пра во вым го су да р ством»28. Вне се ние это го до пол не ния
не пос ре д ствен но свя за но с за мет ным на рас та ни ем и со вер ше н ство -
ва ни ем боль шо го ко ли че ст ва раз но об раз ных пра во вых норм. Ре фор -
ма пра ва счи та ет ся в КНР важ ным нап рав ле ни ем по ли ти чес кой
ре фор мы и вмес те с ак тив но ве ду щи ми ся ад ми ни ст ра тив ны ми пре -
об ра зо ва ни я ми в из ве ст ной ме ре её за ме ня ет, так как по ли ти чес кие
инс ти ту ты поч ти не ре фор ми ру ют ся. Ста нов ле ние КНР в ка че ст ве
пра во во го го су да р ства — факт по зи тив ный, но по ка это ско рее прог -
рам ма, об ра щен ная к бу ду ще му. 

Под ве рг лась из ме не ни ям ст. 6 Конс ти ту ции в час ти, ус та нав ли -
ва ю щей прин цип оп ла ты по тру ду. Ры ноч ная эко но ми ка зас та ви ла
твор цов конс ти ту ци он ных поп ра вок учесть фак ти чес ки сло жив ше -
еся по ло же ние, ког да на ря ду с об ще ст вен ным сек то ром раз ви ва ет -
ся част ный, где расп ре де ле ние осу ще с твля ет ся не толь ко по тру ду.
Осо бен но же важ ной поп рав кой эко но ми чес ко го бло ка яви лась но вая
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Ор га ни чес кий за кон о су дах, За кон о сов ме ст ных предп ри я ти ях, За -
кон об иност ран ных ин вес ти ци ях, За кон о бра ке. В это же вре мя вве -
де ны в действие Уго лов ный и Уго лов но-про цес су аль ный ко дек сы
(в пер вом 182 статьи, во вто ром 164 ст.)23.

Оп ре де лен ную роль в раз ви тии пра во вой сис те мы сыг рал и лич -
но ст ный фак тор. Сре ди выс ше го ру ко во д ства Ки тая бы ло не ма ло
лю дей, пост ра дав ших во вре мя «куль тур ной ре во лю ции», по э то му
они прек рас но осоз на ва ли не об хо ди мость сдер жи ва ния «ре во лю ци -
он ных по ры вов», а пра во яв ля лось не об хо ди мым инстру мен том по -
доб но го сдер жи ва ния. Вмес то ре во лю ци он ных пот ря се ний Ки тай
встал на путь эво лю ци он но го раз ви тия, что хо ро шо прос ле жи ва ет -
ся на при ме ре ки тайс ко го пра ва. 

В от ли чие от пре ды ду щих конс ти ту ций, в Конс ти ту ции 1982 г. был
за фик си ро ван возв рат стра ны к мно го ук лад ной эко но ми ке, к двум об -
ще ст вен ным сек то рам до ба вил ся еди но лич ный, а в ли це сме шан ных
ки тайс ко-иност ран ных предп ри я тий — го су да р ствен но-ка пи та лис ти -
чес кий. На конс ти ту ци он ном уров не ле га ли зо ва на де я тель ность в КНР
иност ран ных част но ка пи та лис ти чес ких предп ри я тий. Нес мот ря на
это, Конс ти ту ция 1982 г. до вне се ния в неё поп ра вок предс тав ля ла
со бой ско рее вос ста но ви тель ный, чем ре фор ма то рс кий до ку мент24.

Пер вые конс ти ту ци он ные поп рав ки 1988 г. ка са лись двух ста -
тей ст. 10 и ст. 11 Конс ти ту ции. Ими бы ли ле га ли зо ва ны на выс шем
за ко но да тель ном уров не част ные хо зяй ства и раз ре ше на арен да зем -
ли. Пос ле ду ю щие поп рав ки 1993 и 1999 гг. от ра зи ли но вый этап
в раз ви тии стра ны — стро и тель ство ры ноч ной эко но ми ки при сох -
ра не нии мак ро ре гу ли ру ю щей функ ции го су да р ства. Важ ней шим
мо мен том поп ра вок 1993 г. яви лось пре об ра зо ва ние го су да р ствен -
но го сек то ра эко но ми ки (Го инц цзинц зи) в сек тор, ос но ван ный на
го су да р ствен ной собствен нос ти (Го юц цзинц зи)25. Это не бы ло
прос той сме ной тер ми нов. За ней сто я ло пре об ра зо ва ние про из во д -
ствен ных от но ше ний, пос коль ку фак ти чес кое вла де ние собствен -
ностью го су да р ства пе реш ло к са мос то я тель ным хо зяй ствен ным
ор га ни за ци ям. Ко рен ным об ра зом бы ли из ме не ны по ло же ния ст. 15
Конс ти ту ции, ус та нав ли вав шей пла но вое ве де ние хо зяй ства. 
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Оп ре де лен ные про бе лы в ки тайс ком за ко но да тель стве сох ра ня -
ются до сих пор. Нап ри мер, граж да нс кое пра во КНР на хо дит ся в ста -
дии фор ми ро ва ния, мно гие его инс ти ту ты по ка за ко но да тель но не
зак реп ле ны. Об щие по ло же ния граж да нс ко го пра ва (ОПГП) КНР,
при ня ты в 1986 г. вмес то граж да нс ко го ко дек са, раз ра бот ка ко то ро го
ока за лась зат руд не на в ус ло ви ях пе ре ст рой ки со ци аль но-эко но ми чес -
ких от но ше ний. В об щих по ло же ни ях бы ли впер вые от ра же ны та кие
граж да нс ко-пра во вые инс ти ту ты, как пра во собствен нос ти, юри ди -
чес кое ли цо, граж да нс кая от ве т ствен ность, ис ко вая дав ность и т. д.

Боль шое зна че ние име ет за кон КНР «О пра вот вор че ст ве», при ня -
тый ВСНП в мар те 2000 г. Этот за кон ре гу ли ру ет по ря док при ня тия
нор ма тив ных ак тов раз лич ны ми за ко но да тель ны ми и ад ми ни ст ра -
тив ны ми ор га на ми, оп ре де ля ет сфе ры осу ще с твля е мо го ими пра -
вот вор че ст ва. Осо бен но боль шое зна че ние име ет ус та нов ле ние
пе реч ня воп ро сов, по ко то рым мо гут при ни мать ся толь ко за ко ны.
В част нос ти, это воп ро сы го су да р ствен но го су ве ре ни те та; об ра зо -
ва ния, ор га ни за ции и пол но мо чий предс та ви тель ных ор га нов, пра -
ви тельств, су дов и про ку ра ту ры; сис тем на ци о наль ной ав то но мии,
осо бых ад ми ни ст ра тив ных райо нов и ни зо во го уп рав ле ния; ос нов эко -
но ми чес ко го строя и фи нан со вой на ло го вой, та мо жен ной и внеш -
не тор го вых сис тем. Эти воп ро сы не бу дут, как час то бы ва ло ра нее,
ре гу ли ро вать ся ад ми ни ст ра тив ны ми пос та нов ле ни я ми. Пра вот вор -
чес кая роль выс ших за ко но да тель ных ор га нов воз рас та ет33.

Се год ня мож но го во рить о ста нов ле нии КНР сов ре мен ной на ци о -
наль ной пра во вой сис те мы, ук реп ле нии ее по зи ций, упо ря до че нии
раз лич ных жиз нен ных свя зей ки тайс ко го об ще ст ва. Для ки тайс  ко -
го об ще ст ва оче вид но, что без пра ва, за кон нос ти и пра во су дия нель -
зя дос тиг нуть со ци аль но го прог рес са, обес пе чить нор маль ное
функ  ци о ни ро ва ние ма те ри аль но го про из во д ства и инс ти ту тов по -
ли ти чес кой де мок ра тии, за щи ту куль тур ных цен нос тей и за во е ва ний,
на ла дить эф фек тив ное уп рав ле ние и сти му ли ро вать всес то рон -
нее раз ви тие лич нос ти. В свя зи с этим не ко то рые обс то я тель ства
тре бу ют прис таль но го изу че ния пра во вой фор мы сов ре мен но го
Китая.
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ре дак ция ст. 11, сог лас но ко то рой ле га ли зо ван ный еще в 1998 г. част -
ный сек тор по лу чил ста тус «важ ной сос тав ля ю щей со ци а лис ти чес -
кой ры ноч ной эко но ми ки»29. 

На ру бе же 80–90-х гг. XX в. и в на ча ле XXI в. сис те ме нор ма тив -
но го ре гу ли ро ва ния ки тайс ко го об ще ст ва наб лю да ет ся пос те пен ный
от каз от тра ди ци о на ли с тских под хо дов к ре гу ли ро ва нию со ци аль ных
про цес сов, пос ле до ва тель ный пе ре ход к пра во вым ме то дам с пре о до -
ле ни ем пос лед них ру ди мен тов эпо хи клас со вых сра же ний. Пра во вое
стро и тель ство как со ци аль ное яв ле ние в сов ре мен ном Ки тае по рож -
де но ко рен ной пе ре ст рой кой все го комп лек са об ще ст вен ных от но ше -
ний и ве дет ся на со лид ной на уч ной ба зе с уче том на ци о наль ной
спе ци фи ки, а так же с ак тив ным уче том опы та за ру беж ных стран30.

В нас то я щее вре мя Ки тайс кая На род ная Рес пуб ли ка яв ля ет ся
уни тар ным го су да р ством с ав то ном ны ми об ра зо ва ни я ми. Ру ко во дя -
щей си лой по ли ти чес кой сис те мы яв ля ет ся Ком му нис ти чес кая пар -
тия Ки тая (КПК). По ми мо КПК в Ки тае су ще ст ву ет еще во семь
«де мок ра ти чес ких» пар тий, име ю щих де ко ра тив ный ха рак тер31.

Пра во су дие в КНР осу ще с твля ет ся об щи ми и спе ци аль ны ми су -
деб ны ми ор га на ми. К об щим от но сят ся Вер хов ный на род ный суд
и мест ные на род ные су ды. Спе ци аль ны ми счи та ют ся во ен ные су -
ды. В 1993 г. соз да ны ар бит раж ные ко мис сии и ар бит раж ные су ды
по тру до вым спо рам, ре ше ния ко то рых мо гут быть об жа ло ва ны
в на род ный суд. Вер хов ный на род ный суд как выс ший су деб ный ор -
ган осу ще с твля ет над зор за де я тель ностью мест ных и спе ци аль ных
на род ных су дов, от ве т стве нен пе ред ВСНП и его Пос то ян ным ко -
ми те том. Мест ные на род ные су ды от ве т ствен ны пе ред мест ны ми
ор га на ми го су да р ствен ной влас ти. Над зор за за кон ностью в КНР
воз ло жен на ор га ны на род ной про ку ра ту ры, к ко то рым от но сят ся
Вер хов ная, мест ные на род ные про ку ра ту ры, во ен ные и дру гие спе -
ци а ли зи ро ван ные про ку ра ту ры. Про ку ра ту ра стро ит ся на на ча лах
стро гой цент ра ли за ции и ие рар хии. По ми мо осу ще с твле ния функ -
ций об ще го над зо ра, про ку ро ры под дер жи ва ют об ви не ние в су де,
ве дут рас сле до ва ние слож ных уго лов ных дел и дел, по ко то рым пре -
дус мот ре ны су ро вые ме ры на ка за ния32.
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Сом ни тель ны и дру гие суж де ния о вли я нии ки тайс кой иде о ло -
гии на ка те го рию дос то и н ства лич нос ти. Так В. Е. Чир кин со вер шен -
но вер но от ме чал, что выд ви ну тый Дэн Ся о пи ном ло зунг пост ро е ния
«праг ма ти чес ко го со ци а лиз ма» соп ро вож да ет ся в Ки тае борь бой
про тив «вра гов на ро да», «дик та ту рой на род ной де мок ра тии», ру ко -
во дя щей ролью ком пар тии, гос по д ством со ци а лис ти чес кой собст -
вен нос ти на сред ства про из во д ства, раз ли чи ем прав тру дя щих ся
и «эксплу а та то ров», не де ли мостью го су да р ствен ной влас ти на «вет -
ви»41. Од на ко ут ве рж де ние В. Е. Чир ки на о том, что нор мы-про во -
зг ла ше ния, нор мы-на зи да ния в ки тайс ком конс ти ту ци он ном пра ве
приз ва ны ско рее «от ра жать оп ре де лён ные взгля ды, иде о ло ги чес кие
пос ту ла ты, чем слу жить нор ма ми-пра ви ла ми для ре гу ли ро ва ния
конк рет ных от но ше ний»42 вряд ли мож но приз нать бес спор ным.
Сам В. Е. Чир кин пи сал, что «за кон об ор га ни за ции Все ки тайс ко го
соб ра ния на род ных предс та ви те лей (выс ше го предс та ви тель но го
орга на стра ны) тре бу ет, что бы де пу та ты от да ва ли все си лы слу же нию
на ро ду, что прак ти чес ки не воз мож но»43. Од на ко дан ное по ло же ние
чрез вы чай но важ но. За кон про во зг ла ша ет де пу та та слу гой на ро да,
что воз вы ша ет дос то и н ство Ки тая в це лом, каж до го его граж да ни -
на в от дель нос ти, а так же са мих де пу та тов. Ведь ста тус слу ги на ро -
да от ра жа ет боль шое до ве рие на се ле ния к дан но му ли цу44. 

Ана ло гич ное ут ве рж де ние умест но и в от но ше нии ука за ния
в За ко не КНР «О про ку ра ту ре» на то, что её ра бот ни ки «всем серд -
цем, все ми по мыс ла ми долж ны слу жить на ро ду». Схо жим смыс лом
на де ле но ука зан ное во вре мен ном по ло же нии об ад во ка ту ре тре бо -
ва ние к ад во ка ту го ря чо лю бить стра ну. Ра бо та на об щее бла го по -
вы ша ет дос то и н ство го су да р ствен но го слу жа ще го. Н. М. Ка рам зин
спра вед ли во го во рил, что лю бовь к оте че ст ву обус лов ле на лю бовью
лю дей к са мим се бе. По э то му пат ри о ти чес кое тре бо ва ние люб ви
к Ро ди не не про ти во ре чит ин ди ви ду а лис ти чес ким пос ту ла там ли -
бе ра лиз ма45.

Из вес тен и дру гой факт. Быв ший Пре зи дент Егип та Хос ни Му -
ба рак от ка зал ся на су де выс ту пать в свою за щи ту. Од на ко его ад во -
кат в кон це сво ей за щи ти тель ной ре чи при чёл чет ве рос ти шие,
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В част нос ти, конс ти ту ци он ное пра во Ки тая со дер жит про ти во -
ре чие меж ду срав ни тель но ли бе раль ной иде о ло ги ей и ком му нис ти -
чес кой, ко то рая яв ля ет ся обя за тель ной34. На сов ре мен ное ки тайс кое
пра во боль шое вли я ние ока зы ва ют тра ди ции. В на уч ном ми ре при -
ня то счи тать, что вос точ ные ци ви ли за ции выс ту па ют оп по нен та ми
за пад ной мо де ли прав че ло ве ка. Так, Ю. И. Ма ле вич ука зы ва ет на
то, что меж ду на род ное об суж де ние на ру ше ний прав сов ре мен ных
граж дан Ки тая встре ча ет це лый ряд ве со мых для за пад ной кон цеп -
ции прав че ло ве ка до во дов, ос но ван ных на тра ди ци он ной кон фу ци -
а нс кой фи ло со фии35.

Есть ос но ва ния ут ве рж дать, что про ти во ре чия меж ду за пад ной
и вос точ ной кон цеп ци я ми прав че ло ве ка ос но ва ны на про ти во ре чи -
ях ин ди ви ду а лис ти чес кой и кол лек ти ви с тской иде о ло гий. В КНР
гос по д ству ет кол лек ти визм36.

Вмес те с тем мне ние о ди а мет раль ной про ти во по лож нос ти сов -
ре мен ным за пад но го и вос точ но го спо со бов су ще ст во ва ния идеи
че ло ве чес ко го дос то и н ства в об ще ст ве, оши боч но по ря ду при чин.
Сов ре мен ный Ки тай — это дос та точ но раз ви тое го су да р ство с точ ки
зре ния как эко но ми ки, так и пра ва. В конс ти ту ци он ном пра ве Ки -
тая дос та точ но пол но вы ра же на ка те го рия че ло ве чес ко го дос то и н ства,
нес мот ря на осо бен нос ти гос по д ству ю щей в этой стра не иде о ло гии37.

Вряд ли мож но сог ла сить ся с точ кой зре ния К. В. Ара но вс ко го
том, что в ус ло ви ях гос по д ства кол лек ти виз ма не воз мож но су ще ст -
во ва ние граж да нс ко го об ще ст ва38. Функ ци о ни ро ва ние пос лед не го
от иде о ло гии не за ви сит. Сам же К. В. Ара но вс кий со ссыл кой на
кни гу А. Шле зин ге ра «Цик лы аме ри ка нс кой ис то рии», пи шет, что
в 1984 г. ас со ци а ция ки тайс ких пи са те лей приз ва ла ком му нис ти чес -
кую пар тию от ка зать ся от иде о ло ги чес ких ог ра ни че ний сво бо ды
твор че ст ва39.

Действи тель но, ре ше ния ком му нис ти чес кой пар тии Ки тая зна -
чи тель но вли я ют на со дер жа ние ка те го рии че ло ве чес ко го дос то и н ства
в КНР. Вмес то ха рак тер ной для за пад ных стран ин ди ви ду а лис ти -
чес кой все доз во лен нос ти здесь по чи та ют ся дис цип ли на, гар мо ния
и об щин ность40.
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ре ева, ха рак те ри зуя вто рую гла ву конс ти ту ции Ки тая «Ос нов ные
пра ва и обя зан нос ти граж дан», ука зы ва ет, что в этой гла ве име ют ся
как об ще ра сп ро ст ра нен ные — пра во на труд, на от дых, на об ра зо -
ва ние и т. д., так и спе ци фи чес кие по ло же ния, ха рак тер ные имен но
для Ки тая и вы те ка ю щие из осо бен нос тей его не дав ней ис то рии.
Нап ри мер, зап рет под вер гать граж дан ос ко рб ле ни ям, кле ве те, лож -
ным об ви не ни ям и трав ле51.

Дан ная по зи ция Г. Н. Анд ре евой со вер шен но вер на. Од на ко
в сво ём ис сле до ва нии ав тор от ра жа ет толь ко од ну спе ци фи чес кую
для Ки тая осо бен ность вы ра же ния идеи че ло ве чес ко го дос то и н ства
в конс ти ту ци он ном пра ве. Меж ду тем нель зя не при со е ди нить ся
к точ ке зре ния В. Е. Чир ки на, ко то рый вы де ля ет пять осо бен нос тей
сис те мы конс ти ту ци он ных прав че ло ве ка в Ки тае. Сле ду ет от ме -
тить, что ав тор го во рит преж де все го имен но о вы ра же нии идеи че -
ло ве чес ко го дос то и н ства. В. Е. Чир кин от ме ча ет, что, во-пер вых,
в конс ти ту ции КНР пра ва и сво бо ды име ют це ле вое наз на че ние
и пре дос тав ля ют ся граж да нам в со от ве т ствии с це ля ми со ци а лиз ма;
во-вто рых, осу ще с твле ние прав и сво бод свя зы ва ет ся с ре гу ли ру ю -
щей ролью го су да р ства, ко то рое нап рав ля ет де я тель ность граж дан
при ис поль зо ва нии ими сво их прав и сво бод; в-треть их, Конс ти ту -
ция раз ли ча ет пра ва граж дан и пра ва тру дя щих ся; в-чет вёр тых, пре -
дус мат ри ва ет ма те ри аль ные га ран тии со ци аль но-эко но ми чес ких
прав; в-пя тых, зна чи тель ное вни ма ние в Конс ти ту ции уде ля ет ся ох -
ра не прав и ин те ре сов ки тай цев, про жи ва ю щих за гра ни цей, и чле -
нов их се мей52.

Действи тель но, в Конс ти ту ции КНР пря мо го во рит ся, что мно -
гие пра ва лич нос ти слу жат де лу со ци а лис ти чес кой ду хов нос ти,
а это не мо жет не воз ве ли чи вать дос то и н ство граж дан КНР. Ког да
же в Конс ти ту ции речь идёт о со ци а лис ти чес ком прос ве ще нии и
вос пи та нии, то мож но го во рить о же ла нии воз вы сить дос то и н ство
всей ки тайс кой на ции, ко то рая та ким об ра зом по лу ча ет за щи ту от
па губ но го вли я ния раз лич ных ре ли ги оз ных мис сий, имея дос туп
к нас то я щим на уч ным зна ни ям и чувствуя под де рж ку сог раж дан
спло чён ных кол лек ти ви с тским уче ни ем53. 
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на пи сан ное Х. Му ба ра ком по это му по во ду. В этом чет ве рос ти шии
воз ве ли чи ва ет ся дос то и н ство Егип та, а на род его наз ван мо гу ще ст -
вен ным46. Как вид но, лю бовь к Ро ди не поз во ля ет под дер жать свою
честь да же сверг ну тым пра ви те лям, а по ни ма е мая как ува же ние
к дос то и н ству От чиз ны эта лю бовь мо жет пос лу жить ос но ва ни ем
для на род но го про ще ния и при ми ре ния враж ду ю щих сто рон47.

В конс ти ту ци он ном пра ве КНР пря мо ука за но на вы со кое дос -
то и н ство че ло ве ка тру да. Офи ци аль ная юри ди чес кая докт ри на КНР
от ри ца ет эксплу а та цию че ло ве ка че ло ве ком, про во зг ла ша ет ве ду -
щую роль го су да р ствен но го сек то ра эко но ми ки и прин цип «от каж -
до го — по спо соб нос тям, каж до му — по тру ду» (сог лас но ст. 6
Конс ти ту ции КНР).

Осо бое вы ра же ние идея че ло ве чес ко го дос то и н ства на хо дит
в конс ти ту ци он ных по ло же ни ях о со ци аль ной струк ту ре об ще ст ва,
ког да бук валь но по оп ре де лён ным ран гам выст ра и ва ют ся це лые
клас сы и слои на се ле ния. Конс ти ту ция КНР со дер жит та кие по ня -
тия, как «ра бо чий класс», «кресть я н ство», «ин тел ли ген ция», «на -
род», «вра ги на ро да»48.

По мне нию ря да учё ных, в Ки тае от вер га ют ся не отъ ем ле мые
пра ва лич нос ти, ко то рые вы тес ня ют ся прин ци пом свя зи лич нос ти
и го су да р ства49. С та кой по зи ци ей труд но сог ла сит ся в пол ной ме -
ре. В этой свя зи весь ма ха рак тер но выс ка зы ва ние Ю. И. Ма ле вич.
Ут ве рж дая, что «в тра ди ци он ном куль тур ном нас ле дии Ки тая идея
сво бо ды лич нос ти … ни ког да не свя зы ва лась с гар мо ни ей са мо го
об ще ст ва» и, при во дя (без ссыл ки) весь ма не од ноз нач ное яко бы ки -
тайс кое воз ра же ние, что «му сор ное вед ро со вес ти и прав ды хо ро шо
лишь для под дпор ки сво ей раз ва ли ва ю щей ся хи жи ны, а не об ще ст -
вен но го прос мот ра», ав тор, тем не ме нее, ут ве рж да ет, что «кон фу -
ци а нс кое об ще ст во не мыс лит сво их чле нов без лич но го бес ко рыс тия,
са мо от вер жен нос ти и ве ли ко ду шия»50.

Действи тель но, в Ки тае изд рев ле бы ло осо бое от но ше ние к дос -
то и н ству от дель но го че ло ве ка и на ции в це лом. В сов ре мен ных же
усло ви ях это от но ше ние на хо дит своё вы ра же ние в сис те ме со ци аль -
но-эко но ми чес ких, по ли ти чес ких и лич ных прав граж дан. Г. Н. Анд -
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А. А. Ми шин пи сал, что в ХХI в. в ус ло ви ях гло баль ной кон ку рен -
ции важ ней ши ми пред по сыл ка ми ус пеш но го раз ви тия го су дарст ва
яв ля ют ся гиб кость его по ли ти чес ко го ре жи ма, спо соб ность и го тов -
ность ме нять с учё том тре бо ва ний вре ме ни сло жив ши е ся ус та нов ки58.
К это му оп ре де ле нию хо те лось бы до ба вить, что за ло гом ус пеш но -
го учас тия в ге о по ли ти чес ком со рев но ва нии, ко то рое так яр ко де -
мо н стри ру ет Ки тай, яв ля ет ся, по ми мо все го про че го, и его вер ность
тра ди ци он но му ува жи тель но му от но ше нию к дос то и н ству на ции
и каж дод нев ное стрем ле ние к воз вы ше нию дос то и н ства каж до го
граж да ни на59.

Из ло жен ное при во дит к сле ду ю щим вы во дам. За ко рот кий по
ис то ри чес ким мер кам про ме жу ток вре ме ни, про шед ший с об ра зо ва -
ния Ки тайс кой На род ной рес пуб ли ки, пра во вая сис те ма КНР прош ла
нес коль ко эта пов раз ви тия. Мож но вы де лить че ты ре эта па. Пер вый —
на чаль ный этап фор ми ро ва ния пра во вой сис те мы КНР. Про ис хо дит
пе ре ход от ре во лю ци он ных нор ма тив но-пра во вых ак тов, действу ю -
щих на за ня тых ки тайс ки ми ком му нис та ми тер ри то ри ях, к еди ной
об ще го су да р ствен ной сис те ме. В го минь да но вс ком Ки тае пра во раз -
вива лось под вли я ни ем ро ма но-гер ма нс кой пра во вой семьи: су ще ст -
во ва ли от дель ные за им ство ва ния эле мен тов со ци а лис ти чес ко го пра ва.
С об ра зо ва ни ем КНР ки тайс кое пра во ста но вит ся со ци а лис ти чес -
ким. Зна чи тель но вли я ние пра ва СССР. Пер вая Конс ти ту ция 1954 г.
и ко дек сы бы ли во мно гом ос но ва ны на со ве тс ком за ко но да тель стве. 

Вто рой этап — пра во КНР в пе ри од «боль шо го скач ка» и «куль -
тур ной ре во лю ции». Ухуд ше ние дип ло ма ти чес ких от но ше ний с Со -
ве тс ким Со ю зом при ве ло к от ка зу от за им ство ва ния опы та СССР.
Вли я ние со ве тс ко го пра ва сох ра ня ет ся, но на ча ло «куль тур ной ре -
во лю ции» ми ни ми зи ро ва ло роль пра ва в об ще ст вен но-по ли ти чес кой
жиз ни Ки тая. Раз ви ва ет ся пра во вой ни ги лизм, соз да ют ся аль тер на -
тив ные пар тий ные и «на род ные» ор га ны су доп ро из во д ства. В пе ри -
од «куль тур ной ре во лю ции» раз вер нут мас со вый тер рор, жерт ва ми
ко то ро го ста ли де сят ки мил ли о ны лю дей.

Тре тий этап — вос ста нов ле ние и раз ви тие пра во вой сис те мы
КНР. Про ис хо дят из ме не ние по ли ти чес ко го кур са пос ле смер ти Мао
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В Конс ти ту ции КНР го во рит ся о том, что го су да р ство вы ра ба -
ты ва ет пра ви ла и по ня тия для жи те лей го ро да и де рев ни, вос пи ты -
ва ет кол лек ти визм, пат ри о тизм, ин тер на ци о на лизм, ве дёт борь бу
с бур жу аз ной, фе о даль ной и про чей тлет вор ной иде о ло ги ей. Сле ду -
ет от ме тить, что, по мне нию не ко то рых учё ных-вос то ко ве дов, на -
хо дя ща я ся ря дом с Ки та ем та кая ве ли кая вос точ ная дер жа ва, как
Ин дия, имея из на чаль но та кие же прек рас ные стар то вые воз мож -
нос ти, не дос тиг ла в сво ём раз ви тии та ких же боль ших ус пе хов по -
то му, что там нет та ко го един ства и спло чён нос ти, по то му, что там,
ус лов но го во ря «в каж дой де рев не свой бог». Что же ка са ет ся раз -
ли чий в конс ти ту ци он ных пра вах граж дан КНР, то это раз ли чие сле -
ду ет приз нать оп рав дан ным, ког да оно под ни ма ет на но вую вы со ту
дос то и н ство тру же ни ка54.

Офи ци аль но по Конс ти ту ции КНР пра во на труд при над ле жит
всем граж да нам, а пра во на от дых, об ра зо ва ние, пен си он ное обес -
пе че ние — толь ко тру дя щим ся. Так, в рос сийс кой юри ди чес кой ли -
те ра ту ре бы ло от ме че но, что пос ле при ня тия Конс ти ту ции КНР
1982 г. бы ло из да но важ ное пос та нов ле ние ЦК Ком му нис ти чес кой
пар тии Ки тая «О соз да нии сис те мы пен си он но го обес пе че ния ста -
рых кад ро вых ра бот ни ков», а на ос но ва нии не го — со от ве т ству ю -
щее по ло же ние Гос со ве та. Это по ло же ние лик ви ди ро ва ло сис те му
по жиз нен но го пре бы ва ния в долж нос ти всех кад ро вых ра бот ни ков,
вплоть до ми ни ст ров и пред се да те лей го су да р ствен ных ко мис сий.
Пен си он ный воз раст для муж чин сос тав лял от 60 до 65 лет, пен си -
он ной воз раст для жен щин — 55 лет55. Бес спор но, де лу обес пе че -
ния прав че ло ве ка и в осо бен нос ти че ло ве чес ко го дос то и н ства
слу жит зак реп ле ние в Конс ти ту ции КНР ма те ри аль ных га ран тий со -
ци аль но-эко но ми чес ких прав граж дан56. 

О вы со кой сте пе ни пра во вой куль ту ры и о зна чи тель ном раз -
ви тии идеи че ло ве чес ко го дос то и н ства в конс ти ту ци он ном пра ве
КНР сви де тель ству ет ох ра на прав и ин те ре сов ки тай цев, про жи ва -
ю щих за гра ни цей. Из ве ст но, что с древ них вре мён идея че ло ве -
чес ко го дос то и н ства свя за на с су ще ст во ва ни ем прин ци па «свой —
чу жой»57.
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пар тий ной иде о ло гии в си лу га ран ти ру е мо го ею иде о ло ги чес ко го
плю ра лиз ма (ст. 13), а по то му ме нее дек ла ра тив на. В то же вре мя
Конс  ти ту ция КНР со дер жит пол ный пе ре чень прав и сво бод че ло -
ве ка и граж да ни на, ха рак тер ный для лю бо го сов ре мен но го пра во -
во го го су да р ства, но с изъ я ти я ми и ус ло ви я ми, обус лов лен ны ми
со ци а лис ти чес ким стро ем, ко то рые, в свою оче редь, под чёр ки ва ют
ис то ри чес кое, куль тур ное и по ли ти чес кое сво е об ра зие го су да р ства,
уни каль ную трак тов ку на ро дов лас тия, цен ность ста ту са лич нос ти
че ло ве ка и граж да ни на в КНР60.

В це лом нель зя ска зать, что вли я ние дав них тра ди ций и со ци а -
лис ти чес кой иде о ло гии от ри ца тель но от ра зи лось на со дер жа нии ка те -
го рии че ло ве чес ко го, на ци о наль но го и го су да р ствен но го дос тои н ства
в Конс ти ту ции КНР, ско рее на о бо рот, эти ка те го рии под вли я ни ем
на ци о наль ной идеи и осо бен нос тей ки тайс кой го су да р ствен нос ти
на пол ни лись осо бен ным смыс лом, от ли ча ю щим конс ти ту ци он ное
пра во Ки тая от ана ло гич ных от рас лей пра ва дру гих стран61.

1. Гу дош ни ков Л. Раз ви тие те о рии пра ва в Ки тае / Л. Гу дош ни -
ков, К. Ко ка рев // Проб ле мы Даль не го Вос то ка. — 2005. — № 6. —
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Проб ле мы Даль не го Вос то ка. — 1989. — № 3. — С. 238. 3. Там же.
4. Ко ка рев К.А. По ли ти чес кий ре жим и мо дер ни за ция Ки тая /
К.А. Ко ка рев. — М. : ИДВ РАН, 2004. — С. 123. 5. Сов ре мен ное за -
ко но да тель ство Ки тайс кой На род ной Рес пуб ли ки / сост. JI.М. Гу -
дош ни ков. — М. : Зер ца ло, 2004. — С. 246. 6. Чжи хуа В. Вли я ние
со ве тс ко го пра ва на пра во КНР / В. Чжи хуа // Го су да р ство и пра во. —
2010. — № 4. — С. 75. 7. Стра шун Б.А. Конс ти ту ци он ное (го су да р ст -
вен ное) пра во за ру беж ных стран. Об щая часть : учеб. для ву зов /
Стра шун Б.А., Бу да го ва А.Ш., Анд ре ева И.А. — М. : Нор ма, 2007. —
С. 632. 8. Ах мет шин Х.М. Сов ре мен ное уго лов ное за ко но да тель ство
КНР / Ах мет шин Х.М., Ах мет шин Н.Х., Пе ту хов A.A. — М. : Му ра -
вей, 2000. — С. 211. 9. Да вид Р. Ос нов ные пра во вые сис те мы сов -
ре мен нос ти / Р. Да вид, К. Жоф фре-Спи но зи. — М., Меж ду нар.
от но ше ния, 1996. — С. 101. 10. Гу дош ни ков JI. M. Конс ти ту ция КНР
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Цзэ ду на и свер же ния его пос ле до ва те лей, от каз от на и бо лее оди оз -
ных ре ше ний пе ри о да «куль тур ной ре во лю ции», пос те пен ное ре -
фор ми ро ва ние эко но ми чес кой и пра во вой сис те мы КНР. На ме тил ся
пе ре ход от за им ство ва ния со ве тс ко го пра ва к пра ву ка пи та лис ти -
чес ких го су дарств. 

Чет вёр тый этап — сов ре мен ное сос то я ние пра во вой сис те мы
КНР. Пра во вая сис те ма Ки тая яв ля ет ся сме шан ной, со ци а лис ти чес -
кое пра во удер жи ва ет проч ные по зи ции в ад ми ни ст ра тив ной сфе ре,
но в эко но ми чес кой об лас ти уси ли ва ет ся вли я ние ро ма но-гер ма нс -
ко го пра ва, что объ яс ня ет ся уве ли че ни ем внеш не э ко но ми чес ких
свя зей и бур ным эко но ми чес ким раз ви ти ем КНР.

От ли чи тель ной осо бен ностью ки тайс ко го пра ва яв ля ет ся уко ре -
нив ший ся в мас сах пра во вой ни ги лизм, тра ди ци он ная кон фу ци а нс -
кая мо раль и эти чес кие нор мы, ко то рые на про тя же нии ты ся че ле тий
бы ли важ нее, чем «пи са ные за ко ны». Пра во в тра ди ци он ном Ки тае
иг ра ло роль толь ко в об лас ти ад ми ни ст ра тив но го уп рав ле ния и уго -
лов но го су доп ро из во д ства. 

Нес мот ря на по пыт ки го минь да но вс ко го пра ви тель ства сло мать
ста рые тра ди ци он ные по ряд ки, пол ностью это уда лось толь ко пос -
ле об ра зо ва ния КНР. Ки тайс кие ком му нис ты смог ли в крат чай шие
сро ки соз дать из тер за е мо го граж да нс кой вой ной отс та ло го го су да -
р ства ин ду ст ри аль но раз ви тую дер жа ву. Це ной дан ных пре об ра зо -
ва ний бы ли от каз от де мок ра ти чес ко го пу ти раз ви тия, мас со вый
тер рор вре мен «куль тур ной ре во лю ции», от ри ца ние пра ва. Эко но -
ми чес кое раз ви тие Ки тая в 80–90-х гг. при ве ло к пос те пен ной де -
мок ра ти за ции об ще ст ва, по вы ше нию ро ли пра ва в об ще ст ве.
Нес мот ря на сох ра не ние прав ле ния ком му нис ти чес кой пар тии,
в сов ре мен ном Ки тае пра во вая сис те ма КНР ус пеш но транс фор ми -
ру ет ся и прис по саб ли ва ет ся к но вым ре а ли ям. 

Факт при над леж нос ти Ки тая к чис лу нем но гих го су дарств, име -
ю щих со ци а лис ти чес кий ха рак тер, пре доп ре де ля ет спе ци фи ку конс -
ти ту ци он но го пра ва дан ной стра ны в срав не нии с дру ги ми. На п ри мер,
ком па ра тив ный ана лиз Конс ти ту ций Ки тая и Рос сии поз во ля ет го -
во рить о том, что рос сийс кая Конс ти ту ция не под вер же на вли я нию
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иму ще ст вен ных прав в Конс ти ту ции КНР и За ко не «О вещ ных пра -
вах в КНР» в кон те кс те ки тайс кой эко но ми чес кой ре фор мы [Элект рон -
ный ре сурс] / Д.А. Шкит ти на // Конс ти ту ци он ное и му ни  ци паль ное
пра во. — 2008. — № 24. — Ре жим дос ту па : http://www.center-bereg.ru/
o3890.html 28. По ли ти чес кая сис те ма и пра во КНР в про цес се ре -
форм 1978–2005 гг. / под ред. Л.М. Гу дош ни ко ва [Элект рон ный ре -
сурс]. — М., 2007. — Ре жим дос ту па : http://ffre.ru/otrmeryfsbewatyyfs.
html 29. Гу дош ни ков Л.М. Вос ста нов ле ние и раз ви тие за ко но да тель -
ства КНР в про цес се ре форм... 30. Чэнь Су. За ко но ст ро и тель ство
в Ки тае на фо не фи нан со во го кри зи са / Су Чэнь // Го су да р ство и пра -
во. — 2010. — № 1. — С. 87–95. 31. Са ли ев А.Л. Вос точ ный век тор
внеш ней по ли ти ки Кыр гы зс та на: Ази а тс ко-Ти хо оке а нс кий ре ги он
и Ближ ний Вос ток [Элект рон ный ре сурс] / Са ли ев А.Л. — Ре жим
дос ту па : http://uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_206.html
32. Ах мет шин H. X. Смерт ная казнь в сов ре мен ном Ки тае: Пра во -
вое ре гу ли ро ва ние и прак ти ка при ме не ния / Н.Х. Ах мет шин // Пра -
во на смерт ную казнь. — М., 2004. — С. 215. 33. Ак се но вич О.А.
Рег ла мен та ция де ле ги ро ван но го за ко но да тель ства в За ко не КНР
«О пра вот вор че ст ве»: те о рия и прак ти ка при ме не ния [Элект рон ный
ре сурс] / О.А. Ак се но вич // Об ще ст во и пра во. — 2011. — № 3. —
Ре жим дос ту па : http://www.center-bereg.ru/o2146.html 34. Чир кин
В. Е. Конс ти ту ци он ное пра во за ру беж ных стран / Чир кин В.Е. —
М. : Юристъ, 2008. — С. 484–485. 35. Ма ле вич Ю. И. Пра ва че ло ве -
ка в гло баль ном ми ре / Ма ле вич Ю.И. — М. : АСТ, 2004. — С. 311;
Confucionism and Human Rights / Ed. by I. de Bary, T. Weiming. —
N.Y., 1997; Дэн Ся о пин. Ос нов ные воп ро сы сов ре мен но го Ки тая /
Дэн Ся о пин. — М. 1988; Ки тай в ми ро вой по ли ти ке. — М. 2001;
Ма ле вич И.А. Вни ма ние: Ки тай / Ма ле вич И.А. — Мн., 2001; Ма -
ле вич Ю.И. Эпо ха Дэн Ся о пи на — на ча ло но во го пу ти Ки тая /
Ю.И. Ма ле вич // Бе ло рус ка дум ка. — 1998. — № 8. — С. 129–136;
Ten Su yu, Fairbank J. China’S Response to the West. — Harvard, 1954;
Tsai Wen-hui. Comparative Moiernization Between Mainland Chinа and
Taiwan. — Marylahd, 1993; Wang Jiawei, Nyima Gyaicain. The Histor-
ical Status of Chinа Tibet. — Beiging, 1997. 36. Про то по по ва Т.В.  -
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в про цес се ре форм / Гу дош ни ков Л.М. // Ки тай, Рос сия, стра ны АТР
и перс пек ти вы меж ци ви ли за ци он ных от но ше ний в XXI ве ке. 4.2. /
ИДВ РАН. — М., 2001. — С. 89. 11. Гу дош ни ков Л. Ис сле до ва ние
по ли ти ко-юри ди чес ких проб лем Ки тая в ИДВ РАН / Л. Гу дош ни -
ков // Проб ле мы Даль не го Вос то ка. —2005. — № 3. — С. 40. 12. Са -
и дов А. X. Срав ни тель ное пра во ве де ние / А.Х. Са и дов. — М. :
Юристъ, 2003. — С. 381. 13. Бер гер Я.М. Пра ва че ло ве ка в Ки тае:
все о бщ ность и спе ци фи ка / Я.М. Бер гер // Проб ле мы Даль не го Вос -
то ка. — 1993. — № 3. — С. 41. 14. Ко ка рев К. А. По ли ти чес кая сис -
те ма КНР / К.А. Ко ка рев // Проб ле мы Даль не го Вос то ка. — 1999. —
№ 4. — С. 137–139. 15. Лит ви нов О. Об нов ле ние со ци аль ной струк -
ту ры и по ли ти чес кой сис те мы КНР / О. Лит ви нов // Проб ле мы
Даль не го Вос то ка. — 2004. — № 4. — С. 41. 16. Мак си мо ва О. Инс -
ти тут пред се да те ля Ки тайс кой На род ной Рес пуб ли ки в по ли ти ко-
пра во вом раз ви тии стра ны / О. Мак си мов // Проб ле мы Даль не го
Вос то ка. — 2010. — №3. — С. 65. 17. Се ред ки на Е.В. Кон фу ци а нс -
кие тен ден ции в сов ре мен ных дис кус си ях о «гло баль ной эти ке»
и пра вах че ло ве ка в кон те кс те проб ле мы меж куль тур ных ком му ни -
ка ций / Е.В. Се ред ки на // Путь Вос то ка. Тра ди ции и сов ре мен ность. —
СПб., 2003. — Вып. 28. — С. 59. 18. Чжи хуа В. Цит. ра бо та. —
С. 76. 19. Смо ле нс кий М.Б. Конс ти ту ци он ное (го су да р ствен ное) пра -
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Раз ви тие конс ти ту ци он но го пра ва Ки тайс кой На род ной Рес пуб ли -
ки (1988–2004 гг.) / Л. Гу дош ни ков, В. По ля ков // Проб ле мы Даль не -
го Вос то ка. — 2004. — № 4. — С. 47–52. 22. Там же. 23. Да вид Р.
Ос нов ные пра во вые сис те мы сов ре мен нос ти [Элект рон ный ре сурс] /
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жим дрсту па : http://law.vl.ru 27. Шкит ти на Д.А. Ре гу ли ро ва ние
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ming Chinese legislature system. The conclusion about full value and
originality of Chinese legal system is made on the base of analysis of re-
search.

Chinese is the modern state with enough developed economics. Its
status in international politics and economics have grown during last
thirty years is significantly grown thanks to the Chinese «economical
miracle». 

The state government bodies in China did not break the old political
system which was in the country in the past. They prefer building the
«socialism with Chinese particulars». During this process the best foreign
experience was receipted. Significant changes have taken place in legis-
lature. Since 1978 the legal normative base of regulation of social rela-
tions in China has been growing. It is important for protection of the state
well-being. 

Studying Chinese law is necessary for widening of practical coo -
peration in context of intensification of economical, cultural and other
contacts between Russian Federation and China. Nowadays development
of these contacts is held in cause of deficit of information about particu-
lars of legal regulation of international division of labor, coproduction,
distribution of wealth, interchange of cultural values and results of intel-
lectual resources. If these problems can be solved international making
legal normative acts may be possible in future. 

There is also another reasons to consider that studying law is impor-
tant. It is useful for country studying at whole. Chinese politics and cul-
ture were «closed» for Wes states in the past. There was no any real legal
documents according to witch foreign society could form folkways about
social realty of another state. There was no a lot of written laws and they
were not informative. At the present time this situation has significantly
changed. The functions of such important categories of contemporary
law as supremacy of law, justice and legal order, democracy and human
rights have activated. These processes were not typical for China in the past.
But now these facts open new channel for studying Chinese society.

In the first half of 20 century China began to recant previous legal
tradition and became reception of West law. Principals of continental
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Protopopova T., Orlova S., Novosiolov M. On some particular fea-

tures of Chinese legal system

The article considers the particular features of historical develop-
ment of legal system of People’s Republic of China. The ideology and
political traditions of Chinese statehood are analyzed. Attention is given
to reception of some principles of the legal system of USSR during for -
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УДК 340.12

Д. В. ФЕ ДОРКІН

ТЕ О РЕ ТИЧНІ ПІДХО ДИ ДО ВИЗ НА ЧЕН НЯ КА ТЕ ГОРІЇ

«ФУНКЦІЯ ДЕР ЖА ВИ»

Стат тя прис вя че на те о ре тич ним підхо дам до виз на чен ня ка -
те горії «функція дер жа ви». Ав то ром про а налізо ва но ва го му
кількість виз на чень з да но го по нят тя. Заз на че но, що під функцією
дер жа ви слід ро зуміти ос новні нап ря ми діяль ності дер жа ви для
вирішен ня цілей і зав дань, які сто ять пе ред нею. Та кож пев на ува -
га приділе на струк турі функцій дер жа ви.

Клю чові сло ва: дер жа ва, функція, функція дер жа ви, струк ту -
ра, струк ту ра функції дер жа ви, цілі функції дер жа ви.

Фе дор кин Д. В. Те о ре ти чес кие под хо ды к оп ре де ле нию ка -

те го рии «функ ция го су да р ства»

Статья пос вя ще на те о ре ти чес ким под хо дам к оп ре де ле нию
ка те го рии «функ ция го су да р ства». Ав то ром про а на ли зи ро ва ны
дос та точ ное ко ли че ст во оп ре де ле ний с дан но го по ня тия. От ме че -
но, что под функ ци ей го су да р ства сле ду ет по ни мать ос нов ные на -
п рав ле ния де я тель нос ти го су да р ства для ре ше ния це лей и за дач,
ко то рые сто ят пе ред ним. Так же оп ре де лен ное вни ма ние уде ле но
струк ту ре функ ций го су да р ства.

Клю че вые сло ва: го су да р ство, функ ция, функ ция го су да р ства,
струк ту ра, струк ту ра функ ции го су да р ства, це ли функ ции го су -
дар ства.

Fedorkin Denys. Theoretical approaches to the definition of the

category «function of the state»

The article is devoted to theoretical approaches to the definition of
the category «function of the state». The author analyzes the definitions
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legal system were receipted. Development of political and economical
relations between China and USSR entailed reception the Soviet orga -
nization model and program, particularly, principles of democratic cen-
tralism and leadership of communist political party. 

Particular features of Chinese legal system are traditional legal ni-
hilism and Confucian morality, ethical rules which have been derogating
written legal norms for a long time. Law in traditional China had role
only in administrative governing and criminal judicature. 

Chinese communists could make industrialized country during short
time. But to make such result possible the state had to reject democratic
way of development, to use public terror at times of «cultural revolution»,
to deny law. Economical development of China in 1980–1990s entailed
progressive democratization of society, rising role of law. In modern
China communist party has the most power as before, but legal system
transforms successfully and adapts to new reality.

China is one of several states with socialistic political ideology. It
become a cause of some particulars of constitutional law of this country
in comparison with other states. For example, comparative analysis of
China and Russia lets to speak about follow facts. Russian Constitution
guaranteed ideological pluralism. So ideology of any political party can
not influence the constitutional statements. Thanks to it Russian Consti-
tution is less declarative. At the same time Chinese Constitution contains
the full list of rights and freedoms of human and citizen. Such list is ty -
pical for any modern rule-of-law state. But there are some eliminations
and conditions in cause of socialistic political tradition. These conditions
are characterized historical, cultural and political originality of the state,
unique interpretation of democracy and value of human and citizen. It
express national idea and dignity of the state. 

Key words: «socialism with Chinese particularity», Chinese «eco-
nomical miracle», the «cultural revolution», dignity of a citizen of China. 
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ма но вим, Є. Тру бець ким, Ф. Та ра новсь ким, В. Хвос то вим, Г. Шер -
ше не ви чем то що.

От же про а налізуємо по нят тя «функція дер жа ви» у вітчиз няній
та за рубіжній юри дичній на уці та спро буємо виз на чи ти струк ту ру
функції дер жа ви.

Ф. Та ра новсь кий під функцією ро зумів «на да на дер жав но му ор -
га ну в ме жах йо го ком пе тенції мож ливість здійсню ва ти ак ти во ло -
да рю ван ня»2. У по нятті функції дер жав но го ор га ну, вче ний вкла дає
і обов’язок, і пра во — обов’язок по відно шен ню до дер жа ви і пра -
во по відно шен ню до підвлад них. 

С. Кот ля ревсь кий заз на чав, що «функція пе ре дує ор га ну; во на
є щось ос нов не і гли бо ке в житті дер жа ви та по хо дить із при ро ди
ос тан ньої». Ґрун ту ю чись на дум ках соціологів, вче ний в якості функ -
цій дер жа ви виз на чав функції суспіль но го се ре до ви ща, здійснен ня
яких за без пе че но при му со вим по ряд ком. «Лю ди пот ре бу ють без пе -
ки, праг нуть вирішу ва ти труд нощі, не звер та ю чись до фізич ної си -
ли, праг нуть ут ри ма ти за роб ле не або за войо ва не: ви ни ка ють
відповідні ус та но ви, ціль яких спо чат ку не усвідом лю ва ла ся». Вод -
но час С. Кот ля ревсь кий заз на чав, що функції іноді на бу ва ють од ну
зі своїх форм ви ра жен ня інсти нк тив но (ук ла ден ням до го во ру, ве -
ден ня війни, ве ден ня дип ло ма тич них відно син)3.

В ра дянсь кий період те орія функцій дер жа ви от ри ма ла свій
стрімкий роз ви ток. Са ме на ць о му етапі чис ло дис кусій нав ко ло виз -
на чен ня ка те горії «функція дер жа ви» зрос та ла з кож ним ро ком. Виз -
на чен ня функцій дер жа ви здо бу ло ши ро ке виз нан ня як нап ря му
діяль ності дер жа ви, в яких ви ра жаєть ся і конк ре ти зуєть ся її кла со -
ва сутність, роль, зав дан ня і цілі, за ко номірності роз вит ку4.

Заз на чи мо, що розг ляд функцій дер жа ви в ас пекті її соціаль но -
го приз на чен ня зас лу го вує на більш де таль не вив чен ня. Од нак со -
ціаль не приз на чен ня і функції дер жа ви, яви ща хоч і взаємо за лежні,
але не збіга ють ся, оскіль ки соціаль не приз на чен ня дер жа ви — це
істотні нап ря ми, сто ро ни діяль ності дер жа ви, тоб то її функції5.

По си ла ю чись на подвійний ха рак тер при ро ди будь-якої функції,
вчені виз на ча ли її не як «здатність, влас тивість», а як «ре алізацію
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of a sufficient number of concepts. It is noted that a function of the state
should understand the basic directions of activity of the state to address
the goals and objectives that stand in front of him. Also, some attention
is paid to the structure of the functions of the state.

Key words: the state, the function, the function of the state structure,
the structure function of the state, the target function of the state.

Досліджен ня сут ності та соціаль но го приз на чен ня дер жа ви не
мож ли ве без аналізу по нят тя про її функції. З ме тою виз на чен ня ди -
намічних влас ти вос тей дер жа ви юри дич на на у ка ви ко рис то вує та ку
ка те горію як «функція дер жа ви». Те о ре тич на і прак тич на зна -
чущість да ної проб ле ми зу мов люєть ся тим, що ефек тив на діяльність
будь-якої соціаль ної ор ганізації за ле жить від то го, наскіль ки чітко
виз на чені її функції.

Термін «функція» по хо дить від ла тинсь ко го сло ва functio, що
оз на чає «ви ко нан ня», «вчи нен ня». У філо софії під терміном «функ -
ція» ро зуміють «ко ло діяль ності», «обов’язок», «зовнішній про яв
влас ти вос тей будь-яко го об’єкта в даній сис темі відно син». У тлу -
мач них слов ни ках функція трак туєть ся як «яви ще, за леж не від іншо -
го і змінюєть ся в міру зміни ць о го іншо го яви ща», як «ро бо та,
ви роб ле на ор га ном», як «роль, зна чен ня будь-чо го»1.

Для ка те горії «функція дер жа ви» ха рак терні не дос тат ня чіткість
та ба га тоз начність, оскіль ки її зміст іноді ото тож ню ють з та ки ми по -
няття ми, як «ме та», «зав дан ня», «діяльність», «дія», «ре зуль тат» то що.
В та ко му ви пад ку термін «функція» втра чає свій пізна валь ний по тен -
ціал, пе рес тає відігра ва ти роль точ ної на у ко во-те о ре тич ної абстракції,
яка адек ват но відоб ра жає ре аль не дер жав но-пра во ве яви ще.

Ос но ви те орії функцій дер жа ви знайш ли своє відоб ра жен ня
у пра цях та ких вітчиз ня них на у ковців, як: В. Буль ба, О. Зай чу ка,
О. Ко пи лен ка, О. Ло щихіна, Н. Оніщен ко, Н. Пар хо мен ко, О. Пет -
ри  шин, В. Су хо нос, О. Ска кун, Т. Та ра хо нич, Ю. Шем шу чен ка то -
що. Оз на че на проб ле ма ти ка да ної статті та кож розг ля да ла ся
за рубіжни ми ав то ра ми, а са ме: Н. Алек са нд ро вим, Ф. Ко кошкіним,
Н. Кор ку но вим, С. Кот ля ревсь ким, Г. Ма но вим, В. Пет ро вим, С. Ту -
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існу ван ня дер жав ності або впро довж існу ван ня дер жа ви пев но го
істо рич но го ти пу11.

Та кож під функцією дер жа ви слід ро зуміти по тенційну мож ли -
вість, а в де я ких ви пад ках і обов’язок діяти пев ним чи ном з ме тою
до сяг нен ня зап ла но ва них ре зуль татів12. Де які на у ковці дот ри му ють -
ся про ти леж ної точ ки зо ру. Во ни розг ля да ють функції дер жа ви як
факт, як зміст фак тич ної діяль ності дер жа ви13.

Вод но час де які ав то ри ви хо дять з ото тож нен ня функцій дер жа -
ви з її діяльністю. Виз на ча ю чи функції во ни ви ко рис то ву ють такі
ка те горії, як «уп равління», «вплив» то що. Та ким чи ном, во ни на да -
ють нас туп не виз на чен ня функції дер жа ви — це ос новні нап ря ми її
діяль ності, в яких ви ра жаєть ся сутність і соціаль не приз на чен ня
дер жав но го уп равління суспільством14. В да но му ви пад ку от ри -
муємо не вип рав да ну підміну по нят тя функції дер жа ви ка те горією
функції дер жав но го уп равління.

Вод но час про по нуємо трак ту ва ти функцій не тіль ки як нап ря -
ми діяль ності дер жа ви, але і як ме ханізм дер жав но го впли ву на
суспільні про це си, по си ла ю чись на те, що, ви ко ну ю чи певні функції
в тих чи інших сфе рах жит тя суспільства, дер жа ва од но час но у виг ляді
про ве де них ре форм, різно манітних пе рет во рень, пра во во го ре гу лю -
ван ня суспіль них відно син впли ває на стан суспіль них про цесів15.

Од нак вва жаємо, що вклю чен ня ме ханізму дер жав но го впли ву
на роз ви ток суспіль них про цесів у по нят тя функції дер жа ви не зов -
сім спра вед ли ве, оскіль ки ро бить ся спро ба звес ти функції дер жа ви
до функціону ван ня її ме ханізму, а та кож підміни ти функціону ван ня
дер жа ви різни ми спо со ба ми пра во во го впли ву, хо ча в юри дичній на -
уці існує та ке са мостійне по нят тя, як пра вові фор ми здійснен ня
функцій дер жа ви16.

В на у ковій юри дичній літе ра турі «функція дер жа ви — ак ту аль -
ний нап рям діяль ності дер жа ви, обу мов ле ний не обхідністю
вирішен ня життєво важ ли вих зав дань роз вит ку соціуму»17.

Функції су час ної дер жа ви — це об’єктив но не обхідні, цілесп ря -
мо вані ос новні нап ря ми діяль ності дер жа ви, які здійсню ють ся
в життєво важ ливій сфері суспіль них відно син, що ви ра жа ють с вою
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здат ності» — сто ро ну діяль ності. Тоб то, в по нятійно му апа раті те -
орії дер жа ви і пра ва функція дер жа ви зай має проміжне місце між
«сутністю» дер жа ви і її «діяльністю»6.

У зв’яз ку з різно маніттям дер жав ної діяль ності і суспіль них
відно син, пе ред те орією дер жа ви пос тає проб ле ма виз на чен ня ос -
нов них нап рямів її внутрішньої і зовнішньої діяль ності, в яких ви -
ра жаєть ся і конк ре ти зуєть ся її кла со ва та за галь но людсь ка сутність
і соціаль не приз на чен ня. Вод но час за у ва жи мо, що не мож на вва жа -
ти, що у функціях дер жа ви зна хо дить ся ли ше відоб ра жен ня її сут -
ності. У дер жа ви ви ни ка ють зав дан ня і функції, які зу мов лені
політич ни ми особ ли вос тя ми, спе цифікою уп равління суспільством7.

А. Глєбов виз на чив функцію дер жа ви як соціаль но-кла со ве
приз на чен ня дер жа ви, яке ре алізу ють ся в цілесп ря мо ва но му її
впливі на суспільні відно си ни (об’єкти функцій)8.

Вод но час функції дер жа ви розг ля да ють ся як сутність (зміст)
діяль ності дер жа ви у внутрішній та зовнішній сфе рах, як відно шен -
ня політич но панівно го кла су до реш ти класів і політич них груп то -
що. Пер ша те за по суті це знак рівності між сутністю і функціями
дер жа ви, дру га — до пус кає еле мент змішан ня по нят тя функцій дер -
жа ви з відо мим ленінсь ким виз на чен ням політи ки як сфе ри відно -
син усіх класів і верств до дер жа ви9.

Вод но час під функціями дер жа ви ро зуміють не «нап рям»,
а «час ти ну її діяль ності», з яких скла даєть ся вся дер жав на ро бо та,
а от же уяв лен ня про функції дер жа ви дає прак тич на діяльність дер -
жав но го апа ра ту10. Повністю з да ною по зицією не мож на по го ди ти -
ся, оскіль ки да ле ко не всю діяльність або час ти ну діяль ності
дер жа ви слід ото тож ню ва ти з по нят тям «функція дер жа ви». Крім
то го, та кий підхід ве де до пе ребіль шен ня ролі дер жав но го апа ра ту
в ре алізації функцій дер жа ви.

Зап ро по нуємо своєрідний підхід до проб ле ми функцій дер жа -
ви, який ґрун туєть ся на філо софсь ко му трак ту ванні ка те горії
функції як цілі діяль ності конк рет но го суб’єкта, як сис те мо ут во рю -
ючо го фак то ра та кої діяль ності, тоб то під функцією дер жа ви вчені
ро зуміють її кінцеві цілі, які за ли ша ють ся незмінни ми впро довж
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за да чу. Вод но час він сам трак ту вав по нят тя функції як ре зуль тат
діяль ності, який мо же вик ли ка ти певні наслідки, або як діяльність,
спря мо ва ну на ви ко нан ня зав дань22.

С. Бастід розг ля да ла функцію ор ганізації в якості юри дич ної тех -
ніки, за до по мо гою якої діє та чи інша кор по рація, а от же і дер жа ва23.

В на у ковій юри дичній літе ра турі та кож існує дум ка, що під функ -
ціями слід ро зуміти ор ганізацію про це су її діяль ності, спря мо ва них на
здійснен ня за дач. Вод но час існує тверд жен ня, що зав дан ня є зраз ком,
а функція — ха рак тер до сяг нен ня зраз ка. Як що зав дан ня виз на чає
те, чо го ор ганізація по вин на до сяг ти, то функція відно сить ся до то го,
як ор ганізація діє, щоб до мог ти ся ба жа но го пе рет во рен ня сфе ри24.

Ба га тоз начність то го чи іншо го на у ко во го по нят тя свідчить про
струк тур ну складність відоб ра же но го ним яви ща. В ць о му ви пад ку
не є ви нят ком й ка те горія «функція дер жа ви».

Вод но час слід по го ди ти ся з тверд жен ням Л. Кас ка про те, що
по нят тя функції мож на розг ля да ти у відриві від ка те горії струк ту -
ри. На йо го дум ку, по нят тя та зміст функцій дер жа ви «ви яв ля ють ся
в де якій мірі не ро зк ри ти ми без за лу чен ня по нят тя струк ту ри».

Вче ний спра вед ли во заз на чав, що не у ва га до пи тан ня про струк -
ту ру функції приз во дить до ото тож нен ня функцій дер жа ви з її
діяльністю. «Різни ця між функціями дер жа ви та її діяльністю в кра -
що му ви пад ку ви яв ляєть ся тіль ки кількісно: функції — це хоч і го -
ловні нап ря ми, але все ж та ки ли ше нап ря ми діяль ності дер жа ви.
А як що так, то нав ряд чи є не обхідність вво ди ти в на у ко вий обіг но -
вий термін, який не має якісно са мостійно го змісту». Та кож Л. Каск
по яс нює, що діяльність дер жа ви є ди намічним, ши ро ким і об’ємним
по нят тям, яке розк ри ваєть ся за до по мо гою єдності змісту, фор ми,
ме то ду і за со бу дер жав ної діяль ності.

Од нак він скон це нт ру вав свою ува гу ли ше на струк турі са мої
дер жа ви, на те, як во на пов’яза на з на бо ром функцій, які во на здійс -
нює. Проб ле ма ж влас ної струк ту ри функції дер жа ви ав то ром не
розк ри ваєть ся.

Крім то го, про дов жує за ли ша ти ся до сить ак ту аль ним і ма ло -
дослідже ним пи тан ня, що яв ляє со бою сис те ма функцій дер жа ви.
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сутність і соціаль не приз на чен ня в суспільстві та ма ють за ко но дав -
чу рег ла мен тацію18.

На дум ку Н. Оніщен ко функції дер жа ви — це спе цифічні про -
я ви, конк ретні виз на чен ня соціаль но го приз на чен ня дер жа ви у ді -
яль ності її ор ганів. Цілі дер жа ви, бе зу мов но, у тій чи іншій мірі
виз на ча ють сис те му її функцій, про те це не оз на чає їх то тожність,
швид ше йдеть ся про співвідно шен ня. Та ким чи ном, ос новні функції
су час ної дер жа ви — це виз на чені її соціаль ним приз на чен ням ос -
новні нап ря ми діяль ності дер жа ви19.

Вод но час функцію дер жа ви мож на виз на чи ти як єди ну віднос -
но са мостійну підсис те му цілесп ря мо ва ної діяль ності дер жа ви
у відок рем леній сфері суспіль них відно син, що про во дить ся із ви -
ко рис тан ням спе цифічно го на бо ру ме тодів і спо собів дер жав но-пра -
вово го та ор ганізаційно го впли ву. Та кож за у ва жи мо, що ок ре мо взя та
функція дер жа ви вис ту пає відок рем ле ною і віднос но са  мос тій ною
підсис те мою більш ши ро кої сис те ми — єди ної сис те ми функцій
дер жа ви, а та, в свою чер гу, вхо дить в ще більш ши ро ку сис те му,
вис ту пає в якості скла до вої час ти ни ме ханізму дер жа ви як сис те ми
більш ви со ко го рівня склад ності20.

Та ким чи ном, мож на на вес ти не один де ся ток виз на чень
функцій дер жа ви, які містять ся в чис лен них пра цях вітчиз ня них ав -
торів. Та ка кількість виз на чень не га тив но поз на чаєть ся на виз на -
ченні інших суміжних ка те горій — «ме ханізм дер жа ви», «фор ми
здійснен ня функцій дер жа ви», «прин ци пи ор ганізації та діяль ності
апа ра ту дер жа ви». Відсутність єди ної кон цепції функцій дер жа ви
не доз во ляє на леж ним чи ном роз ви ва ти відповідну сфе ру на у ко во -
го знан ня, яка не відповідає ре аліям сь о го ден ня.

З та кою складністю виз на чен ня по нят тя функції дер жа ви сти ка -
єть ся і за рубіжна докт ри на. Так, Ш. Шо мон част ко во ото тож ню вав
функції з ком пе тенцією, стве рд жу ю чи, що функції яв ля ють со бою
«са му сутність ком пе тенцій ор ганізації ... зміст цієї ком пе тенції». Піз -
ні ше вче ний став ото тож ню ва ти функції дер жа ви з ви да ми її зав дань21.

Е. Ха ас дійшов вис нов ку, що функціональ на те орія на За ході
під функцією соціаль них об’єднань пе ре важ но ро зуміє ор ганізаційну
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Нап рик лад, вва жаємо, що ос новні функції прак тич но охоп лю -
ють «безліч не ос нов них функцій, які предс тав ля ють нап ря ми діяль -
ності дер жа ви по здійснен ню зав дань в певній сфері або сфері
су спіль но го жит тя...»29.

Комп лексність, сис темність функцій дер жа ви пе ред ба чає на -
явність у них склад ної внутрішньої струк ту ри, яка вклю чає в се бе
цілий ряд еле ментів і підсис тем.

Заз на чи мо, що «кож на уп равлінсь ка функція на пов не на ха рак -
тер ним для неї об ся гом і змістом робіт, а та кож має спе цифічну
струк ту ру, в рам ках якої во на ре алізуєть ся»30.

В юри дичній літе ра турі пи тан ня струк ту ри функцій дер жа ви
є не дос татньо дослідже ним. Ли ше де які ав то ри роб лять ак цент з да -
ної проб ле ми. Се ред них ціка вою є по зиція А. Глєбо ва, згідно з якою
функція дер жа ви це єдність нас туп них еле ментів: 1) соціаль но-кла -
со ве приз на чен ня дер жа ви об’єкт (пев ний вид або сфе ра суспіль них
відно син — еко номічних, політич них, куль тур них, еко логічних то -
що); 2) фак тич на діяльність дер жа ви що до ре алізації її соціаль но-
кла со во го приз на чен ня; 3) об’єкт функції — те, на що спря мо ва ний
вплив дер жа ви; 4) ос нов на ме та та кої діяль ності; 5) ме то ди, спо со -
би, прин ци пи та за со би ре алізації функцій31.

В ціло му з кон цепцією струк ту ри функції дер жа ви мож на по го -
ди ти ся, але з де я ки ми уточ нен ня ми. За пе ре чен ня вик ли кає виділен ня
у складі функцій та ко го еле мен та, як соціаль но-кла со ве приз на чен -
ня дер жа ви. Слід кри тич но віднес ти ся до са мо го поділу ук раїнсь -
кого суспільства на кла си. Вва жаємо, що струк ту ра ос тан нь о го більш
склад на, яка на да но му етапі вклю чає безліч різних соціаль них груп,
які нав ряд чи мо жуть бу ти об’єднані в два про ти леж них кла си.

Вказівка на соціаль но-кла со ве приз на чен ня дер жа ви в якості
скла до вої час ти ни її функцій по яс ню ва ло ся в ра дянські ча си опо рою
на марк си стсь ко-ленінсь ке ро зуміння сут ності дер жа ви як зна ряд дя
при ду шен ня еко номічно панівно го кла су інших верств на се лен ня.
Заз на че ний те зис зас тарів в си лу зміни еко номічних ос нов суспільства
і йо го струк ту ри. Вод но час не вит ри мує кри ти ки і той мо мент, що
до скла ду функції вхо дять два то тож них один од но му еле мен ту —
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Заз на че не пи тан ня в юри дичній літе ра турі но сить пе ре важ но фор -
маль ний ха рак тер, оскіль ки сис тем не досліджен ня най частіше
підміня ло ся фор маль но-логічною кла сифікацією функцій дер жа ви
за різни ми кри теріями на ок ремі ви ди25.

Проб ле мою виз на чен ня функцій дер жа ви є вказівка на те, що
ни ми є ос новні нап ря ми діяль ності дер жав но го апа ра ту. Це по ло -
жен ня, нез ва жа ю чи на свою аксіома тичність для су час ної юри дич -
ної на у ки, слід підда ти кри тич но му аналізу26.

Та ким чи ном, у вітчиз няній юри дичній літе ра турі ав то ра ми вис -
лов лю ва ли ся сумніви що до подібно го виз на чен ня. Нап рик лад, цілком
обґрун то ва но слід на го ло си ти на не пов ноті досліджен ня відміннос -
тей між ос нов ни ми і не ос нов ни ми функціями, що не доз во ляє про -
вес ти між ни ми чітку ме жу в те орії27.

На сь о годні дослідни ки на во дять такі кри тичні за у ва жен ня
з вка за но го пи тан ня:

— по відно шен ню до ос нов них функцій в те орії є вказівка як
на пе релік, так і на їх зміст, чо го не мож на ска за ти про не ос новні
функції, про склад і зміст яких в на у ковій літе ра турі є ли ше нез начні
по си лан ня;

— чітко не виз на чені кри терії для відне сен ня од них функцій до
ос нов них, а інших — до не ос нов них;

— виз нан ня на яв ності у дер жа ви дру го ряд них, не ос нов них
функцій мо же вис ту пи ти од ним з фак торів безвідповідаль ності та
злов жи ван ня з бо ку дер жав них служ бовців, які, по си ла ю чись на до -
поміжний ха рак тер ок ре мих видів діяль ності, мо жуть ігно ру ва ти
ряд пок ла де них на них обов’язків.

На ве дені за у ва жен ня доз во ля ють зро би ти нас туп ний вис но вок —
про не обхідність комп ле кс но го досліджен ня функцій дер жа ви, тоб -
то не об ме жу ва ти ся ли ше фор маль ним підхо дом, а все біль ше слід
виз на ти ви ко рис тан ня сис тем но го підхо ду до виз на чен ня функцій
дер жа ви. Де які вчені спра вед ли во про по ну ють вва жа ти не ос новні на -
п ря ми діяль ності дер жа ви не са мостійни ми функціями, а під функ ція
ос нов них, що свідчить про штуч ний ха рак тер подібної кла си фі кації,
а вказівка у виз на ченні терміна «ос новні» зай вим і несп ро мож ним28.
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вот вор чу, пра во зас то сов чу і пра во охо рон ну) і ор ганізаційні (рег ла -
ме нт ну, гос по дарсь ку, іде о логічну) фор ми.

В якості до дат ко во го ра кур су вив чен ня струк ту ри функції дер -
жа ви вис ту пає її поділ на скла дові час ти ни: ди намічну і ста тич ну.
До ста тич них еле ментів мож на віднес ти цілі і зав дан ня, за ра ди до -
сяг нен ня яких ре алізу ють ся функції, а до ди намічних — за со би,
спо со би, ме то ди, фор ми і зміст дер жав ної діяль ності.

Слід по го ди ти ся з тим, що в те о ре тич но му плані струк тур ний
аналіз функції доз во ляє уточ ни ти зміст конк рет них функцій, уник -
ну ти ото тож нен ня їх з ок ре ми ми струк тур ни ми еле мен та ми функції
(з діяльністю дер жа ви, її ціля ми, спо со ба ми впли ву то що), а та кож
не до пус ти ти їх не вип рав да но го дроб лен ня на ос новні і не ос новні.

Та ким чи ном, функція дер жа ви — це ос новні нап ря ми діяль -
ності дер жа ви з вирішен ня цілей і зав дань, які сто ять пе ред нею. Са -
ме у функціях ви яв ляєть ся сутність конк рет ної дер жа ви, її при ро да
і соціаль не приз на чен ня. Зміст функцій вка зує на те, що ро бить да -
на дер жа ва, чим зай ма ють ся її ор га ни і які пи тан ня во ни вирішу -
ють. Як ос новні нап ря ми діяль ності дер жа ви во ни не по винні
ото тож ню ва ти ся з са мою діяльністю або ок ре ми ми еле мен та ми цієї
діяль ності. Функції пок ли кані відоб ра жа ти ту діяльність дер жа ви,
яку во на по вин на здійсню ва ти, щоб вирішу ва ти пос тав лені пе ред
нею зав дан ня.
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ме та діяль ності дер жа ви та її соціаль не приз на чен ня. Терміни «ме -
та» і «приз на чен ня» за смис ло вим на ван та жен ням ду же близькі,
приз на чен ня будь-якої діяль ності виз на чаєть ся, в пер шу чер гу, вста -
нов ле ною для неї ме тою. Ви даєть ся вип рав да ним ви да лен ня зі струк -
ту ри од но го з дуб лю ючих еле ментів, а са ме — соціаль но-кла со во го
приз на чен ня дер жа ви32.

Од нак не вар то за пе ре чу ва ти зв’язок функцій дер жа ви з сут -
ністю, соціаль ним приз на чен ням і зав дан ням дер жа ви. За у ва жи мо,
що між сутністю і функціями дер жа ви не має ніяких проміжних ла -
нок, то му, як ніщо інше, функції доз во ля ють про ник ну ти в сутність
дер жа ви, розк ри ти те го лов не, що її ха рак те ри зує, ви я ви ти ос новні,
виз на чальні ри си та зв’яз ки.

На наш пог ляд дис кусійним є вклю чен ня об’єкта впли ву
у струк ту ру функцій дер жа ви. В рам ках функції не слід об’єдну ва -
ти про цес діяль ності дер жав но го апа ра ту та об’єкт йо го впли ву,
оскіль ки та ке роз ши рен ня змісту функцій ро бить не розрізне ним
суб’єкт і об’єкт уп равління. По нят тя «функція» не по вин но пог ли -
на ти со бою всю сис те му суспіль них відно син, яка піддаєть ся дер -
жав но му ре гу лю ван ню та впо ряд ку ван ню.

Під об’єктом функції дер жа ви слід ро зуміти ті суспільні відно -
си ни, які охоп лю ють ся пев ним нап ря мом діяль ності дер жа ви (нап -
рик лад, еко номічні, політичні, соціаль но-куль турні, відно си ни
у сфері охо ро ни по ряд ку, обо ро ни то що).

Ціля ми функцій дер жа ви вис ту па ють ре зуль та ти, які ма ють бу -
ти от ри мані в про цесі їх ре алізації.

Ме то ди здійснен ня функцій дер жа ви яв ля ють со бою при мус
і пе ре ко нан ня, сти му лю ван ня і об ме жен ня, які, в свою чер гу, ви ра -
жа ють ся у відповідних спо со бах впли ву — по ка ран ня, за о хо чен ня,
за бо ро нах то що. Ці спо со би до сить різно манітні, а їх поєднан ня за -
ле жить від ха рак те ру функції, яка здійснюєть ся.

Вик лю чив ши зі струк ту ри функції дер жа ви об’єкт і соціаль но-
кла со ве приз на чен ня, не обхідно до пов ни ти її та ким еле мен том, як
фор ма здійснен ня функцій, до чис ла яких слід віднес ти пра вові (пра -
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Fedorkin Denys. Theoretical approaches to the definition of the

category «function of the state»

The article is devoted to theoretical approaches to the definition of
the «state function». The author analyzes the larger definitions of this
concept. It is noted that in the function of the state should understand the
basic directions of the state to address the goals and tasks facing it. Also
some attention is paid to the structure of state functions.

Much of the article is devoted to understanding the foundations of
the concept of «state function» in the writings of prominent scholars and
thinkers as compatriots and foreign specialists. Considering their opi -
nions traced some embarrassment understanding of the basics concepts
and their development towards modernization and development of state
systems based on the historical, political and social context.
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УДК 340.12

А. П. ГОН ЧА РУК

ПРА ВО ВА ПО ВЕДІНКА ЯК ПРА ВО ВА КА ТЕ ГОРІЯ: 

НОВІТНІ ПІДХО ДИ ДО ДОСЛІДЖЕН НЯ

Розг ля даєть ся па ра диг ма досліджен ня фе но ме ну пра во вої по -
ведінки індивіда. Звер таєть ся ува га на не обхідність по шу ку но вих
підходів до ро зуміння пра во вої по ведінки на умо вах поєднан ня кла -
сич них пра во вих те орій та новітніх до ро бок пра во вої та інших
суспільствоз нав чих на ук. Обґрун то ва но, що ме ханізм пра во вої по -
ведінки доціль но розг ля да ти че рез йо го струк турні еле мен ти: мо ти -
ви суб’єкта, фак то ри та наслідків пра во вої по ведінки. Зап ро по но ва но
ав торсь ке виз на чен ня ме ханізму пра во вої по ведінки. Вста нов ле но,
що пра во ва по ведінка має ко муніка тив не приз на чен ня та сим во -
лічний ха рак тер. Обґрун то ва но не обхідність роз ши рен ня пе реліку
кри теріїв, за яки ми відбу ваєть ся кваліфікація пра во вої по ведінки
на пра вомірну та неп ра вомірну. 

Клю чові сло ва: пра во ва по ведінка, ме ханізм пра во вої по ведінки,
ко муніка тивність, сим вол, фак то ри пра во вої по ведінки, пра вові
моти ви.

Гон ча рук А. П. Правовое поведение как правовая категория:

новейшие подходы к исследованию.

Рас смат ри ва ет ся па ра диг ма ис сле до ва ния фе но ме на пра во во -
го по ве де ния ин ди ви да. Об ра ща ет ся вни ма ние на не об хо ди мость
по ис ка но вых под хо дов к по ни ма нию пра во во го по ве де ния на ус ло ви ях
со че та ние клас си чес ких пра во вых те о рий и но вей ших раз ра бо ток
пра во вой и дру гих об ще ст во вед чес ких на ук. Обос но ва но, что ме ха -
низм пра во во го по ве де ния це ле со об раз но рас смат ри вать че рез его
струк тур ные эле мен ты: мо ти вы субъ ек та, фак то ры и пос ле дствия
пра во во го по ве де ния. Пред ло же но ав то рс кое оп ре де ле ние ме ха низ ма
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Referring to the twofold nature of any function, the researchers de-
termined it is not in general as «capacity, the property,» and above all as
«implementation capacity», that is side activities. Thus, in a constant
state apparatus and law function of the state has taken an intermediate
position between the «essence» of the state and its «activities», which
further expended beyond the perception of the concept of «public func-
tions».

As the activities of the state in general, and social class modernized
its purpose the concept of «state function» in the establishment of the
theoretical and legal apparatus of the state and law. However, the function
of the State can be identified as the only relatively independent subsystem
purposeful activity of the state in a secluded area of public relations, con-
ducted using a specific set of techniques and methods of state-legal and
organizational impact.

Not infrequently, both domestic and foreign doctrine fraught with
complexity definition of state functions. Some believe that the functions
are «the very essence of competence of organizations and content of these
competences», others — organizational tasks and organization process
of the state towards the realization of tasks — identify these differences
in academic legal literature.

The article is not only the concept of function analysis of the for-
mation of the state in its historical development, but also to identify criti -
cal remarks today. The conclusion of this kind of parallel conduct is the
statement that a more appropriate approach to the study of the concept
of function and the functions of the state — is to use a systematic ap-
proach, which absorbs more and sub-functions.

Key words: the state, the function, the function of the state structure,
the structure function of the state, the target function of the state.
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ва, Н. Г. Шви дак, опубліко ва но мо ног рафії Е. К. Нур пеісо ва та
В. В. Ок са мит но го.

По во рот ним мо мен том в дослідженні пра во вої по ведінки вва -
жаємо ви дан ня мо ног рафій В. М. Куд ряв це ва, що прис вя чені пи тан -
ню пра во вої по ведінки: «Пра во и по ве де ние» (1978 р.) та «Пра во вое
по ве де ние: нор ма и па то ло гия» (1982 р.). В цих фун да мен таль них
пра цях розг ля да ють ся, зок ре ма, пи тан ня нор ма тив но го ас пек ту по -
ведінки та соціаль ної па то логії, з’ясо ву ють ся по нят тя та сфе ра пра -
во вої по ведінки, пра вові вчин ки, пра вомірна і про тип рав на
по ведінки то що1. Ос тан ня з наз ва них робіт підсу му ва ла то го часні
пра вові те орії та кон цепції, пе рет во рив ши їх у логічно дос ко на лу
сис те му знань, чим, на на шу дум ку, за вер ши ла етап ста нов лен ня
вчен ня про пра во ву по ведінку.

От же, В.М. Куд ряв цев, В. В. Ок са мит ний та інші ви датні вчені
ра дянсь кої до би виз на чи ли нап рям роз вит ку те орії пра во вої по -
ведінки, яко го на у ковці дот ри му ють ся і до нині. Виз на ю чи істинність
та на у ко ву цінність сфор муль о ва них пос ту латів, ми маємо за у ва жи -
ти на не обхідності онов лен ня вчен ня про пра во ву по ведінку. Це має
бу ти здійсне но в кон тексті ос танніх на у ко вих до ро бок, що відоб ра -
жа ють тен денції до збли жен ня на ук та відкрит тя но вих ме то до ло -
гічних за собів пізнан ня. Вра хо ву ю чи заз на че не, ме тою цієї публікації
є по шук аль тер на тив них підходів до сприй нят тя фе но ме ну пра во -
вої по ведінки, який би поєдну вав кла сичні те орії та новітні знан ня.

Не обхідно заз на чи ти, що в су часній докт рині пра ва сфор му ва -
лись два ос новні підхо ди до виз на чен ня пра во вої по ведінки. Ду -
алістич ний підхід по ля гає в зістав ленні пра вомірної та про тип рав ної
видів пра во вої по ведінки як двох скла до вих од ної єдності, зістав -
ленні їх спо собів та форм ре алізації та от ри ман ня те о ре тич них та
емпірич них да них на ос нові ви яв ле них про тиріч. Предс тав ни ка ми
ць о го нап ря му є В. М. Куд ряв цев, В. П. Ка зи мир чук, А. С. Па ла зян,
Н. І. Тюріна. 

Дру гий підхід до ро зуміння пра во вої по ведінки виз на чаєть ся як
змісто вий. При хиль ни ка ми ць о го підхо ду є С.С. Алексєєв, С. І. Ар -
хи пов, І. М. Мак си мо ва, М. В. Цвік, М. С. Кель ман, О. Г. Му ра шин.
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пра во во го по ве де ния. Ус та нов ле но, что пра во вое по ве де ние име ет
ком му ни ка тив ное наз на че ние и сим во ли чес кий ха рак тер. Обос но -
ва на не об хо ди мость рас ши ре ния пе реч ня кри те ри ев, по ко то рым
про ис хо дит ква ли фи ка ция пра во во го по ве де ния на пра во мер ное
и неп ра во мер ное.

Клю че вые сло ва: пра во вое по ве де ние, ме ха низм пра во во го по -
ве де ния, ком му ни ка тив ность, сим вол, фак то ры пра во во го по ве де -
ния, пра во вые мо ти вы.

Goncharuk Andriy. Legal behavior as a category of law: newest

appro aches to its research

The article deals with the research paradigm of the phenomenon of
legal behavior of the individual. Category «legal behavior» is one of the
fundamental concepts of modern legal science. Characterized the role
of sole period from 1976 to 1985, when they were first protected the dis-
sertation in this area. Proved that the current stage of knowledge of legal
behavior is measured from the end of the 80-s.

Key words: legal behavior, the mechanism of legal behavior, com-
municative, symbol, factors of legal behavior, legal motives.

Ка те горія «пра во ва по ведінка» є од ним з ос но во по лож них по -
нять су час ної юри дич ної на у ки. Це яви ще не втра чає своєї на у ко вої
ак ту аль ності ос танні 40 років і у су часній на уці є пред ме том на у ко -
вих досліджень знач но го чис ла уче них, предс тав ників різних юри -
дич них на ук. По за сумніва ми мож ли во стве рд жу ва ти що спро би
ос мис ли ти про це си та ме ханізми, що обу мов лю ють пра во ву ак -
тивність суб’єктів, виз на чи ти об’єктивні за ко номірності фор му ван -
ня та ре алізації пра во вої по ведінки бу дуть здійсню ва тись і на далі. 

Пред мет не досліджен ня ць о го пи тан ня у вітчиз няній юрисп ру -
денції роз по ча лось в другій по ло вині 60-х р. ХХ ст., ко ли пра во ва
по ведінка ос та точ но виз на чи лась як са мостійний нап рям пра во во -
го пізнан ня. В ко рот кий проміжок від 1976 до 1985 рр. бу ли за хи -
щені перші ди сер тації у цій сфері: док торсь ка — В. В. Ок са мит но го,
кан ди датські — Н. Д. Бу сур ма но ва, Т. А. Гу ме нюк, Е. К. Нур пеісо -
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за во лею суб’єкта як еле мент соціаль ної і пра во вої ре аль ності і які
сприй ма ють ся як фак ти; суб’єктив но-пра вові, що ха рак те ри зу ють
сприй нят тя осо бою пра во вої дійсності; суспільні, які ха рак те ри зу -
ють вплив соціаль но го прос то ру на ста нов лен ня пра во вої по ведінки;

— наслідків пра во вої по ведінки, тоб то ре зуль татів ак тив ності
індивіда, що ма ють пра во ву при ро ду.

В ре зуль таті оп ра цю ван ня існу ю чих пра во вих те орій, а та кож
вра хо ву ю чи цілі ць о го досліджен ня, про по нуєть ся розг ля да ти ме -
ханізм пра во вої по ведінки як:

— ор ганізо ва ний, струк ту ро ва ний та цілесп ря мо ва ний про цес
впли ву фак торів зовнішнь о го се ре до ви ща та осо бис тих пе ре ко нань
на свідомість індивіда, внаслідок яко го фор муєть ся мо дель взаємодії
суб’єкта із пра во вим се ре до ви щем;

— про цес уз год жен ня в свідо мості індивіда інфор маційно го та
сти му лю ючо го впли ву фак торів, мо тивів, цілей та ус та но вок, які ха -
рак те ри зу ють ся су пе реч ливістю, на ле жать до пра во вої або соціаль ної
сфер, ма ють об’єктив ну (або ма теріаль ну) та суб’єктив ну (пси хо -
логічну) фор ми, за ре зуль та том яко го фор муєть ся комп роміс, що ви -
ко нує роль воль о во го обґрун ту ван ня та усвідом лен ня індивідом
ме ти і зна чен ня влас ної по ведінки.

2. Мо ти во ва ний ха рак тер пра во вої по ведінки. На про цес фор -
му ван ня воль о во го рішен ня осо би, втіле но го у пра вовій по ведінці
ма ють істот ний вплив пра вові оцінки, емоції, по чут тя то що. Мо ти -
ви — це спо ну кан ня, яки ми лю ди на вип рав до вує не обхідність і до -
цільність здійснен ня об ра но го нею варіан ту по ведінки. Лю ди на як
би са мо му собі по яс нює, чо му в цій во на він по вин на діяти так, а не
інак ше. Кра щим сти му лом діяль ності лю ди ни є її влас ний, пе ре кон -
ли вий і зро зумілий йо му мо тив2. В М. Кар та шов ха рак те ри зує юри -
дичні мо ти ви як спо ну кан ня до пра во вої по ведінки, що пов’язані із
за до во лен ням інте ресів і пот реб суб’єкта3. Мо ти ва ми мо жуть виз -
на ва тись найрізно манітніші обс та ви ни: емоції та по чут тя, мо ральні
ви мо ги, ба жан ня до сяг ти пос тав ле ної ме ти, не дос татньо ак тив на
або, нав па ки, ак тив на діяльність пра во охо рон них ор ганів дер жа ви,
га ран то ваність успіху в ре алізації прий ня то го рішен ня4. 
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Вчені, що підтри му ють оз на че ний підхід, розг ля да ють пра во ву
поведінку в триєдності її пси хо логічної, соціаль ної та пра во вої
складо вих.

Не став ля чи під сумнів обґрун то ваність оз на че них підходів,
доціль но за у ва жи ти на при та манній їм од нобічності, що ви яв ляєть -
ся в ігно ру ванні ролі се ре до ви ща, в яко му пе ре бу ває суб’єкт, зок ре -
ма форм впли ву та ко го се ре до ви ща, спо со бу ре алізації пра во вої
по ведінки та її ко муніка тив но го приз на чен ня. На на шу дум ку, не -
обхідно обг рун ту ва ти та кий підхід до ро зуміння пра во вої по ведінки,
в ме жах яко го поєдну ва ти муть ся од но час но пос ту ла ти кла сич ної те -
орії пра ва та су час них кон цепцій. Вва жаємо, що до сяг ти цієї ме ти
мож ли во шля хом ви ок рем лен ня ор ганізаційних, змістов них і фор -
маль них оз нак пра во вої по ведінки.

До ор ганізаційних оз нак, які ха рак те ри зу ють пе ре ду мо ви пра -
во вої по ведінки, відоб ра жа ють її здатність підда ва тись зовнішнь о -
му впли ву і на бу ва ти но вих про явів та форм на ле жать:

1. На явність ме ханізму пра во вої по ведінки, тоб то су куп ності
фак торів, які впли ва ють на об ра ну осо бою мо дель по ведінки, ви до -
зміню ючи її у відповідності до ха рак те ру соціаль но го се ре до ви ща,
пси хо логічних якос тей лю ди ни її пот реб та цілей. Де таль не вив чен ня
і аналіз ме ханізму пра во вої по ведінки дає відповідь на пи тан ня, з яких
при чин в тій чи іншій си ту ації суб’єкт діє в конк рет ний спосіб.

Ме ханізм пра во вої по ведінки доціль но розг ля да ти че рез йо го
струк турні еле мен ти. Та кий аналіз сприяє виз на чен ню тих об’єктів
та явищ, що впли ва ють на прий нят тя осо бою своїх рішень, що
втілю ють ся у її ак тив ності. От же, на на шу дум ку, ме ханізм пра во -
вої по ведінки є впо ряд ко ва ною та логічно ор ганізо ва ною сис те мою
та ких еле ментів: 

— мо тивів, пра во вих пот реб та інте ресів суб’єкта, які в своїй
єдності ста нов лять мо ти вацію по ведінки і за своєю сут тю є ка таліза -
то ра ми по ведінки;

— фак торів пра во вої по ведінки — явищ, під впли вом яких пра -
во ва по ведінка на бу ває ха рак тер них оз нак, і які поділя ють ся на
об’єктив но-пра вові, що на ле жать до пра во вої сис те ми, існу ють по -
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або за суд жен ня. В ць о му і про яв ляєть ся соціаль на ха рак те рис ти ка
по ведінки, яка мо же бу ти або суспіль но ко рис ною, або суспіль но
шкідли вою (не без печ ною)6.

2. Воль о вий, усвідом ле ний ха рак тер пра во вої по ведінки ха рак -
те ри зує здатність суб’єкта адек ват но усвідом лю ва ти обс та ви ни,
харак тер по ведінки і ма ти мож ливість здійсню ва ти свою во лю і на -
п рав ля ти свої вчин ки7. За у ва жи мо, що ця оз на ка відоб ра жає відра -
зу два ас пек ти — усвідом ле ний та воль о вий ха рак тер. 

Свідо ме сприй нят тя є адек ват ним відоб ра жен ням дійсності
в людсь ко му мис ленні, а та кож здатність сприй ма ти зна чен ня своїх
дій та ке ру ва ти ни ми. Свідо ме сприй нят тя влас них діянь є однією
з умов кваліфікації в криміналь но му праві (ст. 19, 24 Криміналь но -
го Ко дек су Ук раїни), є умо вою дієздат ності осо би (ст. 30, 36 Цивіль -
но го ко дек су Ук раїни) то що. 

Дру гою умо вою є воль о вий ас пект пра во вої по ведінки, як од на
з ос нов них її оз нак. По ведінка — це воль о вий акт, ре алізо ва ний у дії.
В за галь но на у ко во му обігу ка те горія волі є ба га тоз нач ною і тлу ма -
чить ся в за леж ності від кон те кс ту, в яко му во на зас то со вуєть ся.
Прий нят ним є виз на чен ня волі як пси хо логічно ак тив ної сто ро ни
жит тя свідо мості, яка ха рак те ри зуєть ся як праг нен ня, що суп ро вод -
жуєть ся ро зумінням то го, що ме та мо же бу ти до сяг ну та. Во лю про -
по нуєть ся розг ля да ти у дво я ко му сенсі: у ши ро ко му — це будь-яка
діяльність, яка пов’яза на з відчу ван ням і пізнан ням. У вузь ко му —
це здатність оби ра ти з різних на да них мож ли вос тей8. В кон тексті
пра во вої по ведінки воль о вий ас пект про по нуєть ся виз на ча ти як пси -
хо логічна ха рак те рис ти ка суб’єкта пра ва, що обу мов лює йо го
здатність прий ма ти рішен ня, адек ватні чин ним соціаль ним, пра во -
вим та пси хо логічним умо вам.

3. Підконт рольність пра во вої по ведінки дер жаві в особі її пра -
во зас то сов них та пра во охо рон них ор ганів та відповідної спря же -
ності з юри дич ни ми наслідка ми. Ця оз на ка є за галь но виз на ною
і по ля гає в то му, що юри дич но-зна чу щим діян ням суб’єкта відповіда -
ють наг ля дові, конт ро лю ючі, дозвільні та пра во охо ронні функції
відповідних ор ганів дер жав ної вла ди. Зв’язок пра воз на чу щих діянь
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На на шу дум ку, мо ти вацію доціль но розг ля да ти як пер шоп ри -
чи ну пра во вої по ведінки. На це звер тав ува гу В. М. Куд ряв цев, виз на -
ча ю чи мо ти вацію як пер ший етап ґене зи індивіду аль ної по ведінки5.
Мо ти ви ха рак те ри зу ють зв’язок між пот ре ба ми осо би, ба жа ним ре -
зуль та том та спо со бом йо го до сяг нен ня, які, відповідно, ма ють пра -
во вий ха рак тер і най частіше пов’язані з ре алізацію пев но го пра ва. 

От же, вва жаємо пра вомірним виз на ча ти мо ти вацію як етап ме -
ханізму пра во вої по ведінки, що ха рак те ри зує особ ли вий стан свідо -
мості суб’єкта, за яко го осо ба під впли вом влас них пра во вих пот реб
та інте ресів виз на чає мож ли ву мо дель по ведінки, ме тою якої є до -
сяг нен ня обу мов ле ної ме ти. 

3. Пра во ва рег ла мен тація пра во вої по ведінки. Во на по ля гає в то -
му, що як об’єктивні, так і суб’єктивні сто ро ни по ведінки рег ла мен -
то вані пра вом, тоб то закріплені в пра во вих дже ре лах і об ме жені
пев ни ми рам ка ми. Фор му ю чи мо дель влас ної по ведінки, суб’єкт тим
чи іншим чи ном спи раєть ся на власні знан ня про відповідність виз на -
чених дій пра во вим при пи сам. Зок ре ма, до пра во вих за собів впли ву
на виз на чен ня по ведінки мож ли во віднес ти: пра вові ре ко мен дації,
доз во ли та за бо ро ни, за о хо чен ня, юри дич ну відповідальність, рівень
ефек тив ності ре алізації пра во вих норм та при тяг нен ня до
відповідаль ності.

Фор маль ни ми є оз на ки пра во вої по ведінки, які ха рак те ри зу ють
її зовнішній ас пект як об’єктив не яви ще соціоп ра во во го виміру, про -
дукт ро зу мо вої діяль ності лю ди ни, що ви ра же ний в юри дич но-зна -
чущій ак тив ності.

1. Соціаль на зна чущість — ха рак те рис ти ка пра во вої по ведінки
як соціаль но го фак ту. Соціаль на сфе ра не є ста лою, во на пе ре бу ває
у постійно му русі, а про це си та яви ща, що скла да ють еле мен ти цієї
сис те ми не є са мостійни ми — во ни при во дять ся у дію са ме людсь -
ки ми вчин ка ми. Пра во ва по ведінка лю дей є найістотнішою за впли -
вом на сис те му суспіль них відно син, во на ви дозмінює соціаль ну
сфе ру та вик ли кає наслідки різних масш табів, в то му числі і такі що
здатні впли ну ти на все суспільство. В си лу своєї соціаль ної зна чу -
щості будь-який вчи нок вик ли кає відповідну ре акцію — схва лен ня
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мо зв’язок її еле ментів. Стан дартність як оз на ка виз на чає, що пра -
во вою є не будь-яка по ведінка, а ли ше та, яка відповідає ха рак тер -
ним для неї ви мо гам. Зок ре ма, ця ри са фор му лює сис те му видів
пра во вої по ведінки, яка обу мов люєть ся спіль ни ми для всієї мно жи -
ни ро до ви ми оз на ка ми та спе цифічни ми ат ри бу та ми, при та ман ни -
ми ли ше пев но му ви ду. А струк ту ро ваність вста нов лює, що будь-яка
пра во ва по ведінка має відповідний склад, тоб то мо же бу ти квалі -
фіко ва на з точ ки зо ру об’єкта, об’єктив ної сто ро ни, суб’єкта та
суб’єктив ної сто ро ни10. 

7. Втілен ня у формі юри дич но зна чу щих актів — діях чи без -
діяль ності. Юри дич но зна чу ща дія — та ка, що от ри ма ла оцінку
в пра во вих при пи сах, зовні ви ра же на в ру хах, ак тив ний про яв волі
лю ди ни, скоєний з ви ко рис тан ням пев них за собів і спо собів, здат ний
спри чи ни ти або який тяг не за со бою юри дич но зна чимі наслідки.
Юри дич но зна чу ща бездіяльність — рег ла мен то ва на пра вом па сив -
на по ведінка суб’єкта, ви ра же на в не ви ко рис танні осо бою на да них
їй пов но ва жень чи нездійсненні обов’яз ко вих дій. Бездіяльність на -
бу ває юри дич но зна чу що го ха рак те ру тіль ки в си ту ації, що зна хо -
дить ся у сфері пра во во го ре гу лю ван ня і мо же бу ти пра вомірною чи
про тип рав ною11. 

8. Ди хо томічний ха рак тер пра во вої по ведінки, що ви ра жаєть ся
в її ре алізації у двох ос нов них ви дах — пра вомірно му та неп ра -
вомірно му. Тра диційно ці два ви ди розрізня ють за кри терієм
відповідності вчин ку пра во вим при пи сам. На на шу дум ку, та кий
підхід є мо раль но зас тарілим, ад же в су час но му муль ти куль тур но -
му прос торі пра вовідно си ни прог ре су ють на два кро ки по пе ре ду до
за ко но да в ства, че рез що ство рю ють ся про га ли ни в за ко но давстві.
Вод но час, нові пра вовідно си ни ма ють бу ти вре гуль о вані, хо ча б із
зас то су ван ням ана логії пра ва чи шля хом за по зи чен ня норм та прак -
ти ки із інших пра во вих сис тем. Крім то го, досі не сфор мо ва но єди -
ної по зиції що до пра во вої по ведінки, що не су пе ре чить, од нак і не
відповідає пра во вим нор мам. Ці, а та кож інші проб лемні пи тан ня
кваліфікації пра во вої по ведінки обу мо ви ли не обхідність у роз ши -
ренні пе реліку кри теріїв оцінки пра во вої по ведінки:
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осо би із конт ро лю ючи ми та за без пе чу ю чи ми функціями ор ганів
дер жав ної вла ди сприяє рівню пра во по ряд ку в дер жаві. Од нак, на
на шу дум ку, ця оз на ка по ля гає не ли ше в наг ляді за пра во зас то су -
ван ням, во на вста нов лює за са ди взаємодії осо би та дер жа ви, спосіб
їх ко мунікації, де пра во вис ту пає інстру мен том «спілку ван ня».

4. Ко муніка тив ний ха рак тер пра во вої по ведінки по ля гає у її
приз на ченні до вста нов лен ня змістов но го зв’яз ку між осо бистістю,
суспільством та дер жа вою як ос нов ни ми суб’єкта ми соціаль ної сис -
те ми. Як стве рд жує О. М. Ба линсь ка, пра во є сим волічним рет ра нс -
ля то ром та інфор маційною мо дел лю по ведінки лю ди ни, зна ко вим
об’єктом, що ма теріалізо ва ний у текст, який у про цесі ре алізації
замінює об’єкт-оригінал, зберіга ю чи най важ ливіші для ць о го про -
це су ти пові оз на ки ць о го оригіна лу9. 

На на шу дум ку, ко муніка тив ний ха рак тер пра во вої по ведінки
по ля гає у її приз на ченні до вста нов лен ня змістов но го зв’яз ку між
осо бистістю, суспільством та дер жа вою як ос нов ни ми суб’єкта ми
в соціальній сис темі; при ць о му пра во ва по ведінка є ма теріаль ним
ви ра зом наміру осо би зас то су ва ти нор ми пра ва, про що осо ба за яв -
ляє усім зацікав ле ним в ць о му суб’єктам своїми діями.

5. Сим волізм як оз на ка пра во вої по ведінки не роз рив но пов’яза -
ний з ко муніка тив ною оз на кою і по ля гає в то му, що шля хом пра во вої
ак тив ності лю ди ни відбу ваєть ся інтерп ре тація пра во вих по ло жень,
ре алізація на прак тиці закріпле них в за коні схем. Пра вові сим во ли
як еле мен ти пра во вої по ведінки фор му ють у суспільстві за галь ноп -
рий нятні зна кові об ра зи лю ди ни, її пот реб та намірів, на да ють учас -
ни кам пра вовідно син інфор мацію про варіан ти ба жа ної, доз во ле ної
та за бо ро не ної по ведінки. Зок ре ма, для інших суб’єктів зак ла дені
в пра во ву по ведінку сим во ли мо жуть нес ти інфор мацію про по -
дальші дії осо би, ма ти пре вен тив ний зміст, спо ну ка ти до ко рес пон -
ду ю чих дій то що. А сам сим вол за ли шаєть ся абстра кт ною ідеєю,
що пе ре дає зміст ба жа но го, доз во ле но го і за бо ро не но го у чітких
стан дар тах і кри теріях по ведінки. 

6. Стан дартність та струк ту ро ваність — ха рак те рис ти ки об’єк -
тив ної сто ро ни пра во вої по ведінки, які виз на ча ють її фор му та взає -
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Як вис но вок, вва жаємо за доціль не розг ля да ти пра во ву по -
ведінку са ме в кон тексті на ве де них оз нак, що де талізу ють вже
існу ючі підхо ди до об’єкту ць о го досліджен ня та відкри ва ють нові
грані пізнан ня. Зап ро по но вані ха рак те рис ти ки в ціло му підтри му -
ють та роз ви ва ють кла сичні пог ля ди на досліджу ва ний об’єкт, і по -
ряд з цим ак цен ту ють ува гу на но вих ас пек тах її бут тя, що
по ля га ють в обу мов ле ності пра во ви ми, соціаль ни ми та пси хо ло -
гічни ми фак то ра ми, ко муніка тив но му приз на ченні та сим во лічно -
му ха рак тері.
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— оцінка по ведінки в за леж ності від суспіль них стан дартів, що
поз на чає, наскіль ки ак тивність індивіда уз год жуєть ся із суспіль ни ми
очіку ван ня ми та ціннос тя ми; во на мо же бу ти соціаль но ко рис ною,
допус ти мою, нейт раль ною, маргіналь ною, шкідли вою та зло чин ною;

— відповідність пра во вим нор мам, тоб то рівень відповідності
пра во вої по ведінки по ло жен ням за ко но да в ства — дот ри ман ня, не -
су пе реч ливість, злов жи ван ня пра вом, пра во по ру шен ня, а та кож по -
тенційна відповідність (ви ни кає у разі відсут ності пра во во го
ре гу лю ван ня пев них пра вовідно син, які за усіма оз на ка ми та
суспіль ною зна чущістю є пра во ви ми);

— особ ливі умо ви, які чітко виз на чені в за ко но давстві і відно -
сять по ведінко ву мо дель до пев но го ви ду всу пе реч їх про тип рав -
ності чи суспільній шкідли вості (нап рик лад, край ня не обхідність).

На на шу дум ку, ли ше зас то су ван ня усіх трь ох заз на че них кри -
теріїв на дасть мож ливість об’єктив но та обґрун то ва но кваліфіку ва -
ти пра во ву по ведінку індивіда на пра вомірну чи неп ра вомірну.

Змістов ни ми оз на ка ми є відоб ра жен ня зак ла де них в пра во ву по -
ведінку намірів, суті пра во вих пот реб індивіда та ха рак те рис ти ки
мо ти ваційно го на пов нен ня по ведінки.

1. Пра во вий ас пект є ос нов ною іден тифіку ю чою оз на кою ць о -
го ти пу по ведінки, що поз на чає намір осо би здійсни ти юри дич но-
зна чу щу дію чи комп лекс та ких дій. Суб’єкт усвідом лює, що йо го
по ведінка на ле жить до пра во вої сфе ри і при пус кає нас тан ня
відповідних пра во вих наслідків. Пра во ва нор ма є ос но вою пев ної
мо делі по ведінки, і відповідно за її відсут ності осо ба мож ли во об -
ра ла б інший шлях у до сяг ненні пос тав ле ної ме ти. 

2. Націленість на до сяг нен ня пев но го ре зуль та ту. Мо тив виз на -
чає ме ту по ведінки, що, в свою чер гу, ор ганізо вує діяльність суб’єк -
та, ад же да ле ко не завж ди до сяг ти ре зуль та ту мож на ли ше однією
дією. 

3. Функціональ на оз на ка по ля гає в то му, що пра во ва по ведінка
тяг не або здат не спри чи ни ти юри дичні наслідки, які відоб ра жа ють -
ся у вста нов ленні, зміні чи при пи ненні пра вовідно син, зміні пра во -
во го ста ту су осо би чи ре алізації суб’єктив них прав.
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tional, substantive and formal characteristics of legal behavior. It was es-
tablished that the legal behavior has communicative and symbolic pur-
pose, which is to create a universal means of interaction within a single
system of signs and symbols — law, implemented through legal behavior.
Applied the dichotomy attribute of legal behavior that characterizes his
existence in two opposite kinds of content — lawful and unlawful. The
necessity of expanding the list of criteria, which is the legal qualifications
to conduct lawful and illegitimate.

Key words: legal behavior, the mechanism of legal behavior, com-
municative, symbol, factors of legal behavior, legal motives.
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научн. сте пе ни канд. юри ди чес ких на ук : 12.00.01 / А.Д. Пру са ков. —
Са ра тов, 2008. — 32 с.

Goncharuk Andriy. Legal behavior as a category of law: newest

appro aches to its research

The article deals with the research paradigm of the phenomenon of
legal behavior of the individual. Category «legal behavior» is one of the
fundamental concepts of modern legal science. Characterized the role of
sole period from 1976 to 1985, when they were first protected the dis-
sertation in this area. Proved that the current stage of knowledge of legal
behavior is measured from the end of the 80-s. The attention is focused
on the role of scientific works of V. Kudryavtsev in the development of
the modern concept of the legal behavior. It was established that the mod-
ern doctrine of law formed two basic approaches to the determination of
legal behavior: dual approach is to compare lawful and unlawful kinds
of legal behavior as two components of one unity, comparing their ways
and forms of implementation and a theoretical and empirical data based
on the identified contradictions; and content approach in which legal be-
havior considering a trinity of psychological, social and legal compo-
nents. Attention is drawn to the need to find new approaches to
understanding the legal behavior in terms of a combination of classic and
modern theories of legal and other social science. Established a need for
comprehensive study of the mechanism of determination of the legal be-
havior. Proved that the mechanism of legal behavior should be considered
because of its structural elements that contribute to the identification of
objects and phenomena that affect his or her decision-making. Deter-
mined that its structure contains: motives, factors and effects of legal be-
havior. Proposed the definition of the mechanism of legal behavior.
Substantiated sign of willful, deliberate nature of legal behavior that char-
acterizes the ability of the subject adequately aware of the circumstances
and behavior to be able to exercise their will and direct their actions/
Confirmed the thesis that the motivation should be considered as the root
cause of legal behavior. Suggested the concept of motivation as a stage
in mechanism of legal behavior. Proposed the separation of organiza-
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Клю че вые сло ва: те не вая эко но ми ка, «вто рая эко но ми ки», ис -
сле до ва ния те не вой эко но ми ки.

Pylypchenko Oleg. The genesis of the views of the shadow economy

This article identifies the main stages of the origin, development and
the formation of views on the shadow economy before the collapse of the
Soviet Union. The author examines the writings and publications of sci-
entists that are inherent in each stage of the formation of new views on
the shadow economy.

Key words: shadow economy, «second economy», the study of the
shadow economy.

Гло балізаційні яви ща, як найбільш впли вові про це си у світі, сь о -
годні охоп лю ють най важ ливіші ас пек ти соціаль но-еко номічно го
роз вит ку людства та спри я ють мо дернізації всь о го на шо го суспільст -
ва. Три ва ю чий роз ви ток на у ки і техніки по лег шує жит тя лю дей, роб -
ля чи йо го знач но ком фортнішим. Нап рик лад, в Ук раїні на 2 чо ловік
при па дає 3 мобіль них те ле фо ни. За раз мобільні те ле фо ни мо жуть
підклю ча ти ся до ме режі Інтер нет у будь-який час і в будь-яко му
місці. Для ко рис ту вачів мобіль них до датків нічо го не вар тує вий ти
в Інтер нет, за мо ви ти то вар, ку пи ти квит ки чи офор ми ти на дан ня
будь-яких інших пос луг. Але, як це не па ра док саль но, більшість ко -
рис ту вачів в Ук раїні (як і у всь о му світі) як і раніше у біль шості ви -
падків пок ла да ють ся на ста ро мод ний спосіб оп ла ти то варів та
пос луг за до по мо гою готівки. Ви ко рис тан ня готівки, час ти на якої
по хо дить з не офіційних дже рел та при хо ва на від вла ди, про дов жує
роз па лю ван ня од но го з найбільш руйнівних суспіль них явищ, на зва
яко го — тінь о ва еко номіка. 

Обо ро ти гро шо вих коштів, пов’яза них з тінь о вою еко номікою
в Європі, за ос танні ро ки ста но ви ли біль ше 2,1 трильйо на євро. Не
ди вує той факт, що уря ди різних країн на ма га ють ся сповіль ни ти
темп її зрос тан ня, узя ти під конт роль і пе ре вес ти до офіційно го сек -
то ру еко номіки. З цією ме тою виділя ють ся ве ли чезні кош ти на
досліджен ня яви ща тінь о вої еко номіки та шляхів бо роть би з нею.
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Розділ 2

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

УДК 330.01

О. О. ПИ ЛИП ЧЕН КО 

ҐЕНЕ ЗА РОЗ ВИТ КУ ПОГ ЛЯДІВ 

НА ТІНЬ О ВУ ЕКО НОМІКУ

Розг ля да ють ся ос новні ета пи ви ник нен ня, роз вит ку та ста -
нов лен ня пог лядів на тінь о ву еко номіку за період від се ре ди ни
ХІХ ст. до часів роз па ду СРСР. Ав тор досліджує на у кові праці вче -
них у ко жен з етапів фор му ван ня но вих пог лядів на тінь о ву еко номіку. 

Клю чові сло ва: тінь о ва еко номіка, «дру га еко номіки», дослі -
джен ня тінь о вої еко номіки.

Пи лип чен ко О. А. Ге не зис раз ви тия взгля дов на те не вую

эко но ми ку

Рас смат ри ва ют ся ос нов ные эта пы воз ник но ве ния, раз ви тия
и ста нов ле ния взгля дов на те не вую эко но ми ку за пе ри од с се ре ди -
ны ХІХ ве ка до рас па да СССР. Ав тор ис сле ду ет на уч ные тру ды уче -
ных в каж дый из эта пов фор ми ро ва ния но вых взгля дов на те не вую
эко но ми ку.
__________________

© ПИЛИПЧЕНКО Олег Олександрович — старший слідчий з особливо
важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС-ЦО
з обслуговування великих платників



здійснив власні досліджен ня жит тя бідняків у нет рях Ак кри (Рес -
публіка Га на, Аф ри ка).

К. Харт опубліку вав свої поль ові досліджен ня2, дійшов ши в ре -
зуль таті вис нов ку, що їх жи телі не бе руть участі в офіційних еко -
номічних відно си нах. Про во дя чи місяці се ред нетрів та лю дей, які
їх на се ля ли, К. Харт вив чав їх по бут і пов сяк ден не жит тя. Він
помітив, що місь ка еко номіка Ак кри виг ля дає як ве ли чез не скуп -
чен ня майс те рень і крам ниць, що за без пе чу ють жи телів міст прос -
ти ми пов сяк ден ни ми то ва ра ми і на да ють дрібні пос лу ги, офіційно
не реєстру ю чись та ігно ру ю чи всі ви мо ги уря ду до бізне су. Опи су -
ю чи да не яви ще, дослідник ввів термін «не фор маль ний сек тор» та
ок рес лив кри терії не фор маль ності, заз на чив ши, що відмінність між
фор маль ни ми та не фор маль ни ми мож ли вос тя ми до хо ду ба зуєть ся
на різниці між ро бо тою за за робітну плат ню та са мо зай нятістю. Вра -
хо ву ю чи це, лю ди з низів місь ко го про ле таріату, зне до лені струк ту -
рою фор маль них мож ли вос тей, шу ка ють не фор маль них спо собів
для збіль шен ня своїх до ходів.

Аналізу ю чи мож ли вості до ходів гро ма дян К. Харт дійшов вис -
нов ку, що не фор маль ний сек тор є од ним із типів місь кої еко номіки,
і вра хо ву ю чи цей факт, підкрес лив не ефек тивність офіційної ста -
тис ти ки, яка не бе ре йо го до ува ги. Відкрит тя та обґрун ту ван ня
К. Хар том не фор маль но го сек то ра еко номіки по ши ри ло ся на у ко ви -
ми ко ла ми після кон фе ренції, про ве де ної Інсти ту том вив чен ня роз -
вит ку на те му «Місь ке без робіття в Аф риці» у ве ресні 1971 р. На
цій кон фе ренції К. Харт пре зен ту вав свою до повідь що до не фор -
маль но го сек то ру еко номіки. Зав дя ки ць о му подібні досліджен ня
бу ли про ве дені й у інших країнах «треть о го світу», в ре зуль таті чо -
го, у 1972 р. Міжна род на ор ганізація праці (МОП) опубліку ва ла
досліджен ня зай ня тості в Кенії, де кон цепція не фор маль ної еко -
номічної діяль ності ви ко рис то ву ва ла ся як на у ко ва докт ри на.

Про дов жу ва чем досліджень тінь о вої еко номіки «третіх країн»,
які про во ди ли ся К. Хар том, був Е. де Со то. Він у своїй книзі «Інший
шлях»3, розк рив ме ханізм еко номічно го підпілля у сла бо роз ви не -
них країнах (на прик ладі Пе ру). Йо го аналіз змінив уяв лен ня про
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Хо ча вив чен ня тінь о вої еко номіки три ває з 1970 ро ку, в на уці досі
не скла ло ся єди но го по нятійно го апа ра ту для її аналізу. 

Зва жа ю чи на ви ще вик ла де не, в існу ю чих умо вах роз вит ку та
існу ван ня тінь о вої еко номіки в Ук раїні досліджен ня історії ста нов -
лен ня пог лядів на тінь о ву еко номіку є ак ту аль ним та зна чу щим зав -
дан ням. 

Пи тан ня, які сто су ють ся історії роз вит ку пог лядів на тінь ові
яви ща в еко номіці, завж ди бу ли об’єктом ува ги вітчиз ня них та за -
рубіжних на у ковців. Да ним пи тан ням пе рей ма ли ся такі ви датні
вчені, як З.С. Вар налій, Д.В. Мо ро зо ва, Т.В. Філіппо ва, Ю.В. Ла тов
та інші. Ви со ко оціню ючи вне сок цих уче них у роз ви ток да но го нап -
рям ку, не обхідно заз на чи ти, що на да ний час історії роз вит ку пог -
лядів на тінь о ву еко номіку в на у ко вих ко лах не приділяєть ся
дос татньої ува ги. 

Нез ва жа ю чи на те, що офіційно вив чен ня тінь о вої еко номіки роз-
по ча ло ся у 1970 році, вар то, на на шу дум ку, відзна чи ти досліджен -
ня бри тансь ко го публіцис та Г. Мейх’ю, які він здійснив у се ре дині
ХIХ ст. І хо ча Г. Мейх’ю не опе рує еко номічною терміно логією, він,
про те, розк ри ває пе ре ду мо ви та чин ни ки ви ник нен ня в еко номіці
яви ща, яке че рез 120 років от ри має наз ву «не фор маль ний сек тор». 

Г. Мейх’ю у 50-х ро ках ХIХ ст. здійсню вав поль ові досліджен -
ня лон донсь ких нетрів і нічлігів. У ре зуль таті світ по ба чи ла кни га
під наз вою «London Labour and the London Poor» (1851)1, в якій
Мейх’ю на ма гаєть ся да ти відповідь на пи тан ня, як ви жи ва ють лон -
донські бідня ки без кваліфікації і тру до вих на ви чок, ніде не пра цю -
ючи. Він та кож сфор му лю вав прин цип, згідно з яким пра виль ний
спосіб жит тя не сумісний з не ре гу ляр ни ми до хо да ми, і що при чи на
бідності по ля гає в експлу а тації, якої заз на ють бри танські жеб ра ки.
У зв’яз ку з тим, що Г. Мейх’ю про во див свої досліджен ня в се ре -
дині ХIХ ст. йо го вис нов ки не на бу ли ши ро ко го роз го ло су, і, спри -
чи нив ши ма сові нев до во лен ня се ред за мож них верств на се лен ня,
він зму ше ний був по ки ну ти Ве ли коб ри танію. 

Але пра ця Г. Мейх’ю не про па ла мар но, нап рикінці 60-х років
ХХ ст. бри тансь кий уче ний К. Харт на ос нові робіт Г. Мейх’ю
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прис вя че ний без по се редньо тінь овій еко номіці як яви щу, що ви ни -
кає в еко номіці дер жа ви. Дані досліджен ня про во ди ли еко номісти,
публіцис ти та фінан сис ти. Дру гий нап рям досліджень розк ри вав
криміналь ну сто ро ну тінь о вої еко номіки: ха бар ни цт во, ко рупцію,
ме ханізми відми ван ня гро шей та інші еко номічні зло чи ни. Зав дя ки
виділен ню юри дич но го нап ря му за досліджен ня тінь о вої еко номіки
ак тив но взя ли ся юрис ти — те о ре ти ки і прак ти ки.

Се ред зна ко вих робіт да но го періоду, прис вя че них СРСР, слід
виділи ти ро бо ту аме ри кансь ко го еко номіста-ра дя но ло га Г. Грос сма -
на, який зас лу же но вва жаєть ся ро до на чаль ни ком аналізу ра дянсь -
кої тінь о вої еко номіки або, як її на зи вав Г. Грос сман, «дру гої
еко номіки». «Дру гою еко номікою» Г. Грос сман вва жав еко номічну
діяльність, до якої вхо дять усі ви ди ви роб ни чої та міно вої діяль -
ності, що відповіда ють хо ча б одній із нас туп них ви мог: слу гу ють
без по се редньо при ватній ви годі; пов’язані з по ру шен ням чин но го
за ко но да в ства. Г. Грос сман зро бив вис но вок, що за завісою пла но -
вої еко номіки при хо вуєть ся еко номічна сис те ма зміша но го ти пу, де
«дру га еко номіка» та її не ко нт роль о ва не ви роб ни цт во відіграє не
мен шу роль, ніж офіційне ви роб ни цт во, і що дер жа ва на ма гаєть ся
нав’яза ти «другій еко номіці» пра ви ла гри, але ця політи ка офіційно
ніяк не оформ ляєть ся6.

Нап рикінці своєї публікації «Дру га еко номіка в СРСР» Г. Грос -
сман, ро бить на наш пог ляд, без по мил ко ве при пу щен ня, яке підтвер -
ди ло ся на прак тиці. Він заз на чає, «що у будь-яко му разі, здаєть ся,
оче вид но, що ра дянсь ка «дру га еко номіка» і яви ща, пов’язані з нею,
про дов жу ва ти муть існу ва ти про тя гом три ва ло го ча су, і ра зом з ни -
ми дов го зберіга ти муть ся ті соціальні інсти ту ти та гро мадсь ка мен -
тальність, які до по мог ли зро би ти їх тим, чим во ни є сь о годні»7.
Дослідник цілком мав рацію, оскіль ки «дру га еко номіка» не ли ше
пе ре жи ла роз пад СРСР, але й міцно увійшла до йо го скла до вих час -
тин. По ка зо вим у ць о му плані є відсот ко ве співвідно шен ня тінь о -
во го сек то ра еко номік Ук раїни та Російсь кої Фе де рації до їх ВВП.
В Ук раїні у 2014 році рівень тінь о вої еко номіки до сяг 42 %, у РФ —
40–50%.
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еко номічний роз ви ток та зовнішню політи ку з бо ку роз ви не них дер -
жав по відно шен ню до країн «треть о го світу». Лібе ральні ідеї Е. де
Со то ду же силь но впли ну ли на су час ну еко номічну дум ку та на
політиків різних країн. 

Е. де Со то по яс ню вав ви ник нен ня тінь о во го сек то ру еко номіки
прин ци по во но вим підхо дом, який до нь о го ніким і ніко ли не розг -
ля дав ся. До по я ви йо го досліджен ня вва жа ло ся, що не фор маль ний
(тінь о вий) сек тор еко номіки — це відста лий пе ре жи ток тра диційної
еко номіки. Е. де Со то заз на чив, що ос нов ною при чи ною роз рос тан ня
місь ко го не фор маль но го сек то ра є не відсталість, а бю рок ра тич на
за ор ганізо ваність, яка пе реш код жає віль но му роз вит ку кон ку ре нт них
відно син. Він довів, що еко номіка країн, які роз ви ва ють ся, про ни за на
бю рок ра тиз мом до та кої міри, що са ме учас ни ки тінь о во го сек то ра
еко номіки, по фак ту, вста нов лю ють де мок ра тич ний еко номічний по -
ря док, ор ганізо ву ю чи йо го за прин ци па ми віль ної кон ку ренції. 

Як заз на чає в кінці своєї кни ги Е. де Со то, «щоб уник ну ти на -
силь ства і бідності, потрібно виз на ти власність і пра цю лю дей, яких
ле галь ний сек тор нині відштов хує... Ко ли лю ди відчу ють не за -
лежність і повірять у плідність своїх зу силь, во ни змо жуть повіри -
ти у се бе і в еко номічну сво бо ду»4. 

Із се ре ди ни 70-х років ХХ ст. інте рес до тінь о вої еко номіки про -
я ви ли і США. При ць о му досліджен ня про во ди ли ся не ли ше для
виз на чен ня тінь о во го сек то ра еко номіки в Аме риці, але й у СРСР. Се -
ред найбільш зна чу щих робіт, прис вя че них у цей період тінь овій еко -
номіці США, на наш пог ляд, слід виділи ти досліджен ня Е. Фей га5.

Е. Фейг здійснив кла сифікацію видів підпіль ної еко номіки, ви -
ко рис тав ши для ць о го неоінсти туційний підхід до еко номічно го роз -
вит ку. Він виділив не ле галь ний, «не повідом ле ний», не зафіксо ва ний
та не фор маль ний ти пи еко номічної діяль ності, виз на чив ме то ди їх
вимірю ван ня, а та кож виділив кон цеп ту альні та емпіричні від -
мінності між ни ми. Та кож, Е. Фейг оцінив тінь о ву еко номіку США
в тре ти ну офіційно го ВВП.

Слід заз на чи ти, що в цей час досліджен ня тінь о вої еко номіки
розділи ли ся на декіль ка нап рямків. Пер ший нап рям досліджен ня
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фор маль ної й не фор маль ної еко номіки ре аль не рин ко ве гос по да р -
ство пе рет во рюєть ся на то ва ри ст во «еко номічно го плю ралізму»11.
Досліджу ю чи це взаємоп ро ник нен ня як ос но ву існу ван ня рин ко во-
капіталістич ної сис те ми гос по да р ства ав тор оцінює «ре во люційний
по тенціал» не фор маль ної еко номіки. У ре зуль таті да них досліджень
С. Генрі до хо дить вис нов ку, що не фор маль на еко номіка не є ре во -
люційною аль тер на ти вою існу ю чо му ла ду, оскіль ки во на зовсім не
праг не зни щи ти цей лад.

Розк ри ва ю чи проб ле ма ти ку досліджень, прис вя че них тінь овій
еко номіці, не обхідно відзна чи ти, що в даній сфері свій слід за ли ши -
ли та кож і ра дянські вчені, які у 80-х ро ках публіку ва ли свої ро бо -
ти в ра дянській пресі. Тут слід виділи ти два нап рям ки досліджень.
Пер ший нап ря мок бу ло прис вя че но досліджен ню форм еко номічної
діяль ності, які зав да ють шко ди інте ре сам СРСР; дру гий нап ря мок
розк ри вав зміст тінь о вих явищ еко номіки в західних країнах.

Яск ра вим предс тав ни ком пер шо го нап ря му бу ла Т.І. Зас лавсь -
ка, яка вив ча ла еко номічні проб ле ми се лищ Сибіру на по чат ку 80-х
років. При ць о му Т.І. Зас лавсь ка ви ок ре ми ла та кла сифіку ва ла еко -
номічну діяльність, що зав дає шко ди дер жаві, а та кож ви я ви ла при -
чи ни її по я ви. 

Дру гий нап ря мок досліджень тінь о вої еко номіки ра дянсь ки ми
вче ни ми був повністю прис вя че ний за хо ду. Це бу ло пов’яза но,
у пер шу чер гу, зі зрос тан ням ролі капіталізму в західних країнах та
не обхідності ви яв лен ня йо го слаб ких сторін. По-дру ге, роз роб кам
у сфері вив чен ня тінь о вих явищ в еко номіці спри я ла «ко ман да звер -
ху», спря мо ва на на диск ре ди тацію західної соціаль но-еко номічної
сис те ми. Да ни ми досліджен ня ми зай мав ся ряд ра дянсь ких вче них,
зок ре ма А.Ю. Ше вя ков та М.І. Ми ко лаєва12,13. Ра дянсь ка пре са ви -
да ва ла ре зуль та ти їх робіт за про яв кри зи капіталізму і не обхідності
йо го заміни дер жав ним соціалізмом.

Нап рикінці 80-х років інте рес до тінь о вої еко номіки різко зрос тає.
Це бу ло пов’яза но з ре фор ма ми і но вою іде о логією СРСР в еко но -
мічній та політичній струк ту рах. Ре фор ма всієї сис те ми роз по ча ла -
ся в січні 1987 ро ку, ко ли на пле нумі ЦК КПРС бу ло ого ло ше но курс
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Та кож виз нач ним досліджен ням тінь о во го сек то ра еко номіки
СРСР ста ла публікація А. Ка це не лин бой ге на «Коль о рові рин ки в Ра -
дянсь ко му Со юзі»8. У даній публікації ав то ром бу ла пре зен то ва на
док лад на кла сифікація рин ко вих відно син у ра дянсь ко му гос по -
дарстві. 

А. Ка це не лин бой ген виділив ти пи ринків, найбільш при та манні
СРСР, та здійснив їх оцінку. Да на оцінка ко ли ва ла ся за леж но від ле -
галь ності ринків з точ ки зо ру ре алізо ва них на них то варів, дже рел
їх от ри ман ня та ме тодів ре алізації9. Та кий підхід до еко номіки СРСР
зу мо вив вив чен ня її ра дя но ло гом як син те зу офіційних (пла но вих)
відно син з не офіційни ми (ле галь ни ми, напівле галь ни ми і не ле галь -
ни ми). Слід відзна чи ти, що ро бо ти Г. Грос сма на та А. Ка це не лин -
бой ге на за по чат ку ва ли сис тем не вив чен ня тінь о вих еко номічних
відно син у країнах соціалістич но го та бо ру.

Ва го мий вне сок у досліджен ня тінь о во го сек то ра еко номіки
вніс П. Гут манн. У своїй статті під наз вою «Підпіль на еко номіка»10

він довів, що нех ту ван ня тінь о вою діяльністю в офіційній еко номіці
неп ри пус ти ме. 

П. Гут манн роз ро бив свій влас ний (зас но ва ний на мо не тар но му
ме тоді) ме тод оцінки нес пос те реж ної (тінь о вої) еко номіки. Ме тод
П. Гут ман на був зас но ва ний на при пу щенні од на ко вості швид кості
обігу гро шей як у офіційно му, так і в тінь о во му сек то рах еко номіки.

Дослідник заз на чав, що співвідно шен ня гро шо вої готівко вої ма -
си і де по зитів змінюєть ся в ре зуль таті зрос тан ня по пи ту на готівкові
гроші, обу мов ле но го ла те нт ни ми про це са ми. Та ким чи ном, над ли -
шок готівки у порівнянні з періодом, для яко го ха рак терні її нез начні
об ся ги, по яс нюєть ся вик люч но нес пос те реж ною (тінь о вою) еко но -
мікою. Ви ко рис то ву ю чи свій ме тод, П. Гут манн ви я вив не до оцінку
ВНП США внаслідок функціону ван ня нес пос те реж ної (тінь о вої)
еко номіки. На по чат ку 1980-х років ме тод П. Гут ман на був до оп -
раць о ва ний Е. Фей гом.

Се ред дослідників тінь о вої еко номіки слід виділи ти аме ри -
кансь ко го соціоло га С. Генрі, предс тав ни ка те орії «еко номічно го
плю ралізму». С. Генрі, вва жав, що зав дя ки взаємоп ро ник нен ню

Держава і право • Випуск 6986



них Г. Грос сма на і Т.І. Ко рягіної є до сить по ка зо вою і вка зує на сис -
тем не й дос товірне вив чен ня тінь о вої еко номіки в СРСР ра дянсь ки -
ми вче ни ми в кінці 80-х років.

Підсу мо ву ю чи все ви ще вик ла де не, мож на дійти вис нов ку, що
в ра дянській еко номічній на уці до 80-х років ХХ ст. тінь о ва еко но -
міка не бу ла пред ме том на у ко во го досліджен ня. Ли ше у 80-х ро ках
ХХ ст. проб ле ма ти ка тінь о вої еко номіки в СРСР ста ла пред ме том
досліджень і на у ко вих дис кусій. Се ред по зи тив них мо ментів
досліджен ня тінь о вих про цесів в еко номіці СРСР не обхідно виділи -
ти, по-пер ше, на явність фак тич но го ма теріалу та йо го без по се редній
аналіз. По-дру ге, без по се реднє виз нан ня са мо го фак ту існу ван ня
тінь о вої еко номіки в СРСР, що зігра ло важ ли ву роль на шля ху роз -
вит ку рин ко вих відно син в СРСР аж до йо го роз па ду і потім —
в уже не за леж них дер жа вах. По-третє, виділен ня в якості однієї
з при чин роз вит ку тінь о вої еко номіки не ефек тив ної еко номічної
політи ки дер жа ви.
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на «пе ре бу до ву». Пе ре бу до ва при нес ла з со бою роз ви ток ко опе рації,
ле галізацію при ват ної влас ності, мож ливість ство рен ня спіль них
під приємств із за рубіжни ми ком паніями і т.п. Це оз на ча ло, що еко -
номіка заз на ла пов ної ре фор мації, ко ли за ре гу лю ючої ролі дер жа -
ви ма ло відбу ва ти ся пос ту по ве роз дер жав лен ня час ти ни влас ності та
впро вад жен ня в еко номіку рин ко вих відно син. У цей період тінь ові
про це си в еко номіці опи су ють ся у пра цях С.Д. Го ловніна, Т.І. Ко -
рягіної, Ю.Г. Коз ло ва, О.A. Кри ло ва, О.В. Оси пен ко, A.A. Сергєєва,
К.О. Улибіна, О.М. Шохіна, О.A. Шу лус та ін.

Се ред усіх робіт да но го періоду хотіло ся б відзна чи ти публікації
Т.І. Ко рягіної, які, крім те о ре тич них нап ра цю вань, містять ве ли ку
кількість ста тис тич них да них. У своїх досліджен нях Т.І. Ко рягіна
заз на чає, що річна вартість не ле галь но ви роб ле них то варів і пос луг
на по чат ку 1960-х років ста но ви ла приб лиз но 5 млрд. рублів,
а в кінці 1980-х ся га ла вже 90 міль ярдів рублів. За аб со лют ним об -
ся гом не ле галь ної еко номіки се ред усіх га лу зей на род но го гос по да -
р ства СРСР на пер шо му місці в кінці 1980-х років пе ре бу ва ло
сільсь ке гос по да р ство — 23 млрд. рублів тінь о вих до ходів. На цей
сек тор при па да ло близь ко 1/3 всь о го об ся гу тінь о вої еко номіки
у сфері ма теріаль но го ви роб ни цт ва14. Як заз на чає Т.І. Ко рягіна, еко -
но міка СРСР за трид ця тиріччя ви рос ла у 3,6 ра зи, а тінь о ва еко но -
міка — в 14 разів. Як що у 1960 році тінь о ва еко номіка по від но шен ню
до офіційно го ВНП ста но ви ла 3,4 %, то до 1988 ро ку цей по каз ник
зріс до 20 %15. Відзна чи мо, що дані, яки ми Т.І. Ко рягіна опе рує
у своїх досліджен нях, відно сять ся ли ше до до ходів, от ри ма них не -
за кон ним шля хом. Як що ж до цих да них до дати дані, які ха рак те ри -
зу ють кількість коштів, от ри ма них від ле галь них різно видів тінь о вої
еко номіки, то ва га всієї тінь о вої еко номічної діяль ності за 1988 рік
у СРСР відра зу зрос те до 30 % по відно шен ню до офіційно го ВНП.
Як заз на ча ють Р. Кіран та Т. Кєнні, як що до да них Ко рягіної до да ти
дані, от ри мані від ле галь них різно видів тінь о вої еко номіки, вий де
вартість, яка май же повністю підтве рд жує вис нов ки Г. Грос сма на,
зроб лені ним у праці «Таємна при ва ти зація і про цес роз ши рен ня
рин ко вих ме ханізмів в СРСР» (1990)16. На наш пог ляд, схожість да -
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tween employment and self-employment wages. Due to this, people from
the lower classes of urban proletariat impoverished structure of formal
opportunities, informal look for ways to increase their income. Opening
and justification K. Hart informal economy spread to academia after
a conference in 1971 on this conference K. Hart presented his report on
the informal economy. This similar studies conducted in other countries
«third world», resulting in the 1972 International Labour Organization
(ILO) published a study of employment in Kenya, where the concept of
informal economic activity was used as a scientific doctrine. 

Continued the studies of the shadow economy «third countries»,
conducted by K. Hart, was E. de Soto. His analysis has changed the idea
of economic development and foreign policy on the part of developed
countries towards the «third world». Liberal ideas E. de Soto greatly in-
fluenced the modern economic thought and policy makers around the world.

From the middle of the 70-th century interest in the black economy
and showed the United States. This research was conducted to determine
not only the shadow economy in America, but also in the USSR. Among
the most significant works devoted to this period, the US shadow eco -
nomy, in our view, should provide study E. Feige. Among the iconic
works of the period devoted to the Soviet Union, should highlight the
work of American economist G. Grossman, who is deservedly considered
the ancestor of the analysis of the Soviet shadow economy. Also out-
standing research shadow economy of the USSR was the publication
A. Katsenelinboigen «Coloured Markets in the Soviet Un-ion».

Revealing the problems of studies on the shadow economy, it should
be noted that in this area also left its mark and Soviet scientists 80 years
to publish his work in the Soviet press. It should be divided into two
areas of research. The first direction was dedicated to research forms of
economic activities that are detrimental to the interests of the Soviet
Union, and the second — revealed the content of the shadow economy
phenomena in western countries.

Of all the works of this period, we note the publication T.I. Koryahi-
noy which, in addition to theoretical developments contain large amounts
of statistical data.
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P. M. Gutmann // Financial Analysts Journal, 1977. — November-De-
cember. — Р. 24–27. 11. Henry S. Can the Hidden Economy Be Revolu-
tionary? Toward a Dialectical Analysis of the Relations between Formal
and Informal Economies / S. Henry // Social Justice, 1988. — Vol. 15. —
№ 3–4. — Р. 29–54. 12. Ни ко ла е ва М. И. Те не вая эко но ми ка: ме то ды
ана ли за и оцен ки (Об зор ра бот зап. эко но мис тов) / М. И. Ни ко ла е ва,
А. Ю. Ше вя ков / Центр. экон.-ма тем. ин-т АН СССР. — М., 1987. —
53 с. 13. Ни ко ла е ва М. И. Те не вая эко но ми ка: ме то ды ана ли за
и оцен ки (об зор ра бот за пад ных эко но мис тов) / М. И. Ни ко ла е ва,
А. Ю. Ше вя ков // Эко но ми ка и мат. ме то ды, 1990. — Т. 26. — Вып. 5. —
С. 926–935. 14. Ко ря ги на Т. И. Те не вая эко но ми ка в СССР / Т. И. Ко -
ря ги на // Воп ро сы эко но ми ки, 1990. — № 3. — С. 113. 15. Там же. —
С. 119. 16. Ки ран Р. Про дав шие со ци а лизм: Те не вая эко но ми ка
в СССР [Элект рон ный ре сурс] / Р. Ки ран, Т. Кен ни. — 2010. — Ре -
жим дос ту па: http://aleksandr-kommari.narod.ru/kiran.html

Pylypchenko Oleg. The genesis of the views of the shadow economy

Turnover of funds associated with the underground economy in Eu-
rope, in recent years accounted for more than 2.1 trillion euros. Not sur-
prised by the fact that governments of various countries are trying to slow
down its growth, take control and transfer to the official sector. To this
end, allocated huge funds for research of the phenomenon of shadow
economy and ways to combat it. While studying the shadow economy
continued in 1970, science has not had a single conceptual apparatus for
analysis. In view of the above, the existing conditions and the existence
of the shadow economy in Ukraine study the history of the formation of
views on the shadow economy is an urgent and important task.

In the late 60-th century. English scientist K. Hart conducted a study
of poor living in the slums of Accra (Republic of Ghana, Africa). K. Hart
published his fieldwork, as a result of reaching the conclusion that their
residents do not participate in formal economic relations. Describing this
phenomenon, the researcher introduced the term «informal sector» and
outlined the criteria of informality, noting that the difference between
formal and informal income opportunities based on the difference be-
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Розділ 3

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 

УДК 342.41 

П. А. РУ ДИК

ДУМ КА ЩО ДО ОЦІНКИ НОР МА ТИВ НО-ПРА ВО ВИХ АКТІВ

З ВІДНОВ ЛЕН НЯ ДІЇ ОК РЕ МИХ 

ПО ЛО ЖЕНЬ КОНС ТИ ТУЦІЇ УК РАЇНИ 

(КІНЕЦЬ ЛЮ ТО ГО — ПО ЧА ТОК БЕ РЕЗ НЯ 2014 РО КУ)

На ос нові су час них до сяг нень юри дич ної на у ки і су час но го пра -
во ро зуміння суспіль них про цесів в Ук раїні аналізу ють ся де які дис -
кусійні по ло жен ня праць ок ре мих вче них що до оцінки За ко ну України
«Про віднов лен ня дії ок ре мих по ло жень Конс ти туції Ук раїни» від
21 лю то го 2014 ро ку №742-VII та пос та но ви Вер хов ної Ра ди Ук -
раїни №750-VII від 22 лю то го 2014 ро ку «Про текст Конс ти туції
Ук раїни в ре дакції 28 черв ня 1996 ро ку із зміна ми і до пов нен ня ми,
вне се ни ми за ко на ми Ук раїни від 8 груд ня 2004 ро ку №2222-IV, від
1 лю то го 2011 ро ку №2959-VI, від 19 ве рес ня 2013 ро ку №586-VII».
У формі дис кусії вис лов лю ють ся мірку ван ня ав то ра сто сов но
оцінки цих нор ма тив но-пра во вих актів ок ре ми ми вче ни ми. 

Note that in Soviet economics to 80-s underground economy has not
been the subject of scientific research. Only in the 80-s of the problems
of the shadow economy in the Soviet Union was the subject of research
and scientific debate. Positive aspects of the study of shadow processes
in the Soviet economy should be allocated firstly, the existence of factual
material and its immediate analysis. Second, the immediate recognition
of the existence of the shadow economy in the Soviet Union, which
played an important role in the development of market relations in the
Soviet Union before its collapse, and then — in the independent states.
Third, selection as one of the causes of the shadow economy inefficient
economic policy.

Key words: shadow economy, «second economy», the study of the
shadow economy.
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2011 No.2959-VI, from September 19, 2013 No.586-VII». The author’s
ideas concerning the other scientists’ evaluation of these normative legal
acts are expressed in discussion form.

Key words: Constitution of Ukraine, evaluation of normative legal
acts, renewal of the effect of some provisions of the Constitution of Ukraine.

В юри дичній літе ра турі на яв не різне став лен ня до оцінки прий -
ня тих нор ма тив но-пра во вих актів з віднов лен ня дії ок ре мих по ло жень
Конс ти туції Ук раїни після подій за наз вою «Євро май дан». Де які
вчені в ос нов но му по зи тив но оціню ють прий нят тя За ко ну Ук раїни
№742-VII від 21 лю то го 2014 ро ку, яким віднов ле но по ло жен ня За ко-
ну Ук раїни «Про вне сен ня змін до Конс ти туції Ук раїни» від 8 груд ня
2004 ро ку № 2222-IV та вклю че но до нь о го зміни до Ос нов но го За -
ко ну дер жа ви за ко на ми Ук раїни №2952-VI від 1 лю то го 2011 ро ку
і №586-VII від 19 ве рес ня 2013 ро ку. Інші вчені підда ли цей за кон
серйозній кри тиці. З ог ля ду на це вис ло ви мо свої ок ремі мірку ван ня.

Зас лу го ву ють схва лен ня опе ра тивність у спробі про а налізу ва -
ти відповідність За ко ну Ук раїни «Про віднов лен ня дії ок ре мих по -
ло жень Конс ти туцій Ук раїни» від 21 лю то го 2014 ро ку №742-VII,
пос та но ви Вер хов ної Ра ди Ук раїни «Про текст Конс ти туції Ук раїни
в ре дакції 28 черв ня 1996 ро ку, зі зміна ми і до пов нен ня ми, вне се -
ни ми за ко на ми Ук раїни від 8 груд ня 2004 ро ку №2222-IV, від 1 лю -
то го 2011 ро ку №2952-VI, від 19 ве рес ня 2013 ро ку №586-VII» та
інших нор ма тив но-пра во вих актів Ос нов но му За коні дер жа ви. Вче -
ни ми Національ ної ака демії пра во вих на ук Ук раїни та ок ре мих ви щих
нав чаль них зак ладів опубліко вані юри дичні ко мен тарі до цих до ку -
ментів, над ру ко вані статі, де ав то ри вис ло ви ли свої мірку ван ня що до
по ло жень за ко ну і пос та но ви пар ла мен ту Ук раїни про віднов лен ня
дії ок ре мих по ло жень Конс ти туції Ук раїни. Ак тивність у ць о му про -
я ви ли В.Мусіяка, В. Ре чиць кий та інші. Їхні мірку ван ня що до змісту
цих нор ма тив но-пра во вих актів та про це ду ри їх прий нят тя зас лу го ву -
ють на ува гу. Точ ки зо ру ав торів що до ць о го вик ла дені в ста тях і ко -
мен та рях, опубліко ва них в жур налі Вер хов ної Ра ди Ук раїни «Віче»,
ча со писі «Кри ти ка», га зеті «Дже ре ло тиж ня» та ін.1. Опубліко вані
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Клю чові сло ва: Конс ти туція Ук раїни, оцінка нор ма тив но-пра -
во вих актів, віднов лен ня дії ок ре мих по ло жень Конс ти туції Ук раїни.

Ру дык П.А.Мысль от но си тель но оцен ки нор ма тив но-пра во -

вых ак тов с во зоб нов ле ния действия от дель ных по ло же ний Конс -

ти ту ции Ук ра и ны (ко нец фев ра ля — на ча ло мар та 2014 го да)

На ос но ва нии сов ре мен ных дос ти же ний юри ди чес кой на у ки
и сов ре мен но го пра во по ни ма ния об ще с т вн ных про це сов в Ук ра и не
ана ли зи ру ют ся не ко то рые дис кус си он ные по ло же ния ра бот от -
дель ных уче ных от но си тель но оцен ки За ко на Ук ра и ны «Про віднов -
лен ня дії ок ре мих по ло жень Конс ти туції Ук раїни» от 21 фев ра ля
2014 го да №742-VII и пос та нов ле ния Вер хов ной Ра ды Ук ра и ны
№750-VII от 22 фев ра ля 2014 го да «Про текст Конс ти туції Ук раїни
в ре дакції 28 черв ня 1996 ро ку із зміна ми і до пов нен ня ми, вне се ни -
ми за ко на ми Ук раїни від 8 груд ня 2004 ро ку №2222-IV, від 1 лю то -
го 2011 ро ку №2959-VI, від 19 ве рес ня 2013 ро ку №586-VII». В фор ме
дис кус сии выс ка зы ва ют ся суж де ния ав то ра от но си тель но оцен ки
этих нор ма тив но-пра во вых ак тов от дель ны ми уче ны ми.

Клю че вые сло ва: Конс ти ту ция Ук ра и ны, оцен ка нор ма тив но-
пра во вых ак тов, во зоб нов ле ние действия от дель ных по ло же ний
Конс ти ту ции Ук ра и ны.

Rudyk Petro. An idea concerning the evaluation of normative

acts on renewal of some articles of the Constitution of Ukraine (late

February — early March 2014) 

Basing upon the modern achievements of juridical science and upon
the modern understanding of social processes in Ukraine, in this article
there are analyzed some controversial issues present in the works of some
scientists on the evaluation of the Law of Ukraine «On the renewal of
the effect of some provisions of the Constitution of Ukraine» from Feb-
ruary 21, 2014 No.742-VII and the Decree of the Verkhovna Rada of
Ukraine «On the issue of the text of the Constitution of Ukraine in edition
of June 28, 1996 with the changes and amendments implemented by the
Laws of Ukraine from December 8, 2004 No.2222-IV, from February 1,
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жаві є од но час но зміною од но го із еле ментів її конс ти туційно го ла -
ду4. З ци ми мірку ван ня ми ав то ра вар то по го ди ти ся. 

Про те За кон Ук раїни «Про віднов лен ня дії ок ре мих по ло жень
Конс ти туції Ук раїни» від 21 лю то го 2014 ро ку №742-VII не вно сив
змін до Ос нов но го За ко ну дер жа ви, що сто су ють ся конс ти туційно -
го ла ду, зок ре ма по ло жень розділу 1»За гальні за са ди», розділу III
«Ви бо ри. Ре фе рен дум», розділу ХІІІ «Вне сен ня змін до Конс ти туції
Ук раїни», а відно вив по ло жен ня Конс ти туції Ук раїни, які на бу ли
чин ності відповідно до За ко ну Ук раїни « Про вне сен ня змін до
Конс ти туції Ук раїни» від 8 груд ня 2004 ро ку № 2222-IV і діяли до
прий нят тя Конс ти туційним Су дом Ук раїни Рішен ня від 30 ве рес ня
2010 ро ку №20-рп/20105.

Згідно ць о го Рішен ня Конс ти туційний Суд Ук раїни, виз нав ши
За кон Ук раїни №2222-IV від 8 груд ня 2004 ро ку не ко нс ти туційним
і та ким, що втра тив чинність, неп ра вомірно, на на шу дум ку, пок лав
обов’язок на ор га ни дер жав ної вла ди що до невідклад но го ви ко нан -
ня ць о го Рішен ня сто сов но при ве ден ня нор ма тив но-пра во вих актів
у відповідність до Конс ти туції Ук раїни від 28 черв ня 1996 ро ку в ре -
дакції, що існу ва ла до вне сен ня до неї змін За ко ном Ук раїни «Про вне -
сен ня змін до Конс ти туції Ук раїни» від 8 груд ня 2004 ро ку №2222-IV6.

От же, Конс ти туційний Суд Ук раїни та ким чи ном, пе ре ви щив -
ши свої пов но ва жен ня, вніс зміни до Ос нов но го За ко ну дер жа ви, на
що за Конс ти туцією Ук раїни він не має та ко го пра ва. Та ке пра во має
ли ше один ор ган дер жа ви — Вер хов на Ра да Ук раїни. У політичній
си ту ації, яка скла ла ся в третій де каді лю то го 2014 ро ку, єди ним
легітим ним ор га ном дер жав ної вла ди, хто мав пра во відно ви ти дію
по ло жень За ко ну Ук раїни «Про вне сен ня змін до Конс ти туції Ук -
раїни» від 8 груд ня 2004 ро ку №2222-IV, був пар ла мент Ук раїни —
Вер хов на Ра да Ук раїни, як єди ний за ко но дав чий ор ган дер жа ви, а не
будь-які інші дер жавні ор га ни, в то му числі і Конс ти туційний Суд
Ук раїни, які на такі дії Ос нов ним За ко ном дер жа ви не упов но ва жені. 

А тверд жен ня ав то ра, що в Ук раїні мав би здійсню ва ти ся пе рехід
від мо делі пре зи де нтсь кої рес публіки до рес публіки пар ла ме нтсь кої
при чо му ли ше шля хом про ве ден ня все ук раїнсь ко го ре фе рен ду му,
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праці свідчать про ви со кий рівень ком пе те нт ності вче них, ана -
літичність їх мис лен ня, обґрун то ваність вис новків і про по зицій. 

До та ких праць мож на віднес ти і стат тю В. Ре чиць ко го «Ук ра -
їнсь кий конс ти туційний про цес у 2014 році», опубліко ва ну у ча со -
писі «Кри ти ка». Ав тор чітко вик лав своє став лен ня до цих
нор ма тив но-пра во вих актів. У своїх до во дах він по си лаєть ся на по -
ло жен ня Конс ти туції Ук раїни, рішен ня Конс ти туційно го Су ду Ук -
раїни, на ма гаєть ся із своїх по зицій аналізу ва ти но воп рий няті
до ку мен ти2.

Вод но час де які йо го тверд жен ня, на на шу дум ку, но сять дис -
кусійний ха рак тер. Ви ко рис тан ня термінів що до фор ми дер жав но -
го правління в Ук раїні не завж ди точ не. В ав то ра унікаль ний підхід
до оцінки цих нор ма тив но-пра во вих актів. Він вва жає, що За кон Ук -
раїни «Про віднов лен ня дії ок ре мих по ло жень Конс ти туції Ук раїни»
№742-VII від 21 лю то го 2014 ро ку «не мо же вва жа ти ся конс ти -
туційним ні за змістом, ні за про це ду рою наб ран ня ним чин ності»,
що сло вос по лу чен ня «віднов лен ня дії…Конс ти туції» у назві за ко -
ну є «функціональ но на ван та же ним у хиб но му ке рун ку»3. 

На ма га ю чись обг рун ту ва ти своє тверд жен ня, ав тор заз на чає, що
у Конс ти туції Ук раїни відсутнє сло вос по лу чен ня «віднов лен ня дії…
Конс ти туції», а на яв не сло вос по лу чен ня «вне сен ня змін до Конс ти -
туції Ук раїни». Він пра вомірно по си лаєть ся на стат тю 85 Конс ти туції
Ук раїни, де зафіксо ва но по ло жен ня, що до пов но ва жень Вер хов ної
Ра ди Ук раїни на ле жить «вне сен ня змін до Конс ти туції Ук раїни в ме -
жах і в по ряд ку, пе ред ба че них розділом ХІІІ цієї Конс ти туції», що
згідно статті 5 Конс ти туції Ук раїни «пра во виз на ча ти і зміню ва ти
конс ти туційний лад в Ук раїні на ле жить вик люч но на ро дові і не мо -
же бу ти узур по ва не дер жа вою, її ор га на ми або по са до ви ми осо ба -
ми». І далі, не спи ра ю чись на конс ти туційні по ло жен ня (хо ча во ни
на явні — ч.1 ст. 156 Конс ти туції), він та кож пра вомірно твер дить,
що у ви пад ку, ко ли зміни до Конс ти туції Ук раїни зачіпа ти муть еле -
мен ти конс ти туційно го ла ду, їх має ух ва лю ва ти ви нят ко во на род на
все ук раїнсь ко му ре фе рен думі без будь-якої участі дер жа ви (окрім
ор ганізаційної) у йо го про ве денні, що зміна фор ми правління в дер -
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публіка — на пар ла ме нтсь ко-пре зи де нтсь ку. Щоп рав да, ко лишній
пре зи дент Ук раїни В. Яну ко вич і йо го ото чен ня відповідно до
рішен ня Конс ти туційно го Су ду Ук раїни від 30 ве рес ня 2010 ро ку
№20-рп/2010 по си ли ли свій вплив і підпо ряд ку ва ли своїм інте ре сам
за ко но дав чий, ви ко навчі, су дові і пра во охо ронні ор га ни дер жав ної
вла ди. А такі ор га ни і сам пре зи дент Ук раїни ма ють слу жи ти ук -
раїнсь ко му на ро ду, дба ти про йо го інте ре си, ад же во ни або оби ра -
ють ся гро ма дя на ми Ук раїни або фор му ють ся за галь но національ ним
предс тав ниць ким ор га ном для то го, щоб за без пе чи ти пос ту паль ний
роз ви ток країни, підви щен ня життєво го рівня на ро ду.

Вик ли кає сумнів упе ред же не тверд жен ня ав то ра про схильність
ук раїнців до «од но осібної вла ди силь но го пре зи ден та», яко го оби -
рає на род9. На ве де ний фак тич ний ма теріал, на на шу дум ку, не мо же
бу ти дос татнім обґрун ту ван ням для та ко го тверд жен ня. Для ук -
раїнців більш влас ти вий де мок ра тич ний підхід до вирішен ня
суспіль них пи тань, а не ав то ри тар ний, який при во дить до узур пації
вла ди. Де мок ра тич но му підхо ду відповідає пе рехід від пре зи де нтсь -
ко-пар ла ме нтсь кої рес публіки до пар ла ме нтсь ко-пре зи де нтсь кої.
Роз ши рен ню де мок ра тиз му у Вер ховній Раді спри я ло б, на на шу
дум ку, ство рен ня дво па лат но го пар ла мен ту, оскіль ки в нь о му шир -
ше бу ли б предс тав лені всі регіони країни, ад же нині про порційна
сис те ма ви борів ць о го не за без пе чує. При ць о му слід бу ло б не збіль -
шу ва ти кількісний склад пар ла мен ту, а змен ши ти йо го до 300 осіб. 

Що до оцінки ав то ром пос та но ви Вер хов ної Ра ди Ук раїни від
22 лю то го 2014 ро ку №750-VII «Про текст Конс ти туції Ук раїни в ре -
дакції 28 черв ня 1996 ро ку, із зміна ми і до пов нен ня ми, вне се ни ми
за ко на ми Ук раїни від 8 груд ня 2004 ро ку №2222-IV, від 1 лю то го
2011 ро ку №2952-VI, від 19 ве рес ня 2013 ро ку №586-VII», заз на чи мо
та ке. Ав тор оцінив пос та но ву не га тив но. Він стве рд жує, що пос та -
нова, не вит ри мує юри дич ної кри ти ки10. Вва жаю, що та ке тверд жен -
ня не мож на сприй ня ти повністю. Вар то за мис ли ти ся над тим, чо му
да на пос та но ва бу ла прий ня та Вер хов ною Ра дою Ук раїни са ме
22 лю то го 2014 ро ку. Це бу ло обу мов ле но політич ною си ту ацією, що
скла ла ся в країні са ме в цей час. Зга даємо, що За кон Ук раїни «Про
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оскіль ки та кий пе рехід сто суєть ся зміни фор ми правління дер жа ви,
яка є од ним із еле ментів її конс ти туційно го ла ду7, вик ли кає пев ний
сумнів. У юри дичній літе ра турі уже чітко виз на че но що слід ро -
зуміти під по нят тям «фор ма дер жав но го правління» для су час ної
дер жа ви. Фор ма дер жав но го правління — це рес публіка, яка мо же
поділя ти ся на такі ви ди: пре зи де нтсь ку, пар ла ме нтсь ку і зміша ну.
А зміша ний вид рес публіки в свою чер гу поділяєть ся на пре зи де нт -
сь ко-пар ла ме нтсь ку або пар ла ме нтсь ко-пре зи де нтсь ку рес публіку.
В Ук раїні фор ма дер жав но го правління не зміни ла ся: бу ла і за ли ши -
ла ся рес публіка. А зміни ли ся її ви ди: за ре жи му В. Яну ко ви ча рес -
публіка ста ла пре зи де нтсь ко-пар ла ме нтсь кою, що знач но роз ши ри ло
йо го пов но ва жен ня як пре зи ден та. Вер хов на Ра да Ук раїни за ко ном
№742-VII від 21 лю то го 2014 ро ку зміни ла вид рес публіки на пар -
ла ме нтсь ко-пре зи де нтсь ку і та ким чи ном роз ши ри ла свої пов но ва -
жен ня що до фор му ван ня ор ганів ви ко нав чої гілки вла ди. Вжи ва ти
що до Ук раїни терміни «пре зи де нтсь ка рес публіка» і «пар ла ме нтсь -
ка рес публіка» навіть у тодішній си ту ації, на на шу дум ку, не має
підстав, а про по зиція про пе рехід від «пре зи де нтсь кої рес публіки»
до «пар ла ме нтсь кої рес публіки» ли ше шля хом ре фе рен ду му під час
ви ще заз на че но го періоду ре аль но не мог ла б здійсни ти ся.

У нашій країні виз на но зміша ний вид рес публіки. На ць о му схо -
дить ся пе ре важ но більшість вче них8. Відповідно до по ло жень За ко -
ну Ук раїни «Про вне сен ня змін до Конс ти туції Ук раїни» від 8 груд ня
2004 ро ку №2222-IV і За ко ну Ук раїни «Про віднов лен ня дії ок ре мих
по ло жень Конс ти туції Ук раїни» від 21 лю то го 2014 ро ку №742-VІІ
Ук раїна за фор мою дер жав но го правління ста ва ла пар ла ме нтсь ко-
пре зи де нтсь кою (а не пар ла ме нтсь кою) рес публікою, а за рішен -
ням Конс ти туційно го Су ду Ук раїни від 30 ве рес ня 2010 ро ку
№ 20-рп/2010 — пре зи де нтсь ко-пар ла ме нтсь кою (а не пре зи де нтсь -
кою) рес публікою. От же, рес публікансь ка фор ма дер жав но го
правління не зміню ва ла ся, а зміню ва ли ся її ви ди: за пре зи де н ства
В. Яну ко ви ча пар ла ме нтсь ко-пре зи де нтсь ка рес публіка зміни ла ся
на пре зи де нтсь ко-пар ла ме нтсь ку, а з при хо дом до вла ди 22 лю то го
2014 ро ку но вих політич них сил пре зи де нтсь ко-пар ла ме нтсь ка рес -
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мих по ло жень Конс ти туції Ук раїни» від 21 лю то го 2014 ро ку №742-
VII був підпи са ний Пре зи ден том Ук раїни. Ць о го не ста ло ся, бо Пре -
зи дент В.Яну ко вич по ки нув країну і та ким чи ном, за сло ва ми
В.Мусіяки,»са мо у су нув ся від ви ко нан ня взя то го на се бе зо бов’язан ня»
як пре зи дент. Прий ня та пар ла мен том Ук раїни 22 лю то го 2014 ро ку
пос та но ва бу ла опубліко ва на в га зеті Вер хов ної Ра ди Ук раїни «Го -
лос Ук раїни» 23 лю то го2014 ро ку. Відповідно до За ко ну Ук раїни
«Про рег ла мент Вер хов ної Ра ди Ук раїни» від 10 лис то па да 2010 ро -
ку во на на бу ла чин ності (п.2 ст.139)11. 

Ав тор стве рд жує, що пос та но ва «ста ла своєрідним зібран ням
до дат ко вих пе рехідних по ло жень» до За ко ну Ук раїни «Про віднов -
лен ня дії ок ре мих по ло жень Конс ти туції Ук раїни» від 21 лю то го
2014 ро ку №742-VII. З цим тверд жен ням мож на бу ло б по го ди ти ся,
як би во но вик ла да ло ся в по зи тив но му, а не так, як ав то ром — в не -
га тив но му зна ченні. Дійсно пос та но ва місти ла пе рехідні по ло жен -
ня. По-пер ше, 22 лю то го 2014 ро ку шля хом прий ня тої пос та но ви
тодішня конс ти туційна більшість на род них де пу татів (325 осіб) вис -
ло ви ла свою підтрим ку За ко ну Ук раїни №742-VII від 21 лю то го
2014 ро ку про віднов лен ня дії норм Конс ти туції Ук раїни, які ма ли
на бу ти чин ності відповідно до За ко ну Ук раїни №2222-IV від 8 груд ня
2014 ро ку. По-дру ге, на родні де пу та ти по ка за ли несп рий нят тя ни -
ми Рішен ня Конс ти туційно го Су ду Ук раїни від 30 ве рес ня 2010 ро -
ку №20-рп/2010 в тій йо го час тині, яка зо бов’яза ла ор га ни дер жав ної
вла ди при вес ти нор ма тив но-пра вові ак ти у відповідність до Конс -
ти туції Ук раїни в ре дакції від 28 черв ня 1996 ро ку, тоб то до вне сен -
ня до неї змін За ко ном Ук раїни №2222-IV від 8 груд ня 2004 ро ку12. 

Вод но час на родні де пу та ти да ною пос та но вою засвідчи ли сприй -
нят тя вис новків Євро пейсь кої комісії «За де мок ратію че рез пра во
(Ве неціансь кої комісії)». У Вис нов ку цієї комісії «Про конс ти ту -
ційну си ту ацію в Ук раїні» (17–18 груд ня 2010 р.) вис лов лені мірку -
ван ня що до по ру шен ня Рішен ням Конс ти туційно го Су ду Ук раї ни
від 30 ве рес ня 2010 ро ку №20-рп/2010 пи тан ня легітим ності діючих
на той час інсти тутів дер жав ної вла ди (пре зи дент і пар ла мент бу ли
об рані на ос нові конс ти туційних по ло жень, які на далі бу ло виз на но
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віднов лен ня дії ок ре мих по ло жень Конс ти туції Ук раїни» №742-VII
був прий ня тий 21 лю то го 2014 ро ку 386 на род ни ми де пу та та ми,
в то му числі і на род ни ми де пу та та ми від де пу татсь кої фракції Партії
регіонів. За кон міг на бу ти чин ності відповідно до Конс ти туції Ук раїни
ли ше після йо го підпи сан ня тодішнім Пре зи ден том Ук раїни В. Яну -
ко ви чом та офіційно го оп ри люд нен ня (Ч.2,5 ст. 94, п.29 ч.1 ст.106).
Про те В. Яну ко вич 22 лю то го за ли шив Ук раїну, не підпи сав ши за -
кон. У цій си ту ації єди ним легітим ним ор га ном дер жав ної вла ди
в Ук раїні ста ла Вер хов на Ра да Ук раїни. Заз на чи мо, що тодішній Го -
ло ва Вер хов ної Ра ди Ук раїни Ри бак В.В. 21 лю то го 2014 ро ку по дав
за я ву про відстав ку. Країна 22 лю то го 2014 ро ку за ли ши ла ся без
політич но го керівницт ва.

Опо зиційним політич ним си лам, які прийш ли до вла ди, щоб
здійсню ва ти уп равління дер жа вою на ос нові но во го підхо ду, який
пе ред ба чав віднов лен ня норм Конс ти туції Ук раїни відповідно до За -
ко ну Ук раїни №2222-IV від 8 груд ня 2014 ро ку «Про вне сен ня змін
до Конс ти туції Ук раїни», не обхідно бу ло терміно во виз на чи ти ся що -
до но во го політич но го керівницт ва країною: об ра ти но во го Го ло ву
Вер хов ної Ра ди Ук раїни, прий ня ти пар ла мен том но вий нор ма тив -
но-пра во вий до ку мент, який мав би юри дич ну си лу (був підпи са ний
у відсут ності Пре зи ден та Ук раїни Го ло вою Вер хов ної Ра ди Ук раїни
та оп ри люд не ний у пресі) і згідно йо го норм сфор му ва ти у пар ла -
менті ко аліцію пар ла ме нтсь ких фракцій і на її ос нові приз на чи ти
Вер хов ною Ра дою Ук раїни но вий склад Кабіне ту Міністрів Ук раїни.

22 лю то го 2014 ро ку та ким ак том мог ла бу ти ли ше пос та но ва
Вер хов ної Ра ди Ук раїни, підпи са на но во об ра ним Го ло вою Вер хов -
ною Ра ди Ук раїни і оп ри люд не на че рез опубліку ван ня в офіційні
пресі. Що і зро би ла Вер хов на Ра да Ук раїни, об рав ши Тур чи но ва
О.В. її го ло вою і прий няв ши заз на че ну пос та но ву. Та ким чи ном бу -
ла ство ре на пра во ва ос но ва для по даль шої ро бо ти Вер хов ної Ра ди
Ук раїни з пе ре хо дом країни від рес публіки пре зи де нтсь ко-пар ла ме -
нтсь кої до пар ла ме нтсь ко-пре зи де нтсь кої.

Бе зу мов но, пра вомірніше бу ло б, ко ли б з са мо го по чат ку(тоб -
то з 22 лю то го 2014 ро ку) За кон Ук раїни «Про віднов лен ня дії ок ре -
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ної політич ної си ту ації, діяв, на на шу дум ку, за ана логією за ко ну і
пра ва. У пос та нові бу ло закріпле но по ло жен ня про фор му ван ня
у Вер ховній Раді Ук раїни сь о мо го скли кан ня ко аліції де пу татсь ких
фракцій, що віднов лю ва ло нор ми За ко ну Ук раїни «Про вне сен ня
змін до Конс ти туції Ук раїни» від 8 груд ня 2004 ро ку №2222–IV.
У пос та нові заз на ча ло ся, що з ура ху ван ням Рішен ня Конс ти туційно -
го Су ду Ук раїни №11-рп/2010 від 6 квітня 2010 ро ку що до офіційно -
го тлу ма чен ня по ло жень Конс ти туції Ук раїни і За ко ну Ук раїни про
рег ла мент Вер хов ної Ра ди Ук раїни з пи тан ня фор му ван ня ко аліції
де пу татсь ких фракцій у пар ла менті Ук раїни, та ка ко аліція фор -
муєть ся впро довж од но го міся ця.

Пос та но ва ма ла нор ма тив ний і вод но час пе рехідний ха рак тер.
У ній заз на ча ло ся, що во на втра чає чинність з мо мен ту наб ран ня
чин ності За ко ну Ук раїни «Про віднов лен ня дій ок ре мих по ло жень
Конс ти туції Ук раїни» від 21 лю то го 2014 ро ку №742-VII. Фак тич но
прий нят тя цієї пос та но ви і наб ран ня її чин ності з дня прий нят тя
(22.02.2014) пос лу жи ло підста вою для по даль ших кад ро вих рішень
Вер хов ної Ра ди Ук раїни в си ту ації, що скла ла ся в третій де каді лю -
то го 2014 ро ку в Ук раїні.

Про те не обхідність в на бутті чин ності За ко ну Ук раїни №742-
VII від 21 лю то го 2014 ро ку за ли ша ла ся невідклад ною. У зв’яз ку
з тим, що пос та но вою бу ло виз на но чин ни ми по ло жен ня Конс ти -
туції Ук раїни, вне сені зміна ми до неї за ко на ми Ук раїни № 2222-VI
від 8 груд ня 2004 ро ку, №2952- VI від 1 лю то го 2011 ро ку, №586-VII
від 19 ве рес ня 2013 ро ку, За кон Ук раїни №742-VII від 21 лю то го
2014 ро ку в даній си ту ації міг бу ти підпи са ний ли ше Го ло вою Вер -
хов ної Ра ди Ук раїни з на бут тя ним пов но ва жень ви ко ну ю чо го
обов’яз ки Пре зи ден та Ук раїни і пра ва підпи су ва ти за ко ни.

То му Вер хов на Ра да Ук раїни спо чат ку пок ла ла ви ко нан ня
обов’яз ків Пре зи ден та Ук раїни на сво го Го ло ву О.В. Тур чи но ва
(23.02.2014р.) на період об ран ня і всту пу на пост но во го Пре зи ден -
та Ук раїни, а потім(25.02.2014р.) во на 316 го ло са ми на род них де пу -
татів упов но ва жи ла ви ко ну ю чо го обов’яз ки Пре зи ден та Ук раїни,
Го ло ву Вер хов ної Ра ди Ук раїни Тур чи но ва О.В на підпи сан ня за конів
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та ки ми, що втра ти ли чинність); роз ши рен ня де я ких пов но ва жень
Пре зи ден та Ук раїни, які бу ли відсутні під час про ве ден ня пре зи де -
нтсь ких ви борів; пе ре ви щен ня Конс ти туційним Су дом Ук раїни
своїх пов но ва жень що до віднов лен ня ре дакції Конс ти туції Ук раїни
від 28 черв ня 1996 ро ку13. 

Ме ханізму ви хо ду із си ту ації, що скла ла ся 22 лю то го 2014 ро ку
в дер жаві, за ко но да в ством Ук раїни не пе ред ба че но. У Конс ти туції
Ук раїни зафіксо ва но по ло жен ня, що Вер хов на Ра да Ук раїни крім за -
конів та інших актів прий має пос та но ви більшістю від її конс ти -
туційно го скла ду (ст.91). За кон Ук раїни «Про рег ла мент Вер хов ної
Ради Ук раїни» від 10 лис то па да 2010 ро ку конк ре ти зує конс ти туційне
по ло жен ня. Він заз на чає, що пос та но ви прий ма ють ся з конк рет них
питань з ме тою здійснен ня Вер хов ною Ра дою Ук раїни її ус та нов чої,
ор ганізаційної, конт роль ною та інших функцій. Пос та но ви прий ма -
ють ся більшістю го лосів на род них де пу татів від конс ти ту цій но го
скла ду пар ла мен ту Ук раїни, підпи су ють ся та оп ри люд ню ють ся Го -
ло вою Вер хов ної Ра ди Ук раїни. Пос та но ви, які містять по ло жен ня
нор ма тив но го ха рак те ру, на би ра ють чин ності з дня їх офі ційно го
оп ри люд нен ня, як що ни ми не пе ред ба че не інше (ст. 138 за ко ну)14.

Пос та но ва Вер хов ної Ра ди Ук раїни від 22 лю то го 2014 ро ку
«Про текст Конс ти туції Ук раїни в ре дакції 28 черв ня 1996 ро ку, із
зміна ми і до пов нен ня ми, вне се ни ми за ко на ми Ук раїни від 8 груд ня
2004 ро ку №2222-IV, від 1 лю то го 2011 ро ку №2952-VI, від 19 ве ресня
2013 ро ку №586-VII», бу ла прий ня та з конк рет но го пи тан ня, що сто -
суєть ся виз нан ня чин ності на те ри торії Ук раїни по ло жень Ос нов но -
го За ко ну дер жа ви із зміна ми і до пов нен ня ми ви щез га да них за конів,
при ве ден ня у відповідність до но вої ре дакції Конс ти туції Ук раїни
за конів та інших нор ма тив но-пра во вих актів, роз ши рен ня пов но ва -
жень Вер хов ної Ра ди Ук раїни сь о мо го скли кан ня, фор му ван ня у ній
но вої пар ла ме нтсь кої біль шості (ко аліції де пу татсь ких фракцій).

Пот ре ба фор му ван ня ко аліції де пу татсь ких фракцій на ос нові
но вих норм Конс ти туції, яка в свою чер гу ма ла б сфор му ва ти но вий
уряд, що приз на чаєть ся уже Вер хов ною Ра дою Ук раїни, а не пре зи -
ден том, ста ла на галь ною. То му пар ла мент Ук раїни, ви хо дя чи із да -
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де пу татів Ук раїни що до відповідності Конс ти туції Ук раїни (конс ти -
туційності) За ко ну Ук раїни «Про вне сен ня змін до Конс ти туції Ук -
раїни» від 8 груд ня 2004 ро ку N 2222-IV (спра ва про до дер жан ня
про це ду ри вне сен ня змін до Конс ти туції Ук раїни)від 30 ве рес ня
2010 ро ку №20-рп/2010 [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-10. 7. Ре чиць кий В. Цит.
пра ця. 8. За галь на те орія дер жа ви і пра ва : підруч ник [за ред.
М. В. Цвіка, О. В. Пет ри ши на]. — Х. : Пра во, 2011. — С. 108–112;
Те орія дер жа ви і пра ва. Ака демічний курс : підруч ник / за ред.
О.В. Зай чу ка, Н.М. Оніщен ко. — К. : Юрінком Інтер, 2008. —
С. 129–132; Ша по вал В.М. Фор ма дер жав но го правління / Ша по вал
В.М. // Юри дич на ен цик ло педі / Шем шу чен ко Ю. С. (гол. ред кол.) :
в 6 т. — Т. 4. — С. 295–296; Ру дик П.А.Те орія дер жа ви:ос новні те орії,
кон цепції, підхо ди до вив чен ня : навч. посібник. — К. : Алер та,
2015. — С. 107–114. 9. Ре чиць кий В. Цит. пра ця. 10. Там само. 11. Про
Рег ла мент Вер хов ної Ра ди Ук раїни : За кон Ук раїни від 10 лю то го
2010 № 1861-VI // [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу : http://
zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/1861-17. 12. Го лос Ук раїни. — 2014. —
23 лю то го. — С. 2. 13. Про конс ти туційну си ту ацію в Ук раїни: Вис -
но вок Євро пейсь кої Комісії за де мок ратію че рез пра во (Ве неціансь -
ка комісія) від 17 груд ня 2010 ро ку [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим
дос ту пу : http://zakon4.rada.gov.ua 14. Про Рег ла мент Вер хов ної Ра -
ди Ук раїни : За кон Ук раїни від 10 лю то го 2010 № 1861-VI// [Елект -
рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/1861-17. 15. Го лос Ук раїни. — 2014. — 27 лю то го. — С. 13.

Rudyk Petro. An idea concerning the evaluation of normative

legal acts on renewal of the effect of some provisions of the Consti-

tution of Ukraine (late February — early March 2014)

The juridical literature in general is positive about the acceptance of
the Law of Ukraine «On the renewal of the effect of some provisions of
the Constitution of Ukraine» from February 21, 2014 No.742-VII and
some other normative legal acts on this issue. The efficiency of the attempts
to make evaluation of them as soon as possible is also to be approved.
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Ук раїни, прий ня тих з 21 лю то го 2014 ро ку, на період до здійснен ня
відповідних пов но ва жень Пре зи ден та Ук раїни15. Ма ю чи такі пов но -
ва жен ня, О.В. Тур чи нов і підпи сав За кон Ук раїни «Про віднов лен ня
дії ок ре мих по ло жень Конс ти туції Ук раїни» від 21 лю то го 2014 ро -
ку №742-VІІ. За кон був опубліко ва ний в пресі і на був чин ності. 

От же, ви хо дя чи із конк рет ної політич ної си ту ації, що скла ла ся
в Ук раїні в кінці лю то го — на по чат ку бе рез ня 2014 ро ку, пар ла мент
Ук раїни і прий няв заз на чені ви ще нор ма тив но-пра вові ак ти. Він на -
ма гав ся діяти у пра во во му полі та ким чи ном, щоб за без пе чи ти
віднов лен ня дії ок ре мих по ло жень Конс ти туції Ук раїни відповідно
до За ко ну Ук раїни «Про вне сен ня змін до Конс ти туції Ук раїни» від
8 груд ня 2004 ро ку № 2222-IV і здійсни ти пе рехід від пре зи де нтсь -
ко-пар ла ме нтсь кої рес публіки до пар ла ме нтсь ко-пре зи де нтсь кої та
за без пе чи ти дер жав не уп равління країною в но вих умо вах. При ць -
о му за у ва жи мо, що на родні де пу та ти не за леж но від їх політич них
по зицій ма ють завж ди дба ти про ви со ку якість нор ма тив но-пра во -
вих актів, втілен ня яких в жит тя спри я ло б ут ве рд жен ню прин ци па
вер хо ве н ства пра ва, де мок ра тич но му роз вит ку країни, за хис ту прав
і сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на. 

1. Мусіяка В. Яну ко вич сам поз ба вив се бе зван ня легітим но го
пре зи ден та / В. Мусіяка //Дзер ка ло тиж ня. — 2014. — № 8; Ре чиць -
кий В. Ук раїнсь кий конс ти туційний про цес у 2014 році [Елект рон -
ний ре сурс] / В. Ре чиць кий // Ча со пис «Кри ти ка»: Рік XVIII, чис ло
11–12 (205–206). — Ре жим дос ту пу : http://krytyka.com/ua /journal/rik-
xviii-chyslo-11-12-205-206; Ру дик П.А. Ас пек ти пра во во го за без пе -
чен ня віднов лен ня дії ок ре мих по ло жень Конс ти туції Ук раїни
[Елект рон ний ре сурс]/ П.А. Ру дик // Віче. — 2015. — № 8. 2. Ре -
чиць кий В. Цит. пра ця. — С. 18–27. 3. Там само. 4. Там само. 5. Про
віднов лен ня дії ок ре мих по ло жень Конс ти туції Ук раїни : За кон Ук -
раїни від 21 лю то го 2014 ро ку №742-VII [Елект рон ний ре сурс] //
ВВР Ук раїни. — 2014. — №11. –ст.143. — Ре жим дос ту пу :  http://
zakon4.rada.gov.ua /laws/show/742-18; 6. Рішен ня Конс ти туційно го
Су ду Ук раїни у справі за конс ти туційним по дан ням 252 на род них
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form. The only legislative body capable to amend the Constitution of
Ukraine is the Verkhovna Rada of Ukraine (Constitution, clause 1 of the
part 1 of the article 85). Any other body, and the Constitutional Court
among others, is not in charge to do it (although it was responsible for
doing it illegally on September 30, 2010). 

Doubtful is also the usage by the author of the commonly accepted
terms on the form of state government in Ukraine. Author states the ex-
pediency of transition from presidential to parliamentary model, although
there are other models inherent for Ukraine: presidential-parliamentary
and parliamentary-presidential. The statements of the author that the
Ukrainians are inclined to «the personal power of the strong president»
and his negative appraisal of the Decree of the Verkhovna Rada of
Ukraine from February 22, 2014 No.750-VII «On the issue of the text of
the Constitution of Ukraine in edition of June 28, 1996 with the changes
and amendments implemented by the Laws of Ukraine from December
8, 2004 No.2222-IV, from February 1, 2011 No.2959-VI, from Septem-
ber 19, 2013 No.586-VII», aren’t convincing as well.

Thus, taking into account the political situation of the late February —
early March 2014, the parliament of Ukraine tried to act in the space of
legitimacy the way enabling it to provide the renewal of the effect of
some provisions of the Constitution of Ukraine according to the Law of
Ukraine «On the submission of changes to the Constitution of Ukraine»
from December 8, 2004 and to perform the transition from presidential-
parliamentary to parliamentary-presidential republic.

Key words: Constitution of Ukraine, evaluation of normative legal
acts, renewal of the effect of some provisions of the Constitution of
Ukraine.

Серія Юридичні науки 107

These attempts are done by some scientists of the National Academy of
the Law of Ukraine and of some high school establishments. The pointed
works witness the high level of writers’ competence, analytical character
of their ways of thinking, diversity of their approaches and argumentation. 

However, the evaluative statements made by some of them on the
issue of the text of the law itself, its provisions and terminology should
be considered controversial. In particular, V. Rechitzky claims, that the
Law of Ukraine «On the renewal of the effect of some provisions of the
Constitution of Ukraine» from February 21, 2014 No.742-VII «cannot
be considered the Constitutional Law neither by its content nor by the
procedure of its implementation». On this issue it should be pointed that
Constitutional Law is the kind of law need to be accepted by legislative
body or by referendum according to the special order, and having the
highest juridical force. The Law of Ukraine «On the renewal of the effect
of some provisions of the Constitution of Ukraine» from February 21, 2014
No.742-VII and some other normative acts have been accepted during the
crucial period of the confrontation at the «EuroMaidan» and at the mo-
ment of escape of the president from the country. In this situation these
acts were accepted by the only legitimate organ of Ukraine — the Verk-
hovna Rada of Ukraine. The organization of the all-Ukrainian referen-
dum according the procedure, required the time non-available at that
moment. 

The parliament of Ukraine had renewed the changes to the Consti-
tution of the state according to the Law of Ukraine «On the submission
of changes to the Constitution of Ukraine» from December 8, 2004
No.2222-IV by acceptance of the normative legal acts in the third decade
of February 2014. These changes had no concern to the constitutional
system in the meaning stated by the abovementioned author. The Law of
Ukraine «On the submission of changes to the Constitution of Ukraine»
from December 8, 2004 No.2222-IV doesn’t intend the changes to the
chapters I «The main provisions», III «Elections. Referendum», XIII
«Amending the Constitution». However, the changes concerning the ca-
pacity of the state power bodies led the transformation of the republic in
Ukraine from presidential-parliamentary to parliamentary-presidential
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Риз нык С.В. Конс ти ту ци он ная ре фор ма в час ти осу ще с тв -
ле ния пра во су дия су да ми об щей юрис дик ции и ее вли я ние на пра -
во вую ох ра ну Конс ти ту ции Ук ра и ны

Статья пос вя ще на ак ту аль ным проб ле мам осу ще с твле ния
конс ти ту ци он ной ре фор мы и про цес са раз ра бот ки про ек та вне се ния
из ме не ний в Конс ти ту цию Ук ра и ны. На ос но ва нии ре зуль та тов ис -
сле до ва ния пред ла га е мых из ме не ний по осу ще с твле нию пра во су дия
суда ми об щей юрис дик ции, ав тор де ла ет вы во ды о по ло жи тель ных
но вел лах и оп ре де лен ных не со вер ше н ствах, ко то рые мо гут быть
внед ре ны в ре зуль та те ре фор мы, а так же их не пос ре д ствен ном
вли я нии на сис те му пра во вой ох ра ны Ос нов но го За ко на. Статья
со дер жит конк рет ные пред ло же ния от но си тель но при о ри тет ных
цен нос тей, ко то рые долж ны стать ос но вой конс ти ту ци он ной ре -
фор мы, ко то рая обес пе чит ба ланс меж ду при ме не ни ем докт ри наль -
ных конс ти ту ци он ных прин ци пов и осоз на ни ем проб лем оте че ст -
вен ной пра во вой прак ти ки. При ме не ние вы во дов от но си тель но
содер жа тель ной и про це дур ной сос тав ля ю щих вне се нии из ме не ний
в Конс ти ту цию Ук ра и ны яв ля ет ся за ло гом сох ра не ния инстру мен -
тов сдер жи ва ний и про ти во ве сов меж ду властью и граж да нс ким
об ще ст вом как сос тав ля ю щей пра во вой ох ра ны Ос нов но го За ко на.

Клю че вые сло ва: конс ти ту ци он ная ре фор ма; прин цип пра во -
вой оп ре де лен нос ти; су дейс кий им му ни тет; пра во вая ох ра на Конс -
ти ту ции Ук ра и ны; за щи та прав и сво бод че ло ве ка и граж да ни на.

Riznyk Sergiy. The constitutional reform regarding the justice

administering by courts of general jurisdiction and its impact on the

Constitution of Ukraine legal protection.

The article is devoted to the current issues of the constitutional re-
form implementation and the process of the amendments to the Consti-
tution of Ukraine drafting. According to the proposed amendments on
the justice administering by the general jurisdiction courts research,
there are made conclusions on the positive innovations and certain im-
perfections that may be adopted as the reform result and on their imme-
diate impact on the system of the Constitution legal protection. This
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С. В. РІЗНИК

КОНС ТИ ТУЦІЙНА РЕ ФОР МА В ЧАС ТИНІ 

ЗДІЙСНЕН НЯ ПРА ВО СУД ДЯ СУ ДА МИ

ЗА ГАЛЬ НОЇ ЮРИС ДИКЦІЇ 

ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРА ВО ВУ ОХО РО НУ 

КОНС ТИ ТУЦІЇ УК РАЇНИ

Стат тю прис вя че но ак ту аль ним проб ле мам здійснен ня конс -
ти туційної ре фор ми та про це су роз роб ки про ек ту вне сен ня змін до
Конс ти туції Ук раїни. За ре зуль та та ми досліджен ня про по но ва них
змін що до здійснен ня пра во суд дя су да ми за галь ної юрис дикції, ав -
тор ро бить вис нов ки про по зи тивні но ве ли та певні не дос ко на лос -
ті, що мо жуть бу ти зап ро вад жені в ре зуль таті ре фор ми, а та кож
їх без по се редній вплив на сис те му пра во вої охо ро ни Ос нов но го За -
ко ну. Стат тя містить конк ретні про по зиції що до пріори тет них
ціннос тей, які по винні ста ти ос но вою конс ти туційної ре фор ми, що
за без пе чить ба ланс між зас то су ван ням докт ри наль них конс ти -
туційних прин ципів та усвідом лен ням проб лем вітчиз ня ної пра во вої
прак ти ки. Ви ко рис тан ня вис новків що до змістов ної та про  це дур -
ної скла до вих вне сен ня змін до Конс ти туції Ук раїни є за по ру кою
збе ре жен ня інстру ментів стри му вань і про ти ваг між вла дою та
гро ма дянсь ким суспільством як скла до вої пра во вої охо ро ни Ос нов -
но го За ко ну.

Клю чові сло ва: конс ти туційна ре фор ма; прин цип пра во вої виз -
на че ності; суддівсь кий імунітет; пра во ва охо ро на Конс ти туції Ук -
раїни; за хист прав та сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на.
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в ць о му нап рям ку та ких відо мих прав ників як: М. Ко зюб ра, П. Ра бі -
но вич, А. Селіва нов, В. Фе до рен ко, В. Шишкін та ін. При то му, що
од ним з важ ли вих цілей конс ти туційної ре фор ми, окрім без по се ред -
нь о го нап ра цю ван ня змін до Ос нов но го За ко ну є за без пе чен ня ши -
ро ко го гро мадсь ко го та про фесійно го об го во рен ня про по зицій що до
про ве ден ня конс ти туційної ре фор ми в Ук раїні за учас тю провідних
фахівців у га лузі конс ти туційно го та інших га лу зей пра ва, у сфері
суспіль но-політич них на ук, гро мадсь ких діячів, предс тав ників гро -
мадсь ких об’єднань та міжна род них ор ганізацій1.

Влас не не дос тат ня ува га на у ковців до про ве ден ня конс ти ту цій ної
ре фор ми уже ста ла при чи ною де я ких не уз год же нос тей між під го -
тов ле ни ми за ко ноп ро ек та ми, що неп ря мо свідчить про відсутність
на пе ред вивіре ної конс ти туційної стра тегії та мо же приз вес ти до
ніве лю ван ня от ри ма них пра вот вор чих про е кт них нап ра цю вань. На -
п рик лад, в час тині суддівсь ко го імуніте ту маємо суттєві про тиріччя
між за ко ноп ро ек том що до не до тор кан ності на род них де пу татів
і суддів та про ек том змін до Конс ти туції Ук раїни в час тині пра во -
суд дя. Хо ча для цілей цієї статті де таль но не зу пи ня ти ме мо ся на цій
проб лемі, якій бу де прис вя че но од ну з ок ре мих нас туп них публі ка -
цій ав то ра.

Од ним з ос нов них за у ва жень до за ко ноп ро ек ту, що оп ри люд -
ню ють ся на сторінках фа хо вої пре си, є не дос тат ня ви разність та
конк ретність низ ки йо го по ло жень, що ме жує, на дум ку їх кри тиків,
з по ру шен ням прин ци пу пра во вої виз на че ності. В ць о му кон тексті
вар то за у ва жи ти, що, справді, нор ми Ос нов но го За ко ну не ма ють бу -
ти дво я ко го чи су пе реч ли во го, над то за галь но го змісту. В той же час,
Конс ти туція не мо же і не по вин на місти ти вик лад де таль них про -
це  дур чи інструкцій з ре алізації її прин ци по вих норм. То му і за ко -
ноп ро ект що до змін до Ос нов но го За ко ну в час тині пра во суд дя
пок ли ка ний вирішу ва ти фун да мен тальні пи тан ня, не для розв’язан ня
сьо го час них тим ча со вих труд нощів ок ре мих предс тав ників суддів сь -
ко го кор пу су, а для зак ла ден ня ши ро кої ос но ви по чат ку фун да мен -
таль них конс ти туційних пе рет во рень в цій сфері. Відтак зве ден ня
кри ти ки про ек ту змін до Конс ти туції до на ве де них зас те ре жень не
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Зна чен ня пра во суд дя для ут ве рд жен ня в Ук раїні ре аль но го конс -
ти туціоналізму не мож ли во пе ре оціни ти. Ве ли ку роль у цій сфері,
з вра ху ван ням вітчиз ня но го варіан ту кон ти нен таль ної мо делі конс -
ти туційно го конт ро лю відіграє, бе зу мов но, Конс ти туційний Суд Ук -
раїни. В той же час, на су ди за галь ної юрис дикції теж пок ла де но
знач ний об сяг обов’язків пря мо чи опо се ред ко ва но пок ли ка них
утве  рд жу ва ти вер хо ве н ство пра ва та Конс ти туції на всій те ри торії
дер жа ви. Відтак ува га до ак ту аль них проб лем ре фор му ван ня вітчиз -
ня но го су до у ст рою є бе зу мов ною ви мо гою ча су, ос нов ним зав дан -
ням як вла ди, так і гро ма дянсь ко го суспільства.

4 ве рес ня 2015 ро ку Конс ти туційною комісією зат ве рд же но
Про ект змін до Конс ти туції Ук раїни в час тині пра во суд дя, який на -
п рав ле но до Євро пейсь кої комісії за де мок ратію че рез пра во (Ве -
неційсь кої Комісії) з ме тою от ри ман ня відповідно го вис нов ку.
По пе редній ро бо чий варіант за ко ноп ро ек ту уже був пред ме том
аналізу Ве неційсь кої комісії та от ри мав проміжний, в ціло му схваль -
ний, вис но вок цієї ав то ри тет ної євро пейсь кої ор ганізації. У зв’яз ку
з цим є всі підста ви очіку ва ти на ана логічно в ціло му по зи тив ний
вис но вок екс пертів комісії і ць о го ра зу. Бе зу мов но, ще бу дуть за у -
ва жен ня, які по ряд із про по зиціями вітчиз ня них на у ковців ля жуть
в ос но ву за вер шаль но го ета пу удос ко на лен ня про ек ту змін до Ос -
нов но го За ко ну в цій час тині. Відтак, ук раїнській ака демічній спіль -
ноті, в цей час, важ ли во ефек тив но до пов ни ти на у кові ре зуль та ти
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бе зу мов но го га ран ту ван ня не за леж ності суддів, ад же ос таннє є за -
по ру кою якісно го за без пе чен ня конс ти туційно го пра ва лю ди ни і гро -
ма дя ни на на спра вед ли ве пра во суд дя, що в свою чер гу є оз на кою
пра во вої дер жа ви. Слід відзна чи ти, що та ка кри ти ка не відповіда -
ти ме ро зумінню то го, що конс ти туціоналізм як докт ри на в ос нові
якої ле жить ідея об ме жен ня вла ди, бе зу мов но сто суєть ся і вла ди су -
до вої. Об ме жен ня вла ди оз на чає на явність дієвих інстру ментів стри -
му вань і про ти ваг не ли ше між так зва ни ми її гілка ми, але й між
вла дою та на ро дом, гро ма дянсь ким суспільством, ок ре ми ми гро ма -
дя на ми. Йдеть ся про мож ливість дієвості де мок ра тич них інсти тутів
наг ля ду і конт ро лю, які вик лю ча ють аб со лют ну або наб ли же ну до
неї не за лежність будь-яко го суб’єкта влад них пов но ва жень, зок рема
і су до во го ор га ну чи судді. То му, зміни до Конс ти туції в цій час тині,
хо ча й мо жуть бу ти вдос ко на лені, ви да ють ся домірни ми та та ки ми,
що не су пе ре чать фун да мен таль ним конс ти туційним за са дам.

Звідси вип ли ває, що аналізу ю чи за ко ноп ро ект про зміни до
Конс ти туції в час тині пра во суд дя, слід ви хо ди ти з не обхідності дот -
ри ман ня ба лан су між зас то су ван ням докт ри наль них конс ти туційних
прин ципів та усвідом лен ням по точ них проб лем пра во вої прак ти ки
в Ук раїні, орієнту ва ти ся не на абстрактні філо софські умо ви во ди,
а на конк ретні юри дичні за у ва жен ня до до ку мен ту, що мо жуть бу ти
ре зуль та тив но вра хо вані ще на ць о му етапі про це су конс ти туційно -
го вдос ко на лен ня. 

Та ким чи ном, в ціло му, слід відзна чи ти, що но ве ли, зап ро по но -
вані Конс ти туційною Комісією є не обхідни ми, конструк тив ни ми,
ви ва же ни ми та сис тем ни ми. По ряд з цим, де які про по зиції справді
містять певні не доліки, а то му, з вра ху ван ням тієї обс та ви ни, що ос -
та точ не рішен ня що до кінце вої йо го ре дакції, який бу де по да ний до
Вер хов ної Ра ди Ук раїни суб’єктом конс ти туційної ініціати ви —
Пре зи ден том Ук раїни, ще не сфор мо ва но, ниж че вик ла де но де які
за у ва жен ня та вис нов ки, що мо жуть бу ти взяті до ува ги на будь-якій
з нас туп них стадій прий нят тя за ко ноп ро ек ту. 

За га лом по зи тив ною зміною ви даєть ся но ва ре дакція час ти ни
2 статті 124 Конс ти туції Ук раїни нас туп но го змісту: «Юрис дикція
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відповідає ви со ко му рівню зав дан ня, що стоїть сь о годні пе ред про -
фесійним, зок ре ма суддівсь ким, се ре до ви щем2.

Ще од не з ос нов них кри тич них за у ва жень до за ко ноп ро ек ту по -
ля гає в то му, що йо го зміст мо же не га тив но впли ну ти на не за лежність
суддів. При ць о му за бу ваєть ся, що не за лежність суддів — не са моціль,
що су час не ук раїнсь ке суспільство і дер жа ва, фак тич но пос тав лені
сьо годні в умо ви, ко ли збе ре жен ня не об ме же ної «не за леж ності» суддів
в нинішнь о му виг ляді, по чи нає зав да ва ти шко ди стра тегічним на ціо -
наль ним інте ре сам Ук раїни, стає штуч но пе ре біль  ше ною пе реш ко дою
на шля ху ру ху Ук раїни до ста ну ут ве рд же ності ре аль них, а не дек ла -
ра тив них, євро пейсь ких ціннос тей. То му це пи тан ня потрібно розг ля -
да ти більш сис тем но, цілісно, не зву жу ю чи об’єкт ува ги до ок ре мих
галу зе вих га рантій, а бра ти за ос но ву аналіз усіх фак торів впли ву
на пра во ву сис те му Ук раїни у їх взаємо зв’яз ку та взаємовп ливі. 

Потрібно зми ри ти ся, що ми не змо же мо за побігти склад но му
ви бо ру пріори тетів, між менш важ ли ви ми де мок ра тич ни ми ціннос -
тя ми, які за раз не го тові на леж но за без пе чи ти, за ра ди знач но важ -
ливіших та при ць о му більш ре аль них пріори тетів. Не мо же мо
доз во ли ти собі ігно ру ва ти ту обс та ви ну, що са ма по собі дек ла рація
не за леж ності суддів не приз во дить нап ря му до про го ло ше но го ре зуль -
тату, ад же є ефек тив ною тіль ки у поєднанні з дієвістю інших за ходів,
та ких як: ви со кий соціаль ний ста тус та ма теріаль не за без пе чен ня
судді, про зо рий та чес ний кон курс на цю по са ду, на леж на ор гані -
зація усієї сис те ми пра во суд дя, комп ле кс на бо роть ба з ко рупцією,
підви щен ня пра во вої свідо мості гро ма дян то що.

Ска за не ви ще, в жодній мірі, не оз на чає про па гу ван ня ідеї уза леж -
нен ня та підпо ряд ку ван ня суддів, об ме жен ня їх прав та мож ли вос тей
здійсню ва ти спра вед ли ве пра во суд дя. Але по нят тя суддівсь кої не за -
леж ності не має бу ти си нонімом без кар ності (що на пев но му етапі роз -
вит ку вітчиз ня ної су до вої сис те ми відбу ло ся) та, замість спри ян ню
спра вед ли во му пра во суд дю, приз во ди ти до зво рот но го ефек ту. 

Зви чай но, та ке ба чен ня все од но мо же наш то вх ну ти ся на гост -
ру, хоча й не обґрун то ва ну кри ти ку, що по ля га ти ме у маніпу ля тив них
по си лан нях на не мож ливість за без пе чи ти вер хо ве н ство пра ва без
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прав і сво бод лю ди ни відповідно до ч. 2 ст. 3 Ос нов но го За ко ну Ук -
раїни є її го лов ним обов’яз ком. Са ме то му де мок ратич но роз ви нуті
суспільства тих країн, в яких про го ло ше но по бу до ву пра во вої дер -
жа ви, вста нов лю ють конс ти туційні і за ко но давчі га рантії, ут во рю -
ють різно манітні ме ханізми за хис ту прав лю ди ни, зок ре ма су дові
(ч. 1 ст. 55 Конс ти туції Ук раїни)4.

Але, все ж, не слід функції кож но го дер жав но го інсти ту ту зво -
ди ти до єди но го за галь но го зна мен ни ка за хис ту прав осо би. Ад же
да ле ко не у всіх ви пад ках адміністра тивні су ди без по се редньо за хи -
ща ють пра ва і сво бо ди лю ди ни і гро ма дя ни на чи юри дич ної осо би
у публічно-пра вовій сфері. Нав па ки, знач на час ти на ком пе тенції
адміністра тив ної юс тиції пок ли ка на за без пе чу ва ти ви ко нан ня осо бою
своїх обов’язків пе ред дер жа вою (нап рик лад, у ви пад ку стяг нен ня
по датків, зборів, інших обов’яз ко вих пла тежів то що). У ць о му кон -
тексті вза галі слід вис ло ви ти сумнів що до не обхідності ок ре мо го
вста нов лен ня особ ли во го зна чен ня адміністра тив ної юс тиції в Конс -
ти туції Ук раїни, у порівнянні з інши ми су до ви ми юрис дикціями, та
доціль ності вклю чен ня йо го до текс ту Ос нов но го За ко ну.

На за галь не схва лен ня зас лу го вує про по зиція про підви щен ня
кваліфікаційних ви мог до кан ди да та на по са ду судді. Так, відповід -
но до зап ро по но ва ної ре дакції ч. 3 ст. 127 Конс ти туції, на по са ду
судді мо же бу ти приз на че ний гро ма дя нин Ук раїни, не мо лод ший
трид ця ти та не стар ший шістде ся ти п’яти років, який має ви щу юри -
дич ну освіту і стаж ро бо ти у га лузі пра ва що най мен ше п’ять років,
про жи ває в Ук раїні що най мен ше де сять років та во лодіє дер жав ною
мо вою. В той же час, ви даєть ся по мил ко вим закріплен ня нор ми про
те, що за ко ном мо жуть бу ти пе ред ба чені до дат кові ви мо ги для при -
з на чен ня на по са ду судді. 

Ок ре мої ува ги зас лу го вує но ва ре дакція статті 129 Конс ти туції
Ук раїни, що на заміну змістов но ра дянській нормі про те, що судді
при здійсненні пра во суд дя не за лежні і підко ря ють ся ли ше за ко ну,
пе ред ба чає: «Суд дя при здійсненні су до чи н ства є не за леж ним та ке ру -
єть ся вер хо ве н ством пра ва». Про те, слід на го ло си ти на то му факті,
що про го ло шен ня в Ук раїні дії і виз нан ня прин ци пу вер хо ве н ства
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судів по ши рюєть ся на будь-які спо ри що до прав та обов’язків осо -
би та будь-яке криміналь не об ви ну ва чен ня про ти неї. У пе ред ба че -
них за ко ном ви пад ках су ди розг ля да ють та кож інші спра ви».
У порівнянні з по пе реднь ою ре дакцією, що дек ла ру ва ла нор му про
по ши рен ня юрис дикції судів на всі пра вовідно си ни, що ви ни ка ють
у дер жаві, ця є знач но більш змістов ною і зро зумілою для суб’єктів
пра во зас то су ван ня. Це ж сто суєть ся і час ти ни третьої вка за ної
статті, де вста нов ле но, що за ко ном мо же бу ти пе ред ба че ний обов’яз -
ко вий до су до вий по ря док вре гу лю ван ня спо ру. 

Та ка но ве ла не ли ше спри я ти ме змен шен ню конфліктності у ці -
лій низці суспіль них відно син, ви ко рис тан ню нор ма тив них зо бов’я -
зу ю чих норм про до су до ве вре гу лю ван ня спо ру, але й спо ну ка ти ме
роз ви ва ти су часні ме ханізми медіації, інстру мен ти конструк тив но -
го співробітницт ва між суб’єкта ми суспіль них відно син, по тенцій -
ни ми учас ни ка ми су до во го конфлікту. Крім то го, оче вид но, та ке
но вов ве ден ня змен шить на яв не надмірне на ван та жен ня на суддів. 

При ць о му не слід за бу ва ти і про заг ро зи для дос ту пу до пра во -
суд дя, які мо жуть бу ти суттєво збіль шені при над то ши рокій за ко -
но давчій де талізації обов’яз ко во го до су до во го вре гу лю ван ня спорів.
Поп ри те, що пра во на дос туп до су ду не закріпле но на рівні Конс -
ти туції Ук раїни в бук валь но му ро зумінні, на наш пог ляд, про нь о го
все ж та ки мож на і потрібно го во ри ти як про пра во, га ран то ва не Ос -
нов ним За ко ном Ук раїни, при наймні у кон тексті скла до во го еле мен -
ту пра ва на су до вий за хист3.

Вик ли кає де які зас те ре жен ня і зап ро по но ва на но ва час ти на 5
статті 125 Конс ти туції. Так, відповідно до неї, з ме тою за хис ту прав
і сво бод осо би у сфері публічно-пра во вих відно син діють адмініст -
ра тивні су ди. Зви чай но, однією із виз на чаль них оз нак, що ви ража -
ють суть дер жа ви Ук раїни як пра во вої, є те, що будь-який за кон чи
пра во вий акт вищих ор ганів вла ди має відповіда ти конс ти туційним
по ло жен ням в їх сис тем но му зв’яз ку. Та кий кон цеп ту аль ний підхід
є особ ли во не обхідним, як що дії за ко но дав ця сто су ють ся прав лю -
ди ни і гро ма дя ни на, оскіль ки дер жа ва (владні інсти ту ти) відповідає
пе ред лю ди ною за свою діяльність, а ут ве рд жен ня і за без пе чен ня
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важ ли вих проб лем у сфері пра во суд дя, зустрічаєть ся пе ребіль ше на
ува га за ко ноп ро ек ту до не над то важ ли во го філо логічно го або
ж надмірно те о ре ти зо ва но го (відірва но го від ре аль них пріори тет -
них проб лем) вдос ко на лен ня конс ти туційно го текс ту. 

Так, замість по ло жен ня статті 126 Ос нов но го За ко ну: «Не за -
лежність і не до тор канність суддів га ран ту ють ся Конс ти туцією і за -
ко на ми Ук раїни. Вплив на суддів у будь-який спосіб за бо ро няєть ся»,
про по нуєть ся: «Не за лежність і не до тор канність судді га ран ту ють -
ся. Вплив на суд дю у будь-який спосіб за бо ро няєть ся». Крім то го,
стат тю 59 Конс ти туції Ук раїни зап ро по но ва но вик лас ти нас туп ним
чи ном: «Ко жен має пра во на про фесійну прав ни чу до по мо гу». Ви -
даєть ся, що та ке, на пер ший пог ляд, не над то важ ли ве ко ре гу ван ня
вка за но го по ло жен ня, що зво дить ся до заміни по нят тя «пра во ва до -
по мо га» на «про фесійна прав ни ча до по мо га», з ме тою усу нен ня
сумнівів у йо го доціль ності, пот ре бу ва ло б знач но більш роз ло го го
обґрун ту ван ня, оскіль ки раніше не час то ста ва ло пред ме том аналізу
в на у ко вих ко лах.

Ана логічно го за у ва жен ня зас лу го вує і низ ка інших но вел за ко -
ноп ро ек ту. Так, нап рик лад, відповідно до йо го статті 124 термін
«пра во суд дя», у нормі про здійснен ня йо го вик люч но су да ми заміне -
но на «су до чи н ство». Конс ти туційний Суд Ук раїни да ю чи тлу ма чен -
ня конс ти туційних по ло жень що до пра во суд дя, відзна чив, що
«відповідно до статті 124 Конс ти туції Ук раїни пра во суд дя — це са -
мостійна га лузь дер жав ної діяль ності, яку су ди здійсню ють шля хом
розг ля ду і вирішен ня в су до вих засідан нях в особ ливій, вста нов ле -
ній за ко ном про це су альній формі цивіль них, криміналь них та інших
справ»6. Та кож слуш но конс та то ва но, що фор мальні та змістовні оз -
на ки пра во суд дя, виз на чені по ло жен ня ми Конс ти туції Ук раїни, їх
тлу ма чен ням чи конк ре ти зацією. Конс ти туційний зміст термінів «су -
до чи н ство» та «пра во суд дя» дає мож ливість стве рд жу ва ти: в Ук раїні
пра во суд дя, здійсню ва не в формі су до чи н ства, мо же про ва ди ти ся
ви нят ко во су да ми як дер жав ни ми ор га на ми7.

В умо вах не обхідності по шу ку вирішаль них для май бутнь о го
дер жа ви, усь о го Ук раїнсь ко го на ро ду, рішень для національ но го
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пра ва (ст. 8 Ос нов но го За ко ну) не по вин но ство рю ва ти хиб но го уяв -
лен ня про не важ ливість за ко ну як ак ту пар ла мен ту з особ ли вою
юри дич ною си лою. Ад же, без сумніву, пра во суд дя за своєю сут тю
виз наєть ся та ким ли ше за умо ви, що во но відповідає ви мо гам спра -
вед ли вості і за без пе чує ефек тив не по нов лен ня в пра вах5, бе зу мов -
но, ке ру ван ня за ко ном при здійсненні су до чи н ства має відбу ва ти ся
на ос нові прин ци пу вер хо ве н ства пра ва, прямій дії Конс ти туції та
ін., але вик лю ча ти будь-яку згад ку про за кон та за конність, як це
зроб ле но в за ко ноп ро екті, ви даєть ся над то ра ди каль ним кро ком, що
мо же не га тив но відоб ра зи ти ся на сприй нятті суспільством важ ли -
во го обов’яз ко во го зна чен ня спра вед ли во го за ко ну для ре гу лю ван -
ня суспіль них відно син, спри чи ни ти над то довіль не трак ту ван ня
бе заль тер на тив но го, але склад но го для непідго тов ле ної свідо мості
юрис та-прак ти ка пра во во го фе но ме ну, яким є прин цип вер хо ве н -
ства пра ва. Крім то го, су то ре дакційно, для уник нен ня каль ку ван ня
з англійсь кої мо ви, вар то бу ло б пе ред ба чи ти ке ру ван ня са ме прин -
ци пом вер хо ве н ства пра ва, що в більшій мірі вра хо ву ва ло б змістов -
ну особ ливість ук раїнсь ко го відповідни ка терміну «rule of law».

Но вою час ти ною треть ою статті 129-1 пе ред ба че но, що конт роль
за ви ко нан ням су до во го рішен ня здійснює суд. Оче вид но, що прак тич -
на ре алізація вка за но го за га лом по зи тив но го конс ти туційно го по ло жен -
ня за ле жа ти ме від йо го за ко но дав чо го про дов жен ня, са ме то му, в такій
ре дакції цю нор му за ли ша ти не ба жа но. Спра ва в то му, що з од но го бо -
ку, на явність мож ли вості конт ро лю ва ти ви ко нан ня су до во го рішен ня
збіль шить ефек тивність су до чи н ства, кра ще спри я ти ме за хис ту прав
і сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на. З іншої сто ро ни — і без то го пе ре -
на ван та жені вітчиз няні су ди по тер па ти муть від кож но го до дат ко во го
імпе ра тив но пок ла де но го на них обов’яз ку. То му ця нор ма бу ла б знач -
но дієвішою та не доз во ли ла б навіть гіпо те тич но об тя жи ти суддів зай -
ви ми обов’яз ка ми, як що б пе ред ба ча ла, що суд має тіль ки пра во, в разі
не обхідності чи особ ли вої важ ли вості спра ви для за без пе чен ня прав
лю ди ни, здійсню ва ти конт роль за ви ко нан ням су до во го рішен ня.

У пев них ви пад ках, при аналізі про ек ту змін до Конс ти туції,
мо же мо спос теріга ти, що при нев ра ху ванні де я ких знач но більш
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ли ше конс та туєть ся втра та ни ми чин ності, оскіль ки про це, на від мі -
ну від ана логічних ви падків в про екті на вка за но (замість тра ди цій но-
го «ви лу че но» заз на че но — «втра тив чинність»). Тре ба вра хо ву ва ти,
що, відповідно до докт ри наль них по ло жень, фак ти вик лю чен ня
з текс ту пра во во го ак ту, втра ти чин ності пев ної нор ми Конс ти туції
та ви чер пан ня нею дії є різни ми за своєю сутністю і підста ва ми (що
є пред ме том ок ре мої публікації). По-дру ге, ви лу чен ня п. 9 Пе рехід -
них по ло жень ви даєть ся логічним, оскіль ки ос танній вста нов лює,
що про ку ра ту ра про дов жує ви ко ну ва ти відповідно до чин них за -
конів функцію наг ля ду за до дер жан ням і зас то су ван ням за конів та
функцію по пе реднь о го слідства. Ви лу ча ти ж пунк ти 6 та 12 що до
пер вин них етапів фор му ван ня сис те ми су до у ст рою в Ук раїні, за сад
конс ти туційної юс тиції не має жод но го сен су, оскіль ки во ни і так
дав но ви чер па ли свою дію. За цією логікою не обхідно вик лю чи ти
усі реш та не ак ту альні Пе рехідні по ло жен ня, що ста нов лять аб со -
лют ну більшість змісту да но го розділу Ос нов но го За ко ну. По-третє,
з точ ки зо ру юри дич ної техніки, ви лу чен ня відповідних пунктів пот -
ре бує зміни ну ме рації інших по ло жень, що за ли ша ють ся. Не ка жу -
чи вже про про по зицію до пов ни ти Розділ XV но вим пунк том 19,
хо ча чин на ре дакція Пе рехідних по ло жень налічує всь о го 16 пунк -
тів. Оче вид но, в да но му ви пад ку, не обґрун то ва но брав ся до ува ги
про ект змін до конс ти туції Ук раїни що до де це нт ралізації вла ди,
в яко му пе ред ба че но до пов нен ня Розділу дво ма но ви ми пунк та ми
17 та 18. Але, особ ли во з вра ху ван ням ос танніх політич них подій,
не має жод ної впев не ності, що, нез ва жа ю чи на йо го важ ливість, за -
ко ноп ро ект що до де це нт ралізації вла ди бу де, без проб лем, прий ня -
то в найб лиж чо му май бутнь о му. 

Та ке вирішен ня пи тан ня яв но ство рює плу та ни ну в ро зумінні
на пов нен ня текс ту і змісту відповідно го Розділу Ос нов но го За ко ну.
То му слід виз на чи тись зі спо со бом та змістом вне сен ня змін до
Розділу ХV «Пе рехідні по ло жен ня» Конс ти туції Ук раїни, для чо го
про по нуєть ся: вик лас ти йо го пункт 9 в ре дакції, що зап ро по но ва на як
пункт 19 Пе рехідних по ло жень про ек ту змін до Конс ти туції Ук раї -
ни в час тині пра во суд дя, реш та пе рехідних по ло жень не ви лу ча ти
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конс ти туційно го вдос ко на лен ня, такі зміни змен шу ють усвідом лен -
ня важ ли вості, цінності су час но го ета пу дер жа вот вор чо го про це су,
відволіка ють ува гу екс пертів та усіх ак тив них зацікав ле них гро ма -
дян від справді пріори тет них зав дань ре фор му ван ня конс ти туційно -
го ла ду Ук раїни. Ви хо дя чи з нор ми ч. 2 ст. 158 Конс ти туції Ук раїни
про те, що Вер хов на Ра да Ук раїни про тя гом стро ку своїх пов но ва -
жень не мо же двічі зміню ва ти одні й ті самі по ло жен ня Конс ти туції
Ук раїни, у ви пад ках ви ник нен ня не обхідності справді сутнісних
змін до Ос нов но го за ко ну, ук раїнсь кий пар ла мент ри зи кує зіштовх -
ну ти ся з вик люч но про це дур ни ми пе реш ко да ми здійснен ня конс ти -
туційно го вдос ко на лен ня, що бу дуть зу мов ле ни ми аб со лют но
дру го ряд ни ми мо ти ва ми лек си ко-гра ма тич ної ко рекції тих чи інших
норм Конс ти туції.

Але, усу ва ю чи одні не точ ності, в за ко ноп ро ект пот ра пи ли інші
не ко ректні фор му лю ван ня, які, в разі, як що не бу дуть усу нуті, мо -
жуть ство ри ти хо ча й хиб не, але все-од но не потрібне вра жен ня про
поспішність підго тов ки за ко ноп ро ек ту, не у важність до де та лей йо -
го змісту то що. Так нап рик лад, час ти на 3 статті 131 за ко ноп ро ек ту
пе ред ба чає, що Го ло ва Вер хов но го Су ду вхо дить до скла ду Ви щої
ра ди пра во суд дя за по са дою. В той же час, в п’ятій час тині цієї
ж статті заз на че но: «Член Ви щої ра ди пра во суд дя не мо же на ле жа -
ти до політич них партій і профспілок, бра ти участь у будь-якій
політичній діяль ності, ма ти предс тав ниць кий ман дат, обійма ти будь-
які інші оп ла чу вані по са ди (крім Го ло ви Вер хов но го Су ду, який вхо -
дить до скла ду Ви щої ра ди пра во суд дя за по са дою)». Оче вид но, що
жод ної не обхідності у пов тор но му зга ду ванні ста ту су Го ло ви Вер -
хов но го Су ду, як чле на Ви щої ра ди пра во суд дя тут не бу ло. Те ж сто -
суєть ся, нап рик лад, і нор ми ст. 127 Конс ти туції, де дуб люєть ся
по си лан ня на до сяг нен ня шістде ся ти п’яти років як на оз на ку не -
мож ли вості пе ре бу ван ня на по саді судді.

Ще од ним прик ла дом пев ної не у важ ності у підго товці за ко ноп ро-
екту є про по зиція що до ре да гу ван ня Розділу ХV «Пе рехідні по ло жен -
ня» Конс ти туції Ук раїни. По-пер ше, нез ро зуміло чи ви лу ча  ють ся
з конс ти туційно го текс ту пунк ти 6, 9 та 12 Пе рехідних по ло жень чи
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туційно го Су ду Ук раїни № 44-з вiд 14 жовт ня 1997 ро ку про відмо ву
у відкритті конс ти туційно го про вад жен ня у справі за конс ти туцій -
ним звер нен ням дер жав но го зовнішнь о е ко номічно го підприємства
«Сла ву тич-Сталь» що до тлу ма чен ня статті 124 Конс ти туції Ук раїни
і За ко ну Ук раїни «Про міжна род ний ко мерційний арбітраж» [Елект -
рон ний ре сурс]. Ре жим дос ту пу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
vz44u710-97. 7. Пра во суд дя: філо софсь ке та те о ре тич не ос мис лен -
ня : кол. мо ног рафія / [Бер ню ков А.М., Бігун В.С., Ло бо да Ю.П. та
ін.] ; відп. ред. В. С. Бігун. — К., 2009. — 316 с. 

УДК 340.0; 340.134

Р. В. ЧОР НО ЛУЦЬ КИЙ 

ПЛА НУ ВАН НЯ НОР МОП РО Е КТ НОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ 

В КОНС ТИ ТУЦІЙНО МУ ПРАВІ УК РАЇНИ

Досліджуєть ся фе но мен пла ну ван ня нор моп ро е кт ной діяль нос -
ті (нор моп ро ек ту ван ня) в конс ти туційно му праві Ук раїни. Вка зу -
єть ся на те, що пла ну ван ня фак тич но вис ту пає своєрідним «за  -
пус ка ю чим» ме ханізмом нор моп ро ек ту ван ня, вка зу ють ся фор ми та
ви ди пла ну ван ня в конс ти туційно му праві, розг ля да ють ся йо го ос -
новні особ ли вості.

Клю чові сло ва: нор моп ро ек ту ван ня, за ко ноп ро ек ту ван ня, пла -
ну ван ня, по точ не пла ну ван ня, перс пек тив не пла ну ван ня, пла ну ван ня
нор моп ро е кт ної діяль ності в ор га нах ви ко нав чої вла ди, пла ну ван ня
нор моп ро е кт ної діяль ності в ор га нах місце во го са мов ря ду ван ня.

Чер но луц кий Р.В. Пла ни ро ва ние нор моп ро е кт ной де я тель -

нос ти в конс ти ту ци он ном пра ве Ук ра и ны

Ис сле ду ет ся фе но мен пла ни ро ва ния нор моп ро е кт ной де я тель -
нос ти (нор моп ро ек ти ро ва ния) в конс ти ту ци он ном пра ве Ук ра и ны.
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(оскіль ки це логічно зу мов лює пот ре бу за галь но го пе рег ля ду усь о -
го розділу, що ви хо дить за межі ре фор ми в цій час тині). Це вирішить
як змістовні, так і техніко-тех но логічні ас пек ти конс ти туційно го
нор мот во рен ня в ць о му ви пад ку.

Зви чай но, ви ще пе релічені зас те ре жен ня та за у ва жен ня не охоп -
лю ють усієї проб ле ма ти ки, пов’яза ної з конс ти туційною ре фор мою
в час тині пра во суд дя за галь ної юрис дикції, ма ють розг ля да ти ся
у сис тем но му зв’яз ку з інши ми про по зиціями екс пе рт но го се ре до -
ви ща, Ве неційсь кої комісії, Ра ди суддів Ук раїни та інших уря до вих
та не у ря до вих ор ганізацій. Але, в будь-яко му разі, сподіваємо ся, оз -
найом лен ня з ни ми бу де не зай вим для кож но го зацікав ле но го
в участі у по даль шо му про цесі пе рет во рен ня Ук раїни на де мок ра -
тич ну, пра во ву, конс ти туційну дер жа ву.

1. Про Конс ти туційну Комісію : Указ Пре зи ден та Ук раїни // Уря -
до вий кур’єр. 2015. — від 05.03. — № 41. 2. Про ект змін до Конс -
ти туції Ук раїни в час тині пра во суд дя, схва ле ний Конс ти туційною
Комісією та нап рав ле ний до Ве неціансь кої Комісії [Елект рон ний ре -
сурс]. — Ре жим дос ту пу : http://constitution.gov.ua/work/item/id/16
3. Лу жансь кий А. В. Конс ти туційна при ро да пра ва на дос туп до пра -
во суд дя в Ук раїні [Елект рон ний ре сурс] / А. В. Лу жансь кий //
Вісник Вер хов но го Су ду Ук раїни. — 2010. — № 10. — С. 46. — Ре -
жим дос ту пу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vvsu_2010_10_10.pdf. 4. Шиш -
кін В. Роль ор га ну конс ти туційної юрис дикції у за без пе ченні пра ва
дос ту пу до пра во суд дя [Елект рон ний ре сурс] / В. Шишкін // Вісник
Ака демії ад во ка ту ри Ук раїни. — 2013. — С. 167. — Ре жим дос ту пу
: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vaau_2013_2_33.pdf. 5. Рішен ня Конс ти -
туційно го Су ду Ук раїни у справі за конс ти туційним по дан ням Вер -
хов но го Су ду Ук раїни що до відповідності Конс ти туції Ук раїни
(конс ти туційності) по ло жень час ти ни третьої статті 120, час ти ни
шос тої статті 234, час ти ни третьої статті 236 Криміналь но-про це -
су аль но го ко дек су Ук раїни (спра ва про розг ляд су дом ок ре мих пос -
та нов слідчо го і про ку ро ра) від 30.01.2003 р., № 3-рп/2003, Спра ва
№ 1-12/2003 // ОВУ. — 2003. — № 6. — Ст. 245. 6. Ух ва ла Конс ти -
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(ор га ни за ко но дав чої вла ди, гла ва дер жа ви, ор га ни ви ко нав чої вла -
ди, ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня то що) є важ ли вим ета пом нор -
моп ро ек ту ван ня і всієї нор мот вор чої діяль ності, й то му зас лу го вує
на пиль ну ува гу з бо ку вче них-конс ти туціоналістів.

Слід заз на чи ти, що інте рес до пи тань пла ну ван ня у за ко нот вор -
чо му про цесі про яв ляєть ся і по си люєть ся в юри дичній літе ра турі
з кінця 90-х років XX століття. У цей час з’яв ля ють ся на у кові роз -
роб ки, що прис вя чені пла ну ван ню за ко нот вор чої діяль ності у но вих
соціаль но-еко номічних і політич них умо вах, ко ли на пост ра дянсь -
ко му прос торі ви ни ка ють не за лежні дер жа ви та в них по чи наєть ся
впро вад жен ня рин ко вих ре форм.

Ок ре мим проб ле мам пла ну ван ня за ко нот вор чості прис вя чені
на у кові праці за рубіжних та вітчиз ня них вче них Ю.О. Ти хо ми ро ва,
О.А. Гав ри ло ва, І.В. Ко те левсь кої, А.С. Піголкіна, С.В. По леніної,
О.Л. Ко пи лен ка, М.П. Фе доріна, О.Г. Ма ка рен ко то що.

Особ ли во го за го ст рен ня та об’єкти вації проб ле ма ти ка пла ну -
ван ня на бу ває, по-пер ше, при зрос танні темпів за ко нот вор чості, ко -
ли ав то ма тич но і знач но у ре зуль таті ви ник нен ня су ве рен но го
національ но го Пар ла мен ту збіль шуєть ся кількість за ко ноп ро ектів,
які по да ють ся на розг ляд пар ла мен ту. По-дру ге, в ць о му про цесі ак -
ту алізуєть ся усу нен ня та ких не доліків за ко нот вор чо го про це су як
без сис темність, ха о тичність, не на леж ний рівень на у ко во го та екс пе рт -
но го за без пе чен ня про це су, не дос тат ню спря мо ваність на вирішен -
ня пріори тет них дов го ст ро ко вих зав дань дер жа ви і суспільства —
тоб то са ме те, що шля хом пла ну ван ня, тоб то шля хом послідов ної
за ко ноп ро е кт ної діяль ності мо же бу ти усу не ним. По-третє, пла ну -
ван ня пок ли ка не про тис то я ти «пе ре ван та жен ню» за ко но дав чо го
про це су «не на леж ни ми» за ко ноп ро ек та ми, тоб то, про ек та ми за ко нів,
що: а) ма ють вузь кий пред мет пра во во го ре гу лю ван ня; б) ма ють не -
знач не соціаль не зна чен ня і на ван та жен ня; в) за хи ща ють кор по ра -
тивні інте ре си; г) ма ють ви со кий колізійний по тенціал. От же,
на леж не пла ну ван ня пок ли ка но сис те ма ти зу ва ти за ко но дав чий про -
цес, підви щи ти йо го ефек тивність, зо се ре ди ти ува гу на найбільш
зна чи мих та пріори тет них за ко ноп ро ек тах. По-чет вер те, пла ну ван ня
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Ука зы ва ет ся на то, что пла ни ро ва ние фак ти чес ки выс ту па ет сво -
е об раз ным «за пус ка ю щим» ме ха низ мом нор моп ро ек ти ро ва ния, ука -
зы ва ют ся фор мы и ви ды пла ни ро ва ния в конс ти ту ци он ном пра ве,
рас смат ри ва ют ся его ос нов ные осо бен нос ти.

Клю че вые сло ва: нор моп ро ек ти ро ва ние, за ко ноп ро ек ти ро ва -
ние, пла ни ро ва ние, те ку щее пла ни ро ва ние, перс пек тив ное пла ни ро -
ва ние, пла ни ро ва ние нор моп ро е кт ной де я тель нос ти в ор га нах
ис пол ни тель ной влас ти, пла ни ро ва ние нор моп ро е кт ной де я тель -
нос ти в ор га нах мест но го са мо уп рав ле ния.

Chernolutsky Ruslan. Planning activity law-making the constitu-
tional law of Ukraine

The article examines the phenomenon of planning Law-making in
the constitutional law of Ukraine. Indicate that planning actually serves
a kind of «starting» mechanism Law-making, specify the forms and types
of planning in constitutional law, considered its main features.

Key words: Law-making, planning, current planning, advanced
planning, scheduling Law-making activities in the executive branch,
planning Law-making activities in local government.

В перші ро ки ста нов лен ня й роз вит ку не за леж ної дер жав ності
в Ук раїні інтен сивність за ко нот вор чої діяль ності бу ла об’єктив ним
яви щем, од нак та ким же яви щем ста ла відповідна стихійність її про -
цесів. Як наслідок ць о го, за ко но дав ча ба за ста ва ла де далі склад ні шою
та су пе реч ли вою, без сис темність за ко но дав чої діяль ності приз во ди -
ла не тіль ки до не дос ко на лості змісту за ко но дав чих актів, але й до
на яв ності в них колізій, про га лин, фор му ван ня дуб лю ючої та кон -
ку ру ю чої ком пе тенції ор ганів то що. Та ким чи ном, ак ту алізу ва лась
та об’єкти ву ва лась на галь на пот ре ба в ор ганізації та впо ряд ку ванні
за ко но дав чо го про це су шля хом йо го пла ну ван ня. За ко но дав чий про -
цес, як ви ща фор ма нор мот во рен ня, бе зу мов но, є од ним з важ ливі ших,
але не єди ним з об’єктів ре гу лю ван ня національ но го конс ти туційно -
го пра ва. То му пла ну ван ня всієї нор моп ро е кт ної діяль ності в конс -
ти туційно му праві Ук раїни, не за леж но від об’єктів нор мот во рен ня
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пе ревірки їх ефек тив ності; 3) розг ляд про ектів за ко но дав чих актів,
по да них інши ми суб’єкта ми за ко но дав чої ініціати ви.

Та ким чи ном, згідно з цим до ку мен том фак тич но виз на ва ла ся
і конс та ту ва ла ся май же пов на відсутність на той мо мент пла но вості
в за ко нот ворчій діяль ності. Се ред го лов них при чин проб лем у за ко -
но давчій сфері бу ла виз на че на відсутність на у ко во-обґрун то ва ної
сис те ми уп равління за ко но дав чим про це сом, яка на сам пе ред має
включа ти пла ну ван ня за ко нот вор чої діяль ності, що пе ред ба чає роз -
роб ку і зат ве рд жен ня Вер хов ною Ра дою Ук раїни пла ну за ко но дав -
чих робіт на рік або більш три ва лий період.

Дру гий етап є пов’яза ним з здійснен ням пер ших за ходів що до
пла ну ван ня за ко но дав чої діяль ності, що бу ли здійснені пар ла мен -
том у 1997 і 1999 pоках, шля хом схва лен ня за галь них планів за коно -
дав чих робіт на відповідні річні періоди. У 1999 році зроб ле на
спро ба пок лас ти в ос но ву за ко но дав чої діяль ності перс пек тив не пла -
ну ван ня. Са ме Пос та но вою Вер хов ної Ра ди Ук раїни від 15 лип ня
1999 ро ку бу ла схва ле на Дер жав на прог ра ма роз вит ку за ко нодавства
Ук раїни до 2002 ро ку3. Вже че рез чо ти ри ро ки Вер хов ною Ра дою
бу ло зат ве рд же но Перс пек тив ний план за ко но дав чих робіт Вер хов -
ної Ра ди Ук раїни п’ято го скли кан ня від 30 лис то па да 2006 ро ку4.
Утім, на жаль, ус та ле ної прак ти ки пла ну ван ня за ко но дав чої діяль -
ності так і не скла ло ся.

Третім ета пом діяль ності що до пла ну ван ня за ко но дав чої діяль ності
Пар ла мен ту мож на вва жа ти прий нят тя Вер хов ною Ра дою Ук раїни її
Рег ла мен та, зат ве рд же но му За ко ном Ук раїни від 10 лю то го 2010 ро ку5. 

Од нак тут ви ни кає де я ке про тиріччя ме то до логічно го ха рак те -
ру, бо не обхідно розме жо ву ва ти перс пек тив не пла ну ван ня за ко но -
дав чої діяль ності та пла ну ван ня по точ ної ро бо ти пар ла мен ту що до
розг ля ду за ко ноп ро ектів згідно з йо го сесійни ми, ка лен дар ни ми
пла на ми, оскіль ки це різні речі. Як що пер ше ви ко нує стра тегічну
роль, то ос таннє відіграє ко ор ди наційну роль у про цесі прий нят тя
рішень пар ла мен том.

Перс пек тив не ж пла ну ван ня за ко но дав чої діяль ності здійсню єть -
ся шля хом роз роб ки і прий нят тя дов гот ри ва лих прог рам за ко но дав чих
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нор моп ро е кт ної діяль ності в конс ти туційно му праві Ук раїни пок -
ли ка не підви щи ти якість підго тов ки про ектів нор ма тив но-пра во вих
актів, що ви да ють ся суб’єкта ми конс ти туційно го пра ва, що
об’єктив но бу де спри я ти підви щен ню ефек тив ності нор ма тив но-
пра во во го рег ла мен тації та ре гу лю ван ня суспіль них про цесів.

На дум ку ди рек то ра Інсти ту ту за ко но да в ства Вер хов ної Ра ди
Ук раїни ака деміка пра ва Ко пи лен ка О.Л. в діяль ності що до пла ну -
ван ня за ко но дав чої діяль ності Пар ла мен ту Ук раїни мож на ви ок ре ми-
ти відповідні періоди1. На йо го дум ку, як пер ший етап в ць о му про цесі
мож на оціни ти пер шу спро бу вре гу лю ва ти ці пи тан ня, що бу ла
здійсне на 31 жовт ня 1994 ро ку, ко ли Пре зидією Вер хов ної Ра ди Ук -
раїни бу ла прий ня та Пос та но ва «Про впо ряд ку ван ня ор ганізації
і здійснен ня за ко но дав чо го про це су Вер хов ною Ра дою Ук раїни»2. 

У ць о му до ку менті заз на ча лось, що:
— пла ну ван ня за ко нот вор чої діяль ності пе ред ба чає роз роб ку

і зат ве рд жен ня Вер хов ною Ра дою Ук раїни Пла ну за ко но дав чих
робіт на рік або інший, більш три ва лий період;

— в План вклю ча ють ся ос новні за ко но давчі ак ти, що прий ма -
ють ся впер ше або в новій ре дакції, а та кож ко дифікаційні ак ти за -
ко но да в ства;

— вра хо ву ю чи май же пов ну відсутність пла но вості в за ко нот -
ворчій діяль ності в да ний мо мент, оп ти маль ний об сяг за ко но дав чих
пла но вих робіт міг би ста но ви ти від 40 до 60 відсотків за галь но го ча -
су, що ви ко рис то вуєть ся на за ко нот вор чу діяльність Вер хов ної Ра ди.

Крім то го, да ний до ку мент містив фак тич но струк тур ну ор га -
ні зацію пла ну ван ня за ко нот вор чості пар ла мен ту. Закріплю ва лось,
що конк ре ти зація пла ну ван ня за ко но дав чої діяль ності Вер хов ної Ра ди
мог ла б здійсню ва тись у формі сесійних план-графіків, що пе ред ба -
чають 1) са мостійну роз роб ку і прий нят тя за конів та змін і до пов нень
до чин но го за ко но да в ства, 2) про ве ден ня конт роль ної та аналітич -
ної діяль ності що до ста ну ре алізації діючих за конів і ви яв лен ня
у них, су пе реч нос тей, по пе реднь о го впро вад жен ня норм найбільш
важ ли вих за конів в ок ре мих регіонах, га лу зях, сфе рах, гру пах
підприємств, ор ганізацій та ус та нов у по ряд ку екс пе ри мен таль ної
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1. Пос та нов ка цілей и за дач; 
2. Скла дан ня прог ра ми дій; 
3. Ви яв лен ня не обхідних ре сурсів та їх дже рел; 
4. Виз на чен ня без по се редніх ви ко навців та до ве ден ня до них

планів8. 
У більш уточ не но му про це су аль но му виг ляді, і це для нас має

прик лад не зна чен ня, пла ну ван ня — це оп ти маль ний роз поділ ре -
сурсів для до сяг нен ня пос тав ле них цілей, діяльність (су купність
про цесів), що пов’яза на з пос та нов кою цілей (зав дань) і дій у май -
бутнь о му. З точ ки зо ру ма те ма ти ки, пла ну ван ня — це функція, од -
ним з ар гу ментів якої є час.

Пла ну ван ня в са мо му за галь но му виг ляді пе ред ба чає ви ко нан -
ня нас туп них етапів:

— пос та нов ка цілей і зав дань;
— скла дан ня прог ра ми дій (про ек ту ван ня);
— варіант не скла дан ня прог ра ми (варіант не про ек ту ван ня);
— ви яв лен ня не обхідних ре сурсів та їх дже рел;
— виз на чен ня без по се редніх ви ко навців і до ве ден ня планів до них.
Фіксація ре зуль татів пла ну ван ня здійснюєть ся в ма теріаль но му

виг ляді, нап рик лад, у виг ляді про ек ту, мо делі, пла ну, кар ти бойо вих
дій, на ка зу у пись мовій формі і т.п.9

Та ким чи ном, ми ба чи мо, що се ред етапів пла ну ван ня розріз -
няєть ся як за галь не про ек ту ван ня, так й про ек ту ван ня варіант не, що
суттєво роз ши рює як мож ли вості са мо го про цес су пла ну ван ня, так
й мож ли вості йо го про цес су аль но го суп ро вод жен ня й за без пе чен ня.

Пла ну ван ня в еко номіці (planning) — це про цес роз роб ки планів
роз вит ку еко номічних об’єктів різно го рівня. У ши ро ко му сенсі сло -
ва вклю чає та кож про це си ор ганізації здійснен ня планів, ко ри гу ван -
ня планів і конт ро лю за їх ви ко нан ням (Еко номіко-ма те ма тич ний
слов ник)10. Пла ну ван ня (planning) сто сов но до політи ки про яв ляєть ся
як будь-яка спро ба цент раль но го керівницт ва до сяг ти пев ної ме ти
(нап рик лад, еко номічно го процвітан ня або особ ли вої мо делі зем ле -
ко рис ту ван ня). Най важ ливіше пи тан ня: чи мож на про вес ти різ ни -
цю між пла ну ван ням та інши ми фор ма ми фор му ван ня політи ки?
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робіт. Йо го прак тич на цілесп ря мо ваність на сам пе ред має бу ти ске ро -
ва ною на чітке виз на чен ня пріори тетів роз вит ку за ко но да в ства, втілен -
ня й ре алізацію за сад внутрішньої і зовнішньої політи ки дер жа ви.
Во но має ста ти путівни ком що до за без пе чен ня ви ко нан ня За ко ну Ук -
раїни «Про дер жав не прог но зу ван ня та роз роб лен ня прог рам еко но -
мічно го і соціаль но го роз вит ку Ук раїни» від 23 бе рез ня 2000 ро ку6.

Ви хо дя чи з на ве де них по ло жень, вва жаємо за не обхідне на го -
ло си ти на то му, що пла ну ван ня за ко но дав чої діяльності, по-пер ше,
фак тич но здійснюєть ся для пла ну ван ня не стіль ки са мої за ко нот -
вор чості (у її ши ро ко му ро зумінні. — Авт.), скіль ки для пла ну ван ня
робіт з за ко ноп ро ек ту ван ня (у йо го вузь ко му, пред мет но му ро -
зумінні. — Авт.), тоб то відбу ваєть ся пла ну ван ня по ряд ку ор ганізації
та здійснен ня нор моп ро ек ту ван ня віднос но конк рет них соціаль них
відно син, що ма ють важ ли ве зна чен ня для стабіль но го функціону -
ван ня суспільства, дер жа ви і осо бис тості. Крім то го, по-дру ге, слід
заз на чи ти, що сам фе но мен пла ну ван ня но сить стра тегічний ха рак -
тер як для нор моп ро ек ту ван ня, так й для пра вот вор чості в ціло му.
У ви пад ку ко ли відбу ваєть ся конк рет не пла ну ван ня віднос но роз -
роб ки про ек ту конк рет но го нор ма тив но го ак ту (нор моп ро ек ту ван -
ня), то та ке пла ну ван ня но сить пред мет но-так тич ний ха рак тер.

Ети мо логічне ро зуміння пла ну ван ня як відповідної соціаль ної
діяль ності тре ба по чи на ти з опор но го терміну, яким є термін «план».
Згідно Боль шо го сло ва ря иност ран ных слов (2003), план (польськ.
plan / лат. planum «пло щи на» чи planta «підош ва») — це заз да легідь
наміче на послідовність етапів ви ко нан ня якої-не будь ро бо ти7. Та -
ким чи ном, послідовність у ви ко нанні відповідних дій вис ту пає ос -
нов ною он то логічною оз на кою як са мо го пла ну, як фор малізо ва но го
до ку мен ту чи не фор малізо ва но го по ряд ку дій, так й про це су пла ну -
ван ня, як інте лек ту аль ної діяль ності.

Термін пла ну ван ня ви ко рис то вуєть ся у різних га лу зях знань та
сфе рах соціаль ної прак ти ки. У найбільш за галь но му ро зумінні, пла -
ну ван ня — це вид діяль ності, що пов’яза ний з пос та нов кою цілей,
за дач і дій в май бутнь о му. Пла ну ван ня у са мо му за галь но му виг ляді
має на увазі ви ко нан ня нас туп них етапів: 
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Cучас не ро зуміння пла ну ван ня асоціюєть ся з роз роб кою планів
еко номічно го і соціаль но го роз вит ку, а та кож комп лек су прак тич -
них за ходів що до їх ви ко нан ня. На мікро е ко номічно му рівні вис ту -
пає як внутрішнь о ви роб ни че (внутрішнь офірмо ве) пла ну ван ня. На
мак ро е ко номічно му рівні — є важ ли вим еле мен том сис те ми уп рав -
ління суспільством і за со бом здійснен ня соціаль но-еко номічної
політи ки дер жа ви (Су час на ен цик ло педія)16.

У профіль но му си нонімічно му ро зумінні пла ну ван ня — це
скла дан ня пла ну, роз поділ, про ек ту ван ня, розп ла ну ван ня, влаш ту ван -
ня (Слов ник російсь ких си нонімів)17, а та кож сер вейінг (пла ну ван ня
в сфері функціону ван ня не ру хо мості) (Слов ник бізнес-термінів)18. 

Підсу мо ву ю чи се ман тич не зна чен ня терміну «пла ну ван ня»
мож на дійти вис нов ку, що це ба га топ рофіль на діяльність в різних
сфе рах соціаль но го жит тя яка, по-пер ше, є пов’яза ною з роз роб кою
і скла дан ням фор малізо ва них до ку ментів — планів; а, по-дру ге,
з відповідни ми послідов ни ми діями що до їх ви ко нан ня. Ме тою пла -
ну ван ня є до сяг нен ня відповідно го соціаль но го ефек ту (еко номічне
зрос тан ня, політич ний ре зуль тат, уп равлінсь кий ефект, ви ко нан ня
по каз ників, от ри ман ня при бут ку то що). Звідсіля мож на стве рд жу -
ва ти, що пла ну ван ня як соціаль ний фе но мен відіграє важ ли ву роль
у дер жавній діяль ності та соціаль но му житті.

Найбільш яр ко та ілюст ра тив но роль та зна чен ня пла ну ван ня
у йо го архітек тоніці розк ри ваєть ся в ме не дж менті — тоб то у від -
повідних ви дах уп равлінсь кої діяль ності, які за без пе чу ють фор му -
ван ня спо собів впли ву на діяльність ор ганізації. 

У ор ди нар но му ре жимі уп равлінські про це си в ор ганізації від -
бу ва ють ся на ос нові функціональ но го роз поділу. Суть уп равлінсь -
кої діяль ності на всіх рівнях уп равління за без пе чу ють функції
ме не дж мен ту.

На сь о годнішній день до функцій ме не дж мен ту на ле жать: 
— пла ну ван ня; 
— ор ганізація; 
— мо ти вація;
— конт роль; 
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Гли бо ка пе ре ко наність у існу ванні чіткої відмінності (між ни ми)
здебіль шо го асоціюєть ся з пе ре ко нан ням і в то му, що пла ну ван ня
як засіб фор му ван ня політи ки пе ре вер шує всі інші спо со би. Се ре -
ди на двад ця то го сторіччя бу ла відзна че на ши ро ко по ши ре ним за -
хоп лен ням різни ми ви да ми пла ну ван ня, вклю ча ю чи еко номічне
і місь ке (Політо логія. Слов ник)11.

Пла ну ван ня як од на із скла до вих час тин уп равління, по ля гає
в роз робці та прак тич но му здійсненні планів, що виз на ча ють май -
бут ній стан еко номічної сис те ми, шляхів, спо собів та за собів її до -
сяг нен ня. Крім то го, виділяєть ся пла ну ван ня ок ре мих видів
ре сурсів, нап рик лад, фінан со ве пла ну ван ня, соціаль не пла ну ван ня.
Пла ну ван ня в ди рек тивній формі при та ман не цент ралізо ва но ке ро -
ва ної еко номіці, де провідну роль відігра ють дер жавні пла ни. В еко -
номіці рин ко во го ти пу на ба га то більш є по ши ре ним пла ну ван ня на
рівні ком паній, фірм, яке час то но сить інди ка тив ний, орієнту ю чий
ха рак тер (Еко номічний слов ник)12.

Пла ну ван ня у фінан совій сфері — це роз роб ка планів, що виз на-
ча ють май бутній стан еко номічної сис те ми, шляхів, спо собів та за собів
йо го до сяг нен ня. Пла ну ван ня вклю чає прий нят тя пла но вих рішень
упов но ва же ни ми на те ор га на ми чи осо ба ми (Фінан со вий слов ник)13.
У банківській сфері пла ну ван ня виз на чаєть ся як про цес, що за без пе -
чує зба лан со ва ну взаємодію ок ре мих видів ре сурсів у рам ках об ра но -
го об’єкта уп равління, що вста нов лює про порції і тем пи зрос тан ня
(Терміно логічний слов ник банківсь ких і фінан со вих термінів, 2011)14.

У ме не дж менті пла ну ван ня ро зумієть ся як спосіб ре гу лю ван ня
мак ро- і мікро е ко номічних про цесів ме то дом виз на чен ня цілей та
шляхів їх до сяг нен ня. Пла ну ван ня ділить ся на ди рек тив не та інди -
ка тив не. Під ди рек тив ним пла ну ван ням ро зумієть ся роз роб ка
обов’яз ко вих для здійснен ня по каз ників з ви роб ни цт ва, роз поділу,
обміну та спо жи ван ня. Під інди ка тив ним пла ну ван ням маєть ся на
увазі вста нов лен ня ре ко мен даційних цифр і ус та но вок з ви роб ни цт -
 ва, роз поділу та обміну за до по мо гою на дан ня з бо ку дер жа ви різних
сти мулів і об ме жень діяль ності еко номічним суб’єктам (Cлов ник
бізнес-термінів)15.
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тур них підрозділів і та ким чи ном зміцнює взаємодію керівників
різних служб ор ганізації (ко ор ди наційна оз на ка пла ну ван ня. —
Авт.). А це оз на чає, що пла ну ван ня — це без пе ре рв ний про цес вив -
чен ня но вих шляхів і ме тодів вдос ко на лен ня діяль ності ор ганізації
за ра ху нок ви яв ле них мож ли вос тей, умов та фак торів (по тенційна
оз на ка пла ну ван ня. — Авт.). От же, пла ни не по винні но си ти ди рек -
тив но го ха рак те ру, а зміню ва ти ся відповідно до конк рет ної си ту ації
(опе ра тив на оз на ка пла ну ван ня. — Авт.).

За своєю сут тю, он то логічно, функція пла ну ван ня відповідає на
три ос новні пи тан ня:

1. Де ми зна хо ди мо ся на да ний час? Керівни ки по винні оціни -
ти сильні і слабкі сто ро ни ор ганізації в та ких важ ли вих га лу зях, як
фінан си, мар ке тинг, ви роб ни цт во, на у кові досліджен ня і роз роб ки,
тру дові ре сур си. Все це здійснюєть ся з ме тою виз на чен ня, чо го мо -
же ре аль но до мог ти ся ор ганізація.

2. Ку ди ми хо че мо ру ха ти ся? Оціню ючи мож ли вості і заг ро зи
в нав ко лишнь о му се ре до вищі, такі, як кон ку ренція, клієнти, за ко ни,
політичні фак то ри, еко номічні умо ви, тех но логія, пос та чан ня,
соціальні і куль турні зміни, керівницт во виз на чає, що мо же пе реш -
ко ди ти ор ганізації до сяг нен ню цих цілей.

3. Як ми зби раємо ся це зро би ти? Керівни ки по винні виріши ти
як в за галь них ри сах, так і конк рет но, що по винні ро би ти чле ни ор -
ганізації, щоб до сяг ти ви ко нан ня цілей ор ганізації21.

Звідсіля, пла ну ван ня вис ту пає од ним із за собів, за до по мо гою
яко го керівницт во за без пе чує єди ний нап ря мок зу силь усіх членів
ор ганізації для до сяг нен ня її за галь ної ме ти.

Функція ор ганізації — це фор му ван ня струк ту ри ор ганізації,
а та кож за без пе чен ня всім не обхідним для її ро бо ти — пер со на лом,
ма теріала ми, об лад нан ням, будівля ми, гро шо ви ми кош та ми. У будь-
яко му плані, що скла даєть ся в ор ганізації, є ство рен ня ре аль них умов
для до сяг нен ня зап ла но ва них цілей, час то це ви ма гає пе ре бу до ви
струк ту ри ви роб ни цт ва і уп равління з тим, щоб підви щи ти їх гнуч -
кість і прис то совність до ви мог рин ко вої еко номіки. При пла ну ванні
та ор ганізації ро бо ти керівник виз на чає, що конк рет но по вин на
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— ко ор ди нація.
У ко лишнь о му Ра дянсь ко му Со юзі виділя ли такі функції ме не -

дж мен ту, що скла да лись у відповідний про це су аль ний лан цю жок: 
— пла ну ван ня; 
— ор ганізація; 
— ко ор ди нація;
— сти му лю ван ня; 
— ре гу лю ван ня; 
— конт роль.
Аме ри канські вчені М. Мес кон, М. Аль берт і Ф. Хе до урі19 виді -

ля ють чо ти ри функції ме не дж мен ту: 
— пла ну ван ня; 
— ор ганізація; 
— мо ти вація; 
— конт роль.
Сис тем ний аналіз вка за них функцій свідчить, що: а) всі во ни

є функціями уп равління; б) спря мо вані на до сяг нен ня відповідно го
соціаль но го ефек ту в рам ках відповідної ор ганізації; в) пов’язані
з про це са ми прий нят тя рішень і ко мунікацією, а та кож г) здійсню -
ють ся спе цифічни ми ор ганізаційни ми та ор ганізаційно-пра во ви ми
ме то да ми і спо со ба ми20.

Крім то го, є оче вид ним, що функція пла ну ван ня є но ме ром один
в ме не дж менті — во на є відправ ною точ кою, що виз на чає по ча ток
про це су уп равління та за пус кає йо го ме ханізм (аксіологічна оз на ка
пла ну ван ня. — Авт.). Ре алізу ю чи її, підприємець або ке ру ю чий на ос-
нові гли бо ко го і всебічно го аналізу ста но ви ща, в яко му в да ний мо  мент
зна хо дить ся ор ганізація, виз на чає і фор му лює пе ред нею відповідні
те ле о логічні домінан ти — цілі і зав дан ня, що сто ять пе ред нею, роз -
роб ляє стра тегію дій, скла дає не обхідні пла ни і прог ра ми (те ле о ло -
гічна оз на ка пла ну ван ня. — Авт.). Сам про цес пла ну ван ня доз во ляє
більш чітко фор му лю ва ти ціль ові ус та нов ки ор ганізації і ви ко рис -
то ву ва ти сис те му по каз ників діяль ності, не обхідну для нас туп но го
конт ро лю ре зуль татів (інваріант на оз на ка пла ну ван ня. — Авт.). Крім
то го, пла ну ван ня за без пе чує більш чітку ко ор ди націю зу силь струк -
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Од на з мож ли вих дій — пе рег ляд цілей для то го, щоб во ни ста ли
ре альніши ми і відповіда ли си ту ації. Конт роль — це кри тич но важ -
ли ва і склад на функція уп равління. Од на з най важ ливіших особ ли -
вос тей конт ро лю, яку слід вра хо ву ва ти в пер шу чер гу, по ля гає
в то му, що конт роль по ви нен бу ти все о сяж ним24.

Функція ко ор ди нації — це цент раль на функція ме не дж мен ту. Во-
на за без пе чує до сяг нен ня уз год же ності в ро боті всіх ла нок ор га ні зації
шля хом вста нов лен ня раціональ них зв’язків (ко мунікацій) між ни ми.
Найбільш час то ви ко рис то ву ють ся звіти, інтерв’ю, збо ри,  комп’ю   тер -
ний зв’язок, за со би радіо-і те ле мов лен ня, до ку мен ти. За до по мо гою
цих та інших форм зв’язків вста нов люєть ся взаємодія між підсис те -
мами ор ганізації, здійснюєть ся ма нев ру ван ня ре сур са ми, за без пе чу -
єть ся єдність і по год жен ня всіх стадій про це су уп равління (пла нуван ня,
ор ганізації, мо ти вації і конт ро лю), а та кож дій керівників25.

Ре зю му ю чи, слід дійти вис нов ку, що: а) всі функції уп равління
в ор ганізації є взаємо пов’яза ни ми та взаємо де терміно ва ни ми; б) од нак
функція пла ну ван ня в про це су аль но му лан цюж ку про це су уп рав -
ління відіграє стра тегічну роль як віднос но по даль шо го існу ван ня
ор ганізації, так й віднос но до сяг нен ня нею те ле о логічних домінант;
в) функція пла ну ван ня відіграє роль «за пус каю чо го» ме ханізму
в про цесі уп равління, при чо му як у стра тегічно му, так й у так тич -
но му ас пек тах; г) ця функція опо се ред ко вує ви ник нен ня та ре алі -
зацію всіх нас туп них функцій уп равління; г’) ця функція спря мо вує
всі інші функції на до сяг нен ня відповідно го соціаль но го ре зуль та -
ту; д) ця функція фак тич но відіграє роль ста ту тар но-ди намічно го
цент ру в уп равлінсь ко му про цесі. 

Та ким же чи ном мож на й не обхідно оціню ва ти функцію пла ну -
ван ня в нор моп ро ек ту ванні. На сам пе ред, во на но сить об’єкти во ва -
ний ха рак тер. Крім то го, слід розрізня ти перс пек тив ну і по точ ну
фор ми та ко го пла ну ван ня. 

Вра хо ву ю чи на ве дені ви ще по ло жен ня, мож на зап ро по ну ва ти
ав торсь ке дефінітив не виз на чен ня пла ну ван ня в нор моп ро ек ту ванні.
Вва жаємо, що під ним слід ро зуміти об’єкти во ва ну не обхідністю
пра во во го ре гу лю ван ня, те ле о логічно обґрун то ва ну інте лек ту аль ну
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 ви ко на ти да на ор ганізація, ко ли і хто, на йо го дум ку, по ви нен це зро -
би ти. Як що вибір цих рішень зроб ле ний ефек тив но, керівник от ри -
мує мож ливість втіли ти свої рішен ня в ре альність, ви ко рис то ву ю чи
важ ли ву функцію ме не дж мен ту, як мо ти вація22.

Функція мо ти вації — це діяльність, що має на меті ак тивізу ва ти
лю дей, що пра цю ють в ор ганізації, і спо ну ка ти їх ефек тив но тру ди -
ти ся для ви ко нан ня цілей, пос тав ле них в пла нах. Для ць о го здійс -
нюєть ся їх еко номічне і мо раль не сти му лю ван ня, зба га чуєть ся сам
зміст праці і ство рю ють ся умо ви для про я ву твор чо го по тенціалу
працівників і їх са мо роз вит ку. З кінця XVIII по XX століття бу ла по -
ши ре на дум ка, що лю ди завж ди бу дуть пра цю ва ти кра ще, як що
у них є мож ливість за ро би ти біль ше. Вва жа ло ся, та ким чи ном, що
мо ти вація — це прос те пи тан ня, яке зво дить ся до про по зиції на дан -
ня відповідних гро шо вих ви на го род в обмін на зу сил ля. Од нак в ре -
зуль таті прак тич ної діяль ності керівни ки ор ганізацій довіда ли ся, що
мо ти вація — це ре зуль тат склад ної су куп ності різнорівне вих та
поліоб’єктних пот реб лю ди ни, які постійно зміню ють ся та ма ють
ба га то ко ор ди нат ви ник нен ня, про я ву, зас то су ван ня та легіти мації.
То му функція пла ну ван ня у зв’язці з функцією мо ти вації по вин на
вра хо ву ва ти й такі складні ню ан си23.

Функція конт ро лю — це про цес, що за без пе чує до сяг нен ня ці -
лей ор ганізації, тоб то фак тич но ця функція підтве рд жує ре аль ність
та ефек тивність функції пла ну ван ня. Існу ють три ас пек ти уп рав -
лінсь ко го конт ро лю. 

Пер ший ас пект — вста нов лен ня стан дартів — це точ не виз на -
чен ня ме ти, яка по вин на бу ти до сяг ну та в пев ний час. Во но ґрун -
туєть ся на пла нах, роз роб ле них у про цесі пла ну ван ня. 

Дру гий ас пект — це вимірю ван ня то го, що бу ло насп равді до -
сяг ну то в пев ний період, і порівнян ня до сяг ну то го з очіку ва ни ми
ре зуль та та ми. Як що ці обидві фа зи ви ко нані пра виль но, то керів -
ницт во ор ганізації не тіль ки знає про те, що в ор ганізації існує проб -
ле ма, йо му відо мо і дже ре ло цієї проб ле ми. 

Третій ас пект — стадії, на яких ви ко ну ють ся дії, як що це не -
обхідно, для ко рекції серйоз них відхи лень від по чат ко во го пла ну.
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без пе ре рв ну конт роль но-аналітич ну ро бо ту, спря мо ва ну на виз на -
чен ня ефек тив ності за ко нот во рен ня28. Та ким чи ном, по-пер ше, ви -
будо вуєть ся про це су аль ний лан цю жок — «перс пек тив не пла нуван ня
за конот вор чої діяль ності» — «опе ра тив не ре гу лю ван ня цієї діяль -
ності» — «пла номірна, без пе ре рв на конт роль но-аналітич на ро бо -
та»; по-дру ге, вра хо ву ю чи, що всі вка зані про це су альні ета пи зав’я зані
на пла ну ванні, ви бу до вуєть ся відповідна про це су аль на «мотрійка»;
по-третє, об’єкти ву ють ся й ак ту алізу ють ся про це су альні суп ро вод -
жен ня і за без пе чен ня та кої профіль ної діяль ності.

При ць о му, Ю.В. Ясен чук вва жає, що мо ва йде про ство рен ня
профіль ної ор ганізаційно-про це су аль ної та ор ганізаційно-про це -
дур ної сис те ми, яка да ва ла б мож ливість здійсню ва ти за ко но дав чу
функцію вла ди комп ле кс но, ви хо дя чи, з од но го бо ку, з: а) об’єктив но
існу ю чих особ ли вос тей на яв но го ста ну суспіль них відно син, що ре -
гулю ють ся за ко ном; б) су час них та перс пек тив них пот реб суспільст ва
і дер жа ви, що ви ма га ють сво го пра во во го ре гу лю ван ня, та в) існу -
ю чої за ко но дав чої ба зи; 

а з дру го го бо ку, з: а) на яв них ор ганізаційно-технічних, інфор -
маційно-тех но логічних, ма теріаль но-фінан со вих за собів та б) на -
уко во го по тенціалу, що мо жуть бу ти за лу чені до за конот во рен ня на
су час но му етапі. 

Він вва жає, що «на решті, нам потрібна сис те ма, яка спи ра ла ся
б на раціональ ну про це ду ру фор му ван ня та вдос ко на лен ня нор ма -
тив ної, на сам пе ред за ко но дав чої, ба зи»29.

Ра зом з тим, ви ок рем лю ючи по точ не і перс пек тив не пла ну ван ня,
цей фахівець заз на чає, що пер ше з них відповідним чи ном є по бу -
до ва ним. Відповідно до За ко ну Ук раїни «Про Рег ла мент Вер  хов ної
Ра ди Ук раїни» здійснюєть ся пла ну ван ня ро бо ти у коміте тах, фор -
муєть ся по ря док ден ний на кож ну сесію, на місяць та пле нар ний
тиж день, а та кож на кож ний день пле нар но го тиж ня, які го ту ють ся
Апа ра том за по дан ням комітетів, тим ча со вих спеціаль них та тим -
ча со вих слідчих комісій з ураху ван ням про по зицій де пу татсь ких
фракцій відповідно до зат ве рд же но го По ряд ку ден но го сесії Вер -
хов ної Ра ди Ук раїни.
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діяльність упов но ва же них суб’єктів, з роз робці фор малізо ва них до -
ку ментів, що містять та закріплю ють послідовність відповідних дій,
що здійсню ють ся у ча совій перс пек тиві і спря мо вані на підго тов ку
і роз роб ку про ектів нор ма тив но-пра во вих актів. 

На дум ку Ю.В. Ясен чу ка, зас туп ни ка керівни ка Апа ра ту Вер -
хов  ної Ра ди Ук раїни не обхідність перс пек тив но го, прог но зо ва но го
підхо ду до ор ганізації за ко но дав чо го про це су, нарівні з уніфіко ва -
ним (адап то ва ним) за ко но да в ством в ба гать ох сфе рах діяль ності,
є де терміно ва ним ба га тог ран ним суспіль ним жит тям, пог либ лен ням
міжна род но го співробітницт ва в різних йо го сфе рах, еко номічни ми,
еко логічни ми та інши ми вик ли ка ми, що пос та ли пе ред світо вою
спіль но тою у XXI ст.26

На пог ляд ць о го фахівця, існу ю ча прак ти ка ор ганізації та за без -
пе чен ня за ко но дав чо го про це су у Вер ховній Раді Ук раїни пот ре бує
сво го по даль шо го вдос ко на лен ня, бо про це си прий нят тя за ко но дав чих
актів та вне сен ня змін до них не завж ди ве дуть ся на дос татнь о му
на у ко во му, ме то дич но му і техніко- юри дич но му рівнях. Крім то го,
за ко но дав чо не дос татньо вре гуль о ва но ме ханізми ре алізації за конів,
конт ро лю за їх ви ко нан ням, не усу ну то фактів дуб лю ван ня та про ти -
річ між ок ре ми ми юри дич ни ми нор ма ми. І як наслідок, за ко но дав -
ча ба за, що сфор му ва ла ся в Ук раїні, ще не пов ною мірою відповідає
ви мо гам сь о го ден ня що до за без пе чен ня дер жав но го уп равління
суспільством27. Та ким чи ном, вка за ний ав тор пря мо пов’язує не -
доліки прак ти ки ор ганізації та за без пе чен ня за ко но дав чо го про це -
су у Вер ховній Раді Ук раїни з де фек та ми в дер жав но му уп равлінні,
при чо му вказівка на не доліки в на у ко во му, ме то дич но му і техніко-
юри дич но му за без пе ченні та ко го про це су нап ря му відно сять ся до
нор моп ро ек ту ван ня.

А на явність про га лин у здійсненні за ко но дав чої функції єди ним
ор га ном за ко но дав чої вла ди в Ук раїні по яс нюєть ся відсутністю на -
у ко во обґрун то ва ної сис те ми уп равління за ко но дав чим про це сом,
яка пе ред ба ча ла б: по-пер ше, перс пек тив не пла ну ван ня за ко нот вор -
чої діяль ності; по-дру ге, опе ра тив не ре гу лю ван ня цієї діяль ності
з ура ху ван ням особ ли вос тей роз вит ку дер жа ви; по-третє, пла но мір ну,
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по-третє, відсутні єдині ви мо ги що до роз роб ки про ектів за конів,
особ ли во що до ви ко рис тан ня юри дич них термінів, що час то-гус то
приз во дять до їх невірно го тлу ма чен ня та то тож но го ро зуміння, що
ве де до ви ник нен ня колізій та ком пе тенційних су пе ре чок.

Логічним наслідок ць о го є про ра хун ки в за ко ноп ро ек ту ванні,
внаслідок чо го об’єктив но зни жуєть ся якість за ко ноп ро ектів. Є за -
галь новідо мим, що зве ден ня всіх про це дур в од но му за коні, крім то го,
що це є прак се о логічно об тяж ли вим і тех но логічно ма ло мож ли вим,
не змо же виріши ти усіх існу ю чих проб лем, од нак, це дасть змо гу не
тіль ки ство ри ти дієвий і про зо рий ор ганізаційно-пра во вий ме ханізм
за ко нот во рен ня, але й, на сам пе ред, сфор му ва ти сис тем ний комп -
лекс про це дур, що задіяні на етапі нор моп ро ек ту ван ня(вклю ча ю чи
й пла ну ван ня), а це в свою чер гу бу де спри я ти підви щен ню якості
всь о го про це су за ко нот во рен ня.

На жаль в да ний час в Ук раїні є відсутнім єди ний нор ма тив но-
пра во вий акт, який вста нов лю вав би ви мо ги що до роз роб лен ня нор -
ма тивно-пра во вих актів, їх прий нят тя, наб ран ня ни ми чин ності, обліку,
сис те ми, видів, ієрархії та нор моп ро ек ту валь ної техніки. Але пар ла -
мен том не од но ра зо во ро би ли ся спро би за пов ни ти про га ли ни у пра во -
во му ре гу лю ванні цих пи тань шля хом прий нят тя за конів Ук раїни «Про
нор ма тив но-пра вові ак ти» та «Про за ко ни і за ко но дав чу діяльність». 

Од нак їх якість, як що го во ри ти об’єктив но, нав ряд чи мож на
виз на ти без до ган ною, а то му чин ності ці за ко ни так і не наб ра ли.
Пер ший з них — «Про нор ма тив но-пра вові ак ти», був ска со ва ний
Вер хов ною Ра дою Ук раїни за про по зицією Пре зи ден та Ук раїни, дру-
 гий — «Про за ко ни і за ко но дав чу діяльність» (2763 від 18.12.2006),
був по вер нут з про по зиціями Пре зи ден та Ук раїни до пар ла мен ту,
од нак ве то що до нь о го на род ни ми де пу та та ми так і не бу ло по до ла -
но. Ана логічний за ко ноп роект бу ло за реєстро ва но вдру ге, але
у зв’яз ку з при пи нен ням пов но ва жень Вер хов ної Ра ди п’ято го скли -
кан ня він вва жаєть ся відкли ка ним.

20 трав ня 20011 ро ку Вер хов на Ра да Ук раїни прий ня ла Пос та но -
ву «Про за ко ноп ро ек ти про нор ма тив но-пра вові ак ти»30, в якій, роз гля -
 нув ши про ект За ко ну Ук раїни про нор ма тив но-пра вові ак ти, по да ний
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Але з перс пек тив ним пла ну ван ням за ко ноп ро е кт ної ро бо ти
у Вер ховній Раді Ук раїни не все га разд. Так, пла ну ван ня на перс -
пек ти ву — ко рот ко терміно ву (1–2 ро ки) чи дов го терміно ву (5 років),
яке вра хо ву ва ло б і прог ра му діяль ності уря ду, і прог ра му адап тації
національ но го за ко но да в ства до за ко но да в ства ЄС, на сь о годні прак -
тич но відсутнє. При чи ною та ко го ста ну справ є або відсутність перс -
 пек тив них планів за ко но дав чих робіт, або їх не ви ко нан ня ос тан ніх
вже при їх на яв ності. Так, нап рик лад, ли ше у 1997 і 1999 pо ках пар -
ла мен том бу ло схва ле но пос та но ви про за галь ний план за ко но дав -
чих робіт на ці ро ки, а в 2006 році бу ло зат ве рд же но Перс пек тив ний
план за ко но дав чих робіт Вер хов ної Ра ди Ук раїни п’ято го скли кан -
ня, який бу ло роз роб ле но зу сил ля ми працівників Апа ра ту Вер хов ної
Ра ди Ук раїни ра зом з Інсти ту том за ко но да в ства, за учас тю комітетів
Вер хов ної Ра ди Ук раїни та екс пертів. Пла ну ван ня за ко но дав чої ро -
бо ти ма ло на меті вдос ко на лен ня ро бо ти пар ла мен ту і прий нят тя за -
конів, які пе ред ба чені Конс ти туцією Ук раїни, а та кож тих, які вкрай
не обхідні на су час но му етапі суспіль но го жит тя. Але Вер хов на Ра -
да Ук раїни п’ято го скли кан ня діяла до волі ко рот кий період, че рез
що Перс пек тив ний план не був ре алізо ва ний.

Але крім не доліків в ор ганізаційно-пра во во му за без пе ченні пла -
ну ван ня за ко но дав чо го про це су, є низ ка проб лем, що нап ря му пов’я -
зані з йо го нор ма тив но-пра во вим за без пе чен ням, що фак тич но
де термінує юри ди ко-тех но логічне за без пе чен ня як пла ну ван ня за -
ко но дав чо го про це су, так й всь о го ць о го про це су в ціло му. 

Ста ном на сь о годні за ко нот вор ча, в то му числі й за ко ноп ро е кт -
на діяльність в українсь ко му пар ла менті, ґрун туєть ся на до сить ши -
рокій нор ма тив но-пра вовій базі — її ре гу лю ють близь ко 15 актів
різної юри дич ної си ли. Од нак, ба зо во го за ко ну, який сис тем но та
комп ле кс но рег ла мен ту вав би цю сфе ру пра вовідно син, до ць о го ча -
су не прий ня то — а відсутність та ко го за ко ну до сить не га тив но
впли ває на за ко но давчий про цес, бо: по-пер ше, за ко но давчі про це -
ду ри що до нор моп ро ек ту ван ня у цій сфері не є сис те ма ти зо ва ни ми;
по-дру ге, во ни ви пи сані у ве ликій кіль кості нор ма тив них актів, і то му
да ле ко не всі їх ви моги ви ко ну ють ся суб’єкта ми за ко ноп ро ек ту ван ня;
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нов логічно бу ло б, щоб ці за ко ни співвідно си лись як за галь ний та
спеціаль ний, оскіль ки за ко нот во рен ня є час ти ною нор мот вор чо го
про це су й пок ли ка не фор му ва ти ос но ву пра во вої сис те ми31.

Слід та кож на го ло си ти на важ ли вості пла ну ван ня не тіль ки для за -
ко нот во рен ня, а й для нор моп ро ек ту ван ня і нор мот во рен ня на всіх
рівнях, по чи на ю чи від рівня пар ла мен ту, сис те ми ор ганів ви ко нав чої
вла ди, і закінчу ю чи та кою профіль ною діяльністю на рівні ор га нів
місце во го са мов ря ду ван ня. Тіль ки тут слід вра хо ву ва ти відповідні
особ ли вості фе но ме ну пла ну ван ня на кож но му з вка за них рівнів. Такі
особ ли вості за ле жать, на сам пе ред, від те ле о логічних домінант нор моп -
ро ек ту ван ня та нор мот вор чості. Нап рик лад, пла ну ван ня нор моп ро ек -
ту ван ня та нор мот во рен ня на рівні ви ко нав чої вла ди тісним чи ном
є пов’яза ним з за ко ноп ро ек ту ван ня і за ко нот во рен ням за ко но дав чої
вла ди, бо ос нов ним зав дан ням ви ко нав чої вла ди є роз роб ка та прийнят -
тя нор ма тив них актів з ме тою ви ко нан ня за конів. Важ ли ве зна чен ня
має ця діяльність і в про цесі роз роб ки нор моп ро ек ту ван ня та нор мот -
во рен ня актів, що спри я ють про ве ден ню в Ук раїні рин ко вих ре форм.

Пла ну ван ня нор моп ро ек ту ван ня та нор мот во рен ня ор ганів міс -
це во го са мов ря ду ван ня на асоційо ва но му рівні (район, об ласть) або
рівні функціону ван ня те ри торіаль них гро мад (се ло, се ли ще, місто),
нап ря му за ле жить від те ле о логічних домінант або місце во го роз вит -
ку, або від не обхідності вирішен ня ко ла пи тань, що є ек зис тенційно
важ ли ви ми для членів те ри торіаль ної гро ма ди. Крім то го, та ке пла -
ну ван ня нор моп ро ек ту ван ня та нор мот во рен ня ор ганів місце во го
са мов ря ду ван ня по вин но здійсню ва тись в рам ках їх ком пе тенції і не
су пе ре чи ти по ло жен ням Конс ти туції і за конів дер жа ви. Цей про цес
по ви нен зна хо ди ти своє відоб ра жен ня у фор малізо ва них до ку мен -
тах (пла ни, прог ра ми нор моп ро ек ту валь ної діяль ності то що). 

На наш пог ляд, в за леж ності від рівня пла ну ван ня нор моп ро ек -
ту ван ня та нор мот вор чості (рівень за ко но дав чої, ви ко нав чої вла ди
або рівень місце во го са мов ря ду ван ня) по ви нен існу ва ти об’єктив -
ний ха рак тер об ме жен ня та ко го пла ну ван ня, що де терміно ва ний
пред ме та ми відан ня ор ганів, що функціону ють на вка за них рівнях
та їх ком пе тенційни ми пов но ва жен ня ми. Ве ли ку роль в пла ну ванні
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на род ним де пу та том Ук раїни Мірош ни чен ком Ю.Р., та аль тер на тив -
ний за ко ноп ро ект про нор ма тив но-пра вові ак ти, по да ний на род ним
де пу та том Ук раїни Ляпіною К.М., пос та но ви ла прий ня ти за ос но ву
про ект За ко ну Ук раїни про нор ма тив но-пра вові ак ти, по да ний на -
род ним де пу та том Ук раїни Мірош ни чен ком Ю.Р. і до ру чи ти Коміте -
ту Вер хов ної Ра ди Ук раїни з пи тань пра во вої політи ки до оп ра цю ва ти
заз на че ний за ко ноп ро ект з ура ху ван ням по ло жень аль тер на тив но го за -
ко ноп ро ек ту про нор ма тив но-пра вові ак ти, по да но го на род ним де пу -
та том Ук раїни Ляпіною К.М., а та кож за у ва жень і про по зицій суб’єктів
пра ва за ко но дав чої ініціати ви та внес ти йо го на розг ляд Вер хов ної Ра -
ди Ук раїни у дру го му чи танні. Од нак по даль ших змін не відбу ло ся. 

Бе зу мов но, країні потрібен спеціаль ний за кон, який виз на чить
пра во вий ста тус за ко ну як ос нов но го ак та, ак та ви щої юри дич ної
си ли, вста но вить особ ли ву за ко но дав чу про це ду ру, вклю ча ю чи й за -
ко ноп ро ек ту ван ня, ха рак тер ну для пар ла мен ту для ух ва лен ня за ко -
но дав чих актів, виз на чить спе цифічні га рантії конс ти туційності
за конів — тоб то ту сфе ру, яка є при та ман ною са ме для за ко ну і яка
да ле ко не пов ною мірою виз на чаєть ся під час ство рен ня інших нор -
ма тив них актів. Особ ли во тре ба на го ло си ти на тих нор мах, які сто -
су ва ли ся б пла ну ван ня за ко но дав чої діяль ності, роз роб ки дер жав них
прог рам роз вит ку за ко но да в ства, перс пек тив них і по точ них планів
за ко но дав чих робіт і ви мог до них.

Як вже відміча лось, прий нят тя та ко го за ко ну доз во ли ло б удос -
ко на ли ти не тіль ки пла ну ван ня, як по ча ток нор моп ро ек ту ван ня,
а й увесь за ко нодав чий про цес. Це да ло б змо гу ліквіду ва ти ос новні
не доліки сис те ми національ но го за ко но да в ства: пев ну без сис темність
роз вит ку за ко но да в ства, внутрішню су пе реч ливість у ре гу лю ванні
суспіль них відно син, не дос тат ню на у ко ву обґрун то ваність за ко нопро -
ектів та вже прий ня тих за конів, а та кож хи би юри дич ної техніки.

Вра хо ву ю чи обс та ви ну, що од ним із не доліків у за ко нот во ренні
є не дос татнє пра во ве вре гу лю ван ня про це су прий нят тя за конів, слід
всіля ко підтри ма ти точ ку зо ру, що сь о годні як ніко ли є пот ре ба
у прий нятті за конів «Про нор ма тив но-пра вові ак ти» та «Про за ко -
ни і за ко но дав чу діяльність». При чо му, ви хо дя чи з те о ре тич них ос -
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1999 ро ку [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу : http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/976-14 4. Про Рег ла мент Вер хов ної Ра ди Ук раїни
: За кон Ук раїни від 10 лю то го 2010 ро ку // ВВР Ук раїни. — 2010. —
№ 14–15, № 16–17. — Ст.133. 5. Там само. 6. Про дер жав не прог -
но зу ван ня та роз роб лен ня прог рам еко номічно го і соціаль но го роз -
вит ку Ук раїни : За кон Ук раїни від 23 бе рез ня 2000 ро ку // ВВР
Ук раїни. — 2000. — № 25. — Ст.195. 7. План // Боль шой сло варь
иност ран ных слов / сост. А. Ю. Моск вин. — М. : ЗАО Из-во Цент ро-
по лиг раф : ООО «По люс», 2003. — С. 511. 8. Пла ни ро ва ние (зна че -
ние) // Ви ки пе дия. Сво бод ная эн цик ло пе дия [Елект рон ний ре  сурс]. —
Ре жим дос ту пу : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB
9. Пла ни ро ва ние // Ви ки пе дия. Сво бод ная эн цик ло пе дия [Елект рон -
ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%
9F%D0%BB 10. Пла ни ро ва ние // Эко но ми ко-ма те ма ти чес кий сло -
варь [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу : http://economic_
mathematics.academic.ru/3339 11. Пла ни ро ва ние // По ли то ло гия. Сло -
варь [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу : http://dic.academic.
ru/dic.nsf/politology/4008 12. Пла ни ро ва ние // Эко но ми чес кий сло -
варь [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу : http://dic.academic.ru/
dic.nsf/econ_dict/1 13. Пла ни ро ва ние // Фи нан со вый сло варь [Елект -
рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/
fin_enc/27057 14. Пла ни ро ва ние // Тер ми но ло ги чес кий сло варь бан -
ко вс ких и фи нан со вых тер ми нов, 2011 [Елект рон ний ре сурс]. — Ре -
жим дос ту пу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/27057 15. Пла ни ро  -
ва ние // Сло варь биз нес-тер ми нов [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим
дос ту пу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/ 16. Пла ни ро ва ние //
Сов ре мен ная эн цик ло пе дия [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос -
ту пу : http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/37 17. Пла ни ро ва ние // Сло -
варь рус ских си но ни мов [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу :
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/120069 18. Сер вейинг //
Сло варь биз нес-тер ми нов [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу :
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/9854 19. Мес кон Майкл. Ос но вы
ме не дж мен та/ Майкл Мес кон, Майкл Аль берт, Франк лин Хе до у ри /
пер. с англ. Об щая ре дакц. и вступ. статья док то ра эко но ми чес ких
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має й ре су рс не за без пе чен ня нор моп ро ек ту ван ня та нор мот вор чості,
що має йо му на да ти ре аль но го та обґрун то ва но го ха рак те ру.

У функціональ но му і інстру мен таль но му ас пек тах фе но мен пла -
ну ван ня зай має важ ли ве місце в нор моп ро ектній діяль ності в конс ти -
туційно му праві Ук раїни, бо доз во ляє роз поділя ти си ли, ре сур си та
виз на ча ти чер говість у ви роб ленні про ектів нор ма тив но-пра во вих актів.

Під пла ну ван ням в нор моп ро ек ту ванні слід ро зуміти об’єкти во -
ва ну не обхідністю пра во во го ре гу лю ван ня, те ле о логічно обґрун то -
ва ну інте лек ту аль ну діяльність упов но ва же них суб’єктів, з роз робці
фор малізо ва них до ку ментів (планів, прог рам то що), що містять та
закріплю ють послідовність відповідних дій, які здійсню ють ся у ча -
совій перс пек тиві (по точ не та перс пек тив не пла ну ван ня) і спря мо -
вані на підго тов ку і роз роб ку про ектів нор ма тив но-пра во вих актів. 

У про цесі пла ну ван ня в нор моп ро ек ту ванні, вклю ча ю чи й за ко -
ноп ро ек ту ван ня, по-пер ше, ви бу до вуєть ся про це су аль ний лан цю -
жок «перс пек тив не пла ну ван ня за ко нот вор чої діяль ності» —
«опе ра тив не ре гу лю ван ня цієї діяль ності» — «пла номірна, без пе ре -
рв на конт роль но-аналітич на ро бо та»; по-дру ге, вра хо ву ю чи, що всі
вка зані про це су альні ета пи зав’язані на пла ну ванні, ви бу до вуєть ся
відповідна про це су аль на «мотрійка»; по-третє, об’єкти ву ють ся й ак -
ту алізу ють ся про це су альні суп ро вод жен ня і за без пе чен ня та кої
профіль ної діяль ності.

1. Ко пи лен ко О.Л. Перс пек тив не пла ну ван ня за ко но дав чої діяль -
ності і пи тан ня вдос ко на лен ня національ но го за ко но да в ства /
О. Л. Ко пи лен ко // Пла ну ван ня за ко но дав чої діяль ності пар ла мен ту:
ма теріалі міжнар. на ук.-практ. конф. 22 черв ня 2010 р. / за загл. ред.
В.О. Зай чу ка. — К. : Ін-т за ко но да в ства Вер хов. Ра ди Ук раїни, 2011. —
С. 5. 2. Про впо ряд ку ван ня ор ганізації і здійснен ня за ко но дав чо го
про це су Вер хов ною Ра дою Ук раїни : Пос та но ва Пре зидії Вер хов -
ної Ра ди Ук раїни від 31 жовт ня 1994 ро ку [Елект рон ний ре сурс]. —
Ре жим дос ту пу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/180/94-%D0%
BF%D0%B2 3. Про Дер жав ну прог ра му роз вит ку за ко нодавства Ук -
раїни до 2002 ро ку : Пос тано ва Вер хов ної Ра ди Ук раїни від 15 лип ня
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ments increasing number of bills submitted to parliament. Secondly, this
process is actualized eliminate such shortcomings the legislative process
as unsystematic, chaotic, inadequate scientific and expert support for the
process, lack of focus on solving long-term priority objectives of the state
and society — that is exactly what planning means, is by successive le -
gislative activity can be eliminated. Thirdly, the plan is designed to with-
stand the «overload» legislative process «improper» bills, ie draft laws:
a) have a narrow subject of legal regulation; b) have slight social value
and load; c) protect corporate interests; d) have a high conflict potential.
Thus, proper planning called codifies legislative process, to increase its
effectiveness, focus on the most important and priority bills.

Fourth, planning Law-making of constitutional law in Ukraine in-
tended to increase the quality of draft legal acts issued by the subjects of
constitutional law, that objective would enhance the effectiveness of legal
regulation and regulation of social processes.

In the instrumental and functional aspects of the phenomenon plan-
ning is important in Lawmaking of constitutional law in Ukraine, it al-
lows power to allocate resources and identify priority in the development
of draft legal acts.

When planning a Law-making should understand the need of legal
regulation, teleological reasonable intellectual activity authorized sub-
jects, with the development of formalized documents (plans, programs,
etc.) containing a fixed sequence and appropriate action undertaken in
the time term (current and future planning) and are aimed at the prepa-
ration and drafting of legal acts.

In the process of planning in Legislative Drafting, including drafting,
firstly, builds a procedural chain of «planning ahead law-making acti -
vity» — «prompt regulation of this activity» — «systematic, continuous
control-analytical work»; Second, given that all of the procedural steps
linked to the planning, builds on procedural «matryoshka dolls»; Thirdly,
objectified and updated procedural support and ensure such core business.

Key words: Law-making, planning, current planning, advanced
planning, scheduling Law-making activities in the executive branch,
planning Law-making activities in local government.
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на ук Л.И. Евен ко; Ака де мия на род но го хо зяй ства при пра ви тель стве
Рос сийс кой Фе де ра ции. — М. : Из-во «Де ло», 1997. — С. 174. 20. Там
само. — С. 174–175. 21. Ос нов ные функ ции ме не дж мен та: пла ни ро -
ва ние// Ме не дж мент ор га ни за ций [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим
дос ту пу : http://examen.od.ua/osnovi/page8.html 22. Greiner Larry (June
1998). «Evolution and Revolution as Organizations Grow». Harvard
Business Review. 23. Там само. 24. Perrow Charles (1991). «A Society of
Organizations». Theory and Society: 725–762. 25. Там само. 26. Ясен -
чук Ю.В. Перс пек тив не пла ну ван ня за ко но дав чої діяль ності пар ла мен -
ту як важ ли ва умо ва її ефек тив ності / Ю. В. Ясен чук // Пла ну ван ня
за ко но дав чої діяль ності пар ла мен ту: ма теріалі міжнар. на ук.-практ.
конф. 22 черв ня 2010 р./ за загл. ред. В.О. Зай чу ка. — К. : Ін-т за ко -
но да в ства Вер хов. Ра ди Ук раїни, 2011. — С. 7. 27. Там само. 28. Там
само. — С. 8. 29. Там само. — С.9. 30. Про за ко ноп ро ек ти про нор -
ма тив но-пра вові ак ти : Пос та но ва Вер хов ної Ра ди Ук раїни від 20 трав -
ня 2011 ро ку [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу : http://zakon1.
rada.gov.ua/laws/show/3 31. Ясен чук Ю.В. Цит. пра ця. — С. 9.

Chernolutsky Ruslan. Planning activity law-making the consti-

tutional law of Ukraine

Law-making entire planning of constitutional law in Ukraine, re-
gardless of rule-making facilities (legislative body, the president, the exe -
cutive authorities, local governments, etc.) is an important step in
Legislative Drafting and all legislative activity and therefore deserves
close attention from scientist’s іn Constitutional Law. 

The article states that the interest in planning in the legislative
process manifested increases in the legal literature of the late 90-ies of
XX century. At this time there are research and development dedicated
to the planning of legislative activity in the new socio-economic and po-
litical conditions, when the post-Soviet independent states arise and they
began introducing market reforms.

Special aggravation and objectification planning becomes proble -
matic, firstly, with the growth rate of law-making when automatically
considerably as a result of the emergence of sovereign national parlia-
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леж но го по зи ва ча та обґрун то вуєть ся доцільність зас то су ван ня
ско ро че но го про вад жен ня для розг ля ду та ких ви мог.

Клю чові сло ва: адміністра тив не су до чи н ство, за яв ник, юри -
дич на заінте ре со ваність, не обґрун то вані ви мо ги, про це су аль ний
фільтр, ско ро че не про вад жен ня. 

Ко ро ед С.А. Юри ди чес кая за ин те ре со ван ность за я ви те ля

как про цес су аль ный фильтр от не о бос но ван ных тре бо ва ний

в ад ми ни ст ра тив ном су доп ро из во д стве и пред по сыл ка при ме -

не ния сок ра щен но го про из во д ства для их рас смот ре ния

Рас смат ри ва ет ся воз мож ность при ме не ния юри ди чес кой за -
ин те ре со ван нос ти за я ви те ля, как пред по сыл ки пра ва на об ра ще -
ние в ад ми ни ст ра тив ный суд, в ка че ст ве про цес су аль но го фильт ра
и кри те рия диф фе рен ци а ции су деб ных про це дур в ад ми ни ст ра тив -
ном су доп ро из во д стве для при ме не ния сок ра щен но го про из во д ства
рас смот ре ния ис ко вых тре бо ва ний, ли шен ных юри ди чес кой (ма те -
ри аль но-пра во вой) за ин те ре со ван нос ти ист ца. Раск ры ва ют ся ус -
ло вия, при на ли чии ко то рых пра ва ист ца мо гут по лу чить су деб ную
за щи ту в ад ми ни ст ра тив ном су доп ро из во д стве. Оп ре де ля ют ся
кри те рии, ко то рые поз во ля ют при отк ры тии про из во д ства по де -
лу ус та но вить от су т ствие у ист ца юри ди чес кой (ма те ри аль но-
пра во вой) за ин те ре со ван нос ти или ста ту са не над ле жа ще го ист ца
и обос но вы ва ет ся це ле со об раз ность при ме не ния сок ра щен но го про -
из во д ства для рас смот ре ния та ких тре бо ва ний.

Клю че вые сло ва: ад ми ни ст ра тив ное су доп ро из во д ство, за яви -
тель, юри ди чес кая за ин те ре со ван ность, не о бос но ван ные тре бо ва -
ния, про цес су аль ный фильтр, сок ра щен ное про из во д ство.

Koroed Sergiy. Legal interest of the applicant as a procedural fil-

ter against unreasonable procedural requirements in the adminis-

trative proceedings, and the premise of the application of reduced

procee dings for theirs consideration

It is reviewed the possibility of using of legal interest of the appli-
cant, as a premise for the right to appeal to the administrative court, as
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Розділ 4

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 

УДК 342.951

С. О. КО РОЄД 

ЮРИ ДИЧ НА ЗАІНТЕ РЕ СО ВАНІСТЬ ЗА ЯВ НИ КА 

ЯК ПРО ЦЕ СУ АЛЬ НИЙ ФІЛЬТР ВІД НЕ ОБҐРУН ТО ВА НИХ

ВИ МОГ В АДМІНІСТРА ТИВ НО МУ СУ ДО ЧИНСТВІ 

ТА ПЕ РЕ ДУ МО ВА ЗАС ТО СУ ВАН НЯ 

СКО РО ЧЕ НО ГО ПРО ВАД ЖЕН НЯ ДЛЯ ЇХ РОЗГ ЛЯ ДУ

Розг ля даєть ся мож ливість зас то су ван ня юри дич ної заінте ре -
со ва ності за яв ни ка, як пе ре ду мо ви пра ва на звер нен ня до адмініст -
ра тив но го су ду, в якості про це су аль но го фільт ру та кри терію
ди фе ренціації су до вих про це дур в адміністра тив но му су до чинстві
для зас то су ван ня ско ро че но го про вад жен ня розг ля ду по зов них ви -
мог, поз бав ле них юри дич ної (ма теріаль но-пра во вої) заінте ре со ва -
нос ті по зи ва ча. Розк ри ва ють ся умо ви, за на яв ності яких пра ва
по зи ва ча мо жуть от ри ма ти су до вий за хист в адміністра тив но му
су до чинстві. Виз на ча ють ся кри терії, які доз во ля ють при відкритті
про вад жен ня у справі вста но ви ти відсутність у по зи ва ча юри дич -
ної (ма теріаль но-пра во вої) заінте ре со ва ності чи ста ту су не на -
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Спо чат ку нам вар то вста но ви ти, з ог ля ду на най по ши реніші
прик ла ди із су до вої прак ти ки, в яких ви пад ках Ко декс адміністра -
тив но го су до чи н ства Ук раїни (далі — КАС Ук раїни) не на дає су до -
вий за хист за яв ни ку (по зи ва чу).

Так, зок ре ма, М.І. Ба люк і Д.Д. Лус пе ник спра вед ли во виз на ють,
що однією з суб’єктив них пе ре ду мов пра ва на пред’яв лен ня по зо ву
є на явність у по зи ва ча юри дич ної заінте ре со ва ності. Про те, за спра -
вед ли вим тверд жен ням ав торів, на прак тиці во на май же не вра хо вуєть -
ся і те о ре тичні роз роб ки ць о го пи тан ня вче ни ми для су до вої прак ти ки,
на жаль, яко гось виз на чаль но го зна чен ня не ма ють че рез не од ноз нач -
не вре гу лю ван ня ць о го пи тан ня у про це су аль но му за ко но давстві. Вар -
то приєдна ти ся до їх дум ки про те, що юри дич на заінте ре со ваність
оз на чає, що звер ну ти ся до су ду за су до вим за хис том пра ва чи інте ре -
су мо же ли ше та осо ба, якій, на її дум ку, це пра во чи інте рес на ле жать2.

Аналіз про це су аль но го за ко но да в ства свідчить, що за змістом
ста тей 2, 6, 11, 17, 71, 104, 171 КАС Ук раїни по зи вач має пра во звер -
ну ти ся до адміністра тив но го су ду з по зо вом ли ше у разі, як що він
вва жає, що рішен ням, дією чи бездіяльністю відповіда ча (суб’єкта
влад них пов но ва жень) по ру ше но йо го пра ва, сво бо ди чи інте ре си
у сфері публічно-пра во вих відно син. При ць о му, підста вою для
звер нен ня осо би до су ду з по зо вом є її суб’єктив не уяв лен ня, осо -
бис те пе ре ко нан ня в по ру шенні прав чи сво бод, од нак обов’яз ко вою
умо вою здійснен ня та ко го за хис ту су дом є об’єктив на на явність
відповідно го по ру шен ня пра ва або за кон но го інте ре су на мо мент
звер нен ня до адміністра тив но го су ду.

Тоб то, пра во на су до вий за хист пов’яза не вик люч но із по ру шен -
ням суб’єктив них прав за яв ни ка у сфері публічно-пра во вих відно син.
При ць о му, обс та ви ну дійсно го (фак тич но го) по ру шен ня від по віда -
чем — суб’єктом влад них пов но ва жень прав, сво бод чи інте ресів за -
яв ни ка має до вес ти на леж ни ми і до пус ти ми ми до ка за ми са ме
за  яв ник (по зи вач).

От же, відповідно до ви ще заз на че них про це су аль них норм, ад -
міністра тив ний суд за хи щає ли ше по ру шені пра ва, сво бо ди та ін те -
ре си учас ників адміністра тив них пра вовідно син. 
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a procedural filter and criteria for differentiation of judicial procedures in
the administrative proceedings for the application of reduced proceedings
in considering claims deprived of legal (substantive) interest of plaintiff.
It is disclosed conditions under which the rights of the plaintiff may obtain
judicial protection in administrative proceedings. It is defined the criteria
that allows at the opening of the proceedings to establish absence of the
plaintiff’s legal (substantive) interest or improper status of the plaintiff and
expediency of the usage of reduced proceedings to review such demands.

Key words: administrative proceedings, applicant, legal interest, un-
reasonable demands, procedural filter, reduced proceedings.

За да ни ми су до вої ста тис ти ки в адміністра тив но му су до чинстві
кількість розг ля ну тих адміністра тив ни ми су да ми справ і ма теріалів,
у яких за яв ни кам відмов ле но у за до во ленні їхніх ви мог, ста но вить
18%1. Як свідчить су до ва прак ти ка, знач на час ти на та ких ви мог
ґрун туєть ся на відсут ності у по зи вачів юри дич ної (ма теріаль но-пра -
во вої) заінте ре со ва ності, відсут ності у них пра ва, за за хис том яко -
го во ни звер та ють ся до адміністра тив но го су ду. Оскіль ки се ред
про це су аль них пе ре ду мов пра ва на звер нен ня до адміністра тив но -
го су ду відсут ня юри дич на (ма теріаль но-пра во ва) заінте ре со ваність
по зи ва ча, то му су ди зму шені фор маль но розг ля да ти такі ви мо ги по
суті, відмов ля ю чи в їх за до во ленні, вит ра ча ю чи на ці спра ви час і ре -
сур си, що, бе зу мов но, впли ває на опе ра тивність і якість розг ля ду
інших справ, де пра ва по зи вачів дійсно підля га ють су до во му за хис -
ту, ство рює для суддів надмірне не вип рав да не на ван та жен ня. То му
ви даєть ся не доціль ним зас то су ван ня що до та ких оче вид но не за кон -
них по зов них ви мог за галь но го по ряд ку по зов но го про вад жен ня
в суді пер шої інстанції з усіма йо го ета па ми, у зв’яз ку з цим ми спро -
буємо з’ясу ва ти кри терії, які доз во ля ють при відкритті про вад жен -
ня в адміністра тивній справі вста но ви ти відсутність у за яв ни ка
юри дич ної (ма теріаль но-пра во вої) заінте ре со ва ності, ста тус не на -
леж но го по зи ва ча, а відтак й виз на чи ти доцільність зас то су ван ня
ско ро че но го про вад жен ня до та ких ви мог, що й ста вить за ме ту на -
ша стат тя.
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влад них пов но ва жень не мо жуть спри чи ня ти по ру шен ня прав та за -
кон них інте ресів та ко го по зи ва ча (не на леж но го по зи ва ча) в пуб ліч -
но-пра вовій сфері.

Тоб то, фак тич но мо ва йде про пред’яв лен ня по зо ву на за хист
прав третьої осо би, на що по зи вач не має пра ва. Але, ра зом з тим,
в та ких ви пад ках, ос кар жу вані рішен ня і дії відповіда ча — суб’єкта
влад них пов но ва жень прав та інте ресів та ко го по зи ва ча не сто су -
ють ся, що до нь о го не зас то со ву ва ли ся і зас то со ву ва ти ся як до фізич -
ної осо би не мо жуть; адміністра тив но-пра вові відно си ни, в яких
мог ли б бу ти по ру шені пра ва по зи ва ча, між сто ро на ми (не на леж ним
по зи ва чем і відповіда чем) відсутні. Крім то го, ос кар жу вані рішен -
ня і дії відповіда ча — суб’єкта влад них пов но ва жень вза галі не
є обов’яз ко вим для по зи ва ча, певні пра вові наслідки для нь о го не
ство рю ють і ство ри ти не мог ли. 

Та ким чи ном, в та ких си ту аціях із подібни ми по зов ни ми ви мо -
га ми звер таєть ся до адміністра тив но го су ду не та осо ба, якій на ле жить
пра во ви мо ги (не на леж ний по зи вач). А це є са мостійною і  до с тат нь ою
пра во вою підста вою для відмо ви в за до во ленні та ко го по зо ву,
оскіль ки пра ва, сво бо ди чи за конні інте ре си по зи ва ча у спірних
публічно-пра во вих відно си нах відсутні.

В су довій прак тиці адміністра тив но го су до чи н ства та кож зустрі -
чаєть ся чи ма ло ви падків звер нен ня до адміністра тив но го су ду із
адміністра тив ним по зо вом про ос кар жен ня рішень і дій відповіда -
ча — суб’єкта влад них пов но ва жень фізич ною осо бою — працівни -
ком ор ганізації, що до якої відповіда чем вчи не но ос кар жу вані дії або
прий ня то ос кар жу ва не рішен ня. В та ких ви пад ках є оче вид ним, що
по зи вач звер таєть ся до адміністра тив но го су ду в інте ре сах юри дич -
ної осо би — са мостійно го учас ни ка пра вовідно син. 

З ць о го при во ду вар то за у ва жи ти, що відповідно до ч. 1 ст. 60
КАС Ук раїни у ви пад ках, вста нов ле них за ко ном, Упов но ва же ний Вер -
хов ної Ра  ди Ук раїни з прав лю ди ни, про ку рор, ор га ни дер жав ної
вла ди, ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня, фізичні та юри дичні осо -
би мо жуть звер та ти ся до адміністра тив но го су ду із адміністра тив -
ни ми по зо ва ми про за хист прав, сво бод та інте ресів інших осіб
і бра ти участь у цих спра вах.
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При ць о му, не одмінною оз на кою по ру шен ня пра ва осо би є змі на
ста ну суб’єктив них прав та обов’язків, тоб то при пи нен ня мож ли вос -
ті чи не мож ливість ре алізації її за кон но го пра ва та/або ви ник нен ня
до дат ко во го обов’яз ку. То му дії суб’єкта влад них пов но ва жень є та -
ки ми, що по ру шу ють пра ва і сво бо ди осо би в то му разі, як що во ни,
по-пер ше, вчи нені з пе ре ви щен ням виз на че них за ко ном пов но ва -
жень, та, по-дру ге, є юри дич но зна чи ми ми, тоб то ма ють без по се -
редній вплив на стан суб’єктив них прав та обов’язків осо би3.

Виз нан ня не за кон ни ми рішень суб’єкта влад них пов но ва жень
мож ли ве ли ше за по зо вом осо би, пра во або за кон ний інте рес у сфері
публічно-пра во вих відно син якої по ру ше но ос кар жу ва них рішен ням.

За змістом роз’яс нень, на ве де них у пос та нові Пле ну му Ви що -
го адміністра тив но го су ду Ук раїни № 2 від 6 бе рез ня 2008 ро ку «Про
прак ти ку зас то су ван ня адміністра тив ни ми су да ми ок ре мих по ло -
жень Ко дек су адміністра тив но го су до чи н ства Ук раїни під час роз -
гля ду адміністра тив них справ», пра во ос кар жи ти пра во вий акт
(нор ма тив ний чи індивіду аль ний) ма ють осо би, що до яких йо го за -
сто со ва но, а та кож осо би — суб’єкти пра вовідно син, у яких бу де за -
с то со ва но цей акт. Як що суд вста но вить, що ос кар жу ва ний акт до
осо би не зас то со ву вав ся і во на не пе ре бу ває у відно си нах, до яких
цей акт мо же бу ти зас то со ва но, це є підста вою для відмо ви в за до -
во ленні по зов них ви мог. У та ко му разі суд не про во дить пе ревірку
пра во во го ак та на пред мет йо го про тип рав ності (за кон ності та
відповідності пра во вим ак там ви щої юри дич ної си ли).

Як свідчить су до ва прак ти ка, звер та ю чись до адміністра тив но -
го су ду із адміністра тив ним по зо вом, в ба гать ох ви пад ках по зи вачі
фак тич но по ру шу ють пи тан ня про не за конність дій чи рішень від -
повіда ча — суб’єкта влад них пов но ва жень у пра вовідно си нах
з треть ою осо бою, що до якої й бу ло зас то со ва но ос кар жу ва не рішен -
ня відповіда ча чи вчи нені ним дії (до пу ще но бездіяльність). Ад же
в та ких ви пад ках ос кар жу вані рішен ня і дії відповіда ча — суб’єкта
влад них пов но ва жень, впли ва ю чи на такі пра вовідно си ни, ство рю -
ють пра вові наслідки вик люч но для третьої осо би як са мостійно го
учас ни ка адміністра тив них та адміністра тив но-про це су аль них пра -
вовідно син, а то му ос кар жу вані рішен ня і дії відповіда ча — суб’єкта
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пе ред ба чені ли ше нор ма ми КЗпП Ук раїни (до та ких ви падків на ле -
жить факт не за кон но го звіль нен ня чи пе ре ве ден ня на іншу ро бо ту,
відмо ви в ук ла денні тру до во го до го во ру ко ли йо го ук ла ден ня є обов’яз -
ко вим, не вип ла ти за робітної пла ти та не про ве ден ня інших роз ра -
хунків). Цим же Ко дек сом пе ред ба чені спо со би за хис ту по ру ше них
тру до вих прав. В свою чер гу, в та ких адміністра тив них спра вах, де
по зи вач-працівник ос кар жує рішен ня чи дії суб’єкта влад них пов но -
ва жень в інте ре сах юри дич ної осо би — без по се реднь о го суб’єк та
спірних ма теріаль них адміністра тив них пра вовідно син, такі ос кар жу-
вані рішен ня відповіда ча не містять жод них вказівок чи роз  по ряд жень,
які б мог ли бу ти підста вою для по ру шен ня тру до вих прав по зи ва ча
в ро зумінні КЗпП Ук раїни, тоб то приз ве ли б до тих наслідків, з яки -
ми КЗпП Ук раїни пов’язує по ру шен ня тру до вих прав працівни ка. 

Як ми ба чи мо, в усіх ви ще на ве де них ви пад ках ос кар жу вані по -
зи ва чем рішен ня і дії відповіда ча — суб’єкта влад них пов но ва жень
йо го прав та інте ресів як фізич ної осо би в сфері публічно-пра во вих
відно син не сто су ють ся, то му, з ог ля ду на ви ще на ве дені роз’яс нен ня
Пле ну му Ви що го адміністра тив но го су ду Ук раїни, пра вові підста -
ви для про ве ден ня су до вої пе ревірки ос кар жу ва них рішень чи дій
відповіда ча на пред мет їх про тип рав ності (не за кон ності) за звер нен -
ням не на леж но го, юри дич но не заінте ре со ва но го по зи ва ча відсутні.

А оскіль ки юри дич ної не обхідності здійсню ва ти пе ревірку про -
тип рав ності (не за кон ності) рішень чи дій суб’єкта влад них пов но -
ва жень не має, але є не обхідність фор маль но розг ля ну ти по зовні
ви мо ги не на леж но го, юри дич но не заінте ре со ва но го по зи ва ча, то му
ви даєть ся не доціль ним зас то су ван ня для розг ля ду та ких справ за галь -
но го по ряд ку по зов но го про вад жен ня з усіма йо го ета па ми. 

От же, такі по зовні ви мо ги, зу мов лені відсутністю юри дич ної
(ма теріаль но-пра во вої) заінте ре со вані по зи ва ча та йо го не на леж ністю,
ма ють ста ти кри терієм зас то су ван ня «про це су аль но го фільт ру» від
пот рап лян ня до су до во го розг ля ду в за галь но му по ряд ку та ких оче -
вид но не за кон них по зов них ви мог. В ць о му ви пад ку юри дич на (ма -
теріаль но-пра во ва) заінте ре со ваність має вис ту пи ти кри терієм
ди фе ренціації су до вих про це дур в адміністра тив но му су до чинстві
шля хом виділен ня та ких справ із за галь но го по ряд ку їх розг ля ду та
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Ра зом з тим, за ко но да в ство не упов но ва жує фізич ну особу —
працівни ка юри дич ної осо би, що до якої бу ло прий ня то відповіда -
чем ос кар жу ва не рішен ня, на звер нен ня з по зо ва ми до адміністра -
тив но го су ду в інте ре сах та кої юри дич ної осо би з ме тою за хис ту
прав та інте ресів ос тан ньої в сфері адміністра тив но-пра во вих відно -
син із відповіда чем — суб’єктом влад них пов но ва жень. Тоб то, по -
зи вач в цих ви пад ках не має пра ва на за хист тих прав та інте ресів,
які йо му юри дич но не на ле жать. Ці обс та ви ни та кож є са мостійною
пра во вою підста вою для відмо ви в за до во ленні пред’яв ле но го адмі -
ністра тив но го по зо ву без пе ревірки за кон ності ос кар жу ва них рішень
чи дій суб’єкта влад них пов но ва жень, про що бу ло заз на че но ви ще
в пос та нові Пле ну му Ви що го адміністра тив но го су ду Ук раїни. 

До дат ко во вар то вра хо ву ва ти, що підста вою для виз нан ня ак та
не за кон ним є невідповідність йо го ви мо гам чин но го за ко но да в ства
та/або виз на ченій за ко ном ком пе тенції ор га ну, який ви дав цей акт.
Обов’яз ко вою умо вою виз нан ня ак ту не за кон ним є по ру шен ня у зв’яз -
ку з йо го прий нят тям прав та охо ро ню ва них за ко ном інте ресів по -
зи ва ча у справі. Як вже заз на ча ло ся на ми ви ще, пра во на су до вий
за хист має осо ба, чиї пра ва та сво бо ди бу ло по ру ше но. При ць о му
суб’єктивні публічні пра ва ма ють бу ти вста нов лені за ко но да в ством,
а факт їх по ру шен ня відповіда чем дос товірно підтве рд же ний до ка -
за ми. Але в су довій прак тиці трап ля ють ся ви пад ки, ко ли по зи вач-
працівник обґрун то вує свій адміністра тив ний по зов про ос кар жен ня
рішень чи дій відповіда ча — суб’єкта влад них пов но ва жень, зас то со -
ваних до юри дич ної осо би, по ру шен ням тру до вих прав та ко го по зива -
ча. Про те, та ке обґрун ту ван ня по зов них ви мог в адміністра тив но му
су до чинстві не мо же свідчи ти про не за конність ос кар жу ва них
рішень чи дій суб’єкта влад них пов но ва жень, оскіль ки пи тан ня тру -
до вих відно син ре гу люєть ся нор ма ми КЗпП Ук раїни; при ць о му всі
тру дові спо ри підля га ють розг ля ду в су до во му по ряд ку за пра ви ла -
ми цивіль но го су до чи н ства. Пред’яв лен ням та ко го адміністра тив -
но го по зо ву в по ряд ку адміністра тив но го су до чи н ства по зи вач
фак тич но на ма гаєть ся виріши ти пи тан ня що до за хис ту своїх тру до -
вих прав у спосіб, який су пе ре чить нор мам чин но го за ко но да в ства та
КЗпП Ук раїни, ад же ви пад ки по ру шен ня тру до вих прав працівників
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по зов них ви мог на пред мет їх здат ності відно ви ти (за хис ти ти) по -
ру шені пра ва по зи ва ча, в ре алізації яких він заінте ре со ва ний. Та ким
чи ном, як що ме та звер нен ня до су ду не відповідає тим умо вам,
з яки ми ст.ст. 2, 6 КАС Ук раїни пов’язу ють на дан ня су до во го за хис -
ту, то не обхідність і мож ливість при му со во го (су до во го) за хис ту від -
сут ня, а в по зові має бу ти відмов ле но.

З ог ля ду на заз на че не адміністра тив ний суд має з’ясу ва ти, які
ре аль но пра ва по зи ва ча по ру шені і які конк рет но несп ри ят ливі
наслідки спри чи ни ло для нь о го це по ру шен ня, а та кож те, чи є ме -
тою пред’яв лен ня по зо ву за хист (віднов лен ня) прав і за кон них інте -
ресів по зи ва ча і чи мож ли во при об ра но му ним чи іншо му спо собі
за хис ту відно ви ти (за хис ти ти) йо го пра ва.

Такі ви пад ки є підста вою для відмо ви у по зові за не обґрун то -
ваністю, тоб то у ви пад ку до ве ден ня фак ту по ру шен ня суб’єктив но го
пра ва по зи ва ча, але не до ве ден ня йо го заінте ре со ва ності в ре алізації
ць о го пра ва. Ад же, ще Й.О. Пок ровсь кий сво го ча су заз на чав про
ви пад ки, ко ли уп ра во мо че на осо ба ко рис туєть ся пра вом не для за -
до во лен ня яких-не будь своїх інте ресів, а з вик люч ною ме тою зав -
да ти іншо му шко ду, на зи ва ю чи такі дії злов жи ван ням пра ва4. Та ким
чи ном, ба жан ня по зи ва ча за до воль ни ти свої по зовні ви мо ги, але не
пов’яза не з йо го ре аль ним праг нен ням відно ви ти (за хис ти ти) своє
суб’єктив не пра во, не по вин но зна хо ди ти підтрим ку су ду, оскіль ки
не має під со бою за кон них підстав і су пе ре чить зав дан ням адмініст -
ра тив но го су до чи н ства5. В цих спра вах та кож доціль но зас то су ван -
ня про це ду ри ско ро че но го про вад жен ня.

1. Аналітич ний ог ляд ста ну здійснен ня адміністра тив но го су до -
чи н ства у 2014 році [Елект рон ний ре сурс] / Офіційний веб-сайт Ви -
що го адміністра тив но го су ду Ук раїни. — Ре жим дос ту пу : http://
www.vasu.gov.ua/sudovapraktika/statistika/analiz_2014/. 2. Ба люк М. І.
Прак ти ка зас то су ван ня цивіль но го про це су аль но го ко дек су Ук раїни
(цивіль ний про цес у пи тан нях і відповідях). Ко мен тарі, ре ко мен да ції,
про по зиції. Серія «Су до ва прак ти ка» / М. І. Ба люк, Д. Д. Лус пе ник. —
Х. : Харків юри дич ний, 2008. — С. 236–237, 358 3. По с та но ва Ви -
що го адміністра тив но го су ду Ук раїни від 13.03.2013 у справі
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по ши рен ня на них про це ду ри ско ро че но го про вад жен ня за пра ви -
ла ми ст. 183-2 КАС Ук раїни. Це, в свою чер гу, жод ним чи ном не по -
ру шу ва ти ме пра во по зи ва ча на су до вий за хист, ад же згідно із час  ти ною
чет вер тою вка за ної статті у разі не дос тат ності повідом ле них по зи -
ва чем обс та вин або як що за ре зуль та та ми розг ля ду по да но го
відповіда чем за пе ре чен ня суд прий де до вис нов ку про не мож ливість
ух ва лен ня за кон но го су до во го рішен ня без про ве ден ня су до во го
засідан ня та вик ли ку осіб, які бе руть участь у справі, суд розг ля дає
спра ву за за галь ни ми пра ви ла ми ць о го Ко дек су.

Вод но час є адміністра тивні спра ви, в яких по зи вач хоч й є на -
леж ним, але юри дич но не заінте ре со ва ний в ре зуль та тах су до во го
розг ля ду. Так, вар то за у ва жи ти, що до ве деність по зи ва чем фак ту по -
ру шен ня сво го суб’єктив но го пра ва чи охо ро ню ва но го за ко ном інте -
ре су ще не оз на чає, що він вправі пред’яви ти до відповіда ча —
суб’єкта влад них пов но ва жень будь-які ви мо ги та от ри ма ти су до -
вий за хист. Вра хо ву ю чи, що по зи вач по ви нен ма ти конк рет ний ма -
теріаль но-пра во вий інте рес в публічно-пра во во му спорі (тоб то бу ти
заінте ре со ва ним в ре алізації сво го суб’єктив но го пра ва, про за хист
яко го він про сить адміністра тив ний суд), ме тою пред’яв лен ня
адміністра тив но го по зо ву до відповіда ча — суб’єкта влад них пов -
но ва жень мо же бу ти ли ше за до во лен ня ць о го інте ре су, а са ме: за -
хист (віднов лен ня) прав, сво бод та інте ресів фізич них осіб, прав та
інте ресів юри дич них осіб у сфері публічно-пра во вих відно син від
по ру шень з бо ку ор ганів дер жав ної вла ди (ст. 2 КАС Ук раїни).

Так, з ог ля ду на по ло жен ня ста тей 2, 6 КАС Ук раїни заінте ре -
со ваність на яв на ли ше у то му ви пад ку, як що осо ба, яка звер таєть ся
до адміністра тив но го су ду, шу кає за хис ту (заінте ре со ва на в за хисті).
Заінте ре со ва ною в адміністра тив но му су до чинстві виз наєть ся осо ба,
яка звер таєть ся до адміністра тив но го су ду за за хис том своїх по ру -
ше них прав, сво бод та інте ресів, які охо ро ня ють ся за ко ном і в си лу
ць о го підля га ють су до во му за хис ту. От же, як що звер нен ня осо би до
адміністра тив но го су ду обу мов ле но інши ми ціля ми, що нерідко має
місце в су довій прак тиці, відсут ня заінте ре со ваність в заз на че но му
ви ще ро зумінні. Пе ревіри ти відповідність ме ти пред’яв лен ня адмініст -
ра тив но го по зо ву ви мо гам за ко ну мож на шля хом аналізу за яв ле них
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tive existence of adequate violations of rights or legitimate interest at the
time of appeal to the administrative court.

On the basis of analysis of the most common cases of judicial prac-
tice we found that appealing to the administrative court with administra-
tive claim, in many cases plaintiffs, actually raise the question of the
illegality of the actions or decisions of the defendant — the subject of
authority in a relationship with a third party and on which the disputed
decision of the defendant was applied or actions (inaction) were com-
mitted by him. In fact in such cases, disputed decisions and actions of
the defendant — subject of authority, acting on such relationship, create
legal consequences exclusively for a separate third party’s as a party of
administrative and legal proceedings, and therefore disputed decisions
and actions of the defendant — subject of authority cannot cause viola-
tions of the rights and legitimate interests of the plaintiff (inappropriate
plaintiff) in public law sphere. That is, in fact, it is about making a claim
to protect the rights of a third party, to which the complainant has rights.
Therefore, in such situations with similar claims appeals to the adminis-
trative court not the person that owns the right (improper plaintiff).

Also it is found in many cases of an appeal to administrative courts
with the administrative claim on appeal against decisions and actions of
the defendant — subject of authority by an individual — employee of
organization in respect of which the defendant committed disputed act
or adopted the disputed decision. In such cases, it is clear that the plaintiff
appeals to the administrative court in the interests of legal entities — in-
dependent party of legal relations, on which is not authorized by law and
has no right on protection of the rights which does not own.

In all the above cases, disputed by the plaintiff decisions and actions
of the defendant — subject of authority of his rights and interests as an
individual in the field of public law relationships do not apply because
the legal basis for judicial review of the disputed decisions or actions of
the defendant in terms of their illegality (illegality) at the appeal of inap-
propriate, legally not interested plaintiff are absent.

These claims, which are caused by the lack of legal (substantive) in-
terest of plaintiff and his inadequacy, should be the criteria for the use of
«procedural filter» from getting to court review in a general order of such
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№ К/9991/8341/11 [Елект рон ний ре сурс] // Єди ний дер жав ний
реєстр су до вих рішень. — Ре жим дос ту пу : http://www.reyestr.court.
gov.ua/Review/30001988. 4. Пок ро вс кий И. А. Ос нов ные проб ле мы
граж да нс ко го пра ва / И. А. Пок ро вс кий. — М. : Ста тут, 2003. —
С. 114–115. 5. Ко роєд С. О. Ха рак те рис ти ка підстав відмо ви в по -
зові / С. О. Ко роєд // Су до ва апе ляція. — 2011. — № 2 (23). — С. 87.

Koroed Sergiy. Legal interest of the applicant as a procedural fil-

ter against unreasonable procedural requirements in the adminis-

trative proceedings, and the premise of the application of reduced

proceedings for theirs consideration

Court practice establishing that a significant portion of the claims,
that are refused to meet, based on the plaintiffs’ lack of legal (substantive)
interest and lack the right for the protection for which they applied to the
administrative court. Despite evidence of such circumstances, the courts
have to formally consider such claims essentially refusing to meet them,
spending time and resources, which certainly affects the efficiency and
quality of consideration of other cases. It is therefore inappropriate to
use on such obviously illegal claims the general procedure of action pro-
ceedings in the court, with all its stages, in this regard, in article, we con-
sider the possibility of applying the legal interest of the applicant, as
a premise for the right to appeal to the administrative court, as a proce-
dural filter and procedural criteria of differentiation of court proceedings
in administrative proceedings for the application of the reduced claim
review of proceedings without legal (substantive) interest plaintiff.

A systematic analysis of the provisions of the Code of Administra-
tive Procedure of Ukraine has allowed us to find out that the right to ju-
dicial protection exclusively associated with violation of the applicant’s
subjective rights in public law relations, that the plaintiff has the right to
appeal to an administrative court only in case if he/she considers that a
decision, act or omission of the defendant (the subject of authority) vio-
lated his/her rights, freedoms or interests in the field of public relations.
Thus, the basis for appealing to court with a claim is a subjective idea,
personal conviction of violating of rights or freedoms, but an obligatory
condition of implementation of such protection by the court is an objec-

Держава і право • Випуск 69154



спад щи ни у відповідності з За ко ном «Про куль тур ну спад щи ну»
2001 ро ку. 

Клю чові сло ва: ту рис тичні ре сур си, при родні ре сур си, уп рав ління
ту рис тич ни ми ре сур са ми, куль тур на спад щи на, охо ро на нав ко -
лишнь о го се ре до ви ща. 

Chan Thuj Van. Tourism resources of Vietnam and the legal

basis of their management

Based on the provisions of the Constitution of Vietnam (2013), the
Law «On Tourism» (2005) the issues of legal regulation of the tourism
resources usage are considered. The tourism resources consist of geog-
raphy, topography, population, events and cultural heritage. Particular
attention is paid to the protection of cultural heritage in accordance with
the Law «On cultural heritage» (2001).

Key words: tourism resources, natural resources, the management
of tourism resources, cultural heritage, protection of the environment.

По мне нию мно гих спе ци а лис тов в об лас ти ту риз ма, ус ло вия
раз ви тия ту риз ма вклю ча ют собствен но ту рис ти чес кие ре сур сы,
а так же дру гие ус ло вия, име ю щие не пос ре д ствен ное вли я ние на
раз ви тие ту риз ма. Ту рис ти чес кие ре сур сы — при род ные и гу ма ни -
тар ные фак то ры, ко то рые прив ле ка ют ту рис тов и мо гут быть ис поль -
зо ва ны для раз ви тия этой от рас ли. К дру гим ус ло ви ям раз ви тия
ту риз ма от но сит ся ма те ри аль но-тех ни чес кая сис те ма, ко то рая под раз -
де ля ет ся на об щую и ту рис ти чес кую ма те ри аль но-тех ни чес кую ба зу.

Ст. 13 За ко на Вь ет на ма «О ту риз ме»1 оп ре де ля ет, что ту рис ти чес -
кие ре сур сы вклю ча ют при род ные ре сур сы и гу ма ни тар ные ре сур сы,
ко то рые ис поль зу ют ся или еще не ис поль зу ют ся для ту рис ти чес ких
це лей. Сог лас но этой статье, при род ные ре сур сы вклю ча ют ге о ло -
гичес кие фак то ры, ге ог ра фи чес кое по ло же ние и рель еф, ге о мор фо ло-
ги чес кие фак то ры, кли мат, гид ро ло ги чес кие фак то ры, эко сис те мы,
ланд шаф ты, ко то рые мо гут ис поль зо вать ся для ту рис ти чес ких це -
лей. Гу ма ни тар ные ре сур сы вклю ча ют тра ди ции, на род ную ли те ра -
ту ру и на род ные ис ку с ства, ар хе о ло гию, ар хи тек ту ру, про из ве де ния
твор че ст ва, объ ек ты куль тур но го нас ле дия, ко то рые мо гут ис поль -
зо вать ся для ту рис ти чес ких це лей. 
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obviously illegal claims. In this case, legal (substantive) interest should
be criteria of differentiation of court proceedings in administrative pro-
ceedings through the extraction of such cases from the general procedure
for their consideration and subjecting them to the procedures for reduced
proceedings under the rules of art. 183-2 of CAP Ukraine.

Key words: administrative proceedings, applicant, legal interest, un-
reasonable demands, procedural filter, reduced proceedings.

УДК 338.48

Чан Тхуй Ван

ТУ РИС ТИ ЧЕС КИЕ РЕ СУР СЫ ВЬ ЕТ НА МА 

И ПРА ВО ВЫЕ ОС НО ВЫ УП РАВ ЛЕ НИЯ ИМИ

Ис хо дя из по ло же ний Конс ти ту ции 2013 го да, За ко на «О ту -
риз ме» 2005 го да рас смот ре ны воп ро сы пра во во го ре гу ли ро ва ния
ис поль зо ва ния ту рис ти чес ких ре сур сов Вь ет на ма, сос то я щих из ге -
ог ра фи чес ко го по ло же ния, рель е фа, на се ле ния, со бы тий и куль тур -
но го нас ле дия. Осо бое вни ма ние уде ле но воп ро сам ох ра ны куль тур но го
нас ле дия в со от ве т ствии с За ко ном «О куль тур ном нас ле дии»
2001 го да. 

Клю че вые сло ва: ту рис ти чес кие ре сур сы, при род ные ре сур сы,
уп рав ле ние ту рис ти чес ки ми ре сур са ми, куль тур ное нас ле дие, ох ра -
на ок ру жа ю щей сре ды. 

Чан Тхуй Ван. Ту рис тичні ре сур си В’єтна му та пра вові за -

са ди уп равління ни ми 

Ви хо дя чи з по ло жень Конс ти туції 2013 ро ку, За ко ну «Про ту -
ризм» 2005 ро ку, розг ля ну то пи тан ня пра во во го ре гу лю ван ня ви ко -
рис тан ня ту рис тич них ре сурсів В’єтна му, які скла да ють ся з ге о г ра-
фічно го роз та шу ван ня, рельєфу, на се лен ня, подій та куль тур ної
спад щи ни. Особ ли ва ува га приділе на пи тан ням охо ро ни куль тур ної
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7039 (88,37%) тра ди ци он ных празд ни ков; 
544 (6,83%) ре ли ги оз ных празд ни ков; 
332 (4,27%) ре во лю ци он но-ис то ри чес ких дат; 
10 (0,1%) иност ран ных празд ни ков;
40 (0,43%) дру гих со бы тий.
По пу ляр ным сре ди ту рис тов яв ля ет ся но во год ний празд ник по

лун но му ка лен да рю. С этим празд ни ком свя за но мно го ста рин ных
обы ча ев. 

Куль тур ные, спор тив ные со бы тия, раз лич ные выс тав ки, кра соч -
ные яр мар ки и фес ти ва ли так же прив ле ка ют мно го ту рис тов. Из сов -
ре мен ных празд неств осо бо по пу ляр ны фес ти валь цве тов в го ро де
Да лат, фес ти валь ка фе Бу он Мэ Тху ат, фес ти валь са лю тов в го ро де
Да нанг. В пос лед ние го ды во Вь ет на ме про ис хо дит мно го ре ги о -
наль ных меж ду на род ных со бы тий: Меж ду на род ный кон курс кра -
со ты в 2008 го ду (Miss Universe), Юго-вос точ ные ази а тс кие иг ры 22
(SEA Games 22 — Southeast Asian Games 22) в 2003 го ду, Фут боль -
ный ку бок стран Юго-Вос точ ной Азии (AFF Cup — ASEAN Football
Federation) в 1998, 2004, 2010, 2014 го дах и т. д.

Куль тур ное нас ле дие. Сог лас но ста тис ти ке Ми нис те р ства куль -
ту ры, спор та и ту риз ма Вь ет на ма в стра не нас чи ты ва ет ся 7300 объ -
ек тов куль тур но го нас ле дия: па го ды, хра мы, двор цы, ко ро ле вс кие
усы паль ни цы, об щин ные до ма, ста рин ные де рев ни, ре во лю ци он -
ные па мят ни ки и дру гие объ ек ты, име ю щие ми ро вое, го су да р ствен -
ное и мест ное зна че ние. Сре ди 7300 объ ек тов куль тур но го нас ле дия
4 тыс. име ют го су да р ствен ное зна че ние.

Из объ ек тов го су да р ствен но го куль тур но го нас ле дия 14 объ ек -
тов приз на ны ЮНЕС КО объ ек та ми ми ро во го куль тур но го нас ле дия.
К ним от но сят ся объ ек ты ма те ри аль но го и не ма те ри аль но го нас ле -
дия. Это объ ек ты ма те ри аль но го нас ле дия: ар хи тек тур ный ан самбль
древ них ко ро ле вс ких двор цов Хюэ (1993), баш ни Ми шон (1999),
древ ние улоч ки Хойан (1999) и Им пе ра то рс кая Ци та дель Тханг лонг
(2010), Ци та дель ди нас тии Хо (2011)2.

Объ ек ты не ма те ри аль но го нас ле дия яв ля ют ся: вь ет на мс кая
прид вор ная му зы ка «ня няк» (2003, 2008), прост ра н ство куль ту ры
гон гов (2005, 2008) — иг ра на гон гах (му зы каль ных инстру мен тах
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Сог лас но ст. 13 За ко на «О ту риз ме», пе ре чис лен ные в ней ту рис -
ти чес кие ре сур сы мо гут быть прив ле чен ны ми или еще не прив ле чен-
ны ми для ту рис ти чес ких це лей. Не ко то рые ре сур сы, пе ре чис лен ные
в этой статье, по ка не ис поль зу ют ся или край не ред ко ис поль зу ют -
ся для ту рис ти чес ких це лей, та кие как ге о ло ги чес кие фак то ры, ге -
о мор фо ло ги чес кие фак то ры, ар хе о ло гия. 

Вь ет нам име ет бла гоп ри ят ные ус ло вия для раз ви тия ту риз ма.
Ту рис ти чес кие ре сур сы, вклю чая при род ные и гу ма ни тар ные ре сур -
сы, ог ром ны. На и бо лее яр ки ми из ту рис ти чес ких ре сур сов Вь ет на ма
яв ля ют ся ге ог ра фи чес кое по ло же ние, рель еф, на се ле ние и на род -
нос ти, со бы тия, куль тур ное нас ле дие. 

Ге ог ра фи чес кое по ло же ние, рель еф. Вь ет нам рас по ло жен на по -
лу о ст ро ве Ин до ки тай, в цент ре Юго-Вос точ ной Азии, име ет удоб -
ное по ло же ние для свя зи раз ных ти хо оке а нс ких райо нов Азии
с дру ги ми час тя ми ми ра, за ни ма ет бо лее 300 тыс. квад рат ных ки ло -
мет ров. 3/4 тер ри то рии стра ны за ни ма ют пла то, хол мы и го ры. На
тер ри то рии рас по ло же ны раз ные сис те мы рек, вок руг ко то рых об -
ра зу ют ся ши ро кие рав ни ны. Раз но об ра зие рель е фа соз да ёт осо бую
ту рис ти чес кую прив ле ка тель ность.

На се ле ние и на род нос ти. Чис лен ность на се ле ния Вь ет на ма сос -
тав ля ет при мер но 90 млн. че ло век, по это му по ка за те лю стра на за -
ни ма ет 13-е мес то в ми ре. Во Вь ет на ме расп ро ст ра не ны буд дизм
(9,3%) и хрис ти а н ство (ка то ли ки 6,7%, про тес тан ты 0,1%). От дель -
ные груп пы на се ле ния ис по ве ду ют ис лам (0,1%) и ин ду изм.

На тер ри то рии Вь ет на ма жи вут 54 на род нос ти с раз ны ми тра -
ди ци я ми и обы ча я ми. На род ность кинь — са мая мно го чис лен ная
на род ность, она сос тав ля ет 84% на се ле ния. Каж дая на род ность име ет
свой язык, ори ги наль ные чер ты куль ту ры. Раз но об ра зие на род нос тей
и куль тур яв ля ют ся бес ко неч но цен ной куль тур ной сок ро вищ ни цей.

Со бы тия. Боль шое ко ли че ст во на род нос тей в со во куп нос ти да -
рит Вь ет на му ог ром ное ко ли че ст во об ря дов, празд ни ков. Это слу жит
цен ным фак то ром для раз ви тия ту риз ма. Эти со бы тия не мень ше чем
объ ек ты куль тур но-ис то ри чес ко го нас ле дия при тя ги ва ют ту рис тов.

По дан ным ста тис ти ки за 2008 год, во Вь ет на ме нас чи ты ва ет ся
7965 раз лич ных со бы тий, в част нос ти: 

Держава і право • Випуск 69158



2. Го су да р ство по ощ ря ет все ви ды де я тель нос ти, осу ще с твля е -
мые с целью ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды, раз ви тия, ис поль зо ва ния
но вых ви дов энер гии, в том чис ле и во зоб нов ля е мой.

3. Ор га ни за ции, ли ца, заг ряз ня ю щие ок ру жа ю щую сре ду, ухуд -
ша ю щие ок ру жа ю щую сре ду, умень ша ю щие би о ло ги чес кое раз но -
об ра зие, долж ны нес ти стро гую от ве т ствен ность и обя за ны
вос ста но вить, воз мес тить ущерб» (ст. 63 Конс ти ту ции)6. 

Эти по ло же ния отоб ра жа ют серь ез ный под ход ру ко во д ства Вь -
ет на ма к проб ле мам за щи ты и ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов. 

За кон Вь ет на ма «О ту риз ме» во вто рой гла ве «Ту рис ти чес кие
ре сур сы» оп ре де ля ет ви ды ту рис ти чес ких ре сур сов, пра ви ла их за -
щи ты, раз ви тия и пре дус мат ри ва ет от ве т ствен ность го су да р ствен ных
ор га нов, раз лич ных ор га ни за ций, предп ри ни ма те лей, фи зи чес ких
лиц и ту рис тов за уп рав ле ние, за щи ту, раз ви тие ту рис ти чес ких ре -
сур сов (ст. 13–16).

В со от ве т ствии со ст. 14 За ко на «О ту риз ме», цент раль ный
орган го су да р ствен но го уп рав ле ния, от ве ча ю щий за ту ризм, осу -
ще с твля ет ис сле до ва ние, оцен ку ту рис ти чес ких ре сур сов для соз -
да ния пла нов раз ви тия ту риз ма и оп ре де ле ния, об на ро до ва ния
ту рис ти чес ких райо нов, ту рис ти чес ких пунк тов, ту рис ти чес ких
го ро дов, ко то рые сог ла со вы ва ют ся с об ла ст ны ми на род ны ми ко -
ми те та ми.

За кон «О ту риз ме» ус та нав ли ва ет прин ци пы за щи ты, раз ви тия
ту рис ти чес ких ре сур сов. Ту рис ти чес кие ре сур сы долж ны ох ра нять -
ся, раз ви вать ся, ра ци о наль но ис поль зо вать ся с целью ус той чи во го
раз ви тия ту риз ма. Толь ко го су да р ство уп рав ля ет ту рис ти чес ки ми
ре сур са ми во всей стра не, раз ра ба ты ва ет по ли ти ку и про во дит ме -
роп ри я тия по их ох ра не (ст. 15). 

Ст. 16 это го за ко на оп ре де ля ет обя зан нос ти го су да р ствен ных
ор га нов, ор га ни за ций и лиц по уп рав ле нию, за щи те, раз ви тию ту -
рис ти чес ких ре сур сов. Цент раль ный ор ган уп рав ле ния ту риз мом,
ми нис те р ства, ор га ны со ста ту сом ми нис те р ства, на род ные ко ми те ты,
от ве т ствен ные за уп рав ле ние ту рис ти чес ки ми ре сур са ми, вза и мо -
дей ству ют в де я тель нос ти по за щи те, ра ци о наль но му ис поль зо ва -
нию, раз ви тию ту рис ти чес ких ре сур сов. 
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ма лых на род нос тей в гор ных райо нах Та ин гу ен), на род ное пе ние
«ку ан хо» (на два го ло са) про вин ции Бак нинь, пе ние «ка чу» — тра -
ди ци он ное вь ет на мс кое пе ние (2009), фес ти валь Зён га в хра мах Фы -
донг и Шок (2010), де ре вян ные кли ше ди нас тии Нгу ен (2009), Храм
ли те ра ту ры Ван Мь еу, пос вя щен ный Кон фу цию (2010), пе ние со ан
(2011)3, ме ло дии «ви» и «зам» Нге а на (2014)4.

Ту рис ти чес кая ма те ри аль но-ба зис ная сис те ма, вклю ча ет сред -
ства раз ме ще ния, рес то ра ны, ба ры; раз ви ва ет ся быст ры ми тем па ми
ко ли че ст вен но и ка че ст вен но, в ос нов ном от ве ча ет пот реб нос тям
сов ре мен но го ту риз ма.

Об щая ма те ри аль но-ба зис ная сис те ма стре ми тель но раз ви ва ет ся.
Те ле ком му ни ка ци он ная сис те ма Вь ет на ма дос тиг ла не о бы чай но го
уров ня раз ви тия. В пос лед нее вре мя осо бен но со вер ше н ству ет ся
ави а ци он ный и су хо пут ный транс порт. Уве ли чи ва ет ся ко ли че ст во
пу тей, рей сов и аэ ро пор тов. 

Раз но об ра зие рель е фа и кли ма та, раз но об ра зие на род нос тей и
куль тур, 7965 раз лич ных со бы тий в год, 7300 объ ек тов ис то ри ко-
куль тур но го нас ле дия Вь ет на ма сос тав ля ют ог ром ную сок ро вищ -
ни цу, соз да ют стра не осо бую ту рис ти чес кую прив ле ка тель ность. 

Од на ко име ет мес то не га тив ное воз дей ствие на при род ную сре ду
со сто ро ны сов ре мен ной ту рис ти чес кой инф ра ст рук ту ры. «Нес мот ря
на про во зг ла ше ние при о ри тет нос ти ох ра ны при ро ды в за ко но да -
тель стве и нор ма тив ных до ку мен тах раз ных стран, в этой сфе ре до ми -
ниру ет эко но ми чес кий и фи нан со вый ин те рес» — де ла ет пра виль ный
вы вод о сов ре мен ной ту рис ти чес кой де я тель нос ти М.М. Ки се лев5. 

Для ус той чи во го раз ви тия ту риз ма и эко но ми ки го су да р ство
долж но ре а ли зо вать взве шен ную эко ло ги чес кую по ли ти ку и со вер -
ше н ство вать за ко но да тель ную ба зу, ре гу ли ру ю щую ох ра ну при род ных
ре сур сов. Конс ти ту ция Вь ет на ма 2013 го да со дер жит по ло же ния об
ох ра не ок ру жа ю щей сре ды. 

«1. Го су да р ство осу ще с твля ет по ли ти ку ох ра ны ок ру жа ю щей
сре ды; уп рав ле ния, эф фек тив но го, ус той чи во го ис поль зо ва ния ис -
точ ни ков при род ных ре сур сов; ох ра ны при ро ды, би о ло ги чес ко го
раз но об ра зия; ак тив но го пре до тв ра ще ния сти хий ных бедствий, про -
ти во дей ствия из ме не нию кли ма та. 
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Го су да р ство осу ще с твля ет уп рав ле ние куль тур ным нас ле ди ем,
на хо дя щим ся в го су да р ствен ной собствен нос ти, приз на ёт и за щи -
ща ет дру гие фор мы собствен нос ти на раз лич ные ви ды куль тур но го
нас ле дия в со от ве т ствии с за ко но да тель ством. Собствен ни ки обя за -
ны ох ра нять то, что от не се но к куль тур но му нас ле дию. 

За кон ус та нав ли ва ет по ря док ре ги ст ра ции, клас си фи ка ции куль-
тур но го нас ле дия, ре гу ли ру ет проб ле мы фи нан си ро ва ния их ох ра ны.
За ко ном оп ре де ле ны зап ре щен ные действия в сфе ре куль тур но го
нас ле дия. 

За на ру ше ния за ко но да тель ства об уп рав ле нии при род ны ми ре -
сур са ми, объ ек та ми куль тур но го нас ле дия, ор га ни за ции, ли ца не сут
ад ми ни ст ра тив ную или уго лов ную от ве т ствен ность в со от ве т ствии
с за ко но да тель ством. Пра ви тель ство Вь ет на ма из да ва ло раз лич ные
пос та нов ле ния, в ко то рых оп ре де ле но мно же ст во ад ми ни ст ра тив -
ных пра во на ру ше ний в этой об лас ти. Бла го да ря уси ли ям ор га нов
го су да р ствен но го уп рав ле ния и все го об ще ст ва наб лю да ет ся тен -
ден ция умень ше ния пра во на ру ше ний в этой об лас ти. 

1. Law on Tourism № 44/2005/QH11 of June 14, 2005 / [Елект рон -
ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу : http://kenfoxlaw.com/resources/legal-
documents/laws-and-codes/12576-luat-sp-9855.html 2. Chuyêntrang Di
sản Thế Giới / [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу : http://disan -
thegioi.info/Articles.aspx?rnd=8&sitepageid=276&Country=1&page=
3. Пе ние со ан — Объ ект не ма те ри аль но го куль тур но го нас ле дия, нуж -
да ет ся в сроч ной ох ра не (Hát Xoan – Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo
vệ khẩn cấp) / [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу : http://van-
hoa.gov.vn/articledetail.aspx?articleid=19788&sitepageid=564#sthash.a
L998dqg.dpbs. 4. Ме ло дии «ви» и «зам» Нге а на приз на ют ся ЮНЕС -
КО нас ле ди ем ((Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận
là Di sản) [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу : http://vtv.vn/van-
hoa-giai-tri/dan-ca-vi-giam-nghe-tinh-duoc-unesco-cong-nhan-la-di-san-
20141128061655322.htm. 5. Ту риз мо логiя: кон цеп ту альнi за са ди те орiї
туриз му : мо ног рафiя / Па зе нок В.С., Фе  дор чен ко В.К. — K. : Aка де -
мiя, 2013. — С. 102. 6. The constitution of the Socialist Republic of Viet
Nam adopted on November 28, 2013, by the XIIIth National Assembly /
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Го су да р ствен ные ор га ны, ор га ни за ции и ли ца, яв ля ю щи е ся собст -
вен ни ка ми ту рис ти чес ких ре сур сов, уп рав ля ю щие ту рис ти чес ки ми
ре сур са ми долж ны ох ра нять, вкла ды вать сред ства для ох ра ны, раз -
ви тия ту рис ти чес ких ре сур сов, соз да вать ус ло вия для их по се ще -
ния, ис поль зо ва ния ту рис та ми в со от ве т ствии с за ко но да тель ством.

Ту рис ты, ор га ни за ции и ли ца, за ни ма ю щи е ся ту рис ти чес ким
предп ри ни ма тель ством, долж ны ох ра нять ту рис ти чес кие ре сур сы.

Ор га ни за ции и ли ца, яв ля ю щи е ся собствен ни ка ми ту рис ти чес -
ких ре сур сов и уп рав ля ю щие ту рис ти чес ки ми ре сур са ми, долж ны
вза и мо дей ство вать с го су да р ствен ны ми ор га на ми по ту риз му в де -
я тель нос ти по ис поль зо ва нию ту рис ти чес ких ре сур сов для дру гих
эко но ми чес ких це лей и их ох ра не. 

Но вая Конс ти ту ция не со дер жит по ло же ния об ох ра не куль тур -
но го нас ле дия. Конс ти ту ция 1992 го да со дер жа ла ст. 34, сог лас но
ко то рой «Го су да р ство и об ще ст во сох ра ня ют и раз ви ва ют на ци о -
наль ное куль тур ное нас ле дие, за бо тят ся о ра бо те в об лас ти ох ра ны
па мят ни ков, му зей но го де ла, рес тав ра ции, за щи те и ум но же нии
поль зы ре во лю ци он ных, ис то ри чес ких па мят ни ков, куль тур но го
нас ле дия, со ору же ний, име ю щих ху до же ст вен ную цен ность, дос -
топ ри ме ча тель нос тей. Стро го зап ре ща ют ся действия, на но ся щие
ущерб ре во лю ци он ным и ис то ри чес ким па мят ни кам, со ору же ни ям,
име ю щим ху до же ст вен ную цен ность, иным дос топ ри ме ча тель нос -
тям»7. Пос ле при ня тия Конс ти ту ции 1992 го да, вь ет на мс кое об ще -
ст во дос тиг ло хо ро ших ре зуль та тов в де я тель нос ти по ох ра не
куль тур но го нас ле дия. Мно гие объ ек ты куль тур но го нас ле дия бы -
ли вос ста нов ле ны за пос лед ние два де ся ти ле тия. 

За кон Вь ет на ма «О куль тур ном нас ле дии» был при нят в 2001 го ду
и из ме нен в 2009 го ду. Этот За кон конк ре ти зи ру ет по ло же ния Конс ти -
туции 1992 го да о куль тур ном нас ле дии. Куль тур ное нас ле дие, ко то рое
предс тав ля ет со бой ма те ри аль ные и ду хов ные про дук ты, пе ре дан ные
от по ко ле ния к по ко ле нию, име ю щие ис то ри чес кую, куль тур ную,
на уч ную цен ность, де лит ся на ма те ри аль ное и не ма те ри аль ное. 

За кон ре гу ли ру ет де я тель ность по ох ра не куль тур но го нас ле -
дия, оп ре де ля ет пра ва, обя зан нос ти ор га ни за ций и фи зи чес ких лиц
по ох ра не куль тур но го нас ле дия. 
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The state manages the state-owned cultural heritage, recognizes and
protects other forms of property in the different types of cultural heritage
in accordance with the law. Owners are obliged to protect the objects,
classified as cultural heritage. 

Key words: tourism resources, natural resources, the management
of tourism resources, cultural heritage, protection of the environment.

УДК 342.9

А. С. БЕВ ЗА

ПРА ВО ВЕ РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ ІНФОР МАЦІЇ 

У СФЕРІ ДЕР ЖАВ НО ГО РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ 

РИН КУ ЦІННИХ ПА ПЕРІВ УК РАЇНИ 

Розк ри ва ють ся ак ту альні проб ле ми пра во во го ре гу лю ван ня
інфор мації у сфері дер жав но го ре гу лю ван ня рин ку цінних па перів
Ук раїни. Досліджу ють ся по нят тя інфор маційно-пра во вої нор ми,
пи тан ня кла сифікації інфор маційно-пра во вих норм, а та кож дже ре -
ла інфор маційно го пра ва, що ре гу лю ють інфор маційні відно си ни на
рин ку цінних па перів Ук раїни. Ав то ром вно сять ся конк ретні про -
по зиції та шля хи удос ко на лен ня інфор маційно го за ко но да в ства. 

Клю чові сло ва: інфор мація, інфор маційні відно си ни; інфор ма -
ційно-пра во ва нор ма; інфор маційне пра во; інфор маційне за ко но да -
в ство; дже ре ла інфор маційно го пра ва.

Бев за А. С. Пра во вое ре гу ли ро ва ние ин фор ма ции в сфе ре го -

су да р ствен но го ре гу ли ро ва ния рин ка цен ных бу маг Ук ра и ны

Раск ры ва ют ся ак ту аль ные проб ле мы пра во во го ре гу ли ро ва ния
ин фор ма ции в сфе ре го су да р ствен но го ре гу ли ро ва ния рын ка цен -
ных бу маг Ук ра и ны. Ис сле ду ют ся по ня тие ин фор ма ци он но-пра во -
вой нор мы, воп рос клас си фи ка ции ин фор ма ци он но-пра во вых норм,
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[Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу : http://vietnamnews.vn/poli-
tics-laws/250222/the-constitution-of-the-socialist-republic-of-viet-
nam.html. 7. Конс ти ту ция Со ци а лис ти чес кой Рес пуб ли ки Вь ет нам,
при ня та На ци о наль ным Соб ра ни ем СРВ 15 ап ре ля 1992 г. / [Елект -
рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу : http://worldconstitutions.ru/?p=26.

Chan Thuj Van. Tourism resources of Vietnam and the legal

basis of their management

Art. 13 the Vietnamese Law «On Tourism» (2005) divides the
tourism resources on natural and human resources that are used or have
not used for tourist purposes. According to this article, natural resources
include geological factors, geographical location and relief, geomorpho-
logical factors, climate, hydrological factors, ecosystems, landscapes,
which can be used for tourist purposes. Human resources include the tra-
ditions, folk literature and folk art, archeology, architecture, art works,
cultural heritage, which can be used for tourist purposes.

The state should implement a balanced environmental policy and to
improve the legislative framework, which regulates the protection of nat-
ural resources, for the sustainable development of tourism and economy.
Vietnam’s 2013 Constitution contains provisions on the protection of the
environment, which shows that the country’s leadership has a strong
commitment to the protection of natural resources.

The second chapter of the Law «On Tourism» determines the types
of tourism resources, the rules for their protection, development and pro-
vides a liability of public authorities, institutions, businessmen, individ-
uals and tourists for the management, protection, and development of
tourism resources (art. 13–16).

The Vietnamese Law «On cultural heritage» was adopted in 2001 and
amended in 2009. The Act specifies the provisions of the Constitution
(1992) on the cultural heritage. Cultural heritage, which is a material and
spiritual products, that are transferred from generation to generation, have
historical, cultural, scientific value, divided into tangible and intangible.

The law regulates the protection of cultural heritage, defines the
rights, responsibilities of organizations and individuals on the protection
of cultural heritage.
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Різні ас пек ти інфор маційно го пра ва по ру шу ва ли у своїх пра цях
вчені: І.В. Арісто ва, О.А. Ба ра нов, І.Л. Ба чи ло, К.І. Бєля ков, В.М. Бриж -
ко, Ю.П. Бу ри ло, В.Д. Гав ловсь кий, О.А. Го ро дов, М.В. Гу ца люк,
Р.А. Ка люж ний, В.А. Ко пи лов, Т.А. Кос тець ка, О.В. Ко ха новсь ка,
А.М. Но виць кий, А.І. Ма ру щак, О.Г. Мар це нюк, Б.А. Кор мич,
М.М. Рас со лов, А.А. Те деєв, В.Г. Ха ха новсь кий, В.С. Цим ба люк,
М.Я. Швець та ін. 

В су часній юри дичній на уці за ли шаєть ся дис кусійним пи тан ня
нор ма тив но-пра во во го ре гу лю ван ня та сис те ма ти зації інфор ма цій -
но го за ко но да в ства. Знач ною мірою та ка не виз на ченість не га тив но
впли ває на пра вовідно си ни в інфор маційній сфері дер жав но го ре -
гу лю ван ня рин ку цінних па перів. Пріори те том є вив чен ня су час них
ду мок вче них і роз роб ка про по зицій що до уніфікації та уз годже -
ності національ но го за ко но да в ства з євро пейсь ки ми стан дар та ми.

Інфор мація відіграє клю чо ву роль для прий нят тя уп равлінсь ких
рішень на фон до во му рин ку. У зв’яз ку з цим од ним із най важ ли -
віших зав дань дер жа ви є пра во ве ре гу лю ван ня суспіль них відно син
в інфор маційно му се ре до вищі, що пе ред ба чає ро бо ту над удос ко на -
лен ням чин но го за ко но да в ства, роз роб кою но вих нор ма тив но-пра -
во вих актів у сфері ре гу лю ван ня інфор маційних відно син, що
скла ли ся на рин ку цінних па перів. 

Вра хо ву ю чи те, що інфор мація це будь-які відо мості та/або дані,
які мо жуть бу ти збе ре жені на ма теріаль них носіях або відоб ра жені
в елект рон но му виг ляді1, логічним бу де вис но вок, що во на відіграє
од ну з го лов них ро лей в сис темі функціону ван ня та діяль ності рин ку
цінних па перів, за без пе чує взаємодію всіх йо го еле ментів. Комп ле кс-
не на ла год жен ня ме ханізму обміном інфор мацією є за по ру кою на леж -
но го функціону ван ня та роз вит ку рин ку цінних па перів в Ук раїні.

Слід за у ва жи ти, що інфор маційні пра вовідно си ни, це спе ци фіч ні
пра вовідно си ни, які ма ють ряд спеціаль них оз нак, в зв’яз ку з чим, бу -
де доціль ним да ти ок ре ме виз на чен ня інфор маційно-пра во вої нор ми.

Тра диційно нор му пра ва виз на ча ють, як вста нов ле не або санк -
ціоно ва не дер жа вою, за галь но обов’яз ко ве, фор маль но-виз на че не
пра ви ло по ведінки, яке ре гу лює суспільні відно си ни шля хом за кріп -
лен ня прав і обов’язків їх учас ників, ре алізація яко го за без пе чуєть ся
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а так же ис точ ни ки ин фор ма ци он но го пра ва ко то рые ре гу ли ру ют
ин фор ма ци он ные от но ше ния на рын ке цен ных бу маг Ук ра и ны. Ав -
то ром вно сят ся конк рет ные пред ло же ния и пу ти со вер ше н ство -
ва ния ин фор ма ци он но го за ко но да тель ства.

Клю че вые сло ва: ин фор ма ция, ин фор ма ци он ные от но ше ния;
ин фор ма ци он но-пра во вая нор ма; ин фор ма ци он ное пра во; ин фор ма -
ци он ное за ко но да тель ство; ис точ ни ки ин фор ма ци он но го пра ва.

Bevza Andriy. Legal regulation of information in the sphere of

state regulation of securities market of Ukraine

In the article shows actual problems of legal regulation of information
in the field of state regulation of securities market of Ukraine. Researched
the concept of information and legal norms, the classification of information
and legal norms, as well as sources of information law governing informa-
tion relations in the securities market of Ukraine. The author has made
specific suggestions and ways of improvement of information legislation.

Key words: information, information relations; information and
legal provision; information law; information legislation; sources of in-
formation law.

В про цесі роз вит ку та ста нов лен ня рин ку цінних па перів дер -
жа ва відіграє од ну із най важ ливіших ро лей у сфері ре гу лю ван ня
відно син обігу інфор мації. На леж не функціону ван ня рин ку цінних
па перів є однією з пріори тет них скла до вих еко номічно го роз вит ку
країни, вис ту пає дже ре лом дохідної час ти ни дер жав но го бюд же ту
Ук раїни. Відкритість і про зорість рин ку цінних па перів — ос новні
чин ни ки підви щен ня йо го інвес тиційної при ваб ли вості. 

Інфор маційна сис те ма рин ку цінних па перів Ук раїни ство рю ва -
ла ся уп ро довж ос танніх 10 років Не за леж ності і на разі три ває про -
цес її по даль шо го вдос ко на лен ня, а відповідно ви ни кає не обхідність
на леж но го пра во во го ре гу лю ван ня інфор мації у сфері дер жав но го
ре гу лю ван ня рин ку цінних па перів в Ук раїни, що в свою чер гу на дасть
мож ливість сфор му ва ти ос новні пріори тетні нап ря ми роз вит ку ін фор -
маційно го за ко но да в ства, ме то до логічну ба зу для по даль шо го вдос -
ко на лен ня нор ма тив но-пра во вих актів і прак ти ки йо го зас то су ван ня.
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як пер вин ний, ок ре мо взя тий най мен ший струк тур ний еле мент
інфор маційно го пра ва, за галь но обов’яз ко ве, фор маль но виз на че не
пра ви ло по ведінки (вста нов ле не дер жа вою), що вре гуль о вує пра -
вовідно си ни що до ство рен ня, зби ран ня, одер жан ня, зберіган ня, ви -
ко рис тан ня, по ши рен ня, охо ро ни, за хис ту інфор мації, які скла ли ся
між суб’єкта ми інвес тиційної діяль ності з при во ду ви пус ку й обігу
цінних па перів, на дає їм суб’єктивні юри дичні пра ва та пок ла дає на
них суб’єктивні юри дичні обов’яз ки, за без пе чу ють ся спе цифічни -
ми за хо да ми дер жав но го при му су. 

Розг ля да ю чи пи тан ня кла сифікації інфор маційно-пра во вих
норм, заз на чи мо, що В.А. Ко пи лов кла сифікує інфор маційні нор ми за
дією за ко ну: «вер ти каль на» струк ту ра інфор маційно го за ко но да в ства,
як і всь о го за ко но да в ства ук раїнсь кої дер жа ви, бу дуєть ся ви хо дя чи
з прин ци пу вер хо ве н ства за ко ну: нор ми ви що го за ієрархією ак та
ма ють ви щу юри дич ну си лу, як пра ви ло, є виз на чаль ним для відпо -
від них норм усіх ниж чих актів та «го ри зон таль на» струк ту ра інфор -
маційно го за ко но да в ства вклю чає до сво го скла ду не ли ше нор ми,
що вхо дять в блок спеціаль них актів по інсти ту тах інфор ма цій но го
пра ва, а й нор ми інших га лу зей за ко но да в ства Ук раїни. Аналіз за ру -
біжно го досвіду, про ве дені в Ук раїні досліджен ня в ць о му нап рямі
підтве рд жу ють, що інфор маційне за ко но да в ство є комп ле кс ною га луз -
зю, що вклю чає як де які га лузі за ко но да в ства і ціло му і спеціальні
нор ма тивні ак ти, повністю прис вя чені проб ле мам інфор мації, так і ок-
ремі інфор маційно-пра вові нор ми в ак тах інших га лу зей за ко но да в ства. 

Роз ши ре на струк ту ра інфор маційно го за ко но да в ства відоб ра -
жає як йо го ре аль ний дос та ток, так і мірку ван ня що до роз вит ку за -
ко но да в ства у нап рямі пос ту по во го пе ре хо ду до ак та, що ко дифікує,
в інфор маційній сфері — прий нят тя ко дек су про інфор мацію. 

Крім то го, В.А. Ко пи лов, кла сифіку ю чи нор ми інфор маційно го за -
ко но да в ства, виз на чає нас туп ну струк ту ру: інфор маційно-пра вові нор -
ми міжна род них актів; інфор маційно-пра вові нор ми Конс ти туції Ук -
раїни; нор ма тив но-пра вові ак ти га лузі інфор маційно го за ко но да в ства;
інфор маційно-пра вові нор ми у складі інших га лу зей за ко но да в ства6.

Існує інший підхід до кла сифікації інфор маційних норм, суть
яко го по ля гає в здійсненні кла сифікації за ок ре ми ми ви да ми об’єктів
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та/або охо ро няєть ся дер жа вою, зок ре ма із зас то су ван ням за ходів
дер жав но го при му су2. Ос нов ни ми оз на ка ми пра во вої нор ми є те, що
во на вста нов люєть ся та за без пе чуєть ся дер жав ною, є за галь но -
обов’яз ко вою та фор маль но виз на че ною, ре гу лює суспільні відно -
си ни і по ши рює дію на пев не ко ло осіб (суб’єктів), фор муєть ся
у виг ляді прав та обов’язків, має чітку внутрішню струк ту ру.

В своїй праці Л.П. Ко ва лен ко на пов нює по нят тя інфор маційно-
пра во вої нор ми нас туп ним змістом: це за галь но обов’яз кові, фор маль -
но виз на чені пра ви ла по ведінки (що вста нов лю ють ся дер жа вою),
які на да ють суб’єктам (учас ни кам) інфор маційних відно син, що вхо -
дять до пред ме ту інфор маційно го пра ва; суб’єктивні інфор маційні
пра ва і пок ла да ють на них інфор маційні обов’яз ки і за без пе чу ють -
ся спе цифічни ми за хо да ми дер жав но го при му су3.

В свою чер гу, І. В. Па но ва заз на чає, що інфор маційно-пра во ва
нор ма — пер вин ний, ок ре мо взя тий най мен ший струк тур ний еле -
мент інфор маційно го пра ва, пра ви ло по ведінки, що виз на не і охо -
ро няєть ся дер жа вою. Інфор маційно-пра во ва нор ма без по се редньо
нор мує, на дає юри дич но го зна чен ня суспіль ним відно си нам в ін -
фор маційній сфері і зна хо дить свій зовнішній ви раз у пра во во му
при писі. І наскіль ки за ко но да вець зумів відтво ри ти в нь о му зміст
відповідних суспіль них відно син, їх сто ро ни, настіль ки цей при пис
бу де життєздат ним у ре гу лю ванні цих відно син. Зав дя ки своєму
універ саль но му зна чен ню інфор маційно-пра во ва нор ма по ши рює
свої влас ти вості й на інші еле мен ти сис те ми пра ва. Впо ряд ку ван ня,
уз год женість, взаємо пов’язаність і ди фе ренціюван ня комбінацій
інфор маційно-пра во вих норм обу мов лені, з од но го бо ку, струк ту -
рою суспіль них відно син в інфор маційній сфері, а з дру го го —
націленістю за ко но дав ця на їхнє пра во ве опо се ред ку ван ня4. 

На дум ку В.М. Бриж ка «ре гу лю ван ня інфор маційних відно син
здійснюєть ся за до по мо гою вста нов лен ня пев них інфор маційно-пра -
во вих норм, тоб то шля хом вста нов лен ня пра вил по ведінки суб’єктів
інфор маційних відно син на базі по ло жень інфор маційно го пра ва»5.

Ви хо дя чи із ви ще вик ла де но го, слід заз на чи ти, що важ ли вим,
для здійснен ня да но го досліджен ня є виз на чен ня інфор маційно-пра -
во вої нор ми в сфері дер жав но го ре гу лю ван ня рин ку цінних па перів
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рин ку цінних па перів, мо же мо підтри ма ти дум ку Н.М. Пар хо мен ко,
яка вва жає, що дже ре ла, які ут во рю ють сис те му, роз та шо ву ють ся
в по ряд ку послідов но го убу ван ня юри дич ної си ли. Та кож во на заз на-
чає, що внутрішня струк ту ра сис те ми нор ма тив но-пра во вих актів має
виг ляд ор ганічної сис те ми за конів і підза кон них нор ма тив но-пра во -
вих актів, між яки ми існу ють ус та лені су бор ди наційні зв’яз ки10.

Та ким чи ном, невід’ємним ат ри бу том сис те ми нор ма тив но-пра -
во вих актів, що ре гу лю ють пи тан ня інфор маційних відно син у сфері
дер жав но го ре гу лю ван ня є ієрархічність, яка має нас тупні скла дові,
зок ре ма, ос но вою нор ма тив но-пра во вої рег ла мен тації пи тан ня інфор -
маційних відно син у сфері дер жав но го ре гу лю ван ня рин ку цінних
па перів є Конс ти туція Ук раїни. Так, конс ти туційне по ло жен ня, яке
виз на чає однією із най важ ливіших функцій дер жа ви — за без пе чен -
ня інфор маційної без пе ки містить ся у статті 17 Конс ти туції Ук раїни.

Ос новні інфор маційні по ло жен ня та нор ми виз на чені Конс ти -
туцією Ук раїни, в по даль шо му, більш де таль но і конк рет но виз на -
ча ють ся в Цивіль но му ко дексі Ук раїни, Гос по дарсь ко му ко дексі
Ук раїни, За ко нах Ук раїни «Про інфор мацію», «Про Ос новні за са ди
роз вит ку інфор маційно го суспільства в Ук раїні на 2007–2015 ро ки»,
«Про дос туп до публічної інфор мації», «Про за хист пер со наль них
да них», «Про Національ ну прог ра му інфор ма ти зації», «Про на у ко ву
і на у ко во-технічну діяльність», «Про дер жав ну таємни цю». Вка зані
нор ма тив но-пра вові ак ти містять за гальні, універ сальні нор ми, ши рокі
за сфе рою зас то су ван ня, що ре гу лю ють інфор маційні пра вовідно си ни. 

Іншу гру пу за конів інфор маційно го за ко но да в ства скла да ють
за ко ни, які ре гу лю ють без по се редньо пи тан ня інфор мації в сфері
дер жав но го ре гу лю ван ня рин ку цінних па перів. До та ких за конів
мо же мо віднес ти За ко ни Ук раїни «Акціонерні то ва ри ст ва», «Про
цінні па пе ри та фон до вий ри нок», «Про дер жав не ре гу лю ван ня рин -
ку цінних па перів в Ук раїні», «Про де по зи тар ну сис те му Ук раїни»,
«Про за побіган ня та про тидію ле галізації (відми ван ню) до ходів,
одер жа них зло чин ним шля хом, фінан су ван ню те ро риз му та фінан -
су ван ню роз пов сюд жен ня зброї ма со во го зни щен ня», «Про ліцен -
зу ван ня пев них видів гос по дарсь кої діяль ності», «Про фінан сові
пос лу ги та дер жав не ре гу лю ван ня ринків фінан со вих пос луг», «Про
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інфор маційних відно син. Та кої дум ки дот ри муєть ся В.М. Бо ер та
О.Г. Па вельєва, на їх дум ку мож ли во виділи ти нас тупні гру пи інфор -
маційно-пра во вих норм:

— інфор маційно-пра вові нор ми, що без по се редньо ре гу лю ють
особ ли вості фор му ван ня текстів що до рек ла ми, про па ган ди, агітації
(пла ка ти, стен ди, ка лен дарі то що). 

— інфор маційно-пра вові нор ми, що без по се редньо ре гу лю ють
відно си ни, що ви ни ка ють в ло каль них та гло баль них комп’ютер них
ме ре жах. 

— інфор маційно-пра вові нор ми, що без по се редньо ре гу лю ють
відно си ни роз пов сюд жен ня ма со вої інфор мації на те ле ба ченні та радіо; 

— інфор маційно-пра вові нор ми, що без по се редньо ре гу лю ють
відно си ни роз пов сюд жен ня ма со вої інфор мації пре сою; 

— інфор маційно-пра вові нор ми, що без по се редньо ре гу лю ють
відно си ни ство рен ня творів мис те цт ва (кіно, кни ги, аудіо- та віде о -
ка се ти, ком пакт-дис ки, які є інфор маційни ми про дук та ми)7. 

За інши ми кри теріями інфор маційно-пра вові нор ми поділяє
Т.А. Кос тець ка, так во на про по нує нас туп ну кла сифікацію: за ме то -
дом пра во во го ре гу лю ван ня на імпе ра тивні та дис по зи тивні. За леж но
від приз на чен ня у ме ханізмі пра во во го ре гу лю ван ня — на ма те ріальні
та про це су альні. За фор мою ви ра жен ня ха рак те ру дис по зиції нор -
ми — на упов но ва жені, зо бов’язальні, та за бо ронні8. 

На дум ку на у ков ця Ю.П. Бу ри ло інфор маційно-пра вові нор ми
мож ли во роз поділи ти на чо ти ри гру пи. Пер ша гру па — це нор ми,
що закріплю ють цілі, ос новні зав дан ня та нап ря ми діяль ності дер жа -
ви в інфор маційній сфері. Дру га гру па — це нор ми, що виз на ча ють
сис те му суб’єктів дер жав но го ре гу лю ван ня інфор маційною сфе рою
та їх адміністра тив но-пра во вий ста тус. Тре тя гру па — це нор ми, що
ре гу лю ють по ря док взаємодії суб’єктів дер жавно го ре гу лю ван ня
інфор маційною сфе рою з ке ро ва ни ми ни ми суб’єкта ми інфор ма цій -
них відно син в про цесі ре алізації пря мих і зво рот них уп равлінсь ких
зв’язків між ни ми. Чет вер та гру па — це нор ми, що виз на ча ють адмі -
ністра тив но-пра во вий ста тус суб’єктів інфор маційних відно син9.

Виз на ча ю чи сис те му нор ма тив но-пра во вих актів, що ре гу лю ють
пи тан ня інфор маційних відно син у сфері дер жав но го ре гу лю ван ня
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яке прий маєть ся для пе ре си лан ня без ви дачі роз ра хун ко во го до ку мен -
та та дос тав ляєть ся/вру чаєть ся без роз пис ки. На томість, ре ко мен -
до ва не пош то ве відправ лен ня це реєстро ва ний лист, пош то ва карт ка,
бан де роль, се ког ра ма, дрібний па кет, мішок «M», які прий ма ють ся
для пе ре си лан ня без оцінки відправ ни ком вар тості йо го вкла ден ня.

От же, прос те пош то ве відправ лен ня здійснюєть ся без жод ної
реєстрації та підтве рд жен ня фак ту пе ре дачі до пош то вої ор ганізації;
вру чен ня повідом лен ня є ад рес ним та не пе ред ба чає осо бис то го вру -
чен ня акціоне ру; от ри ман ня повідом лен ня акціоне ром не фіксуєть -
ся до ку мен таль но. В зв’яз ку з вка за ним, акціонерні то ва ри ст ва
ма ють мож ливість знех ту ва ти своїми обов’яз ка ми і не повідо ми ти
акціоне ра про про ве ден ня за галь них зборів акціонерів.

Су до ва прак ти ка вка зує на те, що са ме відсутність до казів про
на леж не пош то ве відправ лен ня повідом лен ня про про ве ден ня за -
галь них зборів акціонерів є підста вою для ба гать ох спорів між
акціоне ра ми та то ва ри ст ва ми про по ру шен ня пра ва і виз нан ня
рішень за галь них зборів недійсни ми.

В зв’яз ку з ви ще вик ла де ним, з ме тою не до пу щен ня по ру шен ня
пра ва акціонерів на участь в уп равлінні акціонер ним то ва ри ст вом,
на ми про по нуєть ся пункт 14 статті 2 За ко ну Ук раїни «Про акціо -
нерні то ва ри ст ва» вик лас ти в нас тупній ре дакції: «повідом лен ня
акціоне рам — повідом лен ня, що містить пе ред ба че ну за ко ном та
ста ту том акціонер но го то ва ри ст ва інфор мацію і нап рав ляєть ся ад -
ре са ту в пись мовій формі ре ко мен до ва ним пош то вим відправ лен -
ням або кур’єром під роз пис».

По бу до ва сис те ми підза кон них нор ма тив но-пра во вих актів та кож
є ієрархічною. В зв’яз ку з чим, юри дич на си ла підза кон них нор ма тив -
но-пра во вих актів пря мо за ле жить від місця зна ход жен ня суб’єктів нор -
мот вор чості, в ієрархії публічної вла ди. Та ким чи ном, мож ли во ви діли-
ти нас тупні нор ма тив но-пра вові ак ти, що містять інфор маційні нор ми
в сфері дер жав но го ре гу лю ван ня рин ку цінних па перів: Ука зи Пре зи -
ден та Ук раїни, ак ти Уря ду Ук раїни, інші підза конні ак ти, до них відно -
сять ся на ка зи і рішен ня цент раль них ор ганів ви ко нав чої вла ди, відомчі
підза конні ак ти та ак ти інших дер жав них ор ганів, нап рик лад, Рішен ня
Національ ної комісії з цінних па перів та фон до во го рин ку то що.
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інвес тиційну діяльність», «Про інсти ту ти спіль но го інвес ту ван ня»
та інші. 

Пи тан ня пра во во го ре гу лю ван ня інфор маційних відно син пе -
ред ба че но нор ма ми За ко ну Ук раїни «Про акціонерні то ва ри ст ва»11,
а са ме: ст. 25, 58, 78 що до пра ва та по ряд ку акціоне ра на от ри ман ня
інфор мації про акціонер не то ва ри ст во; ст. 12, 26, 27 — обов’язок фік -
сації по ряд ку ре гу лю ван ня інфор маційних відно син у внутрішніх
нор ма тив но-пра во вих ак тах то ва ри ст ва; ст. 29, 78 — обов’язок то -
ва ри ст ва на да ти інфор мацію; ст. 34, 35, 38, 43, 47 — інфор маційні
відно си ни при підго товці та про ве денні за галь них зборів акціонерів;
ст. 52, 56, 74, 75 — інфор маційні відно си ни при здійсненні свої
функцій ор га на ми то ва ри ст ва та інші.

Од ним із го лов них прав акціоне ра є пра во участі в уп равлінні
акціонер ним то ва ри ст вом, ос нов ною фор мою ре алізації та ко го пра -
ва є участь в за галь них збо рах акціонерів. Вре гуль о ву ю чи такі від -
но си ни, за ко но да вець зо бов’язує акціонер не то ва ри ст во здійсни ти
повідом лен ня акціонерів, при ць о му та ке пись мо ве повідом лен ня
про про ве ден ня за галь них зборів та їх по ря док ден ний над си лаєть -
ся акціоне рам пер со наль но (з ура ху ван ням час ти ни дру гої цієї
статті) осо бою, яка скли кає за гальні збо ри, у спосіб, пе ред ба че ний
ста ту том акціонер но го то ва ри ст ва, у строк не пізніше ніж за 30 днів
до да ти їх про ве ден ня12. Пункт 14 статті 2 За ко ну Ук раїни «Про
акціонерні то ва ри ст ва» виз на чає повідом лен ня акціоне рам як пові -
дом лен ня, що містить пе ред ба че ну за ко ном та ста ту том акціонер -
но го то ва ри ст ва інфор мацію і нап рав ляєть ся ад ре са ту в пись мовій
формі у спосіб, виз на че ний ста ту том то ва ри ст ва. 

Вод но час у да но му ас пекті мож на звер ну ти ува гу на певні не -
доліки, які вип ли ва ють з рег ла мен тації За ко ну Ук раїни «Про акціо -
нерні то ва ри ст ва». На сам пе ред, в за коні не вста нов лю ють ся чіткі
ви мо ги до спо со бу відправ лен ня повідом лен ня про про ве ден ня за галь -
них зборів акціонерів. Скла ла ся си ту ація, ко ли акціонерні то ва  ри ства
при роз робці норм ста ту ту, умис но пе ред ба ча ють мож ливість нап рав -
лен ня повідом лень акціоне рам пош тою, прос тим пош то вим відправ -
лен ням. У відповідності до Пра вил на дан ня пос луг пош то во го
зв’яз ку13, прос те пош то ве відправ лен ня це пош то ве відправ лен ня,
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Аналізу ю чи нор ма тив но-пра вові ак ти, які ре гу лю ють інфор -
маційні відно си ни, що ви ни ка ють на рин ку цінних па перів ма ють
цілий ряд не доліків, а са ме:

— відсутність тісно го зв’яз ку між нор ма тив но-пра во ви ми ак та ми;
— не дос тат ня адап тація актів інфор маційно го за ко но да в ства до

євро пейсь ких та інших міжна род них стан дартів;
— нор ма тивні ак ти не уз год жені між со бою та ма ють різний по -

нятійний апа рат;
— по нят тя, які містять ся в нор ма тив но-пра во вих ак тах пев ною

мірою не відповіда ють су час ним ре аліям та пот ре бу ють вдос ко на -
лен ня; 

— нор ма тив но-пра вові ак ти з запізнен ням ре а гу ють на постійні
зміни суспіль них відно син та пот ре би суспільства;

— не обхідність уніфікації по нять інфор маційно го пра ва з ме -
тою їх гар монізації та ви ко рис тан ня у нор ма тив но-пра во вих ак тах,
які вре гуль о ву ють інфор маційні відно си ни на рин ку цінних па перів;

— ве ли ке наг ро мад жен ня за конів і підза кон них актів уск лад -
нює їх по шук та пра во вий аналіз, що не га тив но впли ває на прак тич -
не зас то су ван ня.

З ог ля ду на вик ла де не, конс та туємо, що ха о тич ний роз ви ток за -
ко но да в ства в інфор маційній сфері є ре зуль та том існу ван ня ве ли ко -
го наг ро мад жен ня нор ма тив но-пра во вих актів у сфері дер жав но го
ре гу лю ван ня рин ку цінних па перів, яка пот ре бує суттєвих змін. 

На часі прий нят тя Інфор маційно го ко дек су Ук раїни є не обхід ніс -
тю, що доз во лить мак си маль но упо ряд ку ва ти інфор маційні відно -
си ни в Ук раїні, вста но ви ти чітку ієрархію за конів та єди ну сис те му
пра во вих норм і по нять.

1. Про інфор мацію : За кон Ук раїни від 2.10.92 р. No 2657-XII //
ВВР Ук раїни. — 1992. — № 48. — С. 650. 2. Те о рия го су да р ства
и пра ва : учеб ник / О.Ф. Ска кун. — Х. : Кон сум ; Ун-т внутр. дел,
2000. — С. 279. 3. Ко ва лен ко Л. П. Особ ли вості інфор маційно-пра -
во вих норм і відно син [Елект рон ний ре сурс] / Л. П. Ко ва лен ко // Фо -
рум пра ва. — 2012. — № 4. — С. 477. — Ре жим дос ту пу : http://
arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12klpniv.pdf 4. Па но ва І. В.
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Ло кальні нор ма тив но-пра вові ак ти — це су купність на казів та
роз по ряд жень нор ма тив но го та індивіду аль но го зна чен ня, які прий -
ма ють ся керівни ка ми ор ганізацій різно го профілю. За до по мо гою
ло каль них актів ре гу лю ють ся різно манітні інфор маційні пи тан ня,
нап рик лад по ря док конфіденційно го спра во чи н ства, до пус ку співро -
бітників до да них, що зна хо дять ся у ре жимі служ бо вої та ко мер цій ної
таємниці, ор ганізації за хис ту ко мерційної таємниці на підприємстві
і та ке інше14. Такі ак ти рег ла мен ту ють внутрішні інфор маційні
відно си ни. 

Слід за у ва жи ти, що суб’єкти в інфор маційній сфері ре гу лю ван ня
рин ку цінних па перів, вільні у ви борі форм пра во во го ре гу лю ван ня
внутрішніх інфор маційних про цесів, але все ж та ки, в ок ре мих ви -
пад ках, за ко но да в ством ви ма гаєть ся на явність конк рет но виз на че -
них видів ло каль них нор ма тив но-пра во вих актів. Так, нор ма ми
ст. 25 За ко ну Ук раїни «Про акціонерні то ва ри ст ва» пе ред ба че но пра -
во акціоне ра на от ри ман ня інфор мації про гос по дарсь ку діяльність
акціонер но го то ва ри ст ва. Крім то го, нор ма ми ст. 26 За ко ну Ук раїни
«Про акціонерні то ва ри ст ва» вста нов лені ви мо ги до ста ту ту
акціонер но го то ва ри ст ва, в яко му по вин но бу ти чітко виз на че но по -
ря док от ри ман ня інфор мації. Ана логічні нор ми містять Цивіль ний
та Гос по дарсь кий ко дек си Ук раїни, За ко ни Ук раїни «Про гос по -
дарські то ва ри ст ва», «Про інфор мацію», Рішен ня та По ло жен ня
Національ ної комісії з цінних па перів та фон до во го рин ку. Та ким
чи ном, з ме тою ви ко нан ня емітен та ми цінних па перів ви щев ка за -
них норм інфор маційно го пра ва, во ни зо бов’язані роз ро би ти від по -
відні ло кальні нор ма тив но-пра вові ак ти.

Се ред ло каль них нор ма тив но-пра во вих актів мож ли во на вес ти
нас тупні: ста тут підприємства, «По ло жен ня про по ря док оз найом -
лен ня та дос туп акціонерів та інших заінте ре со ва них осіб до інфор -
мації про акціонер не то ва ри ст во», «По ло жен ня про ко мерційну
таєм ни цю та пе релік відо мос тей, що ста нов лять ко мерційну таємни -
цю», «По ло жен ня про елект рон ний до ку мен то обіг», «По ло жен ня
про по ря док обміну інфор мацією між струк тур ни ми підрозділа ми»,
«По ло жен ня про об роб ку і за хист пер со наль них да них у ба зах пер -
со наль них да них» та інші.
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securities market created over the last 10 years and now the process of
further improvement, therefore there is a necessary for proper regulation.

Information play a key role for management decisions in the stock
market. In this regard, one of the most important tasks of the state is the
legal regulation of social relations in the Information Society, which re-
quires new comprehensive legal support.

In our country the legal structures are formed, which are aimed at
protecting the rights and freedoms of citizens in the information envi-
ronment, including the right to information. All elements of social life
should be settled sufficiently clearly established rules of behavior.

In connection with the systems analysis of the current state of legis-
lation of Ukraine that regulates the securities market is important for ju-
risprudence, which in turn facilitate formation of the main priority areas
for development, the methodological basis for further improvement of
the legislation and its application.

In modern jurisprudence remains controversial issues of legal regu-
lation and systematization of information legislation. To a large extent
this uncertainty has a negative impact on relations in the information
sphere of state regulation of the securities market. The priority is explo -
ring modern thought and develop proposals for harmonization and con-
sistency of national legislation with European standards.

In this article the author explores the concept of information and
legal norms, sources of information law, the author gives his definition
of information and legal norms in the sphere of state regulation of the
securities market. Based on the analysis of the current legislation of
Ukraine, the author provides suggestions for improvement, including
changes to paragraph 14 of Article 2 of the Law of Ukraine «On Joint
Stock Companies».

Key words: information, information relations; information and legal
provision; information law; information legislation; sources of informa-
tion law.
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Тен денції роз вит ку сис те ми інфор маційно го пра ва Ук раїни на су -
час но му етапі [Елект рон ний ре сурс] / І. В. Па но ва // Фо рум пра ва. —
2011. — № 2. — С. 695. — Ре жим дос ту пу : http://www.nbuv.gov.ua/e-
journals/FP/2011-2/11pivnce.pdf. 5. Бриж ко В.М. Ме то до логічні та
пра вові за са ди упо ряд ку ван ня інфор маційних відно син : мо ног рафія /
В. М. Бриж ко. — К. : ТОВ «Па нот», 2009. — С. 143–144. 6. Ко пы -
лов В.А. Ин фор ма ци он ное пра во : учеб. по со бие / В.А. Ко пы лов. —
М. : Юристъ, 1997. — 472 с. 7. Бо ер В.М. Ин фор ма ци он ное пра во :
учеб. по со бие. Ч. 1 / В.М. Бо ер, О.Г. Па вельєва ; ГУ АП. — СПб.,
2006. — 116 c. 8. Кос тець ка Т.А. Інфор маційне пра во Ук раїни : навч.
посіб. / Т.А. Кос тець ка. — К. : Київ. Нац. торг.- екон. ун-т, 2009. —
С. 22. 9. Бу ри ло Ю.П. Нор ма тив но-пра во ве ре гу лю ван ня дер жав но -
го уп равління інфор маційною сфе рою / Ю.П. Бу ри ло // Юри дич на
Ук раїна. — 2007. — № 9. 10. Пар хо мен ко Н.М. Сис те ма дже рел пра -
ва: оз на ки, влас ти вості та зміст / Н.М. Пар хо мен ко // Ча со пис
Київсь ко го універ си те ту пра ва. — 2007. — № 3. — С. 8–12. 11. Про
акціонерні то ва ри ст ва : За кон Ук раїни від 17.09.08 р. № 514-VI //
ВВРУк раїни. — 2008. — No 50–51. — С. 384. 12. Там само. — Ст. 35.
13. Про зат ве рд жен ня Пра вил на дан ня пос луг пош то во го зв’яз ку :
Пос та но ва Кабіне ту Міністрів Ук раїни № 270 від 05.03.2009 р. //
Офіційний вісник Ук раїни. — 2009. — № 23. — Ст. 357. 14. По пов Л.Л.
Ин фор ма ци он ное пра во : учеб ник / По пов Л.Л., Ми га чев Ю.И., Ти -
хо ми ров С.В. — М. : Нор ма; Инф ра-М, 2010. — С. 61.

Bevza Andriy. Legal regulation of information in the sphere of

state regulation of securities market of Ukraine

During development and establishment of the government securities
market plays the most important role in the regulation of relations circu-
lation of information. The proper functioning of the securities market is
one of the components of economic development of Ukraine, the income
source of the state budget. The rapid development of information sphere
in terms of the information society, its priority market for securities ne-
cessitates regulation of information relations.

Openness and transparency of the securities market is the main factors
increasing its investment attractiveness. Information system of Ukrainian
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rity. The author defines a system of state authorities, which share infor-
mation with the State Aviation Service of Ukraine in the field of aviation
safety. These include the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the Min-
istry of Defence of Ukraine, the central executive authority on health is-
sues, the central executive body of emergencies and affairs of population
protection from the consequences of Chornobyl Catastrophe, the central
executive body, to form and implement the national tax and customs policy,
the Security Service of Ukraine, the interagency Commission on crisis
management in the event of acts of unlawful interference and aviation
se curity in civil aviation activities coordinated action on aviation security.

Key words: aviation security, the State Aviation Service of Ukraine,
information, information interaction, state authorities.

За без пе чен ня без пе ки авіації ста но вить най ви щий пріори тет
діяль ності авіаційно го транс пор ту і є невід’ємною час ти ною націо -
наль ної без пе ки Ук раїни. Дер жа ва по вин на за без пе чу ва ти без пе ку
поль отів, авіаційну без пе ку, еко логічну без пе ку, еко номічну та інфор -
 маційну без пе ку, які скла до ви ми без пе ки авіації. Для ць о го дер жа -
ва має спря мо ву ва ти і ко ор ди ну ва ти дії всіх суб’єктів, що ма ють
відно шен ня до авіаційної діяль ності, здійсню ва ти дер жав не ре гу -
лю ван ня у сфері за без пе чен ня без пе ки цивіль ної авіації.

Цент раль ним ор га ном ви ко нав чої вла ди, який ре алізує дер жав -
ну політи ку у сфері цивіль ної авіації та ви ко рис тан ня повітря но го
прос то ру Ук раїни та є упов но ва же ним ор га ном з пи тань цивіль ної
авіації є Дер жав на авіаційна служ ба Ук раїни. Для за без пе чен ня без -
пе ки авіації важ ли ве зна чен ня має інфор маційний обмін та інфор -
маційна взаємодія між Дер жав ною авіаційною служ бою Ук раїни та
ор га на ми ви ко нав чої вла ди з пи тань за без пе чен ня без пе ки авіації.

За га лом пи тан ня інфор маційної взаємодії ор ганів ви ко нав чої
вла ди з пи тань за без пе чен ня без пе ки авіації не є дослідже ним
в значній мірі в ук раїнській на уці. Пи тан ня виз на чен ня місця та ролі
авіації у су час них гло балізаційних про це сах та роз ви ток на у ко вих
пог лядів та прак тич них підходів до без пе ки авіації досліджу ва ли
Г.М. Фран чук, В.М. Ісаєнко, М.В. Кар пен ко, Г.Й. Кас пе ро вич,
В.Й. Раз  ва довсь кий, В.І. То ка рев, А.В. Філіппов О.Г. Хо ро мансь ка.
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Я. В. ГОР БА ТЮК

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ІНФОР МАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

ДЕР ЖАВ НОЇ АВІАЦІЙНОЇ СЛУЖ БИ УК РАЇНИ 

З ОР ГА НА МИ ДЕР ЖАВ НОЇ ВЛА ДИ 

З ПИ ТАНЬ ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ БЕЗ ПЕ КИ АВІАЦІЇ 

Досліджується пи тан ня інфор маційної взаємодії Дер жав ної
авіаційної служ би Ук раїни з ор га на ми дер жав ної вла ди з пи тань
за без пе чен ня без пе ки авіації. Виз на чає ко ло ор ганів дер жав ної вла -
ди, з яки ми здійснюєть ся інфор маційний обмін у сфері за без пе чен -
ня без пе ки авіації.

Клю чові сло ва: без пе ка авіації, Дер жав на авіаційна служ ба Ук -
раїни, інфор мація, інфор маційна взаємодія, ор га ни дер жав ної вла ди.

Гор ба тюк Я. В. Осо бен нос ти ин фор ма ци он но го вза и мо дей ст -

вия Го су да р ствен ной ави а ци он ной служ бы Ук ра и ны с ор га на ми

го су да р ствен ной влас ти по воп ро сам обес пе че ния бе зо пас нос ти

ави а ции

Ис сле ду ются воп ро сы ин фор ма ци он но го вза и мо дей ствия Го су -
да р ствен ной ави а ци он ной служ бы Ук ра и ны с ор га на ми го су да р -
ствен ной влас ти по воп ро сам обес пе че ния бе зо пас нос ти ави а ции.
Оп ре де ля ет круг ор га нов го су да р ствен ной влас ти, с ко то ры ми осу -
ще с твля ет ся ин фор ма ци он ный об мен в сфе ре обес пе че ния бе зо пас -
нос ти ави а ции.

Клю че вые сло ва: бе зо пас ность ави а ции, Го су да р ствен ная ави -
а ци он ная служ ба Ук ра и ны, ин фор ма ция, ин фор ма ци он ное вза и мо -
дей ствие, ор га ны го су да р ствен ной влас ти.

Gorbatyuk Yаna. The features of information interaction of the State

aviation service of Ukraine with the state authorities on aviation security

The author examines the issue of information exchange of the State
Aviation Service of Ukraine with the state authorities on aviation secu-
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із спеціалізо ва ною екс пе рт ною ус та но вою з розсліду ван ня авіа цій -
них подій з цивіль ни ми повітря ни ми суд на ми з ме тою спри ян ня збо -
ру інфор мації про фак тичні чи по тенційні не доліки у за без пе ченні
без пе ки авіації, опубліко ванні та по ши ренні не обхідної обов’яз ко -
вої інфор мації для за без пе чен ня без пе ки поль отів, виз на ченні пе -
реліку подій та об ся гу інфор мації про без пе ку в га лузі цивіль ної
авіації, які підля га ють обов’яз ко во му сповіщен ню суб’єкта ми авіацій -
ної діяль ності, аналізу та/або розсліду ван ню, а та кож вста нов ленні
по ряд ку сповіщен ня, розг ля ду от ри ма ної інфор мації, її аналізу та
вжит тя відповідних за ходів4.

Для здійснен ня інфор маційної взаємодії у цій сфері Дер жав на
авіаційна служ ба Ук раїни має пра во: за лу ча ти в ус та нов ле но му по ряд -
ку до ви ко нан ня ок ре мих робіт, участі у вив ченні ок ре мих пи тань
вче них і фахівців, працівників цент раль них та місце вих ор ганів ви ко -
нав чої вла ди, ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня, підприємств, ус та -
нов та ор ганізацій (за по год жен ням з їх керівни ка ми); ко рис ту ва ти ся
відповідни ми інфор маційни ми ба за ми да них дер жав них ор ганів, дер -
жав ною сис те мою уря до во го зв’яз ку та інши ми технічни ми за со ба ми5.

Дер жав на авіаційна служ ба Ук раїни під час ви ко нан ня пок ла -
де них на неї зав дань взаємодіє в ус та нов ле но му по ряд ку з інши ми
дер жав ни ми ор га на ми, до поміжни ми ор га на ми і служ ба ми, ут во ре -
ни ми Пре зи ден том Ук раїни, тим ча со ви ми кон суль та тив ни ми, до -
рад чи ми та інши ми до поміжни ми ор га на ми, ут во ре ни ми Кабіне том
Міністрів Ук раїни, ор га на ми місце во го са мов ря ду ван ня, об’єднан ня ми
гро ма дян, гро мадсь ки ми спілка ми, профспілка ми та ор ганізація ми
ро бо то давців, відповідни ми ор га на ми іно зем них дер жав і міжна род -
них ор ганізацій, а та кож підприємства ми, ус та но ва ми, ор ганізаціями6.

Інфор мація про без пе ку поль отів та про ви ко рис тан ня повітря -
но го прос то ру має важ ли ве зна чен ня у сфері за без пе чен ня без пе ки
авіації і є об’єктом інфор маційної взаємодії Дер жав ної авіаційної
служ би Ук раїни з інши ми ор га на ми дер жав ної вла ди.

Відповідно до ст. 1 Повітря но го ко дек су Ук раїни інфор мація про
без пе ку поль отів — інфор мація, що містить ся у сис те мах збо ру та
об роб ки да них про без пе ку поль отів, ство ре них вик люч но з ме тою
підви щен ня рівня без пе ки поль отів, та підля гає за хис ту7.
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Ме та да ної статті по ля гає у виз на ченні пе реліку ор ганів, з яки ми
здійснює інфор маційний обмін Дер жав на авіаційна служ ба Ук раїни
з пи тань за без пе чен ня без пе ки авіації та з’ясу ванні особ ли вос тей
інфор маційної взаємодії Дер жав ної авіаційної служ би Ук раїни з ін -
ши ми ор га на ми ви ко нав чої вла ди.

Відповідно до ст. 1 Повітря но го ко дек су Ук раїни без пе ка авіації —
стан га лузі цивіль ної авіації, за яко го ри зик зав дан ня збитків лю дям
чи май ну зни жуєть ся до прий нят но го рівня у ре зуль таті без пе ре рв -
но го про це су виз на чен ня рівня не без пе ки і ке ру ван ня ним та ут ри -
муєть ся на та ко му рівні, або зни жуєть ся далі, у сфе рах без пе ки
поль отів, авіаційної без пе ки, охо ро ни нав ко лишнь о го при род но го
се ре до ви ща, еко номічної без пе ки та інфор маційної без пе ки1.

Конк рет но без пе ка авіації виз на чаєть ся, як «комп ле кс на влас -
тивість авіаційної транс по рт ної сис те ми ви ко ну ва ти свої функції без
зав дан ня збитків (чи з мінімаль ни ми збит ка ми) самій сис темі або
на се лен ню, в інте ре сах яко го во на роз ви ваєть ся»2.

Ви ко рис тан ня інфор маційних тех но логій у про це сах роз роб лен -
ня, прий нят тя та впро вад жен ня дер жав них рішень є важ ли вим спо -
со бом співпраці ор ганів вла ди та гро ма дян.

Оскіль ки Дер жав на авіаційна служ ба Ук раїни є цент раль ним ор -
га ном ви ко нав чої вла ди, який ре алізує дер жав ну політи ку у сфері ци -
віль ної авіації та ви ко рис тан ня повітря но го прос то ру Ук раїни, од ним
із ос нов них зав дань Дер жав ної авіаційної служ би Ук раїни є здійснен -
ня дер жав но го конт ро лю та наг ля ду за без пе кою цивіль ної авіації,
наг ля ду за за без пе чен ням ае ро навігаційно го обс лу го ву ван ня3.

З ме тою ви ко нан ня пос тав ле них пе ред нею зав дань, Дер жав на
авіаційна служ ба Ук раїни здійснює інфор маційну взаємодію з інши -
ми ор га на ми ви ко нав чої вла ди, що по ля гає в ор ганізації ве ден ня
дер жав но го ста тис тич но го обліку по каз ників діяль ності цивіль ної
авіації та за без пе ченні по дан ня ста тис тич ної інфор мації до ІКАО,
підго товці за ре зуль та та ми про ве ден ня щомісяч но го і щорічно го
аналізу звіту про ре гу лярність поль отів, а та кож зби ранні та об робці
інфор мації про місцез на ход жен ня повітря них су ден експлу а тантів
Ук раїни, що ви ко ну ють ро бо ти в інших дер жа вах, ство ренні сис те -
ми обов’яз ко вих сповіщень про авіаційні події та інци ден ти ра зом
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ни ми ор га на ми є од ним із спо собів по до лан ня проб ле ми ство рен ня
елект рон но го уря ду ван ня.

Ре алізація Кон цепції дасть змо гу сис те ма ти зу ва ти дер жавні
елект ронні інфор маційні ре сур си, поліпши ти умо ви взаємодії елект -
рон них інфор маційних сис тем та баз да них дер жав них ор ганів, під -
ви щи ти її якість, за без пе чи ти дос тупність дер жав них елект рон них
інфор маційних ре сурсів, ство ри ти спри ят ливі умо ви для фор му ван -
ня єди но го інфор маційно го прос то ру дер жав них ор ганів, за без пе -
чи ти про зорість, відкритість та ефек тивність діяль ності дер жав них
ор ганів, прис ко ри ти впро вад жен ня елект рон но го уря ду ван ня10.

До ор ганів дер жав ної вла ди, з яки ми Дер жав на авіаційна служ -
ба Ук раїни здійснює інфор маційну взаємодію з пи тань за без пе чен -
ня без пе ки авіації, на ле жать:

1) Міністер ство внутрішніх справ Ук раїни (за без пе чує керівницт -
 во лінійни ми підрозділа ми ор ганів внутрішніх справ в ае ро пор тах
і ко ор ди націю їх діяль ності що до за без пе чен ня без пе ки цивіль ної
авіа ції, гро ма дян, гро мадсь ко го по ряд ку, за побіган ня, ви яв лен ня
і при пи нен ня зло чинів на об’єктах авіаційних суб’єктів та на при -
леглій те ри торії, ви яв лен ня осіб, які мо жуть ста но ви ти заг ро зу для
цивіль ної авіації, та конт роль за си ту ацією в разі ви ник нен ня пра -
во по ру шень і надз ви чай них си ту ацій)11;

2) Міністер ство обо ро ни Ук раїни (за без пе чує здійснен ня за ходів
з відвер нен ня або ліквідації наслідків актів не за кон но го втру чан -
ня у війсь ко вих сек то рах ае род ромів спіль но го ви ко рис тан ня та
вжи ває за хо ди що до ви яв лен ня і знеш код жен ня ви бу хо вих при -
строїв); 

3) Цент раль ний ор ган ви ко нав чої вла ди з пи тань охо ро ни здо -
ров’я (Міністер ство охо ро ни здо ров’я Ук раїни) здійснює за хо ди що до
за побіган ня за не сен ню в Ук раїну повітря ним транс пор том особ ли -
во не без печ них хво роб; 

4) Цент раль ний ор ган ви ко нав чої вла ди з пи тань надз ви чай них
си ту ацій та у спра вах за хис ту на се лен ня від наслідків Чор но бильсь кої
ка та ст ро фи на дає на за мов лен ня авіаційних суб’єктів або спеціаль -
но упов но ва же но го ор га ну з пи тань авіаційної без пе ки пос лу ги з ви -
яв лен ня та знеш код жен ня ви бу хо вих прист роїв12;
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Важ ли ву роль в інфор маційній взаємодії ор ганів дер жав ної вла -
ди між со бою відіграє елект рон на взаємодія дер жав них елект рон них
інфор маційних ре сурсів.

З ме тою ство рен ня сис те ми елект рон ної взаємодії дер жав них
елект рон них інфор маційних ре сурсів, що за без пе чує пе ре да чу не об хід -
них да них за за пи та ми в ав то ма тич но му ре жимі, онов лен ня пер вин них
да них у разі їх зміни, по шу ку та уза галь нен ня не обхідної інфор мації
під час взаємодії дер жав них ор ганів бу ло прий ня то роз по ряд жен ня
Кабіне ту Міністрів Ук раїни «Про схва лен ня Кон цепції ство рен ня та
функціону ван ня інфор маційної сис те ми елект рон ної взаємодії дер жав -
них елект рон них інфор маційних ре сурсів» від 05.09.2012 р. № 634-р.8

Сис те ма елект рон ної взаємодії дер жав них елект рон них інфор -
маційних ре сурсів є го лов ною скла до вою елект рон но го уря ду ван ня.

Ос нов ним зав дан ням ство рен ня сис те ми елект рон ної взаємодії
дер жав них елект рон них інфор маційних ре сурсів є за без пе чен ня ав -
то ма ти зо ва ної інфор маційної взаємодії елект рон них інфор маційних
сис тем та баз да них дер жав них ор ганів, у то му числі пря мо го ав то -
ма тич но го обміну інфор мацією та взаємо уз год жен ня логічно пов’яза -
них та інфор маційно за леж них реєстрів; ав то ма ти зо ва ної міжвідом чої
елект рон ної взаємодії дер жав них ор ганів у про цесі ро бо ти, що про -
во дить ся із фізич ни ми та юри дич ни ми осо ба ми з ви ко рис тан ням
єди ної, дос товірної та не су пе реч ли вої інфор мації, що розміще на
в елект рон них інфор маційних сис те мах та ба зах да них дер жав них
ор ганів; без пе ки інфор мації відповідно до ви мог за ко но да в ства про
за хист інфор мації та пер со наль них да них9.

Проб ле му пе ред ба чаєть ся розв’яза ти шля хом ство рен ня та зап ро -
 вад жен ня сис те ми елект рон ної інфор маційної взаємодії дер жав них
елект рон них інфор маційних ре сурсів, яка за без пе чує ав то ма ти зо ва ний
обмін інфор мацією між на яв ни ми та перс пек тив ни ми елект рон ни ми
інфор маційни ми сис те ма ми і ба за ми да них дер жав них ор ганів, пос ту -
по ве роз ши рен ня функціональ них мож ли вос тей, без пе ребійну ро бо ту,
а та кож обмін інфор мацією між дер жав ни ми ор га на ми шля хом здійс -
нен ня роз поділе но го дос ту пу до інфор мації без збе ре жен ня її в сис темі.

Роз роб лен ня ме ханізму елект рон ної взаємодії дер жав них елект -
рон них інфор маційних ре сурсів, обміну інфор мацією між дер жав -
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ван ня баз да них інци дентів та ка та ст роф, сис те ми міжна род но го
обміну інфор мацією з без пе ки поль отів з пов но важ ни ми ор га на ми
цивіль ної авіації та ви ко рис тан ня по ши ре ної інфор мації для
вирішен ня пи тань без пе ки поль отів (строк ви ко нан ня 2016 рік) та
впро вад жен ня ме ханізмів за хис ту інфор мації та її дже рел (2015 рік).

Відповідно до Інструкції про по ря док обміну інфор мацією
у сфері за побіган ня надз ви чай ним си ту аціям та ре а гу ван ня в разі їх
ви ник нен ня між ДСНС Ук раїни і Дер жавіас луж бою Ук раїни, зат ве р -
дже ної на ка зом Міністер ства внутрішніх справ Ук раїни, Міністер ства
інфра ст рук ту ри Ук раїни від 25.11.2014 № 1273/602, обмін інфор -
мацією здійснюєть ся з ме тою ор ганізації своєчас но го ре а гу ван ня на
авіаційні події, інци ден ти з повітря ни ми суд на ми в авіаційно му
районі по шу ку і ря ту ван ня Ук раїни, в ае ро пор тах цивіль ної авіації
та в райо нах їх відповідаль ності за по шук і ря ту ван ня, інші надз ви -
чайні си ту ації (не без печні події), не пов’язані з авіаційною подією15.

Од ним із ор ганів, який здійснює інфор маційний обмін з Дер жав -
ною авіаційною служ бою Ук раїни та інши ми ор га на ми ви ко нав чої
вла ди у сфері за без пе чен ня без пе ки авіації, є Національ не бю ро
з розсліду ван ня авіаційних подій та інци дентів з цивіль ни ми по -
вітря ни ми суд на ми.

Національ не бю ро з розсліду ван ня авіаційних подій та інци -
дентів з цивіль ни ми повітря ни ми суд на ми ут во ре но відповідно до
статті 9 Повітря но го ко дек су Ук раїни пос та но вою Кабіне ту Мініст -
рів Ук раїни від 21 бе рез ня 2012 р. № 228. є дер жав ною спеціалізо -
ва ною екс пе рт ною ус та но вою з розсліду ван ня авіаційних подій та
інци дентів з цивіль ни ми повітря ни ми суд на ми в Ук раїні, пе ре бу ває
в уп равлінні Кабіне ту Міністрів Ук раїни16. 

Національ не бю ро ут во ре но з ме тою:
1) здійснен ня технічно го розсліду ван ня авіаційних подій, сер -

йоз них інци дентів, інци дентів, надз ви чай них подій, пош код жень
цивіль них повітря них су ден і літаль них апа ратів на землі, по ру шень
по ряд ку ви ко рис тан ня повітря но го прос то ру, зок ре ма під час обслу -
го ву ван ня та ор ганізації повітря но го ру ху (далі — авіаційні події),
що ста ли ся на те ри торії Ук раїни з цивіль ни ми повітря ни ми суд -
нами;

Серія Юридичні науки 185

5) Цент раль ний ор ган ви ко нав чої вла ди з пи тань охо ро ни дер -
жав но го кор до ну (Адміністрація Дер жав ної при кор дон ної служ би
України) за без пе чує здійснен ня при кор дон но го конт ро лю в міжна род -
них ае ро пор тах та ае ро пор тах, відкри тих для міжна род них поль отів;

6) Цент раль ний ор ган ви ко нав чої вла ди, що за без пе чує фор му -
ван ня та ре алізує дер жав ну по дат ко ву і мит ну політи ку (Міністер ство
до ходів і зборів Ук раїни), здійснює мит ний конт роль, на дає до по мо гу
служ бам авіаційної без пе ки міжна род них ае ро портів у за побіганні
не за кон но му розміщен ню на повітря них суд нах, які ви ко ну ють міжна -
родні рей си, зброї, ви бу хо вих, от руй них, радіоак тив них та інших
не без печ них ре чо вин і пред метів, а та кож пе ре ве зен ню за бо ро не -
них ван тажів13;

7) Служ ба без пе ки Ук раїни здійснює відповідно до за ко ну за -
хо ди що до ви яв лен ня та при пи нен ня актів не за кон но го втру чан ня
на повітря но му транс порті, у пе ред ба че них за ко ном ви пад ках ви ко -
рис то вує озб роєні підрозділи для за побіган ня та ким ак там або
ліквідації їх наслідків; 

8) Міжвідом ча комісія з пи тань уре гу лю ван ня кри зо вих си ту -
ацій у разі вчи нен ня актів не за кон но го втру чан ня та за без пе чен ня
авіаційної без пе ки в діяль ності цивіль ної авіації ко ор ди нує дії
з авіаційної без пе ки14.

Інфор маційна взаємодія Дер жав ної авіаційної служ би Ук раїни та
Міністер ства інфра ст рук ту ри Ук раїни у сфері без пе ки авіації по лягає
у на данні що ро ку, до 15 січня ро ку, нас туп но го за звітним, Де пар -
та мен ту без пе ки Міністер ства інфра ст рук ту ри Ук раїни інфор мації
про стан ви ко нан ня за ходів, пе ред ба че них Пла ном, для її уза галь -
нен ня та по дан ня до 01 лю то го керівницт ву Міністер ства інфра ст -
рук ту ри Ук раїни (На каз Міністер ства інфра ст рук ту ри Ук раїни від
15.01.2014 р. № 18 «Про зат ве рд жен ня га лу зе вої прог ра ми з без пе -
ки поль отів на 2014–2016 ро ки»).

Відповідно до цієї прог ра ми обмін інфор мацією з без пе ки поль -
отів відно сить ся до за ходів з впро вад жен ня ефек тив ної сис те ми наг -
ля ду за без пе кою поль отів в рам ках цієї Прог ра ми. 

План за ходів з ре алізації Га лу зе вої прог ра ми з без пе ки поль отів
на 2014–2016 ро ки пе ред ба чає ство рен ня та підтри ман ня функціону -
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го ву ван ня повітря но го ру ху цивіль ної авіації, пос та ми аварійно го
сповіщен ня місце вих ор ганів ви ко нав чої вла ди. Інфор мація про
авіаційну подію мо же надійти з цент ру ко ор ди нації міжна род ної
космічної сис те ми по шу ку аварійних су ден. Інфор мація про авіацій -
ну подію не гай но нап рав ляєть ся у ко ор ди наційний центр по шу ку та
ря ту ван ня цивіль ної авіації для прий нят тя рішен ня20.

Інфор мація про авіаційні події пе ре даєть ся з ви ко рис тан ням най -
більш прос тих і ефек тив них за собів зв’яз ку. Інфор му ван ня керівницт -
ва Дер жавіас луж би про авіаційні події здійснюєть ся не гай но після
от ри ман ня пер вин но го повідом лен ня чер го вим зміни цент раль ної дис -
пет черсь кої служ би. У разі ка та ст ро фи, аварії або серйоз но го інци ден -
ту в районі відповідаль ності ае ро пор ту цивіль ної авіації за по шук та
ря ту ван ня керівник авіаційно го підприємства за без пе чує не гай ну пе -
ре да чу інфор мації до цент раль ної дис пет черсь кої служ би Дер жавіас -
луж би і до Ук раїнсь ко го цент ру пла ну ван ня ви ко рис тан ня повітря но го
прос то ру та ре гу лю ван ня повітря но го ру ху Ук раїни (Ук ра е ро центр) та
ко орди наційно го цент ру по шу ку та ря ту ван ня цивіль ної авіації.
Повідом лен ня про авіаційні події з цивіль ним повітря ним суд ном з мак -
си маль ною ма сою по над 2250 кг Дер жавіас луж ба нап рав ляє в ІКАО21.

Інфор му ван ня керівницт ва Дер жав ної авіаційної служ би Ук раїни
про стан аварійності в цивільній авіації Ук раїни здійснюєть ся що -
тиж ня на опе ра тив них на ра дах у виз на че ний день ди рек то ром Де -
пар та мен ту інспек ту ван ня без пе ки поль отів або йо го зас туп ни ком
шля хом на дан ня довідки про авіаційні події за по точ ний період та
за хо ди, які вжи ва ють ся для їх по пе ред жен ня.

Експлу а тан ти скла да ють щомісячні звіти ста ну без пе ки поль отів,
при чин авіаційних подій та інци дентів. За ре зуль та та ми розсліду ван -
ня авіаційних подій за рік експлу а тан ти го ту ють аналіз ста ну без пе ки
поль отів. Уся су купність ви яв ле них під час розсліду ван ня авіа -
ційних подій при чин/фак торів ви ко рис то вуєть ся як інфор ма ційна
ба за про ве ден ня аналізу. За ре зуль та та ми аналізу роз роб ля ють ся ре -
ко мен дації з підви щен ня рівня без пе ки поль отів. Аналіз з ре ко мен -
даціями нап рав ляєть ся до Дер жавіас луж би не пізніше 30 січня22.

Та ким чи ном, кількість ор ганів дер жав ної вла ди, з яки ми здійснює
інфор маційну взаємодію Дер жав на авіаційна служ ба Ук раїни з пи тань
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2) участі у про ве денні технічно го розсліду ван ня на те ри торії
іно зем них дер жав, в яких ста ли ся авіаційні події з цивіль ни ми
повітря ни ми суд на ми Ук раїни;

3) підго тов ки вис новків та ре ко мен дацій на ос нові зби ран ня,
аналізу, досліджен ня та уза галь нен ня да них, що сто су ють ся без пе -
ки поль отів, з ме тою за побіган ня авіаційним подіям, що ста ли ся на
те ри торії Ук раїни17.

Інфор маційна взаємодія Національ но го бю ро та Дер жав ної авіа -
ційної служ би у сфері за без пе чен ня без пе ки авіації по ля гає у на данні
упов но ва же но му ор га ну з пи тань цивіль ної авіації, іншим заінте ре со -
ва ним ор га нам ви ко нав чої вла ди та авіаційним підпри ємст вам, ус та но -
вам, ор ганізаціям звітів і ре ко мен дацій за ре зуль та та ми розсліду ван ня
авіаційних подій та ре ко мен дацій що до їх за побіган ня, у підго товці зві -
тів та ре ко мен дацій за ре зуль та та ми розсліду ван ня авіаційних подій18.

Національ не бю ро мо же одер жу ва ти в ус та нов ле но му по ряд ку від
цент раль них та місце вих ор ганів ви ко нав чої вла ди, ор ганів міс це  во-
го са мов ря ду ван ня, підприємств, ус та нов та ор ганізацій ма теріали,
не обхідні для про вад жен ня своєї діяль ності; за лу ча ти предс тав ників
підприємств, ус та нов, ор ганізацій, спеціалістів та екс пертів для про -
ве ден ня розсліду ван ня авіаційних подій; звер та ти ся до міжна род -
них ор ганізацій або відповідних ор ганізацій іно зем них дер жав про
на дан ня до по мо ги в про ве денні розсліду ван ня чи технічно го до -
сліджен ня уламків, об лад нан ня літаль но го апа ра ту, інших об’єк тів,
що сто су ють ся розсліду ван ня, оцінки от ри ма них да них бор то во го
реєстра то ра; на да ва ти пра во на про ве ден ня розсліду ван ня інци ден -
ту, що став ся на те ри торії Ук раїни, дер жаві національ ної реєстрації
цивіль но го повітря но го суд на або йо го експлу а тан та19.

Відповідно до По ло жен ня про сис те му уп равління без пе кою
поль отів на авіаційно му транс порті, зат ве рд же но го На ка зом Дер -
жав ної служ би Ук раїни з наг ля ду за за без пе чен ням без пе ки авіації
від 25.11.2005 № 895 інфор му ван ня про авіаційні події з повітря ни ми
суд на ми в цивільній авіації Ук раїни здійснюєть ся в по ряд ку і тер -
міни, вста нов лені Пра ви ла ми розсліду ван ня авіаційних подій з ци -
віль ни ми повітря ни ми суд на ми в Ук раїні. Сповіщен ня про авіаційні
події з повітря ни ми суд на ми в Ук раїні ви ко ну ють ся ор га на ми обс лу -
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ло жен ня про сис те му уп равління без пе кою поль отів на авіаційно му
транс порті : На каз Дер жав ної служ би Ук раїни з наг ля ду за за без пе -
чен ням без пе ки авіації від 25.11.2005 № 895 // Офіційний вісник Ук -
раїни. — 2005. — № 51. — Ст. 199. 21. Там само. 22. Там само.

Gorbatyuk Yаna. The features of information interaction of the

State aviation service of Ukraine with the state authorities on avia-

tion security

The author examines the issue of information exchange of the State
Aviation Service of Ukraine with the state authorities on aviation security.
The author defines a system of state authorities, which share information
with the State Aviation Service of Ukraine in the field of aviation safety.
These include the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the Ministry
of Defence of Ukraine, the central executive authority on health issues, the
central executive body of emergencies and affairs of population protection
from the consequences of Chornobyl Catastrophe, the central executive
body, to form and implement the national tax and customs policy, the Secu-
rity Service of Ukraine, the interagency Commission on crisis manage-
ment in the event of acts of unlawful interference and aviation security
in civil aviation activities coordinated action on aviation security.

The author determines powers of the State Aviation Service of
Ukraine for the purpose of information exchange in the field of aviation
safety provided by regulations. 

The author considers the need for a system of electronic interaction
between government electronic information resources as the main com-
ponent of e-governance and conditions of the aviation security.

The author provides a description of the National Bureau of Investi-
gation of aviation accidents and incidents of civil aircraft as a state insti-
tution specialized expertise to investigate aviation accidents and incidents
in civil aircraft of Ukraine and determines the content of information ex-
change with the State Aviation Service of Ukraine for aviation safety. 

At the presentation materials of the article the author refers to subor-
dinate legal acts which provide information interaction of the State Avi-
ation Service of Ukraine with the state authorities on aviation security.

Key words: aviation security, the State Aviation Service of Ukraine,
information, information interaction, state authorities.
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за без пе чен ня без пе ки авіації, є до сить знач ною. За га лом по ря док
інфор маційно го обміну між ор га на ми у даній сфері не закріпле ний
в ок ре мо му нор ма тив но-пра во во му акті. Ок ремі ж ас пек ти та ко го
обміну пе ред ба чені в підза кон них нор ма тив но-пра во вих ак тах Кабіне -
ту Міністрів Ук раїни, Міністер ства інфра ст рук ту ри Ук раїни, Дер -
жав ної авіаційної служ би Ук раїни та ін. Збір, аналіз, по ши рен ня та
вико рис тан ня інфор мації про без пе ку поль отів та ви ко рис тан ня повіт -
ря но го прос то ру є од ним із ас пектів за без пе чен ня без пе ки авіації.

1. Повітря ний ко декс Ук раїни від 19.05.2011 № 3393-VI // ВВР
Ук раїни. — 2011. — № 48. — Ст. 536. 2. Без пе ка авіації / Ба бак В.П.,
Хар чен ко В.П., В. О. Мак си мов В.О. та ін. ; за ред. В. П. Ба ба ка. —
К. : Техніка, 2004. — С. 17. 3. Про зат ве рд жен ня По ло жен ня про
Дер жав ну авіаційну служ бу Ук раїни : Пос та но ва Кабіне ту Міністрів
Ук раїни від 08.10.2014 р. № 520 // Офіційний . вісник Ук раїни. —
2014. — № 82. — Ст. 63. 4. Там само. 5. Там само. 6. Там само. 7. По -
вітря ний ко декс Ук раїни від 19.05.2011 № 3393-VI // ВВР Ук раїни. —
2011. — № 48. — Ст. 536. 8. Про схва лен ня Кон цепції ство рен ня та
функціону ван ня інфор маційної сис те ми елект рон ної взаємодії дер -
жав них елект рон них інфор маційних ре сурсів : Роз по ряд жен ня Кабі -
нету Міністрів Ук раїни від 05.09.2012 р. № 634-р // Офіційний вісник
Ук раїни. — 2012. — № 67. — Ст. 66. 9. Там само. 10. Там само. 11. Про
Дер жав ну прог ра му авіаційної без пе ки цивіль ної авіації: За кон Ук -
раїни від 20.02.2003 № 545-IV // ВВР Ук раїни. — 2003. — № 12. —

Ст. 13. 12. Там само. 13. Там само. 14. Там само. 15. Про зат ве рд жен -
ня Інструкції про по ря док обміну інфор мацією у сфері за побіган ня
надз ви чай ним си ту аціям та ре а гу ван ня в разі їх ви ник нен ня між
ДСНС Ук раїни і Дер жавіас луж бою Ук раїни : На каз Міністер ства
внутрішніх справ Ук раїни та Міністер ства інфра ст рук ту ри Ук раїни
від 25.11.2014 р. № 1273/602 // Офіційний вісник Ук раїни. — 2014. —
№ 101. — Ст. 167. 16. Про ут во рен ня Національ но го бю ро з розслі -
ду  ван ня авіаційних подій та інци дентів з цивіль ни ми повітря ни ми суд -
на ми : Пос та но ва Кабіне ту Міністрів Ук раїни від 21 бе рез ня 2012 р.
№ 228 // Офіційний вісник Ук раїни. — 2012. — № 23. — Ст. 13.
17. Там само. 18. Там само. 19. Там само. 20. Про зат ве рд жен ня По-
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Zubrytska Olga. Basic principles of a person’s participation in

administrative legal relationship

The development of understanding of principles of a person’s par-
ticipation in administrative legal relationship is being researched in the
article. The content of the administrative legal status is being analyzed,
the place and the role of the state in administrative legal relationship
and its impact on the exercise by a person of his/her rights, freedoms and
performance of the duties imposed on him/her. 

Based on the fundamentals of the theory of law, which divides all
legal norms in substantial and procedural, the conclusion is being made
that, in order to embrace the comprehensive administrative legal rela-
tionship, it shall be reasonable to use the division of such relationship
due to its content, namely — into substantial and procedural, which gave
grounds for separating two groups of principles: participation of a per-
son in substantial administrative relationship and participation of a per-
son in procedural administrative relationship. 

Key words: principles, administrative-legal status, subject of admin-
istrative law, administrative legal capacity and competence, administra-
tive-legal relationship.

Індивіду альні суб’єкти адміністра тив но го пра ва завж ди бу ли
пред ме том жва во го на у ко во го об го во рен ня: пи тан ня пра во во го ста -
ту су, об ся гу пра воз дат ності, дієздат ності, мож ли вості впли ва ти на
дер жавні рішен ня — бу ли і за ли ша ють ся ціка ви ми для юри дич ної на -
у ки. Ос таннім ча сом відбу ва ють ся суттєві, до корінні дер жавні пе рет -
во рен ня, які в аб со лют но но во му світлі розк ри ва ють роль та зна чен ня
лю ди ни в відно си нах ор га на ми публічно го уп равління. То му, зно ву
ви ни кає пот ре ба у про ве денні на у ко вих роз ро бок проб ле ма ти ки пра -
во во го ста ту су осо би в якості індивіду аль но го учас ни ка публічно го
уп равління. Фун да мен таль ним підґрун тям адміністра тив них пра во -
від но син за учас тю осо би бу ли й за ли ша ють ся прин ци пи та кої участі.
У зв’яз ку із цим до на галь них пи тань мож на від нес ти роз роб ку
й закріплен ня на нор ма тив но-пра во во му рівні відповідних прин ципів,
а що до вже виз на че них — їхнє досліджен ня з фор му ван ням су час них
на у ко вих підходів до цих фун да мен таль них ос нов. 
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УДК 342.922

О. Я. ЗУБ РИЦЬ КА

ОС НОВНІ ПРИН ЦИ ПИ УЧАСТІ ОСО БИ 

У АДМІНІСТРА ТИВ НИХ ПРА ВОВІДНО СИ НАХ

Розг ля даються та де таль но аналізуються такі прин ци пи пер шої
гру пи як: вер хо ве н ства пра ва, за кон ності, який пе ре бу ває в тісних
зв’яз ках з прин ци пом вер хо ве н ства пра ва, рівності, а та кож прин цип
юри дич но го закріплен ня прав та обов’язків учас ників адміністра тив -
них пра вовідно син, які обов’яз ко во по винні бу ти міцним підґрун тям
і в про це су аль них адміністра тив них пра вовідно си нах. У ре зуль таті
досліджен ня прин ципів участі осо би у ма теріаль них адміністра -
тив них пра вовідно си нах бу ло зап ро по но вані зміни до де я ких за ко -
но дав чих актів та Ос нов но го За ко ну Ук раїни. До дру гої гру пи
прин ципів участі осіб у адміністра тив них пра вовідно си нах у статті
ав тор відно сить: прин цип виз на че ності термінів та їх до дер жан -
ня при публічно му адміністру ванні, прин цип опе ра тив ності, а та -
кож прин цип за бо ро ни свавілля.

Клю чові сло ва: прин ци пи, адміністра тив но-пра во вий ста тус,
суб’єкт адміністра тив но го пра ва, адміністра тив на пра во суб’єкт -
ність, адміністра тив но-пра вові відно си ни.

Зуб риц кая О. Я. Ос нов ные прин ци пы учас тия ли ца в ад ми -

ни ст ра тив ных пра во от но ше ни ях

Ис сле ду ет ся раз ви тие предс тав ле ний о прин ци пах учас тия ли -
ца в ад ми ни ст ра тив ных пра во от но ше ни ях. Про а на ли зи ро ва но со -
дер жа ние ад ми ни ст ра тив но-пра во во го ста ту са, оп ре де ля ет ся место
и роль го су да р ства в ад ми ни ст ра тив но-пра во вых от но ше ни ях и его
вли я ние на ре а ли за цию лич ностью при над ле жа щих ей прав, сво бод
и ис пол не ние воз ло жен ных на неё обя зан нос тей. 

Клю че вые сло ва: прин ци пы, ад ми ни ст ра тив но-пра во вой ста -
тус, субъ ект ад ми ни ст ра тив но го пра ва, ад ми ни ст ра тив ная пра -
во субъ е кт ность, ад ми ни ст ра тив но-пра во вые от но ше ния.
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п ря ми і спо со би адміністра тив но-пра во во го ре гу лю ван ня суспіль -
них відно син. 

Для пов ноцінно го досліджен ня прин ципів участі осо би у адмініст -
ра тив них пра вовідно си нах не обхідно висвітли ти наб ли же не ко ло та -
ких пра вовідно син. У на уці адміністра тив но го пра ва адмініст ра тив но-
пра вові відно си ни мо жуть кла сифіку ва ти ся за різни ми підста ва ми:
за ха рак те ром взаємодії суб’єктів; за ме тою; за змістом; за ха рак те ром
дій зо бов’яза но го суб’єкта. Так, за ха рак те ром взаємодії суб’єктів
адміністра тив но-пра вові відно си ни поділя ють на вер ти кальні та го -
ри зон тальні. За ме тою адміністра тив но-пра вові відно си ни поділя ють
на ре гу ля тивні та пра во охо ронні. За змістом адміністра тив но-пра вові
відно си ни поділя ють ся на ма теріальні та про це су альні. За ха рак те -
ром дій зо бов’яза но го суб’єкта адміністра тив но-пра вові від но си ни
мо жуть бу ти ак тив ни ми та па сив ни ми5. От же, ви ще вик ла де не дає
підста ви для виділен ня двох груп прин ципів, а са ме пер ша гру па —
це прин ци пи участі осо би у ма теріаль них адміністра тив них пра -
вовідно си нах, а дру га гру па — це прин ци пи участі осо би у про це -
су аль них адміністра тив них пра вовідно си нах.

До пер шої гру пи прин ципів ми віднес ли прин цип вер хо ве н ства
пра ва, прин цип за кон ності, який пе ре бу ває в тісних зв’яз ках з прин -
ци пом вер хо ве н ства пра ва, прин цип рівності, а та кож прин цип юри -
дич но го закріплен ня прав та обов’язків учас ників адміністра тив них
пра вовідно син, які обов’яз ко во по винні бу ти міцним підґрун тям
і в про це су аль них адміністра тив них пра вовідно си нах, тоб то їх мож -
на та кож відно си ти і до дру гої гру пи прин ципів. Мо же мо конс та ту -
ва ти, що ли ше че рез 10 років після взят тя Ук раїною зо бов’язан ня
виз на ти прин цип вер хо ве н ства пра ва, наші за ко но давці зміни ли під -
хід до да но го прин ци пу, пе рес та ли йо го розг ля да ти як прин цип вер -
хо ве н ства конс ти туції, а по ча ли вкла да ти в йо го зміст са ме те, що
лю ди на, її пра ва та сво бо ди виз на ють ся най ви щи ми ціннос тя ми. І, на
на шу дум ку, та ка по зиція нор мот вор ця є до сить пра виль ною. На пре-
ве ли кий жаль в адміністра тив них відно си нах до сить по ши ре ною
є прак ти ка нех ту ван ня прин ци пом вер хо ве н ства пра ва. Так, по зи вач,
який про хо див служ бу в Нетішинсь ко му МВ УМВС Ук раїни в Хмель -
ницькій об ласті з 23.06.2000 ро ку по 27.04.2012 ро ку, звер нув ся до

Серія Юридичні науки 193

Проб ле ма ти ка адміністра тив но-пра во во го ста ту су осо би дослі -
джу ва лись як у ро бо тах та ких вче них як Є.В. Додін, Л.В. Ко валь,
В.М. Ма но хин, І.М. Па хо мов, Г.І. Пет ров, Ю.О. Ти хо ми ров,
Ю.С. Шем  шу чен ка та інших.

Ме тою статті є те о ре тич ний аналіз та уза галь нен ня уяв лень про
прин ци пи участі осо би у адміністра тив них пра вовідно си нах.

Зва жа ю чи на те, що адміністра тивні пра вовідно си ни — це вре -
гуль о вані нор ма ми адміністра тив но го пра ва суспільні відно си ни,
в яких їх сто ро ни (суб’єкти) взаємо пов’язані й взаємодіють шля хом
здійснен ня суб’єктив них прав і обов’язків, вста нов ле них і га ран то -
ва них відповідни ми адміністра тив но-пра во ви ми нор ма ми1, а оскіль -
ки прин ци пи є квінте сенцією пра во вих норм, або, як відзна ча ють
В.М. Бев зен ко та Р.С. Мель ник, прин ци пи є ме га нор ма ми, які зай ма -
ють що до норм адміністра тив но го пра ва панівне ста но ви ще2, то му
доціль но зо се ре ди ти ува гу са ме на прин ци пах адміністра тив но го пра -
ва. Л. П. Ко ва лен ко ро зуміє під прин ци пи адміністра тив но го пра ва
як вихідні, об’єктив но зу мов лені ос но во по ложні за са ди, відповідно до
яких фор му ють ся і функціону ють сис те ма та зміст цієї га лузі пра ва3.
Своєрідне ба чен ня прин ципів адміністра тив но го пра ва ма ють В.М. Бев -
зен ко та Р.С. Мель ник. На їхню дум ку прин ци па ми адміністра тив -
но го пра ва є ос новні ідеї, по ло жен ня, ви мо ги, що ха рак те ри зу ють
зміст адміністра тив но го пра ва, відоб ра жа ють за ко номірності йо го
роз вит ку і виз на ча ють нап ря ми та спо со би адміністра тив но-пра во -
во го ре гу лю ван ня суспіль них відно син. Дані вчені на го ло шу ють, що
такі прин ци пи ста нов лять со бою пев не поєднан ня норм, ідей та те о -
рій, які пок ла да ють ся в ос но ву адміністра тив но го пра ва. Прин ци пи,
як стве рд жу ють во ни, не є конструкцією, во ни роз ви ва ють ся од но -
час но з роз вит ком адміністра тив но го пра ва, а іноді мо жуть ви пе ред -
жа ти йо го роз ви ток4. Ви хо дя чи з ви ще вик ла де но го мо же мо дійти
вис нов ку, що пог ля ди адміністра тивістів на фор му лю ван ня виз на -
чен ня прин ципів адміністра тив но го пра ва співпа да ють, май же всі
во ни заз на ча ють, що це ос новні ідеї, по ло жен ня, ви мо ги, що ха рак -
те ри зу ють зміст адміністра тив но го пра ва, відповідно до яких сфор -
мо ва на сис те ма адміністра тив но го пра ва, що во ни відоб ра жа ють
за ко но мір ності роз вит ку адміністра тив но го пра ва і виз на ча ють на -
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справ. А то му на ма га ють ся по но ви ти свої пра ва са ме після звіль -
нен ня зі служ би звер та ю чись до су ду. Та кий стан адміністра тив них
відно син під час про ход жен ня служ би в ор га нах внутрішніх справ
не мо же не вик ли ка ти за не по коєння. На на шу дум ку са ме прин цип вер -
хо ве н ства пра ва по ви нен ста ти ос но во по лож ним прин ци пом участі
осо би в адміністра тив них пра вовідно си нах, лю ди на, її пра ва та сво бо -
ди по винні виз на ва тись най ви щи ми ціннос тя ми як ор га на ми публічної
адміністрації, так і су до ви ми ор га на ми, до яких звер ну лись суб’єкти
адміністра тив них пра вовідно син за по нов лен ням по ру ше них прав. 

Нас туп ним прин ци пом участі осо би у адміністра тив них пра -
вовідно си нах мож на наз ва ти прин цип за кон ності, який пе ре бу ває
в тісних зв’яз ках з прин ци пом вер хо ве н ства пра ва. 

Зміст да но го прин ци пу розк ри ваєть ся у ст. 68 Ос нов но го За ко ну
Ук раїни, де заз на че но, що ко жен зо бов’яза ний не у хиль но до дер жу -
ва ти ся Конс ти туції Ук раїни та за конів Ук раїни, не по ся га ти на пра -
ва і сво бо ди, честь і гідність інших лю дей7. Ви хо дя чи зі змісту да ної
статті мо же мо стве рд жу ва ти, що осо би, бе ру чи участь в адміністра -
тив них пра вовідно си нах, зо бов’язані не по ру шу ва ти ви мо ги діючо -
го за ко но да в ства. Хо ча тут слід на го ло си ти, що Конс ти туція Ук раїни
зо бов’язує кож но го до дер жу ва тись са ме Конс ти туції та за конів Ук -
раїни, про те в оз на ченій статті по за ува гою за ко но дав ця за ли ши лись
міжна родні до го во ри Ук раїни та підза конні нор ма тив но-пра вові ак -
ти. По ряд із цим, в де я ких стат тях Конс ти туції Ук раїни ми маємо
мож ливість спос теріга ти на явність норм, що зо бов’язу ють ви ко ну ва ти
та кож і підза конні нор ма тив но-пра вові ак ти. Так, в ст. 106 Конс ти -
туції Ук раїни йдеть ся про те, що Пре зи дент Ук раїни на ос нові та на
ви ко нан ня Конс ти туції і за конів Ук раїни ви дає ука зи і роз по ряд жен -
ня, які є обов’яз ко ви ми до ви ко нан ня на те ри торії Ук раїни; а в ст. 117
закріпле но, що Кабінет Міністрів Ук раїни в ме жах своєї ком пе тенції
ви дає пос та но ви і роз по ряд жен ня, які є обов’яз ко ви ми до ви ко нан ня8.
На на шу дум ку та кий підхід за ко но дав ця до фор му лю ван ня пра во вої
нор ми у ви щез га даній ст. 68 мо же фор му ва ти сумніви у на се лен ня
що до обов’яз ку ви ко ну ва ти ок ремі ви ди підза кон них нор ма тив но-
пра во вих актів, у то му числі і у осіб, які бе руть участь у адміністра -
тив них пра вовідно си нах. Зад ля вирішен ня да ної проб ле ми не обхідно,
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Хмель ниць ко го ок руж но го адміністра тив но го су ду з по зо вом до
Нетішинсь ко го МВ УМВС Ук раїни в Хмель ницькій об ласті. Однією
з по зов них ви мог бу ла та ка — здійсни ти на ра ху ван ня та вип ла ту
належ ної йо му ком пен сації за ро бо ту по над ус та нов ле ний ро бо чий
час, вихідні та свят кові дні. Су дом бу ло вста нов ле но, що на 25 лю -
то го 2013 р. в Нетішинсь ко му МВ УМВС Ук раїни в Хмель ницькій об-
ласті відсутні будь-які до ку мен ти, які бу ли підста вою для за лу чен ня
осо бо во го скла ду до служ би у нічний час, дні що тиж не во го відпо -
чин ку та вихідні дні в період з 2000 по 2009 рік включ но, оскіль ки
згідно норм на ка зу МВС Ук раїни від 04.06.2002 ро ку № 519 термін
зберіган ня та ких до ку ментів скла дає 3 (три) ро ки. Після спли ву ць о го
терміну до ку мен ти підля га ють зни щен ню. Предс тав ник відповідачів
не за пе ре чує про ти то го, що по зи вач в період з 2010 по 2012 ро ки
залу чав ся керівницт вом Нетішинсь ко го МВ УМВС Ук раїни в Хмель -
ницькій об ласті до ро бо ти у вихідні та у свят кові дні та на дав су ду
довідку № 579 від 22.01.2013 ро ку про на ра ху ван ня ком пен сації за
служ бу у дні що тиж не во го відпо чин ку та свят кові дні за період:
квітень 2010 ро ку — квітень 2012 ро ку, тоб то не обхідну ком пен -
сацію по зи вач от ри мав6. На підставі ць о го Хмель ниць кий ок руж -
ний адміністра тив ний суд відмо вив по зи ва чу у за до во ленні по зо ву. 

Тут мож на при пус ти ти, що як що по зи вач за лу чав ся до ро бо ти
по над ус та нов ле ний ро бо чий час, вихідні та свят кові дні з квітня
2010 ро ку по квітень 2012 ро ку, то цілком ймовірно по зи вач за лу -
чав ся до ро бо ти по над ус та нов ле ний ро бо чий час, вихідні та свят кові
дні та кож і з 23.06.2000 ро ку по квітень 2010 ро ку. На томість, підза -
кон ний нор ма тив но-пра во вий акт МВС Ук раїни від 04.06.2002 ро ку
№ 519 усу ває будь-які мож ли вості це підтвер ди ти. Фор маль но-юри -
дич ний аналіз да ної пос та но ви су ду вка зує на пря ме нех ту ван ня
прин ци пом вер хо ве н ства пра ва, в да но му ви пад ку пра ва по зи ва ча
на на леж ну йо му ком пен сацію за ро бо ту по над ус та нов ле ний ро бо чий
час, вихідні та свят кові дні. Працівни ки міліції під час про ход жен -
ня служ би не от ри му ють ба гать ох на леж них їм прав, про те звер ну -
тись до керівницт ва з ви мо гою про їх на дан ня ви ни не на ва жу ють ся
під заг ро зою змен шен ня гро шо во го ут ри ман ня, погіршен ня умов
про ход жен ня служ би, або навіть звіль нен ня з ор ганів внутрішніх
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ко во зо бов’язані та ре зервісти під час про ход жен ня зборів, а та кож
осо би ря до во го і на чаль ниць ко го складів Дер жав ної криміналь но-
ви ко нав чої служ би Ук раїни, ор ганів внутрішніх справ, служ би цивіль -
но го за хис ту і Дер жав ної служ би спеціаль но го зв’яз ку та за хис ту
інфор мації Ук раїни не суть відповідальність за адміністра тивні пра -
во по ру шен ня за дис циплінар ни ми ста ту та ми10. Та ким чи ном заз на -
чені ка те горії осіб уни ка ють адміністра тив ної відповідаль ності за
вчи нен ня адміністра тив них пра во по ру шень на підставі сво го по са -
до во го ста но ви ща. От же, мо же мо конс та ту ва ти відсутність прин ци -
пу рівності при участі у адміністра тив них пра вовідно си нах різних
ка те горій осіб, що, на на шу дум ку, є неп ри пус ти мим, і є пря мим по -
ру шен ням як ви мог міжна род них нор ма тив но-пра во вих актів, так і
Конс ти туції Ук раїни. А то му про по нуєть ся вик лю чи ти з Ко дек су Ук -
раїни про адміністра тивні пра во по ру шен ня ст. 15.

Нас туп ним до сить важ ли вим прин ци пом участі осо би у адмініст -
ра тив них пра вовідно си нах є прин цип юри дич но го закріплен ня прав
та обов’язків та ких осіб. До сить по ши ре ною є прак ти ка, ко ли осо -
ба звер таєть ся до відповідно го суб’єкта з при во ду реєстраційних або
дозвіль них про це дур не має чітко виз на че них прав, а у іншої сто ро ни
пра вовідно син відсутні відповідні обов’яз ки що до ре алізації цих прав.

Так, осо ба, звер та ю чись до ор га ну внутрішніх справ з при во ду
от ри ман ня доз во лу на прид бан ня, зберіган ня та носіння вог не паль -
ної мис ливсь кої зброї, хо лод ної, охо ло ще ної, пнев ма тич ної зброї,
прист роїв, по вин на ма ти чітко виз на че не пра во на от ри ман ня та ко го
доз во лу з ура ху ван ням фор маль но-виз на че них конк рет них і зро зумілих
для обох сторін підстав відмо ви у на данні доз во лу, у свою чер гу в іншої
сто ро ни по ви нен бу ти обов’язок ре алізу ва ти заз на че не пра во, а у разі
не ви ко нан ня та ко го обов’яз ку по вин на бу ти пе ред ба че на юри дич на
відповідальність. Цим са мим особі, яка бе ре участь у адміністра тив -
них пра вовідно си нах з суб’єктом публічної адміністрації, на даєть ся
мож ливість на по ля га ти на ре алізації сво го пра ва що до от ри ман ня
відповідно го доз во лу і од но час но ви ма га ти ви ко нан ня своїх обов’язків
іншим учас ни ком пра вовідно син. На сь о годнішній день ми маємо мож -
ливість конс та ту ва ти про відсутність прин ци пу юри дич но го закріплен -
ня прав та обов’язків учас ників адміністра тив них пра вовідно син. Так,
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по-пер ше, вик лас ти ст. 68 Ос нов но го За ко ну Ук раїни в такій ре дак -
ції: «Ко жен зо бов’яза ний не у хиль но до дер жу ва ти ся Конс ти туції Ук -
раїни та за конів Ук раїни, а та кож інших нор ма тив но-пра во вих актів,
що відповіда ють їм, по ся га ти на пра ва і сво бо ди, честь і гідність
інших лю дей»; а по-дру ге, вже дав но назріла пот ре ба в прий нятті
зако ну Ук раїни «Про нор ма тив но-пра вові ак ти», в яко му чітко потрібно
про пи са ти всі пи тан ня, пов’язані з роз роб лен ням, зок ре ма вка за ти
ви мо ги до нор моп ро ек ту валь ної техніки, прий нят тям, наб ран ням
за кон ної си ли нор ма тив но-пра во вих актів, їх обліком, а та кож за -
кріпи ти зро зумілу сис те му та ких атів, ви ди та фор ми, їх ієрархію та
юри дич ну си лу, і заз на чи ти обов’язок що до їх до дер жан ня. 

На род ни ми де пу та та ми вже зроб ле но де які кро ки у ць о му нап рямі,
а са ме, бу ло підго тов ле но такі за ко ноп ро ек ти: 1) реєстр. № 2577 від
21 лю то го 2007 ро ку; 2) № 1343 від 14 січня 2008 ро ку; 3) № 1343-1
від 21 січня 2008 ро ку; 4) реєстр. № 7409 від 1 груд ня 2010 ро ку. Про -
те усі во ни ма ли ряд не доліків, місти ли де які невідповідності Конс -
ти туції Ук раїни, як наслідок пот ре бу ють суттєво го кон цеп ту аль но го
до оп ра цю ван ня, на що вка зу ва лось у за у ва жен ня та про по зиціях
Вер хов но го Су ду Ук раїни до зга да них за ко ноп ро ектів. То му потрібно
вра ху ва ти усі такі за у ва жен ня і про по зиції та внес ти відповідний
до оп раць о ва ний за ко ноп ро ект до Вер хов ної Ра ди Ук раїни. 

Од ним з фун да мен таль них прин ципів в адміністра тив но му праві
мож на виз на чи ти прин цип рівності. Осо би, які бе руть участь у ад мі -
ністра тив них пра вовідно си нах по винні бу ти наділені рівни ми пра -
ва ми. У ч. 2 ст. 24 Конс ти туції Ук раїни, пе ред ба че но, що не мо же бу ти
привілеїв чи об ме жень за оз на ка ми ра си, коль о ру шкіри, політич -
них, релігійних та інших пе ре ко нань, статі, етнічно го та соціаль но -
го по ход жен ня, май но во го ста ну, місця про жи ван ня, за мов ни ми або
інши ми оз на ка ми9. Не див ля чись на заз на чені по ло жен ня за ко но дав -
цем й досі не зроб ле но жод них кроків у сфері нор ма тив но-пра во во -
го за без пе чен ня рівності осіб у адміністра тив них пра вовідно си нах.
Так, яск ра вим прик ла дом тут бу де вис ту па ти діюча ст. 15 Ко дек су
Ук раїни про адміністра тивні пра во по ру шен ня, яка чітко вка зує на
ди фе ренційо ва ний підхід у пи тан нях відповідаль ності за вчи нен ня
адміністра тив них пра во по ру шень, так, війсь ко вос луж бовці, війсь -
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За вер шу ю чи досліджен ня у ць о му підрозділу зро би мо нас тупні
уза галь нен ня та сфор му люємо такі вис нов ки.

1. Ви хо дя чи з ос нов те орії пра ва, яка роз поділяє усі пра вові нор -
ми на ма теріальні та про це су альні, мо же мо стве рд жу ва ти, що з ме -
тою охоп лен ня пов но го спект ру адміністра тив но-пра во вих відно син
доціль но ви ко рис то ву ва ти роз поділ та ких відно син са ме за змістом,
тоб то на ма теріальні та про це су альні, а це на да ло підста ви для
виділен ня двох груп прин ципів, а са ме пер ша гру па — це прин ци -
пи участі осо би у ма теріаль них адміністра тив них пра вовідно си нах,
а дру га гру па — це прин ци пи участі осо би у про це су аль них
адміністра тив них пра вовідно си нах.

2. До пер шої гру пи прин ципів ми віднес ли прин цип вер хо ве н -
ства пра ва, прин цип за кон ності, який пе ре бу ває в тісних зв’яз ках
з прин ци пом вер хо ве н ства пра ва, прин цип рівності, а та кож прин цип
юри дич но го закріплен ня прав та обов’язків учас ників адміністра -
тив них пра вовідно син, які обов’яз ко во по винні бу ти міцним під -
ґрун тям і в про це су аль них адміністра тив них пра вовідно си нах, тоб то
їх мож на та кож відно си ти і до дру гої гру пи прин ципів. 

3. В ре зуль таті досліджен ня прин ципів участі осо би у ма теріаль -
них адміністра тив них пра вовідно си нах бу ло зап ро по но ва но вик лас ти
ст. 68 Ос нов но го За ко ну Ук раїни в такій ре дакції: «Ко жен зо бов’яза -
ний не у хиль но до дер жу ва ти ся Конс ти туції Ук раїни та за конів Ук раїни,
а та кож інших нор ма тив но-пра во вих актів, що відповіда ють їм, по -
ся га ти на пра ва і сво бо ди, честь і гідність інших лю дей»; до дат ко во
на го ло ше но на не обхідності прий нят тя За ко ну Ук раїни «Про нор ма -
тив но-пра вові ак ти» та За ко ну Ук раїни «Про зброю»; обґрун то ва но
доцільність вик лю чен ня ст. 15 з Ко дек су Ук раїни про адміністра -
тивні пра во по ру шен ня.

4. До дру гої гру пи прин ципів участі осіб у адміністра тив них
пра вовідно си нах ми відно си мо прин цип виз на че ності термінів та їх
до дер жан ня при публічно му адміністру ванні, прин цип опе ра тив -
ності, а та кож прин цип за бо ро ни свавілля.

1. Адміністра тив не пра во Ук раїни. Ака демічний курс [Текст] :
під руч. у 2 т. Т. 1. Заг. ч. / НАН Ук раїни, Ін-т дер жа ви і пра ва
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у жод но му нор ма тив но-пра во во му акті ми не по ба чи мо пра во осо би на
от ри ман ня доз во лу на прид бан ня, зберіган ня та носіння вог не паль ної
мис ливсь кої зброї, хо лод ної, охо ло ще ної, пнев ма тич ної зброї, при -
строїв, на томість в Інструкції про по ря док ви го тов лен ня, прид бан ня,
зберіган ня, обліку, пе ре ве зен ня та ви ко рис тан ня вог не паль ної, пнев ма -
тич ної, хо лод ної і охо ло ще ної зброї, прист роїв вітчиз ня но го ви роб -
ни цт ва для відстрілу пат ронів, спо ряд же них гу мо ви ми чи ана ло гічни ми
за своїми влас ти вос тя ми ме таль ни ми сна ря да ми нес мер тель ної дії, та
пат ронів до них роз пи суєть ся по ря док на дан ня гро ма дя нам відпо -
відних доз волів, а та кож пра ва та пов но ва жен ня ор ганів внут рішніх
спра ва. Юри дич ний аналіз цієї Інструкції дає мож ливість стве рд жу -
ва ти про відсутність у ній закріпле но го пра ва осо би на от ри ман ня
доз во лу, а та кож обов’яз ку ор ганів внутрішніх справ ви да ва ти від -
повідні доз во ли. 

Зад ля вирішен ня проб лем них пи тань участі осо би у адміністра -
тив них пра вовідно си нах з при во ду от ри ман ня доз во лу на прид бан -
ня, зберіган ня та носіння вог не паль ної мис ливсь кої зброї, хо лод ної,
охо ло ще ної, пнев ма тич ної зброї, прист роїв, на на шу дум ку, потрібно
закріпи ти на за ко но дав чо му рівні: 1) пра во на от ри ман ня та ко го доз -
во лу з ура ху ван ням фор маль но-виз на че них конк рет них і зро зумілих
для обох сторін підстав відмо ви у на данні доз во лу; 2) обов’язок іншої
сто ро ни ре алізу ва ти заз на че не пра во; 3) юри дич ну відповідальність
за не ви ко нан ня та ко го обов’яз ку. Зад ля ць о го доціль ним би бу ло
прий ня ти За кон Ук раїни «Про зброю», де про пи са ти зга дані пра ва,
обов’яз ки та відповідальність. На сь о годні вже роз роб ле но ба га то за -
ко ноп ро ектів що до обігу в Ук раїні вог не паль ної зброї цивіль но го
приз на чен ня та бойо вих при пасів до неї, про те пе ре важ на більшість
з них містять по ло жен ня про пра во осо би на зброю, а не про пра во
осо би на от ри ман ня доз во лу. От же, мож на дійти вис нов ку, що важ -
ли вим прин ци пом участі осо би у адміністра тив них пра вовідно си нах
є прин цип юри дич но го закріплен ня прав та обов’язків та ких осіб. 

Оз на чені прин ци пи, які ми відно си мо до ос нов ної гру пи, обов’яз -
ко во по винні бу ти міцним підґрун тям і в про це су аль них адміністра -
тив них пра вовідно си нах, тоб то їх мож на та кож відно си ти і до дру гої
гру пи прин ципів.
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order to embrace the comprehensive administrative legal relationship, it shall
be reasonable to use the division of such relationship due to its content,
namely — into substantial and procedural, which gave grounds for separating
two groups of principles: participation of a person in substantial administra-
tive relationship and participation of a person in procedural administrative
relationship. In the article describes the principles of participation of persons
in public authorities and law-enforcement authorities also has been consi -
dered various aspects of participation in the administrative relationship.
In the scientific work has been researched specific problems that faced per-
son when referring to the authorities and the principles of their cooperation

The author of the article considers and analyses in detail such prin-
ciples of the first group as: rule of law, equality, and also the principle of
providing a legal framework for rights and duties of the participants of
administrative legal relationship, which by no means must be a solid
ground in procedural administrative legal relationship as well. 

Following the research of the principles of a person’s participation
in substantial administrative legal relationship, the amendments were
proposed to be introduced to some legislative regulations and the Con-
stitution of Ukraine. In particular, author formed proposals for amend-
ments to the Constitution of Ukraine and other laws regulating the
participation of individuals in public administration.

The second group of principles of participation of persons in administ -
rative legal relationship, according to the author, includes: the principle
of definition of the terminology and adhering to it in public administering,
the principle of promptness, and also the principle of ban of arbitrary will.

Key words: principles, administrative-legal status, subject of admin-
istrative law, administrative legal capacity and competence, administra-
tive-legal relationship.
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Р.С. Мель ни ка. — К. : Ваіте, 2014. — С. 65. 3. Адміністра тив не пра -
во : підруч ник / Ю. П. Би тяк (кер. авт. кол.), В.М. Га ра щук, В.В. Бо -
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у справі № 822/93/13-а [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу : http://
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від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим
дос туп: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%
B2%D1%80/ed19960628. 8. Там само. 9. Там само. 10. Ко декс Ук раїни
про адміністра тивні пра во по ру шен ня від 07 груд. 1984 р. № 8073-X
[Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу : http://zakon.rada.gov.ua/
cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=80731-10&p=1306733588479222.

Zubrytska Olga. Basic principles of a person’s participation in

administrative legal relationship

The development of understanding of principles of a person’s par-
ticipation in administrative legal relationship is being researched in the
article. The fundamental basis of administrative relationships involving
individuals were and are the principles of such participation. The content
of the administ rative legal status is being analyzed, the place and the role
of the state in administrative legal relationship and its impact on the ex-
ercise by a person of his/her rights, freedoms and performance of the du-
ties imposed on him/her. As one of the actual issues is development and
consolidating the regulatory fra mework, also the consolidating relevant
principles already defined, their research on the formation of modern sci-
entific approaches to these fundamentals.

Based on the fundamentals of the theory of law, which divides all legal
norms in substantial and procedural, the conclusion is being made that, in
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за ко но да тель ство по воп ро сам ох ра ны и за щи ты прав пот ре би те лей,
а так же су деб ную прак ти ку в этой сфе ре. Сфор му ли ро ва но оп ре де -
ление по ня тия «за щи та прав пот ре би те лей». Рас смот ре ны ос но ва-
ния воз ник но ве ния пра ва на за щи ту в до го вор ных от но ше ни ях по за -
щи те прав пот ре би те лей в сфе ре роз нич ной куп ли-про да жи то ва ров.

Клю че вые сло ва: пра во вая ох ра на, пра во вая за щи та, пра ва по -
т ре би те лей, до го вор роз нич ной куп ли-про да жи.

Teremetskyi Vladislav. Some issues of legal security and protec-

tion of consumers’ rights under the contract of retail purchase and sale

Some aspects of legal security and protection of consumers’ rights
in the sphere of retail purchase and sale are studied in the article.

The objective of the article is the analysis of theoretical and practical
problems related to guaranteeing proper protection of the rights and du-
ties of the parties of consumer legal relations under the contract of retail
purchase and sale, development of reliable mechanisms to prevent abuse
of their subjective rights by the consumers.

Legislation concerning the issues of security and protection of con-
sumers’ rights, as well as judicial practice in this area are analyzed. Re -
commendations aimed at improving the legal regulation of the researched
issue are provided.

Key words: legal security, legal protection, legal protection con-
sumer rights, contract of retail purchase.

Юри дич на спе цифіка до говірних відно син роздрібної купівлі-
про да жу то варів поз на чаєть ся на не обхідності ство рен ня до дат ко вих
умов і га рантій за без пе чен ня на леж ної пра во вої охо ро ни та за хис ту
прав спо жи вачів. Це зу мов ле но низ кою об’єктив них і суб’єктив них
чин ників. Так, по купці то варів, як їх кінцеві спо жи вачі, не завж ди
ма ють дос татньо інфор мації про спо живчі влас ти вості то ва ру, досвід
і час для то го, щоб розібра ти ся з йо го технічни ми ха рак те рис ти ка ми,
па ра мет ра ми то що, а то му не заст ра хо вані від мож ли вості прид ба ти
не якісний чи фаль сифіко ва ний то вар, який мо же ви я ви ти ся неп ри -
дат ним до спо жи ван ня за пря мим приз на чен ням. Крім то го, по ру шен -
ню прав по купців то варів сприяє не да ле ког ляд на діяльність са мих про-
давців то варів, які роз ра хо ву ють на за роб лян ня не гай но го при бут ку
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Розділ 5

ЦИВІЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ 

ТА ГОСПОДАРСЬКЕ  ПРАВО

УДК 347.451

В. І. ТЕ РЕ МЕЦЬ КИЙ 

ОК РЕМІ ПИ ТАН НЯ ПРА ВО ВОЇ ОХО РО НИ

І ЗА ХИС ТУ ПРАВ СПО ЖИ ВАЧІВ 

ЗА ДО ГО ВО РОМ РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-ПРО ДА ЖУ

Дослідже но ок ремі ас пек ти пра во вої охо ро ни і за хис ту прав
спо жи вачів у сфері роздрібної купівлі-про да жу. Про а налізо ва но за -
ко но да в ство з пи тань охо ро ни і за хис ту прав спо жи вачів, а та кож
су до ву прак ти ку у цій сфері. Сфор муль о ва не виз на чен ня по нят тя
«за хист прав спо жи вачів». Розг ля ну то підста ви ви ник нен ня пра ва
на за хист у до говірних відно си нах із за хис ту прав спо жи вачів
у сфері роздрібної купівлі-про да жу то варів. 

Клю чові сло ва: пра во ва охо ро на, пра во вий за хист, пра ва спо -
жи вачів, до говір роздрібної купівлі-про да жу.

Те ре мец кий В. И. От дель ные воп ро сы пра во вой ох ра ны и за -

щи ты прав пот ре би те лей по до го во ру роз нич ной куп ли-про да жи

Ис сле до ва ны от дель ные ас пек ты пра во вой ох ра ны и за щи ты прав
пот ре би те лей в сфе ре роз нич ной куп ли-про да жи. Про а на ли зи ро ва но
__________________

© ТЕРЕМЕЦЬКИЙ Владислав Іванович – доктор юридичних наук, про-
фесор кафедри цивільного права та процесу Харківського  національного
університету внутрішніх справ 



Крім то го, в Кон цепції дер жав ної політи ки у сфері за хис ту прав
спо жи вачів, схва ле ної Кабіне том міністрів Ук раїни, від 05.06.2013
№ 777-р. заз на чаєть ся, що на да ний час ви ник ла на галь на пот ре ба
у ре фор му ванні сис те ми за хис ту прав спо жи вачів та вдос ко на ленні
за ко но да в ства у заз на ченій сфері, за без пе ченні за хис ту прав спо жи -
вачів на місце во му рівні ор га на ми місце во го са мов ря ду ван ня та ор -
га на ми ви ко нав чої вла ди, ство ренні на леж них умов для співпраці
і взаємодії ор ганів ви ко нав чої вла ди, ор ганів місце во го са мов ря ду -
ван ня та гро мадсь ких ор ганізацій спо жи вачів, підви щенні рівня пра -
во вої обізна ності та поінфор мо ва ності спо жи вачів що до їх за кон них
прав, в удос ко на ленні ме ханізму ре алізації та ких прав та су до во го
за хис ту прав спо жи вачів. То му в Кон цепції на го ло шуєть ся на не -
обхідності зап ро вад жен ня сис тем но го підхо ду до розв’язан ня проб -
лем у сфері за хис ту прав спо жи вачів2.

Як відо мо, на за ко но дав ця пок ла даєть ся публічно-пра во вий обов’я -
 зок за без пе чен ня на леж ної пра во вої охо ро ни і за хис ту прав спо жи вачів
у сфері роздрібної купівлі-про да жу то варів. При ць о му аналіз норм
чин но го за ко но да в ства і по зицій на у ковців із вка за но го пи тан ня свід -
чить, що за ко но да вець і ок ремі дослідни ки ча сом не роз ме жо ву ють по -
нят тя «пра во ва охо ро на» та «пра во вий за хист» іноді ото тож ню ючи їх.
Заз на че не підтве рд жуєть ся по ло жен ня ми ст. 13, 14, 17, 36, 51, 54, 55, 92
Конс ти туції Ук раїни, ст. 4 За ко ну Ук раїни «Про за хист прав спо жи ва -
чів» та інших нор ма тив них актів де термін «за хист» вжи ваєть ся у зна -
ченні близь ко му до терміну «охо ро на». Так, у ст. 42 Конс ти туції Ук раї  ни
закріплюєть ся, що дер ж ва за хи щає пра ва спо жи вачів, здійс нює конт -
роль за якістю і без печністю про дукції та усіх видів пос луг і робіт,
сприяє діяль ності гро мадсь ких ор ганізацій спо жи вачів норм3. Аналіз
цієї конс ти туційної нор ми доз во ляє зро би ти вис но вок, що тер мін «за -
хист» вжи ваєть ся у ній в зна ченні терміну «охо ро на», оскіль ки ді яль ність
дер жа ви по ля гає у ство ренні спри ят ли вих умов ре алізації прав спо жи -
вачів, за без пе ченні їх стабіль ності. Вва жаємо, що бу ду чи взаємо пов’я -
за  ни ми пра во ви ми яви ща ми (оскіль ки за хист не мож ли вий без охо ро -
ни) по нят тя «охо ро на» та «за хист» є різни ми юри дич ни ми по нят тя.

Ос нов ним нор ма тив но-пра во вим ак том, яким за без пе чуєть ся
право ва охо ро на прав спо жи вачів у сфері роздрібної купівлі-про да жу
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за будь-яких умов, не піклу ю чись при ць о му про влас ну діло ву ре пу -
тацію та по зи тив ний про фесійний імідж в очах постійно го по куп -
ця. Вод но час, трап ля ють ся ви пад ки, ко ли «умов но доб ро совісні»
по купці то варів злов жи ва ють своїми спо жив чи ми пра ва ми, ви ко рис -
то ву ю чи при ць о му ок ремі нор ми спо жив чо го за ко но да в ства собі на
ко ристь. Нап рик лад, по ку пець в куп ле но му одязі схо див на зап ла но -
ва ний захід, а потім по вер нув йо го про дав цю. Це є ви пад ком не доб ро -
совісно го ко рис ту ван ня спо жи ва чем своїми пра ва ми і обов’яз ка ми.
У та ко му разі про да вець ви яв ляєть ся не за хи ще ним від злов жи вань
з бо ку по куп ця (спо жи ва ча) то варів, який фор маль но нічо го про тип -
рав но го не чи нив, а діяв в ме жах на яв них у нь о го спо жив чих прав.
Заз на че не свідчить про важ ливість закріплен ня у вітчиз ня но му спо -
жив чо му за ко но давстві та ких прав і обов’язків сторін спо жив чих
пра вовідно син, які б на леж ним чи ном за без пе чу ва ли спра вед ли вий
ба ланс інте ресів обох сторін до го во ру роздрібної купівлі-про да жу
та не да ва ли при во ду до злов жи ван ня суб’єктив ним пра вом. То му
пи тан ня за хис ту прав спо жи вачів за до го во ром роздрібної купівлі-
про да жу на разі є ак ту аль ним та та ким, що пот ре бує сво го комп ле -
кс но го на у ко во-прак тич но го вирішен ня.

Те ма ти ка за хис ту прав спо жи вачів бу ла пред ме том на у ко вих
досліджень В. В. Бог да на, Н. М. Бо ро давкіної, Ю. В. Желіховсь кої,
О. І. Ма це горіна, Т. М. Підлуб ної, Ю. Ю. Ряб чен ка, М. О. Сте фан чу ка,
А. Є. Шерс тобіто ва, О. М. Язвінсь кої. Вка зані та інші вчені зро би ли
знач ний вне сок у роз ви ток на у ки цивіль но го пра ва, од нак проб ле ми
за хис ту прав і обов’язків сторін у сфері до го во ру роздрібної купівлі-
про да жу ни ми розв’язу ва ли ся ли ше част ко во.

Про тя гом ос танніх років за хис ту прав спо жи вачів приділя ла ся
недос тат ня ува га, що приз ве ло до зни жен ня рівня соціаль но го за хис ту
на се лен ня. Так, аналіз За ко ну Ук раїни «Про за хист прав спо жи ва чів»1,
свідчить, що в нь о му не має виз на чен ня, що не обхідно ро зуміти під
за хис том спо жи ва ча ми своїх прав. У ст. 4 ць о го За ко ну зга дуєть ся,
що спо жи вачі під час прид бан ня, за мов лен ня або ви ко рис тан ня про -
дукції, яка ре алізуєть ся на те ри торії Ук раїни, для за до во лен ня своїх
осо бис тих пот реб ма ють пра во на за хист своїх прав дер жа вою. Од -
нак за кон не розк ри ває, що слід ро зуміти під та ким за хис том.
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в свою чер гу, по зи тив ним чи ном відіб’єть ся на по си ленні пра во вої
охо ро ни прав спо жи вачів. Крім то го, відповідні зміни ма ють бу ти
та кож вне сені і до За ко ну Ук раїни «Про за хист прав спо жи вачів»,
зок ре ма про пра во ву охо ро ну спо жив чих відно син із по да рун ко ви -
ми сер тифіка та ми, кот рий, як це фор маль но вип ли ває з йо го наз ви,
має без по се редньо ре гу лю ва ти та кий вид суспіль них відно син та
спри я ти їх пра вовій охо роні.

Вод но час однієї ли ше пра во вої охо ро ни нор ма тив но-пра во ви ми
ак та ми прав спо жи вачів у сфері роздрібної купівлі-про да жу то варів
не дос татньо для то го, щоб по ку пець то варів, як їх кінце вий спо жи вач,
по чу вав се бе га ран то ва но за хи ще ним. Ад же відо мо, що без на леж но -
го за хис ту суб’єктив но го цивіль но го пра ва це пра во не мож на здійсни -
ти і во но за ли шаєть ся дек ла ра тив ним. То му для уник нен ня та кої
си ту ації не обхідною є пра во ва мож ливість за хис ту цивіль них прав та
інте ресів і, зок ре ма, суб’єктив них прав та інте ресів спо жи вачів у ви -
пад ку їх по ру шен ня, не виз нан ня або ос по рен ня (ст. 15 ЦК Ук раїни).

На за ко но дав чо му рівні та ка мож ливість виз наєть ся за будь-яки -
ми учас ни ка ми цивіль них пра вовідно син, як що во ни є пра во-діє -
здат  ни ми осо ба ми (ст. 25, 30, 91 ЦК Ук раїни), до кот рих відно сять ся
і сто ро ни з будь-яко го різно ви ду до го во ру роздрібної купівлі-про -
да жу то варів (ст. 698 ЦК Ук раїни). При ць о му до ува ги бе руть ся за -
гальні нор ми цивіль но го за ко но да в ства про за хист цивіль них прав та
інте ресів (ст. 15–19 ЦК Ук раїни), зав дя ки яким на за галь но му за ко -
но дав чо му рів ні за без пе чуєть ся пра во ва мож ливість за хис ту суб’єк -
тив них прав та інте ресів, будь-яких учас ників цивіль них відно син
(ст. 2 ЦК Ук раїни). По дібне пра во на за хист мо же розг ля да ти ся як
об’єктив не пра ва на за хист, що яв ляє со бою сис те му пра во вих норм,
кот ри ми на за ко но дав чо му рівні за без пе чуєть ся мож ливість за хис -
ту суб’єктив но го цивіль но го пра ва у ви пад ку йо го по ру шен ня, не -
виз нан ня або ос по рю ван ня.

Вод но час та ка са ма мож ливість за хис ту пра ва існує й на спе -
ціаль но му нор ма тив но му рівні зав дя ки іншим за ко нам і підза кон ним
нор ма тив них ак там, що ре гу лю ють сфе ру спо жив чих відно син. Го лов -
ним се ред них є За кон Ук раїни «Про за хист прав спо жи вачів», яким
пе ред ба ча ють ся спеціальні нор ми, що найбільш де таль но ре гу лю ють
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то варів, є Цивіль ний ко декс Ук раїни (далі — ЦК Ук раїни) (зок ре ма,
§ 2 «Роздрібна купівля-про даж» гла ви 54 «Купівлі-про даж»)4. У ць о му
ко дифіко ва но му нор ма тив но-пра во во му акті закріпле но ос новні пра -
ва та обов’яз ки про давців то варів і по купців (спо жи вачів), виз на че -
но їх цивіль но-пра во вий ста тус, де таль но рег ла мен то ва но до говір
роздрібної купівлі-про да жу (ст. 698 ЦК Ук раїни) і йо го спе цифічні
умо ви, а та кож, виз на че но ос новні фор ми і спо со би цивіль но-пра -
во во го за хис ту цивіль них прав та інте ресів (ст. 15–19 ЦК Ук раїни)
учас ників цивіль них відно син (ст. 2 ЦК Ук раїни), яки ми є спо жи -
вачі, пе ред ба че но міри цивіль но-пра во вої відповідаль ності то що.

Вва жаємо, що у зв’яз ку з по я вою но вих різно видів до го ворів
роздрібної купівлі-про да жу, зок ре ма до го во ру роздрібної купівлі-
про да жу то варів че рез Internet та до го во ру роздрібної купівлі-про -
да жу то варів ук ла де но го за до по мо гою по да рун ко во го сер тифіка ту,
сис те ма пра во вої охо ро ни прав спо жи вачів має бу ти пе рег ля ну та і
до пов не на відповідни ми нор ма тив ни ми по ло жен ня ми, які га ран ту -
ють більш пов не за без пе чен ня прав спо жи вачів.

Вітчиз ня не за ко но да в ство з пи тань охо ро ни прав спо жи вачів
у сфері роздрібної купівлі-про да жу то варів вклю чає в се бе низ ку за -
кон них і підза кон них нор ма тив но-пра во вих актів, а та кож міжна -
род но-пра во вих до го ворів різної юри дич ної си ли та га лу зе вої
спря мо ва ності. Все це свідчить про приділен ня пев ної ува ги з бо ку
за ко но дав ця й інших ор ганів дер жа ви пи тан ню за без пе чен ня на леж -
ної пра во вої охо ро ни прав спо жи вачів в Ук раїні. Ад же на явність
нор ма тив но-пра во вої ба зи (пра во во го вре гу лю ван ня суспіль них від -
но син) розг ля даєть ся як юри дич на пе ре ду мо ва мож ли вості за хис ту
охо ро ню ва них прав та інте ресів спо жи вачів.

Вра хо ву ю чи зміни, що ста ли ся в суспільстві та національ но му
май но во му обо роті після прий нят тя ЦК Ук раїни, слід заз на чи ти, що
все більш відчут ною є пот ре ба в по си ленні пра во вої охо ро ни зга да -
них відно син. Зок ре ма, не обхідно невідклад но прий ня ти За кон Ук -
раїни «Про елект рон ну ко мерцію», про ект яко го вже роз роб ле ний
і по да ний на розг ляд Вер хов ної ра ди Ук раїни. Відповідно до ць о го
за ко ноп ро ек ту очікуєть ся, що на рин ку елект рон ної ко мерції, на -
решті, з’яв лять ся про зорі й зро зумілі пра ви ла її ре гу лю ван ня, що,
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слід ро зуміти сис те му пра во вих за ходів, яку спо жи вач або інші ком -
пе тентні ор га ни вправі зас то со ву ва ти до пра во по руш ни ка у ви пад -
ку не виз нан ня ос по рен ня або по ру шен ня прав спо жи вачів з ме тою
їх виз нан ня, віднов лен ня або ком пен сації зав да них по ру шен ням
збитків. У зв’яз ку з цим ст. 1 За ко ну Ук раїни «Про за хист прав спо -
жи вачів» слід до пов ни ти зап ро по но ва ним виз на чен ням.

Розг ля не мо підста ви ви ник нен ня пра ва на за хист у до говірних
відно си нах із за хис ту прав спо жи вачів у сфері роздрібної купівлі-
про да жу то варів.

За за галь ним пра ви лом (ст. 11 ЦК Ук раїни), підста ва ми ви ник -
нен ня цивіль них прав і обов’язків прий ня то вва жа ти певні юри дичні
фак ти, з на явністю або відсутністю яких за кон пов’язує вста нов лен -
ня, зміну або при пи нен ня цивіль них прав та обов’язків. До та ких
юри дич них фактів слід віднес ти різні пра вомірні юри дичні дії (пра -
во чи ни, ст. 202 ЦК Ук раїни), а та кож неп ра вомірні юри дичні дії
(пра во по ру шен ня) яки ми є ок ремі ви пад ки вчи нен ня цивіль них пра -
во по ру шень за до го во ра ми роздрібної купівлі-про да жу то варів. На -
прик лад, про да вець не ви ко нав обов’яз ку пе ре да ти по куп цю то вар
на леж ної якості й пе ре дав то вар з не доліка ми, які бу ли ви яв лені ос -
таннім у про цесі йо го ви ко рис тан ня. Із ць о го вип ли ває, що однією
з підстав ви ник нен ня пра ва на за хист у до говірних відно си нах роз -
дрібної купівлі-про да жу то варів мо же бу ти юри дич ний факт не ви ко -
нан ня або не на леж но го ви ко нан ня про дав цем то ва ру своїх до говірних
обов’язків. Тоб то мо ва йде про до говірні пра во по ру шен ня.

Пра во на за хист за до го во ром роздрібної купівлі-про да жу то ва рів
мо же ви ни ка ти й в по за до говірно му по ряд ку внаслідок не обхідності
відшко ду ван ня шко ди зав да ної че рез не доліки то варів (ст. 1209–1211
ЦК Ук раїни). Нап рик лад, про да вець пе ре дав по куп цю то вар внаслі -
док конструк тив них не доліків яко го бу ло зав да но шко ди спо жи ва чу
чи йо го май ну. От же, ще однією підста вою ви ник нен ня пра ва на за -
хист у до говірних відно си нах роздрібної купівлі-про да жу то варів
мо жуть бу ти по за до говірні пра во по ру шен ня (ст. 16 За ко ну Ук раїни
«Про за хист прав спо жи вачів»).

Нас туп ною підста вою ви ник нен ня пра ва на за хист у відно си нах
роздрібної купівлі-про да жу то варів мо жуть бу ти й ак ти цивіль но го
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підста ви і по ря док за хис ту прав спо жи вачів. Мо ва йде про ст. 4, 5
За ко ну Ук раїни «Про за хист прав спо жи вачів», відповідно до яких
спо жи ва чам га ран туєть ся за хист їх прав дер жа вою, а та кож, інши ми
цент раль ни ми ор га на ми ви ко нав чої вла ди, що ре алізу ють дер жав ну
політи ку у сфері дер жав но го конт ро лю за до дер жан ням за ко но да в ства
про за хист прав спо жи вачів, місце ви ми дер жав ни ми адміністра ція -
ми, інши ми ор га на ми ви ко нав чої вла ди, ор га на ми місце во го са мов -
ря ду ван ня згідно із за ко ном, а та кож су да ми.

Ра зом із тим, об’єктивній мож ли вості за хис ту пра ва (зок ре ма
прав спо жи вачів у сфері роздрібної купівлі-про да жу то варів) про -
тис тав ляєть ся суб’єктив на мож ливість, що вип ли ває з по ру шен ня,
не виз нан ня або ос по рю ван ня пев но го суб’єктив но го пра ва осо би.
В ре зуль таті ць о го суб’єктив не пра во на за хист має розг ля да ти ся
в кон тексті або у зв’яз ку з на явністю у конк рет ної осо би пев но го суб’єк -
тив но го пра ва. Нап рик лад, суб’єктив не пра во на за хист спо жив чих
прав по куп ця за до го во ром роздрібної купівлі-про да жу мо же ви ни -
ка ти у зв’яз ку з по ру шен ням умов ць о го до го во ру що до про да жу йо му
то ва ру не на леж ної якості то що. То му слід підтри ма ти дум ку на у -
ковців що до на яв ності взаємо обу мов ле но го зв’яз ку між по ру ше ним
суб’єктив ним пра вом осо би і пра вом на йо го за хист5. От же, суб’єк -
тив не пра во на за хист мо же ви ни ка ти ли ше внаслідок по ру шен ня
пев но го суб’єктив но го пра ва осо би, а не нав па ки.

Од нак в те орії цивіль но го пра ва ро зуміння по нят тя «пра ва на
за хист» є не од ноз нач ним як на за галь но те о ре тич но му, так і міжга -
лу зе во му рівнях. Так, одні вчені вва жа ють, що пра во на за хист по ля -
гає «у ви мозі упов но ва же ної осо би до пра во по руш ни ка або осо би, що
за пе ре чує йо го інте рес, що рівноз нач но йо го ви мозі до юрис дик -
ційно го ор га ну»6. На дум ку інших — пра во на за хист по ля гає у мож -
ли вості здійснен ня дій са мою упов но ва же ною осо бою або за
до по мо гою дій ком пе те нт них дер жав них чи гро мадсь ких ор ганіза -
цій7. Де які на у ковці вва жа ють, що пра во вий за хист — це дер жав но-
при му со ва діяльність, спря мо ва на на по нов лен ня по ру ше но го пра ва,
за без пе чен ня ви ко нан ня юри дич но го обов’яз ку8.

Аналіз вик ла де них то чок зо ру доз во ляє зро би ти вис но вок, що
кож на з них пра во на існу ван ня. То му під за хис том прав спо жи вачів
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раїни, не підля гає експлу а тації та га рантійно му ре мон ту й обс лу го -
ву ван ню. От же, ця спра ва на оч но де мо н струє як на прак тиці мо жуть
за хи ща ти ся пра ва спо жи ва ча, що ви ни ка ють із за ко ну.

Слід заз на чи ти і те, що спо жи вач має пра во на відшко ду ван ня
збитків, зав да них йо му ви роб ни ком (ви ко нав цем, про дав цем), у зв’яз -
ку з ви ко рис тан ням ос таннім пе ре ваг сво го ста но ви ща у ви роб ничій
чи тор го вельній діяль ності (п. 9, ч. 2, ст. 18 За ко ну Ук раїни «Про за -
хист прав спо жи вачів»). Ця нор ма та кож свідчить про мож ливість
за хис ту прав спо жи вачів, які ви ни ка ють із за ко ну.

Цілісне досліджен ня цивіль но-пра во во го ре гу лю ван ня до -
говірних відно син роздрібної купівлі-про да жу є не за вер ше ним, як -
що в нь о му не відво дить ся пев не місце розг ля ду проб лем них пи тань
охо ро ни та за хис ту цивіль них пра вовідно син у досліджу ваній сфері.
Охо ро на та за хист — важ ливі скла дові в цивіль но-пра во во му ме -
ханізмі ре алізації на яв них суб’єктив них прав та інте ресів учас ників
цивіль них відно син, і всі відомі до говірні відно си ни роздрібної
купівлі-про да жу не є ви нят ком у ць о му сенсі.

З ог ля ду на це го лов ний за галь ний вис но вок, який вип ли ває
з розг ля ду пи тань пра во вої охо ро ни і за хис ту суб’єктив них цивіль -
них прав та інте ресів учас ників до говірних відно син роздрібної ку -
півлі-про да жу по ля гає в то му, що охо ро на і за хист є невід’ємни ми
еле мен та ми скла до вої ме ханізму ре алізації заз на че них суб’єктив них
прав та інте ресів. Цивіль но-пра во ве ре гу лю ван ня, зав дя ки закріплен -
ню в нор мах цивіль но го за ко но да в ства пев них пра вил по ведінки
учас ників суспіль них відно син, за без пе чує їх пра во ву охо ро ну і, од -
но час но з цим, у ви пад ку по ру шен ня, не виз нан ня або ос по рю ван ня
цивіль них прав та інте ресів, охоп лює со бою їх за хист.

Перс пек тив ним у по даль шо му є на у ко ва роз роб ка пи тань, пов’я -
за них з виз на чен ням еле ментів ме ханізму цивіль но-пра во во го за хис ту
прав спо жи вачів за до го во ром роздрібної купівлі-про да жу то варів.

1. Про за хист прав спо жи вачів : За кон Ук раїни: від 12.05.1991
№ 1023-XII // ВВР УРСР. — 1991. — № 30. — Ст. 379. 2. Кон цепція
дер жав ної політи ки у сфері за хис ту прав спо жи вачів : Роз по ряд жен ня
Кабіне ту Міністрів Ук раїни: від 05.06.2013, № 777-р. // Офіційний
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за ко но да в ства (п. 3 ст. 11 ЦК Ук раїни). Йдеть ся про ви пад ки, ко ли
в за коні без по се редньо вка за но на пра ва спо жи ва ча, які він вправі
за хи ща ти. Так, як що по куп цю не на да но мож ли вості не гай но одер жа -
ти пов ну і дос товірну інфор мацію про то вар у місці йо го про да жу, він
має пра во ви ма га ти відшко ду ван ня збитків, зав да них не обґрун то ва -
ним ухи лен ням від ук ла ден ня до го во ру (п. 3 ст. 700 ЦК Ук раїни).

Такі ви пад ки зустріча ють ся у вітчиз няній су довій прак тиці.
Нап рик лад, у справі № 6-13598св089 гр-ка А звер ну ла ся до су ду з по -
зо вом про розірван ня до го во ру купівлі-про да жу. Свої ви мо ги во на
обґрун то ву ва ла тим, що прид ба ла в ма га зині «М» плаз мо вий те  левізор
вартістю 9 тис. 530 грн. По зи вач спла ти ла пов ну вартість то ва ру,
про да вець ви дав га рантійну карт ку й дос та вив те левізор за місцем її
про жи ван ня, де після розк рит тя упа ков ки був ви яв ле ний де фект те ле -
візо ра — тріщи ни на плаз мовій по верхні. Екс пер та ми КП «Т.-п.п.К.»
за учас тю фахівців сервісно го цент ру ВАТ «Р-2001» бу ла про ве де -
на екс пер ти за, вис но вок якої підтвер див, що те левізор має де фект
ви роб ни чо го ха рак те ру і є не якісним. Згідно з ак том технічно го ста ну,
скла де но го фахівця ми сервісно го цент ру ВАТ «Р-2001», прид ба на
по зи ва чем мо дель те левізо ра не приз на че на для про да жу на те ри торії
Ук раїни, не має сер тифіка та відповідності стан дар там, ус та нов ле -
ним в Ук раїні, і не підля гає без кош тов но му га рантійно му ре мон ту.

Кер ченсь кий місь кий суд АР Крим рішен ням від 25.01.2008 по -
зов за до воль нив част ко во: розірвав до говір купівлі-про да жу, стяг нув
9 тис. 530 грн. вар тості те левізо ра з відповіда ча на ко ристь по зи ва ча.
Апе ляційний суд АР Крим рішен ням від 08.04.2008 заз на че не рі шен -
ня місце во го су ду ска су вав і ух ва лив но ве, яким у за до во ленні по зо ву
відмо вив. Вер хов ний Суд Ук раїни ух ва лою від 03.06.2009 ска су вав
рішен ня Апе ляційно го су ду АР Крим від 08.04.2008, а рішен ня Кер -
ченсь ко го місь ко го су ду АР Крим від 25.01.2008 за ли шив без змін.

Вер хов ний Суд Ук раїни по го див ся з вис нов ком су ду пер шої
інстанції, що до говір купівлі-про да жу те левізо ра підля гає розірван ню
на підставі ч. 7 ст. 15 За ко ну Ук раїни «Про за хист прав спо жи вачів»,
то му що відповідач, на дав ши по зи ва чу не дос товірну інфор мацію
про плаз мо вий те левізор як про то вар якісний і та кий, що офіційно
про даєть ся, про дав то вар, який не підля гає про да жу на те ри торії Ук -
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«protection of consumers’ rights» is formulated. Grounds of the origin
of the right on protection within contractual relations concerning the pro-
tection of consumers’ rights in the sphere of retail purchase and sale of
goods are revealed. The cases of the origin of the right on protection
within contractual relations of retail purchase and sale of goods (contrac-
tual legal relations), within out of contractual procedure, namely while
compensation of damage caused by defects of goods (out of contractual
offences), within the acts of civil law, within the law and within the court
decision are considered.

It is proved that the security and protection are integral components
of the mechanism for implementing these subjective rights and interests.
It is concluded that civil and legal regulation, due to consolidation in the
norms of civil law of certain rules of behavior of the members of social re-
lations, ensures their legal protection and, at the same time, in case of viola-
tion, denial or contestation of civil rights and interests, covers their protection.

Key words: legal security, legal protection, legal protection consumer
rights, contract of retail purchase.

УДК 347.9

М. М. МАЛЬСЬ КИЙ 

ПРА ВО ВЕ РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ ВИЗ НАН НЯ 

І ВИ КО НАН НЯ РІШЕНЬ ІНО ЗЕМ НИХ СУДІВ 

ЯК ІНСТИ ТУ ТУ ТРАНС НАЦІОНАЛЬ НО ГО ВИ КО НАВ ЧО ГО

ПРО ЦЕ СУ ЗА ЗА КО НО ДА В СТВОМ УК РАЇНИ

Досліджуєть ся об сяг пра во во го ре гу лю ван ня про це дур виз нан ня
і ви ко нан ня рішень іно зем них судів в Ук раїні як інсти ту ту транс на -
ціональ но го ви ко нав чо го про це су у чин но му за ко но давстві Ук раїни.
Зок ре ма, здійснюєть ся порівняль ний аналіз по ло жень за ко но да в ства
Ук раїни та міжна род них до го ворів. Ре зуль та ти досліджен ня
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вісник Ук раїни. — 2013. — № 81. — С. 24. 3. Конс ти туція Ук раїни :
За кон Ук раїни від 28.06.1996, № 254к/96-ВР // ВВР Ук раїни. — 1996. —
№ 30. — Ст. 141. 4. Цивіль ний ко декс Ук раїни : від 16.01.2003,
№ 435-IV [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу : http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/435-15. 5. Ива нов О. В. За щи та граж да нс ких прав
как пра во вой инс ти тут и как на уч ная проб ле ма / О. В. Ива нов // Воп -
ро сы со ве тс ко го го су да р ства и пра ва : Тру ды Ир ку тс ко го ун-та. Т. 45. —
Сер. юрид. Вып. 8. — Ч. 3. — Ир кутск, 1967. — С. 47–48. 6. Підлуб -
на Т. М. Пра во на за хист цивіль них прав та інте ресів : дисс. … канд.
юрид. на ук / Підлуб на Т.М. — К., 2009. — С. 22. 7. Ти хо но ва Б. Ю.
Субъ ек тив ные пра ва со ве тс ких граж дан, их ох ра на и за щи та : ав то -
реф. дисс. на со ис ка ние на учн. сте пе ни канд. юрид. на ук : спец. 710
«Те о рия и ис то рия го су да р ства и пра ва» / Б.Ю. Ти хо но ва. — М.,
1972. — С. 11–20. 8. Алексєєв С. С. Об щая те о рия пра ва / Алексє -
єв С.С. — М. : Юрид. лит., 1981. — Т. 1. — С. 180. 9. Ух ва ла Ко легії
суддів Су до вої па ла ти у цивіль них спра вах Вер хов но го Су ду Ук раїни
від 3 черв ня 2009 р. у справі № 6-13598св08 // Єди ний дер жав ний
реєстр су до вих рішень. [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу:
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 3894686.

Teremetskyi Vladislav. Some issues of legal security and protection

of consumers’ rights under the contract of retail purchase and sale

Some aspects of legal security and protection of consumers’ rights
in the sphere of retail purchase and sale are studied in the article.

The objective of the article is the analysis of theoretical and practical
problems related to guaranteeing proper protection of the rights and du-
ties of the parties of consumer legal relations under the contract of retail
purchase and sale, development of reliable mechanisms to prevent abuse
of their subjective rights by the consumers.

Legislation concerning the issues of security and protection of con-
sumers’ rights, as well as judicial practice in this area are analyzed. Recom-
mendations aimed at improving the legal regulation of the researched
issue are provided.

The relationship between impaired subjective right of a person and
the right to his protection is established. The definition of the concept of
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У цій статті ми про дов жуємо аналізу ва ти об сяг пра во во го ре гу -
лю ван ня транс національ но го ви ко нав чо го про це су (далі — ТВП)
у чин но му за ко но давстві Ук раїни. Інсти тут виз нан ня і ви ко нан ня
рішень іно зем них судів і арбітражів досі най частіше відно сив ся до
сфе ри ре гу лю ван ня міжна род но го цивіль но го про це су, або ви ко нав чо -
го про це су. Од нак, йо го мож на та кож розг ля да ти як інсти тут пра ва
ТВП, вра хо ву ю чи що він ха рак те ри зуєть ся та ки ми оз на ка ми як не об -
хідність при му со во го ви ко нан ня рішен ня та при сутність іно зем но -
го еле мен ту (ви ко нан ня рішен ня, ви не се но го в іно земній дер жаві).

Проб ле ма ти ка виз нан ня і ви ко нан ня рішень іно зем них судів і
арбітражів в Ук раїні ста ла об’єктом досліджен ня ба гать ох на у ковців,
се ред яких Ю. При ти ка, С. Фур са, О. Євту шен ко, М. Ште фан,
О. Кар ма за, Т. Фор ту на, О. Чер няк та інші. Од нак у зв’яз ку із ди -
намічним роз вит ком пра во во го ре гу лю ван ня вка за но го інсти ту ту, та
бе ру чи до ува ги про це си ре фор му ван ня су до вої вла ди, а та кож ви -
ко нав чо го про це су, ак ту аль ним за ли шаєть ся пи тан ня з’ясу ван ня
дос тат ності та якості пра во во го за без пе чен ня про це дур виз нан ня
і ви ко нан ня рішень іно зем них судів у чин но му за ко но давстві Ук раїни.

Згідно із ст. 81 За ко ну Ук раїни «Про ви ко нав че про вад жен ня»
по ря док ви ко нан ня в Ук раїні рішень іно зем них судів і арбітражів
вста нов люєть ся відповідни ми міжна род ни ми до го во ра ми Ук раїни,
цим За ко ном та інши ми за ко на ми Ук раїни1. Важ ко пе ре оціни ти важ -
ливість на яв ності міжна род них до го ворів про пра во ву до по мо гу
у цивіль них спра вах для виз нан ня і ви ко нан ня рішень іно зем них
судів. При ць о му Ук раїна не ук ла ла та ких до го ворів із ря дом країн
Євро пейсь ко го Со ю зу, США та інши ми країна ми.

У зв’яз ку з цим не обхідно досліди ти, яким чи ном ре гу люєть ся
виз нан ня і ви ко нан ня рішень судів, ви не се них в тих дер жа вах, з яки ми
відсутній до говір про пра во ву до по мо гу. Для ць о го здійсни мо аналіз
по ло жень у за ко но давстві Ук раїни, порівняв ши їх із відповід ни ми
по ло жен ня ми міжна род них до го ворів, сто ро ною яких є Ук раїна.

От же, як вба чаєть ся із аналізу до го ворів про пра во ву до по мо гу
(для прик ла ду бе руть ся до говір між Ук раїною і країна ми-учас ни ця ми
СНД2, Грецією3 і Латвією4) розділ що до виз нан ня і ви ко нан ня рі шень
іно зем них судів, як пра ви ло, містить ре гу лю ван ня та ких еле ментів:
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 доз во ля ють зро би ти вис но вок про дос татність об ся гу пра во во го
ре гу лю ван ня, про на явні пра вові про га ли ни, і відповідно про по ну -
ють ся спо со би вирішен ня ви яв ле них проб лем.

Клю чові сло ва: виз нан ня і ви ко нан ня рішен ня іно зем но го су ду,
транс національ ний ви ко нав чий про цес, до говір про пра во ву до по мо гу.

Мальс кий М. М. Пра во вое ре гу ли ро ва ние приз на ния и ис -

пол не ния ре ше ний иност ран ных су дов как инс ти ту та транс на -

ци о наль но го ис пол ни тель но го про цес са за за ко но да тель ством

Ук ра и ны

Ис сле ду ет ся объ ем пра во во го ре гу ли ро ва ния про це дур приз на ния
и ис пол не ния ре ше ний иност ран ных су дов в Ук ра и не как инс ти ту -
та транс на ци о наль но го ис пол ни тель но го про цес са в действу ю щем
зако но да тель стве Ук ра и ны. В част нос ти, осу ще с твля ет ся срав ни-
тель ный ана лиз по ло же ний за ко но да тель ства Ук ра и ны и меж ду -
на род ных до го во ров. Ре зуль та ты ис сле до ва ния поз во ля ют сде лать
вы вод о дос та точ нос ти объ е ма пра во во го ре гу ли ро ва ния, об име -
ю щих ся пра во вых про бе лах, и со от ве т ствен но пред ла га ют ся спо -
со бы ре ше ния вы яв лен ных проб лем.

Клю че вые сло ва: приз на ние и ис пол не ние ре ше ния иност ран -
но го су да, транс на ци о наль ный ис пол ни тель ный про цесс, до го вор
о пра во вой по мо щи.

Malskyy Markian. Legal regulation of recognition and enforce-

ment of the decisions of foreign courts being an institute of the

transnational enforcement process in the legislation of Ukraine

The article investigates the scope of legal regulation of the procedures
of recognition and enforcement of the decisions of foreign courts in
Ukraine being an institute of the transnational enforcement process in
the acting legislation of Ukraine. In particular, the comparative analysis
of the provisions of Ukrainian legislation and international agreements
is performed. The results of the investigation allow to make conclusions
on the sufficiency of the scope of legal regulation, on existing legal gaps,
and consequently to offer possible solutions to the revealed issues.

Key words: recognition and enforcement of the decisions of foreign
courts, transnational enforcement process, agreements on legal aid.
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ють з цивіль них, тру до вих, сімей них та гос по дарсь ких пра вовідно -
син, ви ро ки іно зем них судів у криміналь них про вад жен нях у час -
тині, що сто суєть ся відшко ду ван ня шко ди та за подіяних збитків,
а та кож рішен ня іно зем них арбітражів та інших ор ганів іно зем них
дер жав, до ком пе тенції яких на ле жить розг ляд цивіль них і гос по -
дарсь ких справ, що наб ра ли за кон ної си ли (ст. 81 За ко ну Ук раїни
«Про міжна род не при ват не пра во»).

Відра зу за у ва жи мо, що існує нор ма тив на про га ли на, яка не пе ред -
ба чає виз нан ня і ви ко нан ня проміжних су до вих рішень. Вка за ну про -
га ли ну фак тич но усу ну то зав дя ки відповідній су довій прак тиці, про те
не обхідно на за ко но дав чо му рівні вре гу лю ва ти цей ас пект. Так, як зазна -
че но в Уза галь ненні про су до ву прак ти ку розг ля ду кло по тань про ви -
знан ня та ви ко нан ня рішень іно зем них чи міжна род них арбітражів і про
ска су ван ня рішень, пос та нов ле них у по ряд ку міжна род но го ко мер -
ційно го арбітра жу на те ри торії Ук раїни: «Нез ва жа ю чи на те, що Гла -
ва 1 Розділ VIII ЦПК зву чить як виз нан ня та звер нен ня до ви ко нан ня
рішень іно зем но го су ду, і відповідні по ло жен ня розділу не пе ред ба ча -
ють пря му про це ду ру виз нан ня проміжно го рішен ня без йо го ви ко нан -
ня, вва жаємо су да ми вірно вра хо ва но, що проміжне рішен ня, яке ли ше
вста нов лює факт, має виз на ва тись, а не ви ко ну ва тись при му со во»11.

От же, у да но му ви пад ку ре гу лю ван ня за за ко но да в ством Ук раїни
і за міжна род ни ми до го во ра ми збігаєть ся. При ць о му у за ко но -
давстві Ук раїни містить ся де талізація видів рішень, що підля га ють
виз нан ню і ви ко нан ню.

2. Суб’єкт звер нен ня із кло по тан ням що до на дан ня доз во лу на
ви ко нан ня

Згідно із міжна род ни ми до го во ра ми пра во на звер нен ня із кло -
по тан ням що до на дан ня доз во лу на при му со ве ви ко нан ня, як пра -
ви ло, має стя гу вач, або суд (за ініціати вою стя гу ва ча), що виніс
рішен ня, яке не обхідно виз на ти і ви ко на ти.

А відповідно до ст. 393 ЦПК кло по тан ня про на дан ня доз во лу
на при му со ве ви ко нан ня рішен ня іно зем но го су ду по даєть ся до су -
ду без по се редньо стя гу ва чем (йо го предс тав ни ком) або, відповідно
до міжна род но го до го во ру, зго да на обов’яз ковість яко го на да на
Вер хов ною Ра дою Ук раїни, іншою осо бою (її предс тав ни ком).
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1) рішен ня, які підля га ють виз нан ню і ви ко нан ню; 2) суб’єкт звер -
нен ня із кло по тан ням що до на дан ня доз во лу на ви ко нан ня; 3) ком -
пете нт ний суд, вправі розг ля да ти кло по тан ня; 4) ви мо ги до кло по тан ня
і до датків; 5) відси лан ня до національ но го за ко но да в ства що до про -
це ду ри розг ля ду кло по тан ня; 6) підста ви відмо ви в за до во ленні кло -
по тан ня; 7) відси лан ня до національ но го за ко но да в ства що до
про  це ду ри ви ко нан ня.

Вва жаємо, що ви ще пе релічені еле мен ти є мінімаль но обов’яз -
ко ви ми для ре алізації про це ду ри при ве ден ня до ви ко нан ня рішен -
ня іно зем но го су ду, а відтак порівняємо відповідні по ло жен ня
у за ко но давстві Ук раїни.

До ос нов них спеціаль них за конів, що ре гу лю ють по ря док виз -
нан ня і ви ко нан ня рішень іно зем них судів і арбітражів, на ле жать
Цивіль ний про це су аль ний ко декс Ук раїни (далі — ЦПК)5, а са ме йо -
го розділ VIII, За кон Ук раїни «Про міжна род не при ват не пра во»6,
За кон Ук раїни «Про міжна род ний ко мерційний арбітраж»7, За кон
Ук раїни «Про ви ко нан ня рішень та зас то су ван ня прак ти ки Євро -
пейсь ко го су ду з прав лю ди ни»8 то що. У той же час ос нов ним ак том,
який ре гу лює про це ду ру виз нан ня і ви ко нан ня рішень арбітраж них
судів, вва жаєть ся Нью-Йорксь ка Кон венція про виз нан ня та ви ко -
нан ня іно зем них арбітраж них рішень від 10.06.19589.

Так, як влуч но відміти ла О. Кар ма за: «Ос нов ни ми ас пек та ми пра -
во во го ре гу лю ван ня виз нан ня та ви ко нан ня іно зем них су до вих рішень,
закріпле ни ми в ЦПК є: умо ви виз нан ня та ви ко нан ня рішень іно зем -
но го су ду в Ук раїні; про це ду ра виз нан ня та от ри ман ня доз во лу на при -
му со ве ви ко нан ня рішен ня іно зем но го су ду; відмо ва у за до во ленні
кло по тан ня про на дан ня доз во лу на при му со ве ви ко нан ня рішен ня су -
ду в Ук раїні; про це ду ра ви ко нан ня рішен ня іно зем но го су ду в Ук раїні»10.

1. Рішен ня, які підля га ють виз нан ню і ви ко нан ню
Як пра ви ло, до го во ри про пра во ву до по мо гу виз на ча ють, що

виз нан ню і ви ко нан ню підля га ють су дові рішен ня у цивіль них спра -
вах та су дові рішен ня у криміналь них спра вах у час тині відшко ду -
ван ня шко ди, за подіяної зло чи ном.

Згідно із за ко но да в ством Ук раїни виз нан ню і ви ко нан ню підля -
га ють такі рішен ня: рішен ня іно зем них судів у спра вах, що ви ни ка -
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Ра зом із кло по тан ням (або на будь-якій стадії розг ля ду та ко го
кло по тан ня) мож на по да ти за я ву про за без пе чен ня по зо ву. Пе релік
до датків є ана логічний то му, що ви ма гаєть ся згідно із міжна род ни -
ми до го во ра ми.

Відтак, зно ву ж та ки ре гу лю ван ня вка за но го пи тан ня збігаєть ся
в обох дже ре лах. При ць о му за ко но да в ство Ук раїни до дат ко во пе ред -
ба чає мож ливість за без пе чен ня по зо ву і вста нов лює йо го про це ду ру.

5. Відси лан ня до національ но го за ко но да в ства що до про це ду ри
розг ля ду кло по тан ня

Міжна родні до го во ри виз на ча ють, що про це ду ра розг ля ду кло -
по тан ня про на дан ня доз во лу на при му со ве ви ко нан ня рішен ня
здійснюєть ся згідно із національ ним за ко но да в ством дер жа ви, де
відбу ваєть ся та кий розг ляд. По ря док розг ля ду кло по тан ня про на -
дан ня доз во лу на при му со ве ви ко нан ня рішен ня іно зем но го су ду
рег ла мен то ва но у ст. 395 ЦПК. Зок ре ма вста нов люєть ся місяч ний
строк для борж ни ка для на дан ня за пе ре чен ня про ти кло по тан ня, по -
ря док приз на чен ня спра ви до слу хан ня, мож ливість пе ре не сен ня
розг ля ду, ух ва лен ня рішен ня за ре зуль та том розг ля ду. Та кож у ст. 397
ЦПК пе ред ба че но мож ливість ос кар жен ня ви не се но го рішен ня.

Не обхідно заз на чи ти, що з однієї сто ро ни мож ливість ос кар жен ня
за без пе чує пра во на спра вед ли вий розг ляд спра ви і вип рав лен ня до пу -
ще них по ми лок, а з іншої сто ро ни ство рює пе ре ду мо ви для безпідстав -
но го за тя гу ван ня спра ви борж ни ком. Відтак, про по нуєть ся чіткіше
і вуж че рег ла мен ту ва ти підста ви ос кар жен ня і об ме жи ти кількість
інстанцій пе рег ля ду, а са ме пе ре да ти су ду апе ляційної інстанції ком пе -
тенцію що до розг ля ду кло по тан ня про на дан ня доз во лу на при му со ве
ви ко нан ня рішен ня, а пра во пе рег ля ду на да ти су ду ка саційної інстанції.

От же, нез ва жа ю чи на ви яв ле ну проб ле му що до на яв но го під -
ґрун тя для за тя гу ван ня розг ля ду, мож на зро би ти вис но вок, що чин -
не за ко но да в ство Ук раїни містить де таль не ре гу лю ван ня про це ду ри
розг ля ду кло по тан ня що до на дан ня доз во лу на при му со ве ви ко нан -
ня рішен ня су ду.

6. Підста ви відмо ви в за до во ленні кло по тан ня
Най частіше міжна родні до го во ри містять такі підста ви для від -

мо ви в за до во ленні кло по тан ня що до на дан ня доз во лу на при му со ве
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Як вба чаєть ся, зно ву ж та ки ре гу лю ван ня за міжна род ним до -
го во ром і за за ко но да в ством Ук раїни фак тич но збігаєть ся.

3. Ком пе те нт ний суд, вправі розг ля да ти кло по тан ня
Міжна родні до го во ри вка зу ють, що ком пе те нт ним прий ма ти

рішен ня що до кло по тан ня про виз нан ня і ви ко нан ня рішен ня су ду
є суд дер жа ви, де та ке рішен ня має бу ти ви ко на не.

Згідно із ст. 392 ЦПК пи тан ня про на дан ня доз во лу на при му -
со ве ви ко нан ня рішен ня іно зем но го су ду розг ля даєть ся су дом за
місцем про жи ван ня (пе ре бу ван ня) або місцез на ход жен ням борж ни -
ка. Як що борж ник не має місця про жи ван ня (пе ре бу ван ня) або
місцез на хо джен ня на те ри торії Ук раїни або йо го місце про жи ван ня
(пе ре бу ван ня) або місцез на ход жен ня невідо ме, пи тан ня про на дан -
ня доз во лу на при му со ве ви ко нан ня рішен ня іно зем но го су ду розг -
ля даєть ся су дом за місцез на ход жен ням в Ук раїні май на борж ни ка.
У той же час, із ць о го пра ви ла є ви ня ток, пе ред ба че ний у ч. 1 ст. 12
За ко ну Ук раїни «Про за без пе чен ня прав і сво бод гро ма дян та пра -
во вий ре жим на тим ча со во оку по ваній те ри торії Ук раїни», згідно
з яким спра ви, які ма ли б розг ля да ти су ди в АРК, пе ре дані місце -
вим за галь ним су дам міста Києва, що виз на ча ють ся Апе ляційним
су дом міста Києва12.

Зно ву ж та ки ре гу лю ван ня за міжна род ни ми до го во ра ми і за ко -
но да в ством Ук раїни збігаєть ся і при ць о му за ко но да в ство Ук раїни
містить уточ ню ючі пра ви ла виз на чен ня підсуд ності за місцем зна -
ход жен ня борж ни ка або йо го май на.

4. Ви мо ги до кло по тан ня і до датків
За міжна род ни ми до го во ра ми кло по тан ня що до на дан ня доз во -

лу на при му со ве ви ко нан ня по вин не місти ти що най мен ше: ім’я та
ад ре су за яв ни ка, зміст кло по тан ня, підпис за яв ни ка. До кло по тан -
ня до да ють ся: копія су до во го рішен ня, до ку мент, що засвідчує наб -
ран ня чин ності су до вим рішен ням, до ку мент, що засвідчує на леж не
повідом лен ня іншої сто ро ни про розг ляд спра ви, а та кож до ку мент,
що підтве рд жує част ко ве ви ко нан ня рішен ня.

Згідно із ст. 394 ЦПК кло по тан ня по вин но місти ти: ім’я за яв -
ни ка і йо го ад ре су, ім’я борж ни ка і йо го ад ре су, або ад ре су май на,
мо ти ви кло по тан ня.
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мо же бу ти ви ко на не рішен ня іно зем но го су ду прак тич но будь-якої
дер жа ви. Вод но час тя гар до ве ден ня на яв ності чи відсут ності прин -
ци пу взаємності пок ла де но на борж ни ка. Це усу ну ло мож ли ву про -
це су аль ну пе ре по ну для за яв ни ка (стя гу ва ча), яка мог ла спри чи ни ти
за тя гу ван ня спра ви та навіть уне мож ли ви ти ви ко нан ня відповідно -
го рішен ня іно зем но го су ду»14.

Як бу ло ви яв ле но в ході аналізу, об сяг пра во во го ре гу лю ван ня
про це дур виз нан ня і ви ко нан ня рішень іно зем них судів у чин но му
за ко но давстві Ук раїни є дос татнім порівня но із міжна род ни ми до -
го во ра ми. Вод но час, не обхідно зга да ти, що не у повній мірі вре гуль -
о ва ни ми за ли ша ють ся такі ас пек ти, як виз нан ня рішен ня іно зем но го
су ду сто сов но двох і біль ше відповідачів, не мож ливість стяг нен ня за -
бор го ва ності в іно земній ва люті, не мож ливість стяг нен ня не ус той ки
до мо мен ту по га шен ня за бор го ва ності. Та кож проб лем ни ми ви да -
ють ся виз нан ня та ви ко нан ня проміжних рішень, ви ко нан ня рішен -
ня про вжит тя за ходів за без пе чен ня по зо ву, вит ре бу ван ня до казів та
ін. Існує та кож проб ле ма із доб ровіль ним ви ко нан ням арбітраж них
рішень, нез ва жа ю чи на те, що сто ро ни арбітра жу самі об ра ли та кий
спосіб вре гу лю ван ня спо ру. А то му, не обхідно юри дич но закріпи ти
сти му ли для борж ни ка що до доб ровіль но го і не гай но го ви ко нан ня
арбітраж но го рішен ня, в т. ч. зав дя ки за без пе чен ню обов’яз ко вості
при ве ден ня до ви ко нан ня рішень іно зем них судів і арбітражів.

При відсут ності відповідно го міжна род но го до го во ру за ко но да -
в ство Ук раїни до волі де таль но вре гуль о вує про це ду ру виз нан ня і ви -
ко нан ня рішень іно зем них судів. Зок ре ма, чин не за ко но да в ство
містить усі мінімаль но обов’яз кові еле мен ти вка за но го пра во во го
ре гу лю ван ня, що за без пе чує мож ливість виз нан ня і ви ко нан ня в Ук -
раїні рішень іно зем них судів, ви не се них в біль шості дер жав, зав дя -
ки зас то су ван ню прин ци пу взаємності. З ме тою вдос ко на лен ня
пра во во го за без пе чен ня про по нуєть ся усу ну ти на явні пра вові про -
га ли ни, зок ре ма вре гу лю ва ти такі ню ан си, як мож ливість стяг нен -
ня за бор го ва ності в іно земній ва люті, стяг нен ня не ус той ки до
мо мен ту по га шен ня за бор го ва ності, виз нан ня проміжно го рішен ня,
виз нан ня рішен ня сто сов но двох і біль ше відповідачів, вит ре бу ван -
ня до казів та ін.
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ви ко нан ня рішен ня су ду: 1) рішен ня не наб ра ло за кон ної си ли,
2) відповідач не був повідом ле ний про розг ляд спра ви, 3) існує інше
су до ве рішен ня, ви не се не раніше у дер жаві, де має бу ти ви ко нан ня,
або в третій дер жаві, між ти ми са ми ми сто ро на ми, з то го са мо го пред -
ме ту і на тій самій підставі, 4) пред мет спра ви на ле жить до вик люч -
ної ком пе тенції ус та нов дер жа ви, де має бу ти ви ко нан ня, 5) ми нув
термін дав ності для пред’яв лен ня до ви ко нан ня згідно із за ко но да -
в ством дер жа ви, де має бу ти ви ко нан ня, 6) ви ко нан ня заг ро жує
публічно му по ряд ку дер жа ви, де має бу ти ви ко нан ня.

Підста ви для відмо ви за за ко но да в ством Ук раїни містять ся
у ч. 2 ст. 396 ЦПК. Їх пе релік є ана логічний ви ще на ве де но му. От же,
ре гу лю ван ня за міжна род ни ми до го во ра ми і за ко но да в ством Ук -
раїни в ць о му пи танні є подібним.

7. Відси лан ня до національ но го за ко но да в ства що до про це ду ри
ви ко нан ня

Міжна родні до го во ри час то містять по ло жен ня, згідно з яким
про це ду ра ви ко нан ня рішень іно зем них судів здійснюєть ся відпо -
відно до за ко но да в ства дер жа ви, де та ке ви ко нан ня ре алізо вуєть ся.

Так, згідно із ст. 398 ЦПК ви даєть ся ви ко нав чий лист, після чо го
здійснюєть ся при му со ве ви ко нан ня згідно із За ко ном Ук раїни «Про
ви ко нав че про вад жен ня». От же, чин не за ко но да в ство містить ре гу -
лю ван ня про це дур при му со во го ви ко нан ня рішень іно зем них судів.

Із ви ще на ве де но го аналізу вба чаєть ся, що при відсут ності
міжна род но го до го во ру між Ук раїною і іншою дер жа вою, рішен ня
су ду якої при во дить ся до ви ко нан ня, та ке виз нан ня і ви ко нан ня мо же
здійсню ва ти ся згідно із за ко но да в ством Ук раїни. Зок ре ма, ви яв ле -
но, що у за ко но давстві Ук раїні при сутні усі мінімаль но обов’яз кові
еле мен ти пра во во го ре гу лю ван ня про це дур виз нан ня і ви ко нан ня
рішень іно зем них судів. 

При ць о му, виз нан ня і ви ко нан ня рішень іно зем них судів при
відсут ності відповідно го міжна род но го до го во ру мож ли ве на під ставі
прин ци пу взаємності, який був за ко но дав чо закріпле ний із вне сен -
ням змін до ст. 390 ЦПК від 21.01.201013, що знач но вдос ко на ли ло
відповідне пра во ве ре гу лю ван ня. Як заз на ча ють провідні юрис ти,
що прак ти ку ють у сфері міжна род но го арбітра жу, «те пер в Ук раїні
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від 21.01.2010 № 1837-VI // ВВР Ук раїни. — 2010. — № 12. —
Ст. 361. 14. Бєло у сов П. Ще од на спро ба чи ос та точ не вре гу лю ван -
ня? Ви ко нан ня іно зем них арбітраж них рішень в Ук раїні / А. Бєло -
усов, О. Пе ре пе линсь ка // Пра во вий тиж день. — 2010. — № 24. —
С. 10. 

Markian Malskіy. Legal regulation of recognition and enforce-

ment of the decisions of foreign courts being an institute of the trans -

national enforcement process in the legislation of Ukraine

The article investigates the scope of legal regulation of the proce-
dures of recognition and enforcement of the decisions of foreign courts
in Ukraine being an institute of the transnational enforcement process in
the acting legislation of Ukraine. The mentioned institute has so far been
mostly considered a part of international civil process or enforcement
process; however it can also be analyzed as a part of transnational en-
forcement process, since it can be characterized with such features as coer-
cive enforcement and foreign element.

The aim of the investigation is to perform a comparative analysis of
the legal regulation of the procedures of recognition and enforcement of
the decisions of foreign courts and respective provisions of the interna-
tional agreements on legal aid in civil cases, to access the sufficiency of
the scope of legal regulation of mentioned legal institutes in the legisla-
tion of Ukraine, and to reveal existing legal gaps as well as offer possible
solutions to the revealed problems. 

Based on the analysis of agreements on legal aid (for instance, the
agreements between Ukraine and CIS, Greece and Latvia) there are de-
termined following elements of the regulation of the procedures of
recognition and enforcement of decisions of foreign courts: 1) decisions
subject to recognition and enforcement; 2) agent entitled to make a re-
quest for the permission for enforcement; 3) competent court to con-
sider the request; 4) requirements to the composition of request and
annexes; 5) reference to the national legislation regarding the procedure
of consideration of the request; 6) grounds for denial to the request;
7) reference to the national legislation regarding the enforcement pro -
cedure.
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13. Про вне сен ня змін до де я ких за ко но дав чих актів Ук раїни що до вре -
гу лю ван ня пи тань міжна род но го при ват но го пра ва : За кон Ук раїни
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УДК 347.44

А. Ю. БА БАСКІН 

ЩО ДО МОЖ ЛИ ВОСТІ ПРИ ПИ НЕН НЯ

ДО ГОВІРНИХ ЗО БОВ’ЯЗАНЬ БАНКІВ

ЗА РА ХУ ВАН НЯМ ЗУСТРІЧНИХ ОД НОРІДНИХ ВИ МОГ, 

У РАЗІ ЗАП РО ВАД ЖЕН НЯ У БАН КУ 

ТИМ ЧА СО ВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Висвітлю ють ся ок ремі ас пек ти пра во во го ре гу лю ван ня при пи -
нен ня до говірних зо бов’язань банків за ра ху ван ням зустрічних од но -
рідних ви мог у разі зап ро вад жен ня в од но му із учас ників за ра ху ван ня
тим ча со вої адміністрації. Нез ва жа ю чи на те, що на у ковці тра ди -
ційно розг ля да ли за ра ху ван ня зустрічних од норідних ви мог як ши ро ко
роз пов сюд же ну підста ву при пи нен ня зо бов’язань чин не за ко но да в -
ство Ук раїни фак тич но уне мож лив лює при пи нен ня зо бов’язань бан -
ку (в яко му зап ро вад же на тим ча со ва адміністрація) за ра ху ван ням.
Існу ю че пра во ве ре гу лю ван ня за ра ху ван ня зустрічних од норідних ви -
мог не вра хо вує спе цифіки міжбанківсь ких відно син, та не дос -
татнь о го рівня капіталізації біль шості банків Ук раїни. Як наслідок
ць о го за тя гу ван ня у часі за до во лен ня ви мог банків — кре ди торів, що
за без пе чені зас та вою май на бан ку — борж ни ка (в яко му зап ро вад же -
на тим ча со ва адміністрація), вве де до лан цю го во го ефек ту че рез
який оз на ки проб лем ності, а в по даль шо му і неп ла то сп ро мож ності
мо жуть ви ник ну ти вже у бан ку — кре ди то ра. Заз на че не в свою
чер гу мо же ма ти своїм наслідком не дос тупність вкладів вклад ників
та ких банків — кре ди торів, та по даль ше збіль шен ня вит рат Фон -
ду га ран ту ван ня вкладів фізич них осіб на вип ла ту вклад ни кам ком -
пен сацій втра че них вкладів. На підставі про ве де но го досліджен ня
ав то ром на дані про по зиції що до шляхів вирішен ня цієї проб ле ми. 

Клю чові сло ва: за ра ху ван ня, при пи нен ня зо бов’язань, кре ди тор,
борж ник, тим ча со ва адміністрація.

Серія Юридичні науки 225

The mentioned elements are considered as minimally necessary for
the realization of the procedure of recognition and enforcement of the
decision of foreign court.

In the course of analysis it has been revealed that all of the men-
tioned minimally necessary elements are present in the legislation of
Ukraine, which allows to recognize and enforce the decision of the court,
made in the state that has no international agreement with Ukraine. The
regulation in the legislation of Ukraine is similar to that in the interna-
tional agreements. In certain cases Ukrainian legislation provides more
detailed regulation in comparison with international agreements. For in-
stance, the types of court decisions subject to recognition and enforce-
ment are clarified in the Law of Ukraine «On international private law».
Besides, the provisions on requirements to the request for recognition
provide also the possibility to file a request for security of the claim.

Therefore, it can be concluded that the regulation of recognition and
enforcement of the decisions of foreign courts in Ukrainian legislation
is sufficient in comparison with regulation of the international agree-
ments. 

At the same time recognition and enforcement of the decisions of
foreign courts in the terms of absence of respective international agree-
ment is possible due to the principle of reciprocity, which is legally de-
termined in the Art. 390 of the Civil Procedural Code of Ukraine. 

However, it is worth mentioning that still certain aspects of recog-
nition and enforcement are insufficiently regulated, such as recognition
of the decision of the foreign court against two or more respondents, lack
of possibility to collect debt in the foreign currency, lack of possibility
to collect penalty till the moment of full repayment of the debt. Besides,
there are issues with recognition and enforcement of interim court deci-
sions, enforcement of the decision on claim security, collection of evi-
dences etc. There is also a problem with voluntary enforcement of arbitrary
awards; despite the fact the parties of the arbitration have themselves
chosen such type of dispute resolution. 

Key words: recognition and enforcement of the decisions of foreign
courts, transnational enforcement process, agreements on legal aid.
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In spite of the fact that scientists traditionally examined the test of
homogeneous claims in return as wide-spread foundation of stopping of
obligations the actual does a current legislation impossible stopping of
obligations of bank (temporal administration is entered in which) by a test.
The existent legal adjusting of test of homogeneous claims in return does
not take into account the specifics of mezhbankovskikh relations, and in-
sufficient capitalization of banks of Ukraine. As a result of it inhaling is
in time of satisfaction of requirements of banks-creditors which are pro-
vided with the mortgage of property of bank-debtor (temporal adminis-
tration is entered in which), conduces to the chain reaction because of
which signs of problem, and afterwards can insolvency arise up already
at banka-kreditora. The indicated in same queue can have the investiga-
tion inaccessibility of holdings of depositors of such bankov-kreditorov,
and subsequent increase of expenses of Fund of guaranteing of holdings
of physical persons on payment the depositors of indemnifications of the
lost holdings. On the basis of the conducted research of suggestion an
author concerning the ways of decision of this problem. 

Key words: test, stoppings of obligation, creditor, debtor, temporal
ad ministration.

Як відо мо однією із підстав при пи нен ня до говірно го зо бов’я -
зан ня є за ра ху ван ня зустрічних од норідних ви мог, строк ви ко нан ня
яких на с тав, а та кож ви мог, строк ви ко нан ня яких не вста нов ле ний
або виз на че ний мо мен том пред’яв лен ня ви мо ги (ст.203 ГК Ук раїни,
ст. 601 ЦК Ук раїни). За ра ху ван ня є од нос то роннім пра во чи ном для яко -
го дос тат ньо за я ви однієї сто ро ни. При ць о му як заз на чив Ви щий
гос по дарсь кий суд Ук раїни (спра ва № 910/11117/14) чи ним за ко но -
да в ством не пе ред ба че но спеціаль них ви мог що до фор ми за я ви про
за ра ху ван ня зустрічних ви мог як од нос то рон нь о го пра во чи ну, то му
її слід вва жа ти зроб ле ною, а зо бов’язан ня при пи не ним внаслідок
заліку зустрічних од норідних ви мог, в мо мент нап рав лен ня та кої за -
я ви іншій сто роні у зо бов’язанні1.

Сто сов но мож ли вості при пи нен ня до говірних зо бов’язань бан -
ків за ра ху ван ням зустрічних ви мог з да ти зап ро вад жен ня в од но му
із них тим ча со вої адміністрації мож на заз на чи ти нас туп не.
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Ба бас кин А.Ю. О воз мож нос ти прек ра ще ния до го вор ных

обя за тельств бан ков за че том встреч ных од но род ных тре бо ва -

ний, в слу чае вве де ния в бан ке вре мен ной ад ми ни ст ра ции

Ос ве ща ют ся от дель ные ас пек ты пра во во го ре гу ли ро ва ния прек -
ра ще ния до го вор ных обя за тельств за че том встреч ных од но род ных
тре бо ва ний в слу чае вве де ния в од ном из участ ни ков за че та вре мен -
ной ад ми ни ст ра ции. Нес мот ря на то, что уче ные тра ди ци он но рас -
смат ри ва ли за чет встреч ных од но род ных тре бо ва ний как ши ро ко
расп ро ст ра нен ное ос но ва ние прек ра ще ния обя за тельств действу ю -
щее за ко но да тель ство фак ти чес кий де ла ет не воз мож ным прек ра ще -
 ние обя за тельств бан ка (в ко то ром вве де на вре мен ная ад ми ни ст ра ция)
за че том. Су ще ст ву ю щее пра во вое ре гу ли ро ва ние за че та встреч ных
од но род ных тре бо ва ний не учи ты ва ет спе ци фи ки меж бан ко вс ких
от но ше ний, и не дос та точ ную ка пи та ли за цию бан ков Ук ра и ны. Как
след ствие это го за тяж ка во вре ме ни удов лет во ре ния тре бо ва ний
бан ков-кре ди то ров, ко то рые обес пе че ны за ло гом иму ще ст ва бан ка —
долж ни ка (в ко то ром вве де на вре мен ная ад ми ни ст ра ция), ве дет
к цеп  ной ре ак ции, всле д ствие ко то рой приз на ки проб лем нос ти,
а в даль ней шем и неп ла те жес по соб нос ти мо гут воз ник нуть уже
у бан ка — кре ди то ра. Ука зан ное в свою оче редь мо жет иметь сво им
след стви ем не дос туп ность вкла дов вклад чи ков та ких бан ков — кре -
ди то ров, и пос ле ду ю щее уве ли че ние зат рат Фон да га ран ти ро ва ния
вкла дов фи зи чес ких лиц на вып ла ту вклад чи кам ком пен са ций ут ра -
чен ных вкла дов. На ос но ва нии про ве де но го ис сле до ва ния ав то ром
пред ло же ния ка са тель но пу тей ре ше ния дан ной проб ле мы. 

Клю че вые сло ва: за чет, прек ра ще ния обя за тель ства, кре ди -
тор, долж ник, вре мен ная ад ми ни ст ра ция.

Babaskin Anatoly. About possibility of stopping of contractual obli-

gations of banks by the test of homogeneous claims in return, in the case

of introduction in one of participants of test of temporal administration 

In the article light up the separate aspects of the legal adjusting of
stopping of contractual obligations the test of homogeneous claims in
return in the case of introduction in one of participants of test of temporal
administration. 
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приз вес ти до по ру шен ня по ряд ку по га шен ня ви мог кре ди торів,
вста нов ле но го вка за ним За ко ном. 

З ог ля ду на ви щев ка за не, в кон тексті статті 602 Цивіль но го ко -
дек су Ук раїни, об ме жен ня вста нов ленні пунк том 4 час ти ни 5 статті
36 За ко ну Ук раїни «Про сис те му га ран ту ван ня вкладів фізич них
осіб» слід розг ля да ти як один із до дат ко вих ви падків, ко ли за ра ху -
ван ня зустрічних од норідних ви мог не до пус каєть ся. 

Аналізу ю чи ви щев ка зані об ме жен ня слід звер ну ти ува гу на те,
що нор ми статті 36 За ко ну Ук раїни «Про сис те му га ран ту ван ня
вкладів фізич них осіб» не доз во ля ли здійсню ва ти за ра ху ван ня зуст -
річних од норідних ви мог не у будь-яко му ви пад ку, а ли ше у ви пад -
ку як що це мо же приз вес ти до по ру шен ня по ряд ку по га шен ня ви мог
кре ди торів, вста нов ле но го вка за ним За ко ном. Як відо мо чер говість
та по ря док за до во лен ня ви мог до бан ку вста нов ле на стат тею 52 За -
ко ну Ук раїни «Про сис те му га ран ту ван ня вкладів фізич них осіб».
Згідно вка за ної чер го вості кош ти, одер жані в ре зуль таті ліквідації
та ре алізації май на бан ку, спря мо ву ють ся упов но ва же ною осо бою
Фон ду на за до во лен ня ви мог кре ди торів у такій чер го вості:

1) зо бов’язан ня, що ви ник ли внаслідок за подіян ня шко ди жит -
тю та здо ров’ю гро ма дян;

2) гро шові ви мо ги що до за робітної пла ти, що ви ник ли із зо -
бов’язань бан ку пе ред працівни ка ми до прий нят тя рішен ня про
відкли кан ня банківсь кої ліцензії та ліквідацію бан ку;

3) ви мо ги Фон ду, що ви ник ли у ви пад ках, виз на че них цим За ко -
ном, у то му числі що до по вер нен ня ціль о вої по зи ки бан ку, на да ної про -
тя гом здійснен ня тим ча со вої адміністрації з ме тою за без пе чен ня вип лат
відповідно до пунк ту 1 час ти ни шос тої статті 36 вка за но го За ко ну;

4) ви мо ги вклад ників — фізич них осіб у час тині, що пе ре ви -
щує су му, вип ла че ну Фон дом;

5) ви мо ги Національ но го бан ку Ук раїни, що ви ник ли в ре зуль -
таті зни жен ня вар тості зас та ви, на да ної для за без пе чен ня кре дитів
рефінан су ван ня;

6) ви мо ги фізич них осіб, пла тежі яких або пла тежі на ім’я яких
заб ло ко ва но (крім фізич них осіб — суб’єктів підприємниць кої ді -
яль ності);
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Як відо мо не до пус каєть ся за ра ху ван ня зустрічних ви мог у ви -
пад ках, вста нов ле них стат тею 602 Цивіль но го ко дек су Ук раїни. Заз на-
че ний у вка заній статті Ко дек су пе релік ви падків, ко ли за ра ху ван ня
зустрічних ви мог і відповідно з цим при пи нен ня зо бов’язан ня за
цією підста вою не до пус каєть ся, не ви че рп ним, і мо же бу ти роз ши -
ре ний За ко ном або до го во ром. 

В свою чер гу пра вові наслідки зап ро вад жен ня в бан ку тим ча -
со вої адміністрації виз на ченні нор ма ми розділу VII За ко ну Ук раїни
«Про сис те му га ран ту ван ня вкладів фізич них осіб» від 23 лю то го
2012 р. N 4452-VI. Згідно норм пер вин ної ре дакції час ти ни 5 та 6 статті
36 вка за но го За ко ну, з мо мен ту зап ро вад жен ня тим ча со вої адмі ніст -
рації не здійснюєть ся:

1) за до во лен ня ви мог вклад ників та інших кре ди торів бан ку;
2) при му со ве стяг нен ня коштів та май на бан ку, звер нен ня

стягнен ня на май но бан ку, нак ла ден ня ареш ту на кош ти та май но
банку;

3) на ра ху ван ня не ус той ки (штрафів, пені), інших фінан со вих
(еко номічних) санкцій за не ви ко нан ня чи не на леж не ви ко нан ня зо -
бов’язань пе ред кре ди то ра ми та зо бов’язань що до спла ти по датків
і зборів (обов’яз ко вих пла тежів);

4) за ра ху ван ня зустрічних од норідних ви мог, як що це мо же
приз вес ти до по ру шен ня по ряд ку по га шен ня ви мог кре ди торів,
вста нов ле но го цим За ко ном.

Заз на ченні об ме жен ня не по ши рю ють ся на зо бов’язан ня бан ку
що до:

1) вип ла ти коштів за вкла да ми вклад ників за до го во ра ми, строк
яких закінчив ся, та за до го во ра ми банківсь ко го ра хун ку вклад ників.
Заз на чені вип ла ти здійсню ють ся в ме жах су ми відшко ду ван ня, що
га ран туєть ся Фон дом;

2) вит рат, пов’яза них із за без пе чен ням йо го опе раційної діяль -
ності відповідно до час ти ни чет вер тої статті 36 вка за но го За ко ну;

3) вип ла ти за робітної пла ти, ав торсь кої ви на го ро ди, відшко ду -
ван ня шко ди, за подіяної жит тю та здо ров’ю працівників бан ку.

От же, згідно по чат ко вої ре дакції ви щев ка за но го За ко ну за ра ху -
ван ня зустрічних од норідних ви мог за бо ро ня ло ся, як що це мо же

Держава і право • Випуск 69228



ни ком), обов’язок яко го по ля гає у по вер ненні кре ди то дав цю кре дит -
них коштів. Відповідно до статті 601 Цивіль но го ко дек су Ук раїни, ви -
мо ги, що підля га ють за ра ху ван ню, по винні бу ти од норідни ми (тоб то
за ра хо ву ва ти ся мо жуть ви мо ги про пе ре да чу ре чей од но го ро ду,
у зв’яз ку з чим за ра ху ван ня як спосіб при пи нен ня заз ви чай зас то -
со вуєть ся до зо бов’язань з пе ре дачі ро до вих ре чей, зок ре ма гро шей).
Пра ви ло про од норідність ви мог по ши рюєть ся на їхню пра во ву при -
ро ду, але не сто суєть ся підста ви ви ник нен ня та кої ви мо ги. От же,
до пус каєть ся за ра ху ван ня од норідних ви мог, які по хо дять із різних
підстав (різних до го ворів то що). При ць о му при вирішенні пи тан ня
що до пра вомірності за ра ху ван ня зустрічних од норідних ви мог за
кре дит ни ми до го во ра ми згідно зі стат тею 601 Цивіль но го ко дек су
Ук раїни у ви пад ках, ко ли зустрічні ви мо ги ви ра жені в різних ва лю -
тах, слід ви хо ди ти з то го, що такі ви мо ги є од норідни ми. У ць о му
разі за ра ху ван ня мо же про во ди тись за кур сом, виз на че ним сто ро на -
ми у до го ворі, а як що та ка до мов леність відсут ня — за офіційним
ва лют ним кур сом, вста нов ле ним Національ ним бан ком Ук раїни2.

б) на явність спеціаль них умов при пи нен ня зо бов’язань за учас -
тю бан ку (в яко му зап ро вад же на тим ча со ва адміністрація): за без пе -
чен ня ви ко нан ня зо бов’язань борж ни ка (банк у яко му зап ро вад же на
тим ча со ва адміністрація) зас та вою май на та ко го бан ку. Згідно статті
190 Цивіль но го ко дек су Ук раїни май ном як особ ли вим об’єктом вва -
жа ють ся ок ре ма річ, су купність ре чей, а та кож май нові пра ва та
обов’яз ки. Особ ли вості зас та ви май но вих прав (зок ре ма, пра ва ви -
мо ги) ре гу люєть ся нор ма ми розділу V За ко ну Ук раїни «Про зас та ву).
От же, як що пра ва ви мо ги бан ку — кре ди то ра до бан ку борж ни ка
(в яко му зап ро вад же но тим ча со ва адміністрація) за од ним кре дит ним
до го во ром за без пе чені зас та вою зустрічно го пра ва ви мо ги за дру -
гим кре дит ним до го во ром, в яко му банк — борж ник є кре ди то ром,
а банк — кре ди тор є борж ни ком, заз на че ну зас та ву слід ро зуміти як
зас та ву май на у ро зумінні статті 36 За ко ну Ук раїни «Про сис те му
га ран ту ван ня вкладів фізич них осіб». Як вже заз на ча ло ся ви ще, такі
ви мо ги бан ку-кре ди то ра ма ють за до воль ня ти ся в по за чер го во му по -
ряд ку (ст. 52 За ко ну Ук раїни «Про сис те му га ран ту ван ня вкладів
фізич них осіб»).
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7) інші ви мо ги, крім ви мог за су бор ди но ва ним бор гом;
8) ви мо ги за су бор ди но ва ним бор гом.
Май но бан ку, що є пред ме том зас та ви, вклю чаєть ся до скла ду

ліквідаційної ма си, але ви ко рис то вуєть ся вик люч но для по за чер го -
во го за до во лен ня ви мог зас та во дер жа те ля. Зас та во дер жа тель має
пра во за по год жен ням з упов но ва же ною осо бою Фон ду звер ну ти
стяг нен ня на зас тав ле не май но у по ряд ку, вста нов ле но му чин ним
за ко но да в ством або до го во ром зас та ви, та от ри ма ти за до во лен ня
своїх ви мог за ра ху нок зас тав ле но го май на. 

Та ким чи ном ви мо ги кре ди то ра бан ку, які бу ли за без пе ченні зас -
та вою йо го май на за до воль ня ють ся в по за чер го во му по ряд ку. 

З ура ху ван ням ви ще вик ла де но го мож на дійти до обґрун то ва но -
го вис нов ку, що з ура ху ван ням норм За ко ну Ук раїни «Про сис те му
га ран ту ван ня вкладів фізич них осіб» (в йо го ре дакції від 23 лю то го
2012 р.) за ра ху ван ня зустрічних од норідних ви мог з да ти зап ро ва -
джен ня у бан ку тим ча со вої адміністрації мог ло здійсню ва ти ся за
нас туп них обс та вин:

а) на явність всіх за галь них умов при пи нен ня зо бов’язан ня шля -
хом зустрічно го за ра ху ван ня од норідних ви мог, що вста нов лені стат -
тею 601 Цивіль но го ко дек су Ук раїни: ви мо ги є зустрічни ми, тоб то
та ки ми, що вип ли ва ють з двох різних зо бов’язань, де кре ди тор од но го
зо бов’язан ня є борж ни ком іншо го. Те ж са мо по вин но бу ти і з борж -
ни ком; не обхідно, щоб за обо ма ви мо га ми нас тав строк ви ко нан ня,
у т.ч. ви мо га, строк ви ко нан ня якої не вста нов ле ний або виз на че ний
мо мен том пред’яв лен ня її кре ди то ром; по дан ня однією із сторін
відповідної за я ви. Із заз на че но го ба чить ся, що відповідно до статті
601 Цивіль но го ко дек су Ук раїни, зустрічність ви мог по ля гає в то му,
що кре ди тор за од ним зо бов’язан ням є борж ни ком, а борж ник за
пер шим зо бов’язан ням є кре ди то ром за дру гим. Відповідно до статті
1054 Цивіль но го ко дек су Ук раїни за кре дит ним до го во ром банк або
інша фінан со ва ус та но ва (кре ди то да вець) зо бов’язуєть ся на да ти гро -
шові кош ти (кре дит) по зи чаль ни кові у розмірі та на умо вах, вста -
нов ле них до го во ром, а по зи чаль ник зо бов’язуєть ся по вер ну ти кре дит
та спла ти ти про цен ти. Згідно із заз на че ною нор мою у зо бов’язанні за
кре дит ним до го во ром по зи чаль ник є зо бов’яза ною сто ро ною (борж -
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ко ну, цей За кон спря мо ва ний на вре гу лю ван ня на за ко но дав чо му
рівні пи тань що до ство рен ня ефек тив них ме ханізмів, здат них за без -
пе чи ти стабільність банківсь кої сис те ми під час кри зо вих явищ та
за побігти погіршен ню си ту ації на гро шо во-кре дит но му рин ку
внаслідок злов жи вань з бо ку йо го учас ників4. 

Із ви щев ка за но го мож на зро би ти вис но вок, що вка зані зміни до
За ко ну Ук раїни «Про сис те му га ран ту ван ня вкладів фізич них осіб»
бу ли зроб лені для ство рен ня ефек тив них ме ханізмів, здат них за без -
пе чи ти стабільність банківсь кої сис те ми під час кри зо вих явищ та
за побігти погіршен ню си ту ації на гро шо во-кре дит но му рин ку вна -
слідок злов жи вань з бо ку йо го учас ників.

Од нак, при ць о му ви ни кає пи тан ня чи аналізу ва ли ав то ри вка -
за но го За ко ну йо го мож ли вий вплив на міжбанківські відно си ни
в Ук раїні. Як відо мо усі бан ки ак тив но пра цю ють один з од ним на між -
банківсь ко му рин ку Ук раїни. При ць о му бан ки, діючи на під ставі
наяв них в них банківсь ких ліцензій та ге не раль них ва лют них ліцен зій
на да ють один од но му міжбанківські кре ди ти у гривні та іно зем них
ва лю тах. Заз на чені міжбанківські кре ди ти пе ре важ но є зустрічни ми
(у різних ва лю тах, з од на ко вою су мою кре ди ту, терміном по вер нен ня
кре ди ту). Ви ко нан ня зо бов’язань борж ни ка за та ки ми зустрічни ми кре -
ди та ми за без пе чуєть ся зас та вою пра ва ви мо ги (май но вих прав за вка -
за ни ми) кре ди та ми, що є пев ним «хед жу ван ням» ва лют них ри зиків
банків. За часів дії ста рої ре дакції час ти ни 5 статті 36 За ко ну Ук раїни
««Про сис те му га ран ту ван ня вкладів фізич них осіб» навіть у ви пад ку
зап ро вад жен ня у од но му із банків, що здійсни ли зустрічне кре ди ту ван -
ня тим ча со вої адміністрації, бан ки ма ли змо гу при пи ни ти свої зустрічні
од норідні зо бов’язан ня за ра ху ван ням. Заз на че не має для банків суттєве
зна чен ня, з ог ля ду на нас туп не: а)вкрай ве ликі у порівнянні з інши ми
кре ди то ра ми, су ми ви мог банків до бан ку (в яко му зап ро вад же на тим -
ча со ва адміністрація); б) кош ти от ри манні бан ком (у яко му зап ро вадже -
но тим ча со ву адміністрацію) за міжбанківсь ким кре дит ним до го во ром
є кош та ми бан ку — кре ди то дав ця, що сфор мо вані ос таннім за ра ху нок
за лу че них коштів (де по зи ти, кре ди ти, до хо ди від розміщен ня цінних
паперів), у т.ч. за лу че них від фізич них осіб, які підпа да ють під дію
га рантій Фон ду га ран ту ван ня вкладів фізич них осіб.
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От же, у разі як що банк-кре ди тор по дав бан ку-борж ни ку (в яко -
му зап ро вад же на тим ча со ва адміністрація) за я ву про про ве ден ня за -
ра ху ван ня зустрічних од норідних прав ви мо ги за дво ма кре дит ни ми
до го во ра ми, що ук ла денні між сто ро на ми, строк ви ко нан ня яких
нас тав, ви ко нан ня ви мог бан ку-кре ди то ра бу ло за без пе че но зас та вою
прав ви мо ги бан ку-борж ни ка до бан ку-кре ди то ра за кре дит ним до -
гово ром в яко му банк-борж ник є кре ди то ром, а банк-кре ди тор є борж -
ни ком, а пра во зас та ви бу ло за реєстро ва но у Дер жав но му реєстрі
об тя жень ру хо мо го май на, заз на че не не су пе ре чи ло нор мам Гос по -
дарсь ко го ко дек су Ук раїни, Цивіль но го ко дек су Ук раїни що до за ра -
ху ван ня зустрічних од норідних ви мог, та спеціаль них ви мог статті
36 За ко ну Ук раїни «Про сис те му га ран ту ван ня вкладів фізич них
осіб». Не зва жа ю чи на вка за не су ди Ук раїни, в цілях змен шен ня
фінан со во го на ван та жен ня на Фонд га ран ту ван ня вкладів фізич них
осіб як пра ви ло на ма га ли ся ігно ру ва ти ви щев ка зані нор ми За ко ну
Ук раїни «Про сис те му га ран ту ван ня вкладів фізич них осіб»3. 

Си ту ація суттєво зміни ла ся з наб ран ням чин ності За ко ну Ук -
раї ни «Про вне сен ня змін до де я ких за ко но дав чих актів Ук раїни що -
до за побіган ня не га тив но му впли ву на стабільність банківсь кої
сис те ми» від 04.07.2014 р. N1586-VII, якою зок ре ма, бу ла зміне на
ре дакція пункт 4 час ти ни 5 статті 36 За ко ну Ук раїни «Про сис те му
га ран ту ван ня вкладів фізич них осіб». Згідно вка за них змін, чин на
ре дакція пунк ту 4 час ти ни 5 статті 36 За ко ну Ук раїни «Про сис те му
га ран ту ван ня вкладів фізич них осіб» імпе ра тив но за бо ро няє будь-
яке за ра ху ван ня зустрічних ви мог, у то му числі зустрічних од но рід -
них ви мог, при пи нен ня зо бов’язань за до мов леністю (зго дою) сторін
(у то му числі шля хом до говірно го спи сан ня), поєднан ням борж ни ка
і кре ди то ра в одній особі. От же, вне сен ням вка за них змін кре ди то -
рам банків (у яких зап ро вад же на тим ча со ва адміністрація) фак тич но
бу ло за бо ро не но за ра ху ван ня зустрічних од норідних ви мог, навіть
як що їх ви ко нан ня бу ло за без пе че но зас та вою май на та ких банків.
Як ба чить ся із наз ви За ко ну, яким бу ли вне сенні вка зані зміни За -
кон Ук раїни, заз на ченні зміни бу ли спря мо вані на за побіган ня не га -
тив но му впли ву на стабільність банківсь кої сис те ми. В свою чер гу
як заз на че но у по яс ню вальній за писці до про ек ту ви щев ка за но го За -
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жим дос ту пу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/45351222; Рішен ня
Гос по дарсь ко го су ду м. Києва від 12.06.2015 р. (спра ва № 910/10120/15)
[Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу : http://reyestr.court.gov.ua/
Review/45978902. 4. По яс ню валь на за пис ка від 27.05.2014 р. до про -
ек ту За ко ну Ук раїни ««Про вне сен ня змін до де я ких за ко но дав чих
актів Ук раїни що до за побіган ня не га тив но му впли ву на стабільність
банківсь кої сис те ми». [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу :
//http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51112.
5. Пункт 2.2. гла ви 2 Інструкції про по ря док ре гу лю ван ня діяль ності
банків в Ук раїні, зат ве рд же ної пос та но вою Правління Національ но го
бан ку Ук раїни від 28 серп ня 2001 р. N 368, із зміна ми, зат ве рд же -
ни ми Пос та но вою Правління Національ но го бан ку Ук раїни від 17 лис -
то па да 2014 ро ку N 723// Офіційний вісник Ук раїни. — 2014. —
№ 99 (19.12.2014). — Ст. 2921. 

Babaskin Anatoly. About possibility of stopping of contractual obli-

gations of banks by the test of homogeneous claims in return, in the case

of introduction in one of participants of test of temporal administration

The article discusses some aspects of legal regulation of the termi-
nation of contractual obligations by banks offset of counter homogeneous
requirements in case of introduction of one of the participants credited
the interim administration. The article found that the entry into force of
the law of Ukraine «On amendments to some legislative acts of Ukraine
on preventing negative impact on the stability of the banking system»
dated 04.07.2014 N1586-VII, which, in particular, had changed the word-
ing of the paragraph 4 of part 5 of article 36 of the law of Ukraine «About
system of guaranteeing deposits of natural persons», the Law impera-
tively prohibits any set-off counterclaims, including counterclaims of the
same kind, discharge by agreement (consent) of the parties (including by
direct debit transfer), coincidence of the debtor and creditor in one per-
son. Consequently, these changes to the banks’ creditors, in which the
temporary administration) was in fact prohibited admission of counter-
claims of the same kind, even if their execution was secured by a pledge
of the assets of such banks. As seen from the title of the Law, which had
been made the specified changes to the Law of Ukraine, defining the
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З ог ля ду на три ва лий час дії у бан ках про це ду ри тим ча со вої
адміністрації (від 3-х до 6-ти місяців з пра вом про дов жен ня до 1-го
міся ця), та про це ду ри ліквідації бан ку (2 ро ки, з мож ливістю про -
дов жен ня стро ку ще на 3 ро ки) по вер нен ня коштів бан кам — кре -
ди то рам за міжбанківсь ки ми до го во ра ми з об’єктив них при чин
за тя гуєть ся на три ва лий строк. 

На наш пог ляд, ви ще заз на че не не га тив но впли ває на банківсь ку
сис те му Ук раїни, оскіль ки: а) підри ває довіру банків один до од но го
на міжбанківсь ко му рин ку; б) не дає змо гу бан ка ми надійно «хед жу -
ва ти» свої кре дитні ри зи ки; в) суттєво підви щує ри зик збит ковість
бан ка — кре ди то ра, че рез низь ку капіталізацію банків Ук раїни, по -
е тап не підви щен ня якої навіть до мінімаль них зна чень роз тяг ну то
в Ук раїні на строк до 2024 ро ку5; г)приз во дить в по даль шо му до ланцю -
го во го ефек ту, за яким оз на ки проб лем ності або неп ла то сп ро мож ності
мо жуть ви ни ка ти вже у банків-кре ди торів; д) ве де до не дос туп ності
вкладів вклад ників-фізич них осіб та ких банків-кре ди торів та по -
даль шо го істот но го збіль шен ня вит рат Фон ду га ран ту ван ня вкладів
фізич них осіб на вип ла ту та ким вклад ни кам ком пен сацій. 

З ура ху ван ням ви ще вик ла де но го вва жаємо, що цілях за без пе чення
стабіль ності банківсь кої сис те ми Ук раїни, до пунк ту 4 статті 36 Закону
Ук раїни «Про сис те му га ран ту ван ня вкладів фізич них осіб» слід внес -
ти нор му, згідно якої в період дії у бан ку тим ча со вої адміністрації бан -
кам доз во ляєть ся за ра ху ван ня зустрічних од но рід них ви мог за міжбан -
ківсь ки ми пра во чи на ми, як що ви мо ги до бан ку (в яко му зап ро вад жено
тим ча со ву адміністрацію) за без пе ченні зас та вою май на та ко го бан ку. 

1. Пос та но ва Ви що го гос по дарсь ко го су ду Ук раїни від 04 бе -
рез ня 2015 р. (спра ва № 910/11117/14) [Елект рон ний ре сурс]. — Ре -
жим дос ту пу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/43005128. 2. Пос та но ва
Пле ну му Ви що го спеціалізо ва но го су ду Ук раїни з розг ля ду цивіль -
них і криміналь них справ від 30 бе рез ня 2012 ро ку № 5 «Про прак -
ти ку зас то су ван ня су да ми за ко но да в ства при вирішенні спорів, що
ви ни ка ють із кре дит них пра вовідно син» // Юри дич ний вісник Ук -
раїни. — 2012. — № 21. 3. Рішен ня Гос по дарсь ко го су ду м. Києва
15.06.2015р. (спра ва № 910/10719/15З) [Елект рон ний ре сурс]. — Ре -
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хи за ко но дав чо го вирішен ня проб лем, пов’яза них із уніфікацією по -
нят тя жорс то ко го по вод жен ня з тва ри на ми.

Клю чові сло ва: тва ри ни, доб ро бут тва рин, об ме жен ня пра ва,
жорс то ке по вод жен ня із тва ри на ми, зну щан ня над тва ри на ми.

Кру шель ниц кая А. Л. Проб ле мы оп ре де ле ния по ня тия жес -

то ко го об ра ще ния с жи вот ны ми как осо бен ным объ ек том граж -

да нс ких прав

Ис сле до ва ны проб ле мы оп ре де ле ния по ня тия жес то ко го об ра ще -
ния с жи вот ны ми в кон те кс те вы яс не ния осо бен нос тей жи вот ных
как спе ци фи чес ко го объ ек та граж да нс ких прав. Рас смат ри ва ет ся
при над леж ность жи вот ных к жи вым су ще ст вам и су же ние сво -
бо ды субъ ек тов пра во от но ше ний при осу ще с твле нии прав от но си -
тель но жи вот ных. Ана ли зи ру ют ся нор ма тив ные и докт ри наль ные
под хо ды к по ни ма нию со дер жа ния по ня тия жес то ко го об ра ще ния
с жи вот ны ми. Вы яс ня ют ся ви ды жи вот ных, от но си тель но ко то -
рых зап ре ща ет ся жес то кое об ра ще ние. Пред ла га ют ся воз мож ные
пу ти за ко но да тель но го ре ше ния проб лем, свя зан ных с уни фи ка ци -
ей по ня тия жес то ко го об ра ще ния с жи вот ны ми.

Клю че вые сло ва: жи вот ные, бла го сос то я ние жи вот ных, ог -
ра ни че ние пра ва, жес то кое об ра ще ние с жи вот ны ми, из де ва тель -
ства над жи вот ным.

Krushelnytska Hanna. Problems of definition of the concept of

cruelty to animals as a specific object of civil rights

The article investigates the problem of the definition of cruelty to
animals in the context of finding animal features as a specific object of
civil rights. It analyzes the animals belonging to the living creature and
the freedom restriction of subjects of legal relations on the exercise of
rights on animals. Analyzes the regulatory and doctrinal approaches to
the understanding of the concept of cruelty to animals. Investigates an-
imal species for which ill-treatment is prohibited. There are suggested
the possible ways of legislative problems enactment, related to the har-
monization of the concept of animal cruelty.

Key words: animals, animal welfare, restrictions on exercise, animal
cruelty, animal abuse.
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changes were aimed at preventing the negative impact on the stability of
the banking system. Equally prohibits the offsetting of counter claims of
the negative impact on the banking system of Ukraine, because it under-
mines the trust of banks to each other on the interbank the market; not
reliably allows banks to hedge their credit risk; significantly increases
the risk of loss of the creditor Bank, through the low capitalization of
Ukrainian banks; results in further knock-on effect, which signs of prob-
lems or insolvency may occur already at the creditor banks; lea ding to
the unavailability of deposits of depositors — natural persons such of
the lenders, and a further significant increase in expenditure of the Fund
for guaranteeing deposits of physical persons on payment of such com-
pensation to depositors. On the basis of the conducted research the author
also gives recommendations on ways to address this problem.

Key words: test, stoppings of obligation, creditor, debtor, temporal
administration.
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Г. Л. КРУ ШЕЛЬ НИЦЬ КА 

ПРОБ ЛЕ МИ ВИЗ НА ЧЕН НЯ ПО НЯТ ТЯ 

ЖОРС ТО КО ГО ПО ВОД ЖЕН НЯ З ТВА РИ НА МИ 

ЯК ОСОБ ЛИ ВИМ ОБ’ЄКТОМ ЦИВІЛЬ НИХ ПРАВ

Досліджен но проб ле ми виз на чен ня по нят тя жорс то ко го по во -
д жен ня з тва ри на ми в кон тексті з’ясу ван ня особ ли вос тей тва рин
як спе цифічно го об’єкта цивіль них прав. Розг ля даєть ся на лежність
тва рин до жи вих істот та зву жен ня волі суб’єктів пра вовідно син
при здійсненні прав що до тва рин. Аналізу ють ся нор ма тивні та
докт ри нальні підхо ди до ро зуміння змісту по нят тя жорс то ко го
по вод жен ня з тва ри на ми. З’ясо ву ють ся ви ди тва рин, що до яких за -
бо ро няєть ся жорс то ке по вод жен ня. Про по ну ють ся мож ливі шля -
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заній нормі не виз на че но, у чо му по ля гає особ ливість тва рин як об’єкту
цивіль них прав, то му та ке по ло жен ня пот ре бує конк ре ти зації. Зок ре -
ма, тва ри ни є жи ви ми істо та ми, тоб то єди ним об’єктом цивіль них
прав, що має жи ву при ро ду. Са ме з цих по зицій дер жа ви чле ни Ра ди
Євро пи у пре ам булі Євро пейсь кої кон венції про за хист до машніх тва -
рин виз на ли, що лю ди на не се мо раль ний обов’язок по ва жа ти усіх
жи вих істот. Та ке ж по ло жен ня містить пре ам бу ла Євро пейсь кої кон -
венції про за хист хре бет них тва рин, які ви ко рис то ву ють ся для екс -
пе ри ментів або в інших на у ко вих цілях 1986 р. (не ра тифіко ва на
Ук раїною), де вка за но, що лю ди на має мо раль не зо бов’язан ня по ва жа -
ти всіх тва рин і бра ти на леж ним чи ном до ува ги їх здатність страж -
да ти і пам’ята ти. У пре ам булі За ко ну Ук раїни «Про за хист тва рин
від жорс то ко го по вод жен ня» заз на че но, що цей За кон спря мо ва ний
на за хист від страж дань і за ги белі тва рин унаслідок жорс то ко го по -
вод жен ня з ни ми, за хист їх при род них прав та укріплен ня мо раль ності
й гу ман ності суспільства. Та ким чи ном і у міжна род них, і у вітчиз -
ня них нор ма тив но-пра во вих ак тах виз наєть ся не обхідність за без пе -
чен ня доб ро бу ту і бла го по луч чя тва рин, йдеть ся про ство рен ня
комп  лек су норм що до за хис ту їхніх сво бод та при род них прав.

При ць о му виз на чен ня доб ро бу ту тва рин є комп ле кс ним і мо же
трак ту ва ти ся з трь ох то чок зо ру: по-пер ше, з ог ля ду на фізич ний стан
тва ри ни, що ха рак те ри зує стан тва ри ни в її спро бах прис то су ва ти -
ся до влас но го се ре до ви ща існу ван ня, здат ності до ви жи ван ня і ре -
про дукції. По-дру ге, з точ ки зо ру психічно го ста ну тва ри ни, який
за ле жить від то го, що тва ри на відчу ває. І по-третє — доб ро бут мо -
же тлу ма чи ти ся з по зицій при род ності, тоб то не тіль ки поз бав лен ня
тва ри ни бо лю і страж дань, але й усіля ке спри ян ня їй в про яві влас -
ної «тва рин ної» при ро ди1. З ме тою за без пе чен ня доб ро бу ту тва рин
Британсь кою Ра дою з доб ро бу ту сільсь ко гос по дарсь ких тва рин бу ло
сфор муль о ва но п’ять сво бод тва рин, які ма ють за без пе чу ва ти лю ди:
1) сво бо да від го ло ду і спра ги, тоб то на дан ня дос ту пу до во ди та їжі,
які підтри му ють хо ро ше здо ров’я і ак тивність; 2) сво бо да від дис -
ком фор ту, тоб то за без пе чен ня відповідно го се ре до ви ща для про жи ван-
ня, вклю ча ю чи жит ло і місце для сну та відпо чин ку; 3) сво бо да від
бо лю, травм або хво ро би, тоб то про ве ден ня пре вен тив них за ходів
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На шля ху вход жен ня Ук раїни до Євро пейсь ко го співто ва ри ст ва
та у світлі гар монізації вітчиз ня но го за ко но да в ства із євро пейсь ким
ак ту аль ним є досліджен ня місця тва рин у цивіль них пра вовідно си -
нах, оскіль ки ступінь ре гу лю ван ня пра во во го ре жи му тва рин є міри -
лом роз ви не ності, де мок ра тич ності та гу ман ності суспільства. Так,
в Ук раїні тва ри ни виз нані особ ли вим об’єктом цивіль них прав, з ог -
ля ду на що за ко но дав цем знач но зву жуєть ся мож ливість здійснен -
ня суб’єктив них прав що до тва рин, зок ре ма за бо ро не но жорс то ке
по вод жен ня із тва ри на ми. Вод но час у за ко но давстві Ук раїни не
чітко та до сить роз ми то виз на че но термін «жорс то ке по вод жен ня
з тва ри на ми», що приз во дить до без ко нт роль ності ви ко рис тан ня
тва рин, то му ви ни кає не обхідність з’ясу ван ня змісту по нят тя «жорс -
то ке по вод жен ня з тва ри на ми». 

Пи тан ня за бо ро ни жорс то ко го по вод жен ня із тва ри на ми в кон текс -
ті особ ли вості тва рин як об’єкта цивіль них прав, а та кож об ме жен -
ня здійснен ня прав що до тва рин є ма ло дослідже ним у циві ліс тичній
на уці. У докт рині криміналь но го пра ва проб ле ма з’ясу ван ня змісту
«жорс то ко го по вод жен ня із тва ри на ми» розг ля да ла ся здебіль шо го
на рівні ко мен тарів до Криміналь но го ко дек су Ук раїни та в ок ре мих
нау ко вих стат тях. Зок ре ма те о ре тичні роз роб ки да ної те ма ти ки мож на
зустріти у досліджен нях В. Т. Дзю би, В. М. Куд ряв це ва, В. В. Куз -
нєцо ва Л. С. Ку чансь кої, А. В. Ландіна, І. І. Ло бо ва, В. А. Ло ма ко,
В.О. Нав роць ко го, І. Г. Поп лавсь ко го, М. І. Хав ро ню ка, В. А. Ко пи ля -
на. Вод но час у вітчиз няній цивілістиці пи тан ня виз на чен ня жорс то ко-
го по вод жен ня із тва ри на ми як об ме жен ня здійснен ня суб’єктив них
цивіль них прав що до тва рин за ли шаєть ся по за ува гою на у ковців та
пот ре бує ок ре мо го вив чен ня. 

Са ме то му ме тою цієї статті є те о ре тич не досліджен ня пра во -
вої при ро ди жорс то ко го по вод жен ня із тва ри на ми як об ме жен ня
здійснен ня прав на тва рин, аналіз на у ко вих підходів до ро зуміння
жорс то ко го по вод жен ня з тва ри на ми, а та кож вне сен ня про по зицій
що до уніфіко ва но го виз на чен ня вка за но го по нят тя.

Відповідно до ст. 180 Цивіль но го ко дек су (далі — ЦК) Ук раїни
тва ри ни є особ ли вим об’єктом цивіль них прав. При ць о му пра ви ла
по вод жен ня із тва ри на ми вста нов лю ють ся за ко ном. Вод но час у вка -
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ут во рю ють ся на явністю ря ду закріпле них у за ко но давстві за бо рон,
при писів і зо бов’язань що до пра вовідно син, об’єктом яких є тва ри ни.
Так, дру гою важ ли вою особ ливістю тва рин як об’єкта цивіль них
прав, яка влас не і є пред ме том да но го на у ко во го досліджен ня, є за -
бо ро на жорс то ко го по вод жен ня із тва ри на ми, яка пок ли ка на за без -
пе чи ти доб ро бут та при родні пра ва і сво бо ди тва рин. 

Слід заз на чи ти, що у країнах СНД, зок ре ма у ст. 137 ЦК Ро сійсь -
кої Фе де рації, ст. 137 ЦК Біло русі, ст. 93 ЦК Уз бе кис та ну, без по се ред -
ньо у нормі, що ре гу лює по нят тя тва рин як об’єкта цивіль них прав,
заз на че но, що при здійсненні прав не до пус каєть ся жорс то ке по во -
джен ня із тва ри на ми, що су пе ре чить прин ци пам гу ман ності. Вва жаємо
подібний підхід вда лим і та ким, що відповідає міжна род но-пра во вим
стан дар там, то му має бу ти імпле мен то ва ний і до ст. 180 ЦК Ук раїни.

Пра вові за са ди уне мож лив лен ня жорс то ко го по вод жен ня з тва -
ри на ми виз на чені у Євро пейській кон венції про за хист тва рин при
міжна род но му пе ре ве зенні (Па риж, 13 груд ня 1968 ро ку); Євро -
пейській кон венції про за хист хре бет них тва рин, що ви ко рис то ву -
ють ся для дослідних та інших на у ко вих цілей (Страс бург, 18 бе рез ня
1986 ро ку); Євро пейській кон венції про за хист до машніх тва рин
(Страс бург, 13 лис то па да 1987 ро ку); За ко нах Ук раїни «Про за хист
тва рин від жорс то ко го по вод жен ня», «Про тва рин ний світ», «Про
ве те ри нар ну ме ди ци ну» та інши ми нор ма тив но-пра во ви ми ак та ми.

З ог ля ду на по ло жен ня «доз во ле но все, що не за бо ро не но за ко -
ном», з’ясу ван ню підля гає по нят тя «жорс то ке по вод жен ня із тва ри -
на ми», аби чітко ро зуміти, що ж са ме за бо ро няє за ко но да в ство.

Так, ви хо дя чи з аналізу по ло жень стат тей 3, 7 Євро пейсь кої кон -
венції про за хист до машніх тва рин, під жорс то ким по вод жен ням
з тва ри на ми маєть ся на увазі спри чи нен ня не потрібно го бо лю, стра -
ждан ня, пригнічен ня, за ли шен ня до машньої тва ри ни нап риз во ля ще,
зав дан ня шко ди її здо ров’ю та за галь но му ста нові, при му шу ван ня
її пе ре вер шу ва ти свої при родні мож ли вості чи си лу, зас то су ван ня
за собів, які спри чи ня ють уш код жен ня чи вик ли ка ють не потрібний
біль, страж дан ня або пригнічен ня.

Євро пейсь ка кон венція про за хист хре бет них тва рин, що ви ко -
рис то ву ють ся для дослідних та інших на у ко вих цілей та кож містить
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чи ранньої діаг нос ти ки та ліку ван ня; 4) сво бо да при род ної по ве -
дінки, тоб то на дан ня дос татнь о го прос то ру, відповідних спри ят ли -
вих умов і прис то су вань, а та кож ком панії собі подібних; 5) сво бо да
від стра ху і стре су, тоб то за без пе чен ня відповідних умов і відно син,
які вик лю ча ють мо ральні страж дан ня2. Крім то го, доб ро бут тва рин
мо же за без пе чу ва ти ся шля хом за хис ту при род них прав тва рин, до
яких В. Є. Бо рей ко відно сить пра во на жит тя, сво бо ду, за хист від
фізич них страж дань, реп ро дукцію, здо ро ве се ре до ви ще існу ван ня3.

От же, ос нов ною особ ливістю тва рин як об’єкта цивіль них прав
є її біологічна сутність — при на лежність до жи вих істот, відмінних
від лю ди ни, яких суб’єкти пра ва ма ють по ва жа ти та за без пе чу ва ти
їхні при родні пра ва і сво бо ди. 

Зок ре ма у про екті ре зо люції ПАРЄ «Ста тус тва рин у ХХІ ст.»
(№ 9695 від 11 лю то го 2003 р.) при вер таєть ся ува га до ви падків жорс-
 то ко го по вод жен ня з тва ри на ми, або їх зни щен ня, що є прик ла дом
«став лен ня до тва рин, як до об’єктів у найгіршо му ро зумінні». При -
вер таєть ся ува га до то го, що ли ше де які країни Євро пи у за ко но -
давстві пе рег ля ну ли кон цепцію став лен ня до тва рин. Не обхідність
її пе рег ля ду обґрун то вуєть ся тим, що «ос танні на у кові досліджен -
ня да ють підста ву стве рд жу ва ти, що тва ри ни є на ба га то ближ чи ми
до лю дей, аніж вва жа ло ся раніше; лінія роз ме жу ван ня між людь ми
та тва ри на ми стає більш роз ми тою». Ме тою про ек ту ре зо люції
є відмо ва від став лен ня до тва рин як об’єктів4. 

На ос нові вик ла де но го слід заз на чи ти, що в суспільстві за без пе -
чуєть ся гу ман не по вод жен ня з тва ри на ми, тоб то діі, спря мо вані на
за без пе чен ня тва ри нам умов, які відповіда ють їхнім фізіологічним,
біологічним і ви до вим особ ли вос тям, ство рен ня мож ли вос тей для
їх існу ван ня й уваж но го став лен ня до ста ну здо ров’я тва рин. То му
чин не за ко но да в ство має ре гу лю ва ти, пе ре дусім, ті відно си ни, які
скла да ють ся у сфері охо ро ни тва рин, що пе ре бу ва ють у пев но му
біологічно му стані, у яко му во ни здатні до са мовідтво рен ня та са -
мо роз вит ку, а та кож для яких ха рак тер на чут ливість до под раз нень
та рух ливість, мож ливість обміну із зовнішнім світом5.

З ог ля ду на заз на че не оче вид но, що сво бо да волі суб’єктів ци -
віль но го пра ва що до тва рин не є без меж ною та має певні рам ки, які
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ня із тва ри на ми», аби уник ну ти по мил ко во го та зву же но го тлу ма -
чен ня заз на че но го терміну зо бов’яза ни ми осо ба ми.

Вод но час по нят тя «жорс то ко го по вод жен ня із тва ри на ми», що
містить ся у За коні Ук раїни «Про за хист тва рин від жорс то ко го по -
вод жен ня» та кож не дос ко на ле, ад же пот ре бу ють до дат ко во го з’ясу -
ван ня зна чен ня термінів «зну щан ня над тва ри на ми», «жорс токі
ме то ди» та ко го зну щан ня, а та кож «наць ку ван ня». За ко но дав чо го
виз на чен ня вка за них по нять не існує, про те у докт рині криміналь -
но го пра ва ро би ли ся спро би їх тлу ма чен ня.

Так, на дум ку В. А. Ло ма ко зну щан ням є діян ня, що зав дає тва рині
істот но го бо лю, має ха рак тер ка ту ван ня. Зас то су ван ням жорс то ких ме-
тодів йо го вчи нен ня він вва жає зну щан ня, що вчи ню ють ся особ ли во
бо лю чи ми спо со ба ми, шля хом за подіян ня травм, пе ре ломів кінці -
вок, термічно го чи хімічно го впли ву то що. Жорс то ке по вод жен ня
мо же бу ти вчи не не і шля хом поз бав лен ня во ди, кор му, повітря.

Під наць ку ван ням тва рин од на на од ну В. А. Ло ма ко ро зуміє дії,
спря мо вані на те, щоб при му си ти чи прив чи ти тва рин би ти ся між
со бою, на па да ти на інших ди ких чи до машніх тва рин за ра ди втіхи
або з ме тою от ри ман ня гро шей6.

В. О. Нав роць кий вва жає зас то су ван ням жорс то ких ме тодів
зну щан ня над тва ри на ми зав дан ня тва рині бо лю, страж дань шля -
хом на не сен ня ударів, за подіян ня уш код жень, поз бав лен ня їжі або
во ди, впли ву термічних фак торів, хімічних ре чо вин то що. Жорс токі
ме то ди по ля га ють у особ ли во жорс то ко му, три ва ло му впливі на тва -
рин з ме тою от ри ман ня хво роб ли во го са мо за до во лен ня від спос -
теріган ня за страж дан ням тва рин7. 

В. В. Кузнєцов під зну щан ням ро зуміє діян ня, що спри чи ня ють
страж дан ня тва рині, зок ре ма біль, каліцтво, трав му, поз бав лен ня місць
при род но го пе ре бу ван ня, по ру шен ня санітар но-гігієнічних норм ут ри -
ман ня, вжи ван ня прис то су вань, які зму шу ють тва ри ну пе ре бу ва ти в не -
п ри родній позі то що, або смерть тва ри ни без зас то су ван ня ме тодів
ев та назії. Наслідком та ких діянь мо же ста ти каліцтво або смерть твари -
ни. От же, сутність жорс то ких ме тодів по ля гає в без жаль но му по во -
джен ні з тва ри ною, три ва ло му впливі на неї з ме тою от ри ман ня хво роб -
ли во го са мо за до во лен ня від спос теріган ня за страж дан ня ми тва рин»8.
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вказівку на по нят тя жорс то ко го по вод жен ня із тва ри на ми, що по ля -
гає у спри чи ненні бо лю, страж дан ня, за не по коєння чи мо же зав да ти
три ва лої шко ди тва рині, яка ви ко рис то вуєть ся або приз на че на для
ви ко рис тан ня у будь-якій дослідній або іншій на у ковій про це дурі.

Віднос но вда ле виз на чен ня по нят тя «жорс то ке по вод жен ня із
тва ри на ми» містить Мо дель ний за кон СНД що до по вод жен ня із тва -
ри на ми від 31 жовт ня 2007 ро ку, де під жорс то ким по вод жен ням із
твари на ми ро зуміють ся по бої, ка ту ван ня, ро зо рен ня місць про жи ван -
ня, по ру шен ня зо отехнічних, зо огігієнічних, ве те ри нар но-санітар них
норм і пра вил, інші дії (бездіяльність), що приз во дять до каліцтва,
трав ми, вис на жен ня від три ва ло го го ло ду ван ня чи за ги бель тва рин,
жорс то ке умертвіння тва рин, а та кож інші дії, що су пе ре чать вста -
нов ле ним за ко но да в ством пра ви лам і прий ня тим у суспільстві нор -
мам гу ман но го став лен ня до тва рин. 

Згідно ст. 1 За ко ну Ук раїни «Про за хист тва рин від жорс то ко го
по вод жен ня» під жорс то ким по вод жен ням з тва ри на ми ро зумієть ся
зну щан ня над тва ри на ми, вчи не не із зас то су ван ням жорс то ких ме -
тодів або з хулігансь ких мо тивів, а та кож наць ку ван ня тва рин од на
на од ну, вчи не не з хулігансь ких чи ко рис ли вих мо тивів. Та ке ж по -
нят тя містить нор ма ст. 299 Криміналь но го ко дек су Ук раїни, що пе -
ред ба чає криміналь ну відповідальність за жорс то ке по вод жен ня із
тва ри на ми, з однією відмінністю, яка по ля гає у конк ре ти зації ви ду
тва рин, що до яких за бо ро няєть ся жорс то ке по вод жен ня, зок ре ма
йдеть ся про хре бет них тва рин.

У ст. 89 Ко дек су Ук раїни про адміністра тивні пра во по ру шен ня
«Жорс то ке по вод жен ня з тва ри на ми» пе ред ба че но адміністра тив ну
відповідальність за жорс то ке по вод жен ня з тва ри на ми, їх мор ду ван -
ня або вчи нен ня інших дій, що приз ве ли до їх му чен ня, каліцтва чи
за ги белі. Та ким чи ном у вка заній статті не розк ри ваєть ся по нят тя
жорс то ко го по вод жен ня із тва ри на ми, крім то го, мор ду ван ня тва рин
та дії, що приз во дять до їх му чен ня, каліцтва, за ги белі, з ог ля ду на
дис по зицію статті, не охоп лю ють ся по нят тям «жорс то ке по вод жен -
ня із тва ри на ми» і є са мостійним ви дом пра во по ру шен ня. Та кий
підхід ви даєть ся невірним, вва жаємо, що за ко но да в ство має зас то -
со ву ва ти єди ний підхід до виз на чен ня по нят тя «жорс то ке по вод жен -
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На дум ку В. А. Ко пи ля на, наць ку ван ням є ак тивні дії, спря мо вані
на спо ну кан ня (ко ман да ми, інши ми прийо ма ми) та вик лик у тва рин во -
ро жої ре акції і на па ду однієї тва ри ни на іншу з ме тою про ве ден ня бою
чи іншо го зма ган ня тва рин між со бою, у ре зуль таті чо го їм зав да ють ся
біль, трав ми, каліцтво і навіть смерть. При ць о му не відно сять ся до
жорс то ко го по вод жен ня із тва ри на ми про ве ден ня зма гань з кінно го
спор ту, со ба чих забігів або зма галь них вис та вок тва рин з еле мен та ми
мушт ру ван ня, як що їх ме тою не є трав му ван ня або смерть тва ри ни11.

Ще од ним дис кусійним пи тан ням є ви ди тва рин, що до яких за -
бо ро   няєть ся жорс то ке по вод жен ня. Так, За кон Ук раїни «Про за хист
тва рин від жорс то ко го по вод жен ня» по ши рює свою дію на сільсь -
ко гос  по дарсь ких, до машніх, ди ких, у то му числі до машніх і ди ких
птиць, хут ро вих, ла бо ра тор них, зо опар ко вих та цир ко вих тва рин, тоб -
то на на шу дум ку, пе ре ра хо вані ви ди тва рин з біологічної точ ки зо ру
мож на віднес ти са ме до ви щих хор до вих (хре бет них, або че реп них),
зок ре ма — це ри би, зем но водні, пла зу ни, пта хи, ссавці. Вва жає мо, та -
кий підхід не су пе ре чить нормі ст. 299 Криміналь но го ко дек су Ук раїни,
у яко му йдеть ся про хре бет них тва рин, при ць о му під хре бет ни ми
Р. В. Ве ре ша про по нує ро зуміти здат них ру ха тись і відчу ва ти жи вих
ор ганізмів, що ма ють спин ний хре бет, ут во ре ний лан цю гом кіс ток або
хрящів, який іде вздовж спи ни та містить у собі спин ний мо зок12.

Вод но час згідно ст. 3 За ко ну Ук раїни «Про за хист тва рин від
жорс то ко го по вод жен ня» дія ць о го За ко ну не по ши рюєть ся на ус та -
но ви Міністер ства обо ро ни Ук раїни, Міністер ства внутрішніх справ
Ук раїни, Служ би без пе ки Ук раїни, цент раль но го ор га ну ви ко нав чої
вла ди, що ре алізує дер жав ну політи ку у сфері за хис ту дер жав но го
кор до ну, цент раль но го ор га ну ви ко нав чої вла ди, що за без пе чує фор -
му ван ня та ре алізує дер жав ну по дат ко ву і мит ну політи ку. Оче вид но,
що вка зані ор га ни дер жав ної вла ди здійсню ють дре си ру ван ня та ви -
ко рис то ву ють у своїй ро боті служ бо вих тва рин, то му во ни не відно -
сять ся до тва рин, що до яких за бо ро не но жорс то ке по вод жен ня.

Що сто суєть ся при на леж ності тва рин, з яки ми за бо ро не но жорс -
то ке по вод жен ня, В. Т. Дзю ба вва жає, що во но сто суєть ся вчи нен ня
дій чи бездіяль ності не тіль ки що до влас них тва рин, але й що до тих,
які на ле жать іншим осо бам або є безп ри туль ни ми13. Та кої ж дум ки
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І. Г. Поп лавсь кий заз на чає, що зну щан ня над тва ри на ми мо же по-
ляга ти в зав данні тва ри нам страж дань шля хом дов го го за ли шен ня їх
без їжі, во ди, впли ву тем пе ра тур них ре жимів, на не сен ня пош код жень
тощо. Жорс то ки ми ме то да ми є особ ли во жорс то ке по вод жен ня з тва -
ри на ми, а та кож зну щаль не до ве ден ня їх до смерті або мор ду ван ня. 

Наць ку ван ня тва рин од на на од ну про яв ляєть ся в про ве денні
тре ну вань і ор ганізації поєдинків за учас тю бойо вих тва рин (со бак,
птахів), в про цесі яких у тва рин роз ви ва ють ся аг ре сивні якості9.

В. Т. Дзю ба під зну щан ням над тва ри на ми ро зуміє дії із зас то су -
ван ням жорс то ких ме тодів, змістом яких є не ми ло се рд на, лю та і без -
жалісна су купність інтен сив них і не без печ них рухів і прийомів,
спря мо ва них на безпідстав не і не о бу мов ле не пев ною по ведінкою тва -
ри ни по бит тя, за подіян ня бо лю, тоб то сис те ма тич не за подіян ня фізич -
них страж дань, на не сен ня ран, за подіян ня каліцтва, що ма ють ха рак тер
мор ду ван ня. Зло чин не діян ня мо же про яв ля ти ся у безді яль ності: за ли -
шен ня тва рин без во ди, теп ла, їжі то що з бо ку осо би, яка зо бов’яза на
бу ла тур бу ва ти ся про них. Найбільш жорс то ки ми ме то да ми зну щан ня
над тва ри на ми є ка ту ван ня елект ро ст ру мом, вог нем, хімічни ми ре ак -
ти ва ми, знят тя при житті шкіри, відсікан ня кінцівок, що зав дає тва рині
нес те рп них мук і закінчуєть ся її вис на жен ням та смер тю.

Під наць ку ван ням тва рин од на на од ну або на інших тва рин слід
розуміти спо ну кан ня (ко ман да ми, інши ми прийо ма ми) тва ри ни, спря -
мо вані на вик лик во ро жої ре акції і на па ду однієї тва ри ни на іншу
з ме тою зав да ти їй бо лю, травм, каліцтва і навіть смерті10.

В. А. Ко пи лян вва жає, що під зну щан ням над тва ри на ми слід
ро зуміти ак тивні дії (зав дан ня їм бо лю та фізич них страж дань шля -
хом на не сен ня по боїв, ран, за подіян ня уш код жень або каліцтва,
піддан ня впли ву термічних фак торів, хімічних ре чо вин то що, що
ма ють ха рак тер му чен ня) та бездіяльність у виг ляді поз бав лен ня їжі
або во ди з бо ку осо би, яка по вин на тур бу ва ти ся про тва рин. При ць о -
му змістом жорс то ких ме тодів зну щан ня над тва ри на ми є не ми ло -
се рд на, лю та і без жалісна су купність інтен сив них і не без печ них
рухів і прийомів всу пе реч певній по ведінці тва рин, з ме тою от ри -
ман ня хво роб ли во го са мо за до во лен ня від спос терігань за страж дан -
ня ми тва рин.
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ма тив них та докт ри наль них підходів до з’ясу ван ня змісту вка за но го
по нят тя, на ми зап ро по но ва но влас не виз на чен ня «жорс то ко го по -
вод жен ня із тва ри на ми», яке вра хо вує особ ли вості дій та бездіяль -
ності суб’єктів пра ва, що мо жуть зав да ти тва рині бо лю, страж дань,
каліцтва то що чи приз вес ти до її за ги белі. Конк ре ти зація та уні фі -
кація по нят тя «жорс то ко го по вод жен ня із тва ри на ми» приз ве де до
ство рен ня пра во вої ос но ви для по даль шо го ефек тив но го функціону -
ван ня сис те ми дер жав но го і гро мадсь ко го конт ро лю у сфері за хис -
ту тва рин від жорс то ко го по вод жен ня та спри я ти ме вдос ко на лен ню
за хис ту при род них прав і сво бод тва рин, а та кож усу нен ню най жо -
рс токіших спо собів і за собів ви ко рис тан ня тва рин.

1. Кос’ян чук Н. І. Історія роз вит ку доб ро бу ту тва рин та йо го зна -
чен ня / Н. І. Кос’ян чук // На ук.-техн. Бюл. Ін-ту біології тва рин та
Держ. Н.-д. конт рол. Ін-ту ветп ре па ратів та корм. До ба вок. — 2012. —
Вип. 13, № ѕ. — С. 424–427. 2. Five Freedoms [Ект рон ний ре сурс] //
Farm Animal Welfare Council. — Ре жим дос ту пу : http://www.fawc.org.
uk/freedoms.htm. 3. Бо рей ко В.Е. Про рыв в эко ло ги чес кую эти ку /
В.Е. Бо рей ко. — К. : Ки евс кий эко ло го-куль тур ный центр, 1999. —
C. 208. 4. Бут ке вич О. В. По вод жен ня з тва ри на ми та їх за хист в кон -
тексті міжна род но го пра ва / О. В. Бут ке вич // Ук раїнсь кий ча со пис
міжна род но го пра ва. — 2013. — Спец ви пуск : Міжна род но-пра вові
стан дар ти по вод жен ня з тва ри на ми та їх за хис ту і прак ти ка Ук раїни,
2013. — С. 5–11. 5. Ве ре ша Р. В. Криміналь на відповідальність за
жорс то ке по вод жен ня з тва ри на ми (порівняль но-пра во вий ас пект) /
Р. В. Ве ре ша // Вісник Ака демії ад во ка ту ри Ук раїни. — 2014. —
Т. 11, № 1. — С. 53–61. 6. Криміналь ний ко декс Ук раїни : На у ко во-
прак тич ний ко мен тар / Ю.В. Ба улін, В.І. Бо ри сов, С.Б. Гав риш та ін.;
за заг. Ред. В.В. Ста ши са, В.Я. Тація. — Х., 2007. — 1196 с. 7. Кри мі -
наль не пра во Ук раїни. Особ ли ва час ти на : підруч. / за ред. М.І. Мель -
ни ка, В.А. Кли мен ка. — К. : Атіка, — 2009. — 744 с. 8. Хав ро нюк М.І.
Довідник з особ ли вої час ти ни Криміналь но го ко дек су Ук раїни /
М.І. Хав ро нюк. — К. : Істи на, 2004. — 504 с. 9. Уго лов ный ко декс Ук -
ра и ны: На уч но-прак ти чес кий ком мен та рий / отв. ред. Е.Л. Стрель -
цов. — Х. : ООО «Одис сей», 2010. — 904 с. 10. На у ко во-прак тич ний
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дот ри муєть ся В. А. Ло ма ко, про те до пус кає мож ливість зни щен ня
без дог ляд них тва рин, а та кож забій до машніх тва рин чи ви ко рис -
тан ня їх для ме дич них екс пе ри ментів, як що подібні дії здійсню ють -
ся з дот ри ман ням відповідних пра вил14.

Слід заз на чи ти, що не раз ро би ли ся спро би що до удос ко на лен -
ня виз на чен ня по нят тя «жорс то ке по вод жен ня із тва ри на ми» з ме -
тою вве ден ня у за ко но да в ство Ук раїни уніфіко ва но го по нят тя, аби
ко рес пон ду ва ти йо го із нор ма ми Криміналь но го ко дек су Ук раїни та
Ко дек су Ук раїни про адміністра тивні пра во по ру шен ня. Зок ре ма роз -
ши ре не і, на на шу дум ку, пе ре ван та же не виз на чен ня по нят тя «жорс -
то ке по вод жен ня із тва ри на ми» про по ну ва ло ся за ко ноп ро ек та ми
№ 8423 від 21.04.2011 ро ку, № 10022 від 09.02.2012 ро ку, № 2915
від 23.04.2013 ро ку, про те жо ден із них не був прий ня тий ВРУ. 

На підставі вик ла де но го, про по нуємо влас не виз на чен ня по нят -
тя «за бо ро на жорс то ко го по вод жен ня із тва ри на ми», під яким слід
ро зуміти зав дан ня вищій хор довій тва рині бо лю та/або страж дань
шля хом на не сен ня по боїв, ран, травм, уш код жень, зав дан ня каліцтва,
здійснен ня термічних чи хімічних впливів; ка ту ван ня елект ро ст ру -
мом, вог нем, хімічни ми ре ак ти ва ми, відсікан ня кінцівок; умис не му -
чен ня чи мор ду ван ня тва ри ни з ме тою от ри ман ня са мо за до во лен ня
від спос терігань за страж дан ня ми тва рин; за ли шен ня тва ри ни без во -
ди, їжі, повітря, теп ла; спо ну кан ня та при му шу ван ня тва рин до агре -
 сив ної ре акції і на па ду на інших тва рин з ме тою про ве ден ня боїв чи
зма гань між тва ри на ми, що мо жуть приз вес ти до бо лю, каліцтва,
смерті тва ри ни, за ра ди са мо за до во лен ня чи ко рис ли вих мо тивів.

Та ким чи ном, на ос нові ви ще вик ла де но го до хо ди мо вис нов ку, що
тва ри ни є особ ли вим об’єктом цивіль них прав з ог ля ду на їх при на -
лежність до жи вих істот, наділе них при род ни ми пра ва ми та сво бо да -
ми, яким лю ди ною не обхідно за без пе чи ти доб ро бут та бла го по луч чя.
У зв’яз ку із цим сво бо да суб’єктів цивіль них пра вовідно син у здійс -
ненні прав що до тва рин є зву же ною і об ме жуєть ся, у пер шу чер гу,
за бо ро ною жорс то ко го по вод жен ня із тва ри на ми. Вод но час за ко но -
да в ство Ук раїни не дає чітко го та єди но го ро зуміння по нят тя «жорс то -
кого по вод жен ня з тва ри на ми», що приз во дить до вузь ко го тлу ма чен ня
ць о го терміну зо бов’яза ни ми осо ба ми. То му, на ос нові аналізу нор -
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mals is concerned, approaches of V. T. Dziuba, V. V. Kuznietsov, V. A. Lo-
mako, V.O. Navrotskyi, I. H. Poplavskyi, V. A. Kopylian to understan -
ding this notion are analysed. Definitions of terms «animal abuse», «cruel
methods» of such abuse as well as «incitement» are found as these terms
have not been legally defined.

The issue of kinds of animals cruelty to which is forbidden is con-
sidered. A conclusion is made that cruelty is forbidden to higher chor-
dates (vertebrates and cranial animals, in particular, fish, amphibians,
vermigrades, birds, mammals) including agricultural, domestic and wild
animals (domestic and wild birds), fur, laboratory, zoo and circus ani-
mals. Furthermore, it is found out that animals which cruelty is forbidden
to do not include service animals which are trained and used in the course
of law enforcement, customs and tax authority activity.

In order to solve problems associated with unification of cruelty to
animals and avoid narrowing of understanding of this term by obliged
persons, another definition of cruelty to animals is proposed. For in-
stance, this term shall mean hurting a higher chordate by beating, woun -
ding, injuring, crippling, thermally or chemically affecting, torturing with
electric current, fire, chemical reagents, cutting of extremities, wilful tor-
ture or abuse of an animal to gain satisfaction while observing the animal
suffering, leaving an animal without water, food, air, heat; encourage-
ment and enforcement of aggressive reaction or attack of an animal on
other animals for the purpose of fights or competitions which can result
in pain, injury, death of the animal, for personal satisfaction or interested
motives.

It is substantiated that specification and unification of the term «cru-
elty to animals» shall result in establishment of the legal framework for
further efficient operation of the state and public control system in the
sphere of protection of animals against cruelty, promote improvement of
protection of animals’ natural rights and freedoms as well as elimination
of the most cruel ways and means of animal use.

Key words: animals, animal welfare, restrictions on exercise, animal
cruelty, animal abuse.
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ко мен тар до Криміналь но го ко дек су Ук раїни / за заг. ред. П.П. Анд -
руш ка, В.Г. Гон ча рен ка, Є.В. Фе сен ка. — К. : Да кор, 2008. — 1428 с.
11. Ко пи лян В. А. Об’єктив на сто ро на скла ду зло чи ну жорс то ко го
по вод жен ня з тва ри на ми (ст. 299 КК Ук раїни) / В. А. Ко пи лян // Пра -
во і суспільство. — 2008. — № 4. — С. 102–107. 12. Ве ре ша Р. В.
Цит. пра ця. — С. 57. 13. На у ко во-прак тич ний ко мен тар до Кримі -
наль но го ко дек су Ук раїни / за заг. ред. П.П. Анд руш ка, В.Г. Гон ча -
рен ка, Є.В. Фе сен ка. — С. 1016. 14. Криміналь ний ко декс Ук раїни :
На у ко во-прак тич ний ко мен тар / Ю.В. Ба улін, В.І. Бо ри сов, С.Б. Гав -
риш та ін. ; за заг. Ред. В.В. Ста ши са, В.Я. Тація. — С. 815.

Krushelnytska Ganna. Problems of definition of the concept of

cruelty to animals as a specific object of civil rights

The article is dedicated to research into the issue of definition of cru-
elty to animals within the framework of finding out peculiarities of ani-
mals as a specific object of civil rights. On the one hand, animals are
considered to be a specific object of civil rights in Ukraine. On the other
hand, it is not defined what makes them a specific object of civil rights,
so such provision is detailed in this article. Belonging of animals to living
beings which a man shall respect, protect their natural rights and provide
for their welfare and wellbeing is considered. It is claimed that free will
of subjects of civil law regarding animals shall not be indefinite and shall
have certain limits established by presence of a number of bans, orders
and obligations regarding legal relations the object of which animals are.
Therefore, the second important peculiarity of animals as an object of
civil rights is ban on cruelty to animals aimed at provision for welfare
and natural rights and freedoms of animals. 

Regulatory and doctrinal approaches to understanding of the content
of cruelty to animals are analysed. In particular, the legal framework for
making cruelty to animals impossible established by the European Con-
vention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental
and Other Scientific Purposes 1986, the European Convention for the
Protection of Pet Animals 1987, the CIS Model Law On Treatment of
Animals 2007, the Law of Ukraine On Animal Protection against Ill
Treatment is considered. As far as doctrinal definition of cruelty to ani-
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Скок Л.В. Сво бо да за ве ща ния и ее ог ра ни че ния, хра не ние

за ве ща ний: оте че ст вен ный и не мец кий опыт

Выс ка за но ви де ние ав то ра о сущ нос ти по ня тия сво бо ды за ве ща-
ния, так как при не пос ре д ствен ной во ле за ве ща те ля осу ще с твля -
ет ся ме ха низм ре а ли за ции субъ ек тив но го пра ва на рас по ря же ние
иму ще ст вом на слу чай смер ти. В ис сле до ва нии ука за но, что сво бо да
в об ще ст вен ных от но ше ни ях не мо жет быть аб со лют ной, по э то му
су ще ст ву ют и оп ре де лен ные ог ра ни че ния, ус та нов лен ные в им пе -
ра тив ных нор мах за ко но да тель ства, в свя зи, с чем пра во за ве щать
иму ще ст во по сво е му ус мот ре нию мо жет воп ло щать ся в лю бых
за ве ща тель ных рас по ря же ни ях при соб лю де нии норм За ко на.

Пос ле до ва тель но от ме ча ет ся, что хра не ние за ве ща ния яв ля -
ет ся га ран ти ей сво бо ды за ве ща ния, пос коль ку за ве ща тель дол жен
быть уве рен в том, что: за ве ща ние бу дет сохра не но, его при ме нят
к уре гу ли ро ва нию нас ле д ствен ных от но ше ний, и при жиз ни за ве -
ща те ля ник то не бу дет иметь дос ту па к со дер жа нию за ве ща ния.
Что ка са ет ся воп ро са хра не ния за ве ща ния, то в си лу слож нос ти
этой про це ду ры в Гер ма нии, ав то ром дан ее под роб ный ана лиз,
в част нос ти от но си тель но прос то го и осо бо го офи ци аль но го хра -
не ния за ве ща ний, пред мет ной ком пе тен ции уч реж де ний. От ме ча -
ет ся, что не мец кое за ко но да тель ство пре дус мат ри ва ет сво бо ду
для за ве ща те ля, ведь он мо жет в лю бое вре мя тре бо вать пе ре да -
чи за ве ща ния на хра не ние в дру гой участ ко вый суд, что сов сем не
пре дус мот ре но для ук ра и нс ких за ве ща те лей.

Клю че вые сло ва: за ве ща ние, сво бо да, ог ра ни че ние, хра не ние,
но та ри ус, суд.

Skok Lilia. Freedom of will and its limitations, storage of wills:

the practice of Germany and Ukraine

The article expressed the author’s view on the nature of freedom of
will, because only the direct will of the testator make the mechanism of
realization of subjective rights on disposal of property in case of death.
The author states that the testator doesn’t have to specify the reasons for
the appointment of certain persons as heirs, reasons of change or can-
cellation of the will. It is noted that the testator may indicate in his will
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Л. В. СКОК 

СВО БО ДА ЗА ПОВІТУ ТА ЇЇ ОБ МЕ ЖЕН НЯ, 

ЗБЕРІГАН НЯ ЗА ПОВІТІВ: 

ВІТЧИЗ НЯ НИЙ ТА НІМЕЦЬ КИЙ ДОСВІД

Вис лов ле но ба чен ня ав то ра що до сут ності по нят тя сво бо ди
за повіту, так як ли ше за без по се реднь ою во лею за повіда ча здійс -
нюєть ся ме ханізм ре алізації суб’єктив но го пра ва що до роз по ряд -
жен ня май ном на ви па док смерті. Ра зом з тим, у дослідженні
логічно підкрес люєть ся те, що сво бо да у суспіль них відно си нах не
мо же бу ти аб со лют ною, то му існу ють й певні об ме жен ня, вста -
нов лені в імпе ра тив них нор мах за ко но да в ства, у зв’яз ку з чим пра -
во за повіда ти май но на влас ний роз суд мо же втілю ва тись
у будь-яких за повідаль них роз по ряд жен нях при дот ри манні норм
За ко ну. 

Заз на чаєть ся, що зберіган ня за повіту є га рантією сво бо ди за -
повіту, оскіль ки за повідач по ви нен бу ти впев не ний в то му, що: за -
повіт бу де збе ре же но, йо го зас то су ють до вре гу лю ван ня спад ко вих
відно син і при житті за повіда ча дос ту пу до змісту за повіту та
са мо го фак ту йо го посвідчен ня ніхто не ма ти ме. Що до зберіган ня
за повіту, то в си лу склад ності цієї про це ду ри в Німеч чині ав то ром
у статті на да но її док лад ний аналіз, зок ре ма що до прос то го та
особ ли во го офіційно го зберіган ня за повітів, пред мет ної ком пе -
тенції ус та нов та ко го зберіган ня. На го ло шуєть ся, що німець ке за -
ко но да в ство пе ред ба чає сво бо ду для за повіда ча, ад же він мо же
в будь-який час ви ма га ти пе ре дачі за повіту на зберіган ня в інший
діль нич ний суд, що вза галі не пе ред ба че но для ук раїнсь ких за по -
відачів. 

Клю чові сло ва: за повіт, сво бо да, об ме жен ня, зберіган ня, но -
та ріус, суд. 
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мен ко9, О.П. Пе че но го10 , Фур си Є.І Фур си С.Я.11, Angelika Seibt12,
Guido Ubert13 та ін.

Цій темі прис вя че на кан ди датсь ка ди сер тація, підго тов ле на
російсь ким вче ним на те му: «Сво бо да за повіту в спад ко во му праві
Росії та Німеч чи ни і її охо ро на криміналь но-пра во ви ми за со ба ми»,
але у ви не се них на за хист вис нов ках не мож ли во знай ти порівняльні
ас пек ти і криміналь но-пра вові за со би охо ро ни14, які ма ли б бу ти
досліджені у цій праці і ви не сені на за хист. 

Зок ре ма, К.В. Храм цов заз на чає: «Під сво бо дою за повіту ро -
зумієть ся на да на гро ма дя ни ну мож ливість на свій роз суд, у ме жах
вста нов ле них за ко ном, роз по ря ди ти ся своїм май ном на ви па док
смерті, зміни ти або ска су ва ти вчи не ний за повіт, а та кож виб ра ти для
своїх за повідаль них роз по ряд жень найбільш прий нят ну, що до пус -
каєть ся за ко ном фор му» і до во дить: «...що фор ма ми ре алізації сво -
бо ди за повіту є: приз на чен ня спад коємців; роз поділ спад ко во го
май на; підприз на чен ня спад коємця; пок ла дан ня за повідаль них
відказів; на дан ня роз по ряд жен ня про пок ла ден ня; приз на чен ня ви -
ко нав ця за повіту; поз бав лен ня спад щи ни; зміна та ска су ван ня за -
повіту; вибір фор ми за повідаль но го роз по ряд жен ня»15. З та ким
виз на чен ням важ ко по го ди ти ся, оскіль ки в ук раїнській пра вовій на -
уці під по нят тям «фор ма» ро зумієть ся зовсім інше пра во ве яви ще. 

Прин цип сво бо ди за повіту в Ук раїні16 ре алізуєть ся у нор мах, які
сто су ють ся пра ва за повіда ча на влас ний роз суд за повіда ти май но
будь-яким осо бам, будь-яким чи ном виз на ча ти част ки спад ко во го
май на, поз ба ви ти спад щи ни спад коємців, не вка зу ю чи на при чи ни
та ко го поз бав лен ня, а та кож пе ред ба чи ти інші роз по ряд жен ня, які
вста нов лені пра ви ла ми цивіль но го за ко но да в ства, ска со ву ва ти або
вно си ти зміни до за повіту. 

Зро зуміло, що сво бо да у суспіль них відно си нах не мо же бу ти
аб со лют ною, то му існу ють й певні об ме жен ня, вста нов лені в імпе -
ра тив них нор мах за ко но да в ства. От же, пра во за повіда ти май но на
влас ний роз суд мо же втілю ва тись у будь-яких за повідаль них роз по -
ряд жен нях при дот ри манні норм За ко ну. 

За повідач мо же вка за ти у за повіті такі ви ди роз по ряд жень, які
є ос но вою ви ник нен ня но вих прав та обов’язків, які не вхо дять до
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the following types of orders that are the basis for the origin of new rights
and obligations that are not part of the inheritance. However, it is em-
phasized that freedom in social relations can not be absolute, because
there are certain limitations, which are defined in mandatory norms of
legislation. Therefore, the right to make a will can be implemented in any
testamentary disposition in compliance with the law regulations. The article
specifies the list of persons, whom the testator has no right to disinherit
and states that freedom of the will may be limited by the presence of
hereditary weight (or property rights), which heir has no right to inherit.

Key words: will, freedom, limitation, storage, notary, court.

На різних ета пах роз вит ку суспільства став лен ня до сво бо ди за по -
віту істот но зміню ва лось. Мож ли вості та межі роз по ряд жень на ви -
па док смерті за ле жа ли від роз вит ку суспіль них інте ресів. Ма теріальні
нор ми що до спад ку ван ня в Ук раїні, пе ред ба чені кни гою шос тою
«Спад ко ве пра во» Цивіль но го Ко дек су Ук раїни від 16.01.2003 р.,
нині у ре дакції від 01.07.2015 р.1 Крім ць о го, важ ли ви ми нор ма тив -
ни ми ак та ми, які рег ла мен ту ють пра во ву при ро ду за повіту з іно зем -
ним еле мен том, про це ду ру посвідчен ня за повіту є: За кон Ук раїни
«Про міжна род не при ват не пра во» від 23.06.2005 р.2, За кон Ук раїни
«Про но таріат» від 02.09.1993 ро ку3, По ря док вчи нен ня но таріаль -
них дій но таріуса ми Ук раїни від 22 лю то го 2012 р.4

У нор мах цивіль но го за ко но да в ства вба чаєть ся зміцнен ня май -
но вої не за леж ності та са мостійності гро ма дян, пе ред ба чаєть ся мож -
ливість спад ку ван ня будь-яко го май на.

Прин цип сво бо ди за повіту (закріпле ний у ст. 1235 ЦК Ук раїни)5

на дає гро ма дя ни ну пра во віль но го во ле ви яв лен ня що до роз по ряд -
жен ня йо го май ном на ви па док смерті, відхи ля ю чись від прин ципів
роз поділу спад ко во го май на, вста нов ле но го в за коні. У ць о му ре -
алізуєть ся конс ти туційна сво бо да спад ку ван ня. Слід за у ва жи ти, що
ли ше за без по се реднь ою во лею за повіда ча здійснюєть ся ме ханізм
ре алізації суб’єктив но го пра ва що до роз по ряд жен ня май ном на ви -
па док смерті. 

Пи тан ню сво бо ди за повітів прис вя чені ро бо ти та ких вче них як:
Б.С. Ан ти мо но ва, К.А. Гра ве6, Ю.О.Заіки7, О.С. Іоф фе8, О.М. Кли -
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ко дав ця (ст. 72-2-332 ЄПК)17. При ць о му існу ють різні інсти ту ти, які
вка зу ють на обов’яз ко ву част ку: вдо ви на част ка, не до тор кан на част ка,
за галь не май но под руж жя, до маш ня та сімей на до по мо га. Найбіль -
шо го по ши рен ня от ри ма ла не до тор кан на част ка, яка пе ред ба чає га -
рантію от ри ман ня од но го з под руж жя фіксо ва ної гро шо вої су ми та
виз на че ної част ки май на (у тих шта тах, які прий ня ли Од но манітний
ко декс про зат ве рд жен ня за повітів, не до тор кан на част ка скла дає
10 000 до ларів у виг ляді «звіль не ної влас ності» і пра во от ри ман ня від
3% до 50% спад ко во го май на у виг ляді «фа куль та тив ної част ки». 

Слід заз на чи ти, що за ко но да в ство Німеч чи ни на дає пра во спад -
ко дав цю поз ба ви ти пра ва на обов’яз ко ву част ку дітей (§ 2333 ЦУН),
батьків (§ 2334 ЦУН) та дру жи ну (чо ловіка) (§ 2335 ЦУН) шля хом
за повідаль но го роз по ряд жен ня18. Підста ви для та ко го поз бав лен ня
є ана логічни ми підста вам для виз нан ня спад коємця негідним. У ць -
о му зна хо дить свій про яв сво бо да волі за повіда ча.

В інших країнах та зок ре ма, в Ук раїні, спад коємці мо жуть бу ти
виз на ни ми негідни ми в за галь но му по ряд ку ли ше в си лу за ко ну на під -
ставі відповідно го рішен ня су ду (такі підста ви пе ред ба чені ст. 1224
ЦК Ук раїни). 

От же, спад ко да вець має пра во за повіда ти віль но своє май но та
пра ва будь-ко му, у виз на че ний термін та на своїх умо вах. Од нак дані
умо ви ма ють відповіда ти суспільній мо ралі. Важ ли вим є пи тан ня
про обов’яз ко ву част ку спад коємця. Дослідив ши прак ти ку за ру -
біжних країн мож на зап ро по ну ва ти такі нові інсти ту ти, як: вдо ви на
част ка, не до тор кан на част ка, за галь не май но под руж жя, до маш ня та
сімей на до по мо га. При ць о му, знач ним но вов ве ден ням в ук раїнсь -
ке цивіль не за ко но да в ство бу ло б на дан ня за повіда чу пра ва без по -
се редньо в за повіті поз бав ля ти відповідних осіб обов’яз ко вої част ки
у спад щині за на яв них підстав, як це пе ред ба чає німець ке за ко но -
да в ство. 

Але на ве де ний ви ще ма теріал мож на вва жа ти сте ре о тип ним,
оскіль ки сво бо ду за повіту, на на шу дум ку, не обхідно сприй ма ти на -
ба га то шир ше і в порівняль но му кон тексті за конк ре ти зу ю чи ми кри -
теріями:

1. пра во на посвідчен ня за повіту: 
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скла ду спад щи ни: приз на чен ня ви ко нав ця за повіту, за повідаль ний
відказ, що пе ред ба чає зо бов’язан ня спад коємців на ко ристь інших
осіб за ра ху нок спад щи ни, пра во за повіда ча на пок ла ден ня на спад -
коємця інших обов’язків. 

Сво бо да за повіту за без пе чуєть ся тим, що за повідач не зо бов’я -
заний вка зу ва ти при чи ни приз на чен ня тих чи інших осіб як спад ко єм -
ців, при чин зміни або ска су ван ня за повіту. При ць о му роз по ряд жен ня
спад ко дав ця не мо же оціню ва ти ся інши ми з точ ки зо ру спра вед ли -
вості та доціль ності. Од нак є пе релік осіб, яких за повідач не має
пра ва поз ба ви ти спад щи ни. До них, згідно ст. 1241 ЦК Ук раїни,
відно сять ся: ма лолітні, не пов нолітні, пов нолітні неп ра цез датні діти
спад ко дав ця, неп ра цез дат на вдо ва (вдівець) та неп ра цез датні бать -
ки, які спад ку ють не за леж но від змісту за повіту, по ло ви ну част ки, яка
б на ле жа ла кож но му з них у разі спад ку ван ня за за ко ном (обов’яз кова
част ка). Слід заз на чи ти, що пра ву на обов’яз ко ву част ку у спад щині
су ди на да ють аб со лют ний, імпе ра тив ний ха рак тер, без вра ху ван ня
обс та вин спра ви, зок ре ма на яв ності у недієздат но го спад коємця
май на. При ць о му, не вик лю чаєть ся пра во інших осіб звер та ти ся із
по зо вом до су ду що до пе ревірки підстав для виз нан ня пра ва осо би
на обов’яз ко ву част ку у спад щині або для зміни її розміру, вра хо ву -
ю чи фак тичні обс та ви ни кож ної спра ви, ви хо дя чи із прин ци пу
соціаль ної спра вед ли вості (ч.1 ст.1241 ЦК Ук раїни).

Сво бо да за повіту мо же бу ти об ме же на на явністю спад ко вої ма си
(май на чи прав), яку спад коємець не має пра ва спад ку ва ти. Йдеть ся
про пра ва та обов’яз ки, спад ку ван ня яких не доз во ляєть ся за за ко ном
(речі, на які по ши рюєть ся особ ли вий пра во вий ре жим, нап рик лад,
морські кор ти ки, які підля га ють здачі в війсь кові комісаріати та ін.). 

Ціка вим для вив чен ня є за рубіжний досвід об ме жен ня сво бо ди
за повіту. 

У Німеч чині діти, бать ки та один із под руж жя ма ють пра во на
от ри ман ня обов’яз ко вої част ки спад щи ни, розмір якої скла дає по -
ло ви ну част ки, яка б їм на да ва ла ся по за ко ну (§2303 Цивіль не ук -
ла ден ня Німеч чи ни (на далі — ЦУН). 

У біль шості штатів США сво бо да за повіда ча об ме жуєть ся на
ко ристь не пов нолітніх дітей і од но го з под руж жя, який пе ре жив спад -
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Це пи тан ня ак ту аль не для Ук раїни, ко ли знач на кількість гро ма дян
зна хо дить ся в Лу ганській і До нецькій об лас тях, де не завж ди є но -
таріуси та інші упов но ва жені на вчи нен ня но таріаль них дій осо би,
то му подібні до німець ко го за ко но да в ства по ло жен ня ма ють бу ти
пе ред ба чені у ЦКУ.

Хо ча в стат тях 1249–1250 ЦКУ виз на че но та кий но вий вид за -
повіту як сек рет ний, що знач но поліпшує сво бо ду за повіту, у ні мецькій
прак тиці дав но ви ко рис то вуєть ся по нят тя прий нят тя на зберіган ня
за повіту і йо го відкрит тя, то му в ць о му пи танні мож на конс та ту ва -
ти па ри тет;

— спе цифіка рег ла мен тації за повітів в Німеч чині свідчить про
те, що існує ли ше один оригінал за повіту, який й зберігаєть ся, а за -
повіда чу ви даєть ся роз пис ка про прий нят тя за повіту на особ ли ве
офіційне зберіган ня (§ 2248ЦУН). В Ук раїні кількість оригіналів за -
повіту не рег ла мен то ва на, то му за повідач вправі за мо ви ти у но -
таріуса будь-яку кількість примірників, що ма ти муть ав тен тич ний
зміст та розціню ва ти муть ся як оригіна ли, з яких один не на но -
таріаль но му блан ку обов’яз ко во зберіга ти меть ся у но таріуса. Проб -
лем ним же пи тан ням ав тор вва жає, що при посвідченні сек рет но го
за повіту, який із зро зумілих при чин ви го тов ляєть ся в од но му при мірни -
ку, за повіда чу не пе ред ба че но ви да ва ти ні кви танцію, ні роз пис ку,
ні будь-який інший до ку мент, який до во ди ти ме посвідчен ня сек рет -
но го за повіту. От же, цей не долік не обхідно усу ну ти як в ст. 1249 ЦКУ,
так і в По ряд ку вчи нен ня но таріаль них дій но таріуса ми Ук раїни, до -
пов нив ши, зок ре ма, По ря док та ким пунк том 3.6.: «Про прий нят тя
на зберіган ня сек рет но го за повіту но таріус ви дає за повіда чу роз пис -
ку (кви танцію)». 

2. За змістом во ле ви яв лен ня в за повіті: слід відда ти пе ре ва гу ні -
мець ко му за ко но да в ству, де умо ви за повіту мо жуть бу ти вста нов лені
на трид ця тирічний і біль ше строк (зок ре ма, § 2162 ЦУН пе ред ба чає
мож ливість до трид ця тирічно го стро ку вста нов лю ва ти за по відальні
відка зи), до пус каєть ся мож ливість не тіль ки підприз на чи ти спад -
коємця, а й вста но ви ти нас туп но го спад коємця, який ста не спад -
коємцем тіль ки після то го, як по пе редньо спад коємцем бу ла інша
осо ба (§ 2100 ЦУН) то що. Вар то відзна чи ти, що тіль ки за повіту та
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— за віком і ста ном здо ров’я, в ЦУН рег ла мен туєть ся § 2229
і вста нов лює, що та ким пра вом наділяєть ся не пов нолітня осо ба
з шістнад ця ти років без зго ди за кон но го предс тав ни ка, а та кож вста -
нов лені об ме жен ня що до психічних зах во рю вань, сла бо у м ства чи
по ру шен ня свідо мості, а в Ук раїні, згідно, ст. 1234 ЦКУ за повіда чем
мо же ста ти осо ба з пов ною цивіль ною дієздатністю, зро зуміло, що
бу дуть зас то со ву ва ти ся й по ло жен ня ста тей 221-235 ЦКУ і відпо від -
ні по ло жен ня німець ко го за ко но да в ства про недійсність пра во чи ну,
але, оче вид но, що німецькі гро ма дя ни більш вільні при посвідченні
за повіту, от ри му ю чи відповідне пра во з шістнад ця ти років;

— за на дан ням пов но ва жень на посвідчен ня за повіту, вва жаємо,
що це пи тан ня дис кусійне, оскіль ки в Ук раїні знач но біль ше ко ло
осіб, які вправі посвідчу ва ти за повіти згідно норм: ЦК — це но -
таріуси, ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня, пе релічені у ст. 1252 ЦК
по са дові і служ бові осо би, а та кож кон су ли і упов но ва жені осо би
дип ло ма тич них предс тав ництв відповідно до Кон сульсь ко го Ста ту -
ту Ук раїни19 та За ко ну Ук раїни «Про но таріат».

У пра вовій сис темі Німеч чи ни за повіти, на пи сані влас но руч но,
прий ма ють на зберіган ня су ди, а но таріуси роб лять но таріальні за -
пи си, тоб то в да но му по ло женні гро ма дя нам Ук раїни на даєть ся біль -
ше мож ли вос тей для вис лов лен ня влас ної волі на ви па док смерті,
як що не бра ти до ува ги ви мо ги до фор ми за повіту;

— за фор мою во ле ви яв лен ня — більш гнуч ким до ре аль них
обс та вин, в яких мо же пе ре бу ва ти за повідач є за ко но да в ство Німеч -
чи ни, де пе ред ба ча ють ся ви пад ки засвідчен ня за повітів у надз ви -
чай них си ту аціях бур гомістра ми, яких мож на порівня ти з ор га на ми
місце во го са мов ря ду ван ня (§ 2249 ЦУН), у при сут ності трь ох свідків
зі скла дан ням за пи су про це (§ 2250ЦУН), а у разі надз ви чай ної си -
ту ації на морі так са мо до пус каєть ся вис ло ви ти свою во лю трь ом
свідкам (§ 2251 ЦУН). Тоб то, до пус каєть ся ус не ви ра жен ня своєї
волі з нас туп ним за пи сом про це, що, на на шу дум ку, ком пен сує
більші пов но ва жен ня по са до вих і служ бо вих осіб, пе ред ба чені за -
ко но да в ством Ук раїни. Такі фор ми за повітів відповіда ють Кон венції
про колізії за конів, які сто су ють ся фор ми за повітів, учи неній 5 жовт ня
1961 ро ку в Га азі, що наб ра ла чин ності для Ук раїни 14.05.2011 р.20
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ності у тлу ма ченні, то вар то зас то со ву ва ти те тлу ма чен ня, при яко му
заповіт мож на ви ко на ти, так як не до ве де но інше. На підставі вка за -
но го, ко легія суддів, шля хом до дат ко во го тлу ма чен ня, ух ва ли ла пе -
ре да ти спад коємцям май но виз на че не у за повіті як «знач на час ти на»
і «ве ли ка час ти на» (Осо ба №2, Осо ба №3) у розмірі по 2/5 част ки
кож но му, а тій особі, май но якої виз на но як «час ти на» — пе ре да ти
1/5 спад ко во го май на21. Ав тор по год жуєть ся з та ким тлу ма чен ням,
оскіль ки «знач на час ти на» оз на чає не змен шен ня, а збіль шен ня по
відно шен ню до прос тої част ки че рез те, що част ки бе руть ся від всь -
о го спад ко во го май на, а не співвідно сять ся між со бою. 

Од нак, вва жаєть ся все ж та ки кра щим варіант, ко ли за повідач не
вик ла дає за повіт за «шаб лон ним про ек том» як в Ук раїні чи са мо туж ки
нама гаєть ся вик лас ти юри дич но ва го мий зміст як в Німеч чині, а ко рис -
туєть ся кон суль таціями но таріуса і більш ви ва же но роз по ряд жаєть ся
спад щи ною, яка в розг ля ду ва но му ви пад ку скла да ла 300 000 Євро.
Хо ча і сам зміст спо ру і «бо роть ба» за по же рт ву вані кош ти між бла -
годійни ми фон да ми, що ма ють до по ма га ти бідним лю дям, здаєть ся
не зовсім мо раль но-етич ним. Крім то го, ук раїнські на у ковці заз на ча -
ють, що проб ле ма тлу ма чен ня за повіту ак ту аль на й для Ук раїни22.

3. Зберіган ня за повіту та відо мос тей, що в нь о му містять ся, —
це га рантія сво бо ди за повіту, оскіль ки за повідач по ви нен бу ти впев -
не ний в то му, що: за повіт бу де збе ре же но, йо го зас то су ють до вре -
гу лю ван ня спад ко вих відно син і при житті за повіда ча дос ту пу до
змісту за повіту та са мо го фак ту йо го посвідчен ня ніхто не ма ти ме: 

— Ук раїна не тіль ки підпи са ла 29.11.2005 р. і 30.09.2010 р. ра -
тифіку ва ла Кон венцію про зап ро вад жен ня сис те ми реєстрації за -
повітів, учи не ну 16 трав ня 1972 ро ку в Ба зелі, але ця Кон венція
наб ра ла чин ності для Ук раїни 31.12.2010 р.23 От же, відо мості про
скла де ний спад ко дав цем в Ук раїні за повіт мо жуть от ри ма ти упов -
но ва жені до вирішен ня спад ко вих справ ор га ни країни, які приєдна -
ли ся до цієї кон венції і та ким чи ном во ля за повіда ча бу де вра хо ва на.
За на яв ни ми офіційни ми да ни ми Німеч чи на 16.05.72 р. тіль ки під -
пи са ла відповідну Кон венцію, але не ра тифіку ва ла і для неї во на не
всту пи ла в за кон ну си лу24, що погіршує умо ви обміну інфор мацією
про скла дені за повіти; 
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йо го ви дам у Цивіль но му ук ла денні Німеч чи ни відве де но 209 па -
раг рафів, які де талізу ють пра вовідно си ни і на да ють мож ливість
найб лиж че до волі за повіда ча вис ло ви ти зміст за повіту. Так, за повіт
под руж жя, рег ла мен то ва ний в Ук раїні однією стат тею 1243 ЦКУ,
в Німеч чині розк ри ваєть ся в дев’яти па раг ра фах (§ 2265–2273 ЦУН).
Як що до ць о го до да ти порівнян ня но таріаль ної прак ти ки в Ук раїні
та Німеч чині, то ос та точ ний вис но вок бу де не на ко ристь Ук раїни,
оскіль ки до волі час то ук раїнські но таріуси «прис то со ву ють» во лю
за повіда ча до на пе ред скла де них «зразків» за повітів, а не вис лу хо -
ву ють по ба жан ня са мо го за повіда ча.

Та ка ук раїнсь ка прак ти ка, мож ли во, конк ре ти зує по ба жан ня за -
повідачів і поз бав ляє су ди проб лем з тлу ма чен ням змісту за повіту,
оскіль ки в су довій прак тиці Німеч чи ни зустріча ють ся такі за пові дальні
роз по ряд жен ня: «Після смерті жінки 23.10.2009 р. та її за кон но го
чо ловіка у 1987, які ук ла ли спіль ний за повіт под руж жя, в яко му ос -
танні роз поділи ли спіль не май но так: («знач ну час ти ну» спад ко во -
го май на пе ре да ти ОСОБІ №3 (бла годійна ор ганізація), «ве ли ку
час ти ну» май на — ОСОБІ №2 (бла годійна ор ганізація), і «час ти ну»
май на — ОСОБІ №1 (бла годійна ор ганізація), — з поміткою «мож -
ли во на прид бан ня інвен та рю». За повідачі пе ред ба чи ли у за повіті про -
даж квар ти ри, на леж ної їм на праві влас ності, після про да жу якої —
усі речі, як то меблі, інвен тар і то що пе ре да ти ма ло за без пе че ним
сім’ям на роз суд ор ганізацій. 

От же, при розг ляді цієї спра ви су дам не обхідно бу ло конк ре ти -
зу ва ти по нят тя «знач на час ти на», «ве ли ка час ти на», «час ти на» і ре -
зуль та ти розг ля ду цієї спра ви, на на шу дум ку, не од ноз начні, не
зва жа ю чи на те, що спра ва розг ля да ла ся апе ляційним су дом і потім
ка саційним су дом. Роз поділ, згідно рішен ня апе ляційної інстанції
має бу ти та ким: Осо ба №1 — 1/5; Осо ба №2 — 2/5; Осо ба №3 — 2/5.
Ко легія суддів ка саційної інстанції підтри мує дум ку су ду 1-ї інстанції
про те, що між по нят тя ми «знач на час ти на» та «ве ли ка час ти на» не -
має суттєвої різниці при за галь но му вжи ванні слів. Це сто суєть ся
і сло вос по лу чень, заз на че них у за повіті як «знач на су ма» «ве ли ка
час ти на». Ви хо дя чи з ць о го, суд та кож вка зав на §2048 BGB, а са ме:
як що зміст за повідаль но го роз по ряд жен ня (за повіту) містить від мін -
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— як що за повіт вчи не но у бур гомістра те ри торіаль ної гро ма ди
або го ло ви ок ру гу — діль нич ний суд, в ок руг яко го вхо дить да на
гро ма да або особ ли вий ок руг;

— як що за повіт скла де ний за повіда чем у формі влас но руч но
на пи са ної та підпи са ної за я ви, у та ко му разі за повіт зберігаєть ся
у будь-яко му діль нич но му суді. 

Німець ке за ко но да в ство пе ред ба чає сво бо ду для за повіда ча, ад -
же він мо же в будь-який час ви ма га ти пе ре дачі за повіту на зберіган ня
в інший діль нич ний суд, що вза галі не пе ред ба че но для ук раїнсь ких
за повідачів. 

За повіт, який скла даєть ся гро ма дя ни ном Німеч чи ни за кор до -
ном мо же посвідчу ва тись кон су лом. Та кий за повіт нап рав ляєть ся до
діль нич но го су ду, який ще на зи ва ють су дом у спад ко вих спра вах —
Nachlassgericht, для по даль шо го офіційно го зберіган ня.

За ко но да в ство Німеч чи ни розрізняє прос те та особ ли ве офіцій -
не зберіган ня за повітів. Під час прос то го зберіган ня не вжи ва ють ся
серйозні за хо ди без пе ки, звер таєть ся ува га на збе ре жен ня та
цілісність су до вих до ку ментів. Відповідно до §2248 ЦУН публічний
за повіт (офіційний, за галь ний) здаєть ся на зберіган ня влас но руч но
за повіда чем28. Свідки (їх троє), які бу ли при сутні при скла данні за -
повіту мо жуть та кож при нес ти йо го на зберіган ня §2250 ЦУН. 

Дані нор ми сто су ють ся та кож ко лек тив них за повітів (под ружніх).
До влас но руч них ко лек тив них за повітів до даєть ся за я ва обох з под -
руж жя. Спад ко вий до говір над си лаєть ся на зберіган ня са мостійно
осо ба ми, які йо го скла ли, за ба жан ням однієї з сторін до го во ру. За -
повідач мо же упов но ва жу ва ти на пе ре да чу на зберіган ня за повіту но -
таріаль ну кон то ру, бур гомістра, кон су ла або 3 свідків. Слід заз на чи ти,
що у всіх ви пад ках йдеть ся про оригінал за повіту, як що ж це копія,
то во на має відповіда ти умо вам §2247 ЦУН. Прий нят тя за повітів на
прос те зберіган ня здійснюєть ся но таріусом у фе де ральній землі Ба -
ден — Вюр тен берг (Baden-Württemberg), а на інших зем лях — діль -
нич ни ми су да ми. Суд чи но таріус, прий ма ю чи за повіт (оригінал), не
пе ревіря ють йо го на зміст та відповідне оформ лен ня. Ли ше як що це
копія, то пе ревірка при сут ня. Як що скла де ний за повіт не відпові -
дає нор мам § 2247ЦУН (да та, місце скла ден ня, ім’я та прізви ще
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— га рантією не по ши рен ня при житті за повіда ча відо мос тей про
скла де ний і посвідче ний но таріусом Ук раїни за повіт вис ту пає ст. 8 За -
ко ну Ук раїни «Про но таріат», з адек ват ною відповідальністю, вста -
нов ле ною у ст. 12 ць о го За ко ну, але таємни ця за повіту при пи няєть ся
з мо мен ту смерті за повіда ча. В уся ко му разі, інфор мація про зміст за -
повіту стає дос туп ною для всіх спад коємців та пра во охо рон них ор ганів.

В Німеч чині суд зі спад ко вих справ му сить до вес ти до відо ма
заінте ре со ва них осіб, які не бу ли при сутні при відкритті за повіту та
інших заінте ре со ва них осіб, зміст за повіту в час тині, що їх сто суєть ся
(§ 2262 та 2264 ЦУН), тоб то об ме же но повідом ляє про зміст за по ві ту.
Віднос но зас то су ван ня до німець ких но таріусів за ходів дис циплі -
нар ної відповідаль ності для га ран ту ван ня не по ши рен ня відо мос тей
про скла дені за повіти, зок ре ма, згідно ст. 18 За ко ну Німеч чи ни «Про
но таріат», дот ри ман ня ви мог за ко но да в ства то що, то ці пи тан ня док -
лад но досліджу ва ли ся російсь ки ми вче ни ми25, але вва жаємо доціль -
ним їх мірку ван ня до пов ни ти своїми до во ди. Так, в Німеч чині
існу ють певні значні об ме жен ня для на бут тя ста ту су но таріуса, що
до дат ко во має га ран ту ва ти дис ципліно ваність но таріусів, які з істот -
ни ми труд но ща ми йо го от ри ма ли; 

— в си лу спе цифіки за ко но да в ства Німеч чи ни за §2255 та 2256
ЦУН до пус каєть ся ска су ван ня за повіту шля хом йо го зни щен ня або
ви лу чен ня з ус та но ви офіційно го зберіган ня, що не влас ти во для ук -
раїнсь кої но таріаль ної прак ти ки.

Що до зберіган ня за повіту, то в си лу склад ності цієї про це ду ри
в Німеч чині вва жаєть ся за доціль не про а налізу ва ти це пи тан ня
більш док лад но26. 

Особ ли ве офіційне зберіган ня за повітів та спад ко во го май на
у Німеч чині вхо дить до ком пе тенції судів у спад ко вих спра вах (діль -
нич них судів). Те ри торіаль на ком пе тенція су ду що до охо ро ни за -
повіту пе ред ба че на §2258а ЦУН, а на да ний час ре гу люєть ся §344
За ко ну про су до вий по ря док у сімей них спра вах та пи тан нях доб -
ровіль ної юрис дикції від 1 ве рес ня 2009 ро ку27:

— як що за повіт вчи не но у но таріуса — ком пе те нт ний діль нич -
ний суд, в ок рузі яко го но таріус має офіційне місцез на ход жен ня;
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зем лях. Відповідно до §11 За ко ну ФРН «Про кон сулів, їх зав дан ня
та пов но ва жен ня» від 11 ве рес ня 1974 ро ку34, за я ва спад ко дав ця що -
до особ ли во го офіційно го зберіган ня за повіту не пот ре бує обґрун -
ту ван ня та особ ли вої фор ми. Ана логічні нор ми зас то со ву ють ся до
за повітів, скла де них у надз ви чай них обс та ви нах, що над си ла ють ся
од ним із 3 свідків, які бу ли при сутні під час йо го скла дан ня. Кон сульсь -
кий служ бо вець над си лає за повіт до діль нич но го су ду адміністра -
тив но го ок ру гу Шь о не берг м. Берлін (Tempelhof-Schöneberg).

На прак тиці час то зустрічаєть ся си ту ація, ко ли за повіти нап рав -
ля ють на особ ли ве зберіган ня до місце во го не ком пе те нт но го но таріуса
або діль нич но го су ду. За ко но да в ство Німеч чи ни зо бов’язує такі ор га -
ни терміно во пе ре нап рав ля ти до ку мент до ком пе те нт них ус та нов. 

От же, слід розціню ва ти спо со би зберіган ня за повітів в Ук раїні
більш ви ва же ни ми і раціональ ни ми.
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заповідача), йо го прий нят тя мо же бу ти відхи ле но. Після ви щев ка -
за них про це дур, нас туп на пе ревірка не здійснюєть ся29. За повідач
має пра во по да ти скар гу на відхи лен ня йо го за я ви що до зберіган ня
за повіту30. Ана логічно но таріус має пра во по да ти скар гу на скар гу
за повіда ча31.

Про це ду ра зберіган ня здійснюєть ся під ко лек тив ним (спіль ним)
наг ля дом пра во суд дя та упов но ва же них осіб. За повіт реєструєть ся
у книзі реєстрації та відправ ляєть ся у сейф. За повіда чу ви даєть ся
роз пис ка про пе ре да чу за повіту на збе ре жен ня. (Hinterlegungschein).
Діль нич ний суд чи Ба ден-Вюр тем бе ргзь ка но таріаль на кон то ра по -
вин ні не гай но повідо ми ти відповідну ус та но ву реєстрації актів ци -
віль но го ста  ну адміністра тив но го ок ру гу Шь о не берг м. Берлін про
місце на род жен ня за повіда ча. Де талі ць о го вре гуль о вані офіційною
публікацією ого ло шень фе де раль них зе мель: «Повідом лен ня у спад -
ко вих спра вах32». 

Бу ва ють ви пад ки, ко ли за повідач після пев но го ча су хо че внес -
ти зміни до за повіту або ж вза галі йо го ска су ва ти. Та ка про це ду ра
на зи ваєть ся роз пе ча ту ван ням за повіту спад ко дав цем (йо го ска су ван -
ня або пе рег ляд), яка вчи няєть ся ним осо бис то за роз пис кою §2256
ЦУН, яка бу ла пе ре да на йо му пе ред зда чею на зберіган ня33. Як що
мо ва йде про ко лек тив ний за повіт, то усі ці дії здійсню ють ся под -
руж жям. Пе ред цим, за повідач ще раз пе рег ля дає за повіт та підпи -
сує йо го. Після ць о го за повіт го то вий до зак рит тя. Пи тан ням що до
роз пе ча ту ван ня до ку мен ту зай маєть ся Ба ден-Вюр тем бе ргзь ка но -
таріаль на кон то ра та діль ничні су ди фе де раль них зе мель. Пра во на
роз пе ча ту ван ня за повіту має ли ше за повідач. 

Особ ли ве офіційне зберіган ня по ля гає у то му, що са ме прий нят -
тя на зберіган ня та ви да ча за повіту вчи ня ють ся за пос та но вою су ду
і здійсню ють ся спіль но суд дею та йо го сек ре та рем. За повіт збері га -
єть ся в за галь но му сейфі судді та сек ре та ря. При ць о му за повіда чу
ви даєть ся роз пис ка про прий нят тя за повіту на зберіган ня, підпи са -
на суд дею та сек ре та рем, скріпле на служ бо вою пе чат кою.

Пред мет на ком пе тенція особ ли во го офіційно го зберіган ня за по -
вітів у Німеч чині скла дає такі ус та но ви: но таріальні кон то ри у фе де -
ральній землі Ба ден-Вюр тем берг та діль ничні су ди у всіх фе де раль них
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In the article emphasized that although a foresight in the articles
1249–1250 of Civil Code of Ukraine a new kind of will — as a secret,
which greatly improves the freedom of the will, in German practice long
used term — acceptance for storage of will and its opening, so in this as-
pect we can state parity. Regarding the storage of wills, the author pro-
vided detailed analysis of the complexity of such procedure in Germany,
namely: the ordinary and special official storage, institution’s subject
competence of such storage. The author paid attention to the fact of cer-
tification of receipt in Germany by taking the will for storage and ex-
pressed the need for borrowing of such procedure to the legislation of
Ukraine to issue such receipt by notaries in Ukraine by taking the will
for storage. 

It is noted in the study that German law provides freedom for the tes-
tator, as he has right at any time to require the transfer of will for storage
to another district court, which at all is not provided for testators in Ukraine.

Key words: will, freedom, limitation, storage, notary, court, Ger-
many, Ukraine.
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Skok Lilia. Freedom of will and its limitations, storage of wills:

the practice of Germany and Ukraine

The article expressed the author’s view on the nature of freedom of
will, because only the direct will of the testator make the mechanism of
realization of subjective rights on disposal of property in case of death. The
author states that the testator doesn’t have to specify the reasons for the
appointment of certain persons as heirs, reasons of change or cancellation
of the will. It is noted that the testator may indicate in his will the fol-
lowing types of orders that are the basis for the origin of new rights and
obligations that are not part of the inheritance. However, it is emphasized
that freedom in social relations can not be absolute, because there are
certain limitations, which are defined in mandatory norms of legislation.
Therefore, the right to make a will can be implemented in any testamen-
tary disposition in compliance with the law regulations. The article spe -
cifies the list of persons, whom the testator has no right to disinherit and
states that freedom of the will may be limited by the presence of hered-
itary weight (or property rights), which heir has no right to inherit.

In addition to domestic experience of understanding the freedom of
the will and its limitations, it is provided detailed analysis of international
experience of this issue. After the analyses of the legislation of Germany,
the USA, the author offers such new institutions as: the widow’s share,
inviolable share, the common property of spouses, home and family care.
It is also noted that a significant innovation in the Ukrainian civil law
would be testator’s right to disinherit the person, that pretends on the
compulsory share of inheritance, as it is provided in German law. Also,
the author admits that the freedom of the will should be perceived more
widely in comparative context by specifying criteria, that are analyzed
in the study, namely: the right to attest will (by age and health status, by
authority to attest the will, by the form of will, by the specific regulations
of wills); by the expression’s content in the will; storage of wills. 

The research consistently indicates that storage of wills is a guaran-
tee of freedom of the will, as the testator must be sure that: it will be
saved, it will be applied to the regulation of inheritance relationships and
in life of testator there’ll be no access to the content of the will and
there’ll be any illegal attempt to attest the will.
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пра ва; за без пе чує ре алізацію санкцій охо рон них норм тру до во го пра -
ва, вста нов лю ючи міру юри дич ної відповідаль ності.

До ве де но тісний взаємозв’язок пра во зас то су ван ня з інши ми
фор ма ми ре алізації пра ва, взаємоп ро ник нен ня та взаємо за лежність
цих форм при релізації норм пра ва.

Клю чові сло ва: ре алізація норм пра ва, пра во зас то су ван ня,
суб’єкти пра во зас то су ван ня, фор ми ре алізації норм пра ва, тлу ма -
чен ня норм пра ва.

Ху то рян Н.Н. По ня тие пра воп ри ме не ния в тру до вом пра ве

Ана ли зи ру ют ся раз лич ные точ ки зре ния от но си тель но по ня тия
пра воп ри ме не ния, его сос тав ля ю щих в об щей те о рии пра ва. Оп ре -
де ле ны осо бен нос ти пра воп ри ме не ния в тру до вом пра ве Ук ра и ны.
Да но оп ре де ле ние по ня тия пра воп ри ме ния в тру до вом пра ве. До ка -
за но, что субъ ек та ми пра воп ри ме ния в тру до вом пра ве яв ля ют ся
не толь ко го су да р ствен ные ор га ны и долж но ст ные ли ца, ор га ны
мест но го са мо уп рав ле ния об ще ст вен ные объ е ди не ния и их долж -
но ст ные ли ца, а преж де все го: ос нов ным субъ ек том пра воп ри ме не -
ния яв ля ют ся ор га ны и долж но ст ные ли ца ра бо то да те ля, а так же
дру гие спе ци аль ные ор га ны, осу ще с твля ю щие пра воп ри ме ни тель ную
де я тель ность в тру до вом пра ве — КТС, при ми ри тель ные ко мис -
сии, тру до вые ар бит ра жи, На ци о наль ная служ ба пос ред ни че ст ва
и при ми ре ния. Под чер ки ва ет ся, что функ ци о наль но пра воп ри ме ни -
тель ная де я тель ность нап рав лен ная на ор га ни за цию ис пол не ния
пред пи са ний норм тру до во го пра ва; обес пе че ние сти му ли ро ва ния
пра во мер но го по ве де ния субъ ек тов тру до во го пра ва, обес пе чи ва ет
ре а ли за цию санк ций ох ра ни тель ных норм тру до во го пра ва пу тем
ус та нов ле ния мер юри ди чес кой от ве т ствен нос ти. 

До ка за на тес ная вза и мос вязь пра воп ри ме не ния с дру ги ми фор -
ма ми ре а ли за ции пра ва, вза и мо за ви си мость этих форм при ре а ли -
за ции норм пра ва.

Клю че вые сло ва: ре а ли за ция норм пра ва, пра воп ри ме не ние,
субъ ек ты пра воп ри ме не ния, фор мы ре а ли за ции пра ва, тол ко ва ние
норм пра ва.
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Розділ 6

ТРУДОВЕ ПРАВО

УДК 349.3

Н. М. ХУ ТО РЯН 

ПО НЯТ ТЯ ПРА ВО ЗАС ТО СУ ВАН НЯ 

В ТРУ ДО ВО МУ ПРАВІ

Про а налізо вані різні точ ки зо ру що до по нят тя пра во зас то су -
ван ня, йо го скла до вих у за гальній те орії пра ва. Виз на чені особ ли вості
пра во зас то су ван ня в тру до во му праві Ук раїни. На да но по нят тя
пра во зас то су ван ня в тру до во му праві. До во дить ся, що суб’єкта ми
пра во зас то су ван ня в тру до во му праві є не тіль ки дер жавні ор га ни
та по са дові осо би, ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня, гро мадські
об’єднан ня та їх по са дові осо би, а перш за все: ос нов ним суб’єктом
пра во зас то су ван ня є ор га ни та по са дові осо би ро бо то дав ця, а та кож
інші спеціальні ор га ни, що здійсню ють пра во зас то сов ну діяльність
в тру до во му праві — КТС, при мирні комісії, тру дові арбітражі,
Національ на служ ба по се ред ни цт ва і при ми рен ня то що.

На го ло шуєть ся, що за своїм функціональ ним на ван та жен ням
пра во зас то сов на діяльність суб’єктів тру до во го пра ва: спря мо ва -
на на ор ганізацію ви ко нан ня при писів норм тру до во го пра ва; за без -
пе чує сти му лю ван ня пра вомірної по ведінки суб’єктів тру до во го
__________________
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держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 



В юри дичній літе ра турі вза галі та в тру до во му праві і праві
соціаль но го за без пе чен ня зок ре ма досліджу ють ся відно си ни, які
пот ре бу ють пра во во го вре гу лю ван ня, або за ко но да в ство на пред мет
його вдос ко на лен ня, але, як пра ви ло, вдос ко на лен ня не пов’язуєть ся
з проб ле ма ми пра во зас то су ван ня як скла до вої ре алізації пра ва. Проб -
ле ма пра во зас то су ван ня є однією з найскладніших для досліджен ня,
оскіль ки во на ви ма гає не тіль ки вив чен ня та аналізу те орії і нор ма -
тив но-пра во вих актів, а й пра во зас то сов ної прак ти ки, яка час то, як -
що це не су до ва прак ти ка, є або не дос туп ною (пра во зас то су ван ня
зако но да в ства ро бо то дав цем), або ма ло дос туп ною (пра во зас то су ван -
ня пенсійно го за ко но да в ства ор га на ми Пенсійно го фон ду, соціаль -
но го за без пе чен ня) для дослідни ка. То му і не див но, що відсутні
пред метні досліджен ня га лузі тру до во го пра ва та пра ва соціаль но -
го за без пе чен ня із цієї те ма ти ки. В юри дичній літе ра турі до сить ба -
га то ав торів по те орії дер жа ви і пра ва приділя ли ува гу досліджен ню
по нят тя та скла до вих пра во зас то су ван ня (С.С. Алексєєв, А.Б. Вєн -
гєров, М.М. Мар чен ко, П.М. Рабіно вич, Н.М. Оніщен ко, Т.І. Та ра -
хо нич та ба га то інших. Про те яв но не дос татньо або май же відсутні
ро бо ти що до виз на чен ня сут ності на особ ли вос тей пра во зас то су -
ван ня в тру до во му праві.

Ви хо дя чи з вик ла де но го, ме тою цієї публікації є виз на чен ня по -
нят тя та особ ли вос тей зас то су ван ня норм в тру до во му праві.

Перш ніж пе рей ти до виз на чен ня по нят тя та скла до вих пра во -
зас то су ван ня в га лузі тру до во го пра ва та пра ва соціаль но го за без -
пе чен ня доціль но досліди ти як це по нят тя виз на че но вітчиз ня ни ми
та за рубіжни ми вче ни ми те о ре ти ка ми.

Так, А.Б. Вєнгєров, виз на ча ю чи ре алізацію пра ва як та ку со -
ціаль ну по ведінку суб’єктів пра ва, в якій втілю ють ся при пи си пра -
во вих норм, як фор му прак тич ної діяль ності по здійснен ню прав,
ви ко нан ню обов’язків1, виділяє чо ти ри фор ми діяль ності з ре алізації
пра ва: дот ри ман ня, ви ко нан ня, ви ко рис тан ня, зас то су ван ня2. Пра во
зас то со ву ють ли ше ті струк ту ри, по са дові осо би, які наділені влад -
ни ми пов но ва жен ня ми. Ав тор підкрес лює, що роль і зна чен ня зас -
то су ван ня пра ва такі ве ликі в житті пра ва, що ба га то вче них
виділя ють цю фор му ре алізації пра ва в са мостійну, вва жа ю чи, що
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Khutoryan Natalia. The concept of right enforcement in Labor law

The article analyzes different points of view on the concept of right
enforcement and its components in the General Theory of Law, defines
features of right enforcement in Ukrainian Labor law and introduces the
definition of right enforcement concept in Labor law. It proves that sub-
jects of right enforcement in Labor law are not only government agencies
and officials, local self-governing bodies, public associations and their
officials, but above all: the main subject of right enforcement are autho -
rities and officials of the employer, and other special bodies that carry
out right enforcement activity in Labor law-commission on labour dis-
putes, conciliation commission, labor arbitration, the National Mediation
and Conciliation Service and so on.

Right enforcement in Labor law is defined as the activity of state
bodies and their officials, authorities and officials of the employer and
special bodies, aimed at emergence, suspension, modification, termina-
tion or renewal of employment legal relations, encouraging personnel
and holding the staff disciplinary and materially liable, resolving collec-
tive labor dispute, which can result in the conclusion of individual sub-
normative act that directly entails legal consequences and formally
establishes binding individual rules of conduct for personalized subjects
of Labor law. It is proved that right enforcement activity is always of an
active character, aimed not only at emergence, modification or termina-
tion, but at the suspension, renewal of relations, restoration of the vio-
lated right.

It is noted that according to its functional sense right enforcement
activity of the subjects of Labor law is aimed at: the organization of the
execution of Labor law norms injunctions; providing incentives for lawful
conduct of subjects of Labor law; ensuring the realization of sanctions
of protection norms of Labor law by setting the extent of legal liability. 

The article proves a close relationship between right enforcement
and other forms of realization of right, interpenetration and interdepend-
ence of these forms while implementing the norms of law. 

Key words: implementation of norms of law, right enforcement, sub-
jects of right enforcement, forms of implementation of norms of law, the
interpretation of norms of law.
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і юри дині осо би) мо же зас то со ву вать ся упо но ва же ни ми на те дер -
жав ни ми ор га на ми і по са до ви ми осо ба ми. Гро ма дя ни, фізичні осо -
би, які не є по са до ви ми осо ба ми, пра во зас то сов чою діяльністю
зай ма ти ся не мо жуть5. Дійсно це так, але вод но час хо четь ся на го ло -
си ти, що в зв’яз ку з роз вит ком при ват ної фор ми влас ності, по са дові
осо би при ват но го підприємства, нап рик лад, при нак ла денні дис -
циплінар но го стяг нен ня, діють від сво го імені, від імені ро бо то дав -
ця, а не від імені дер жа ви. Хо ча са ме дер жа ва в особі за ко но дав чо го
ор га ну виз на чи ла в за ко но давстві ком пе тенцію цих осіб, в то му числі
і по зас то су ван ню мір дис циплінар ної чи ма теріаль ної відповідаль -
ності до працівників. Крім то го, ко ло пра во зас то сов чих суб’єктів
у га лузі тру до во го пра ва на ба га то шир ше, ніж це відоб ра же но в юри -
дичній літе ра турі. При чо му, крім за галь них (керівник підприємства,
правління, су ди, про ку ра ту ра, ор га ни ви ко на чої вла ди, гро мадські
ор га ни за до ру чен ням дер жа ви), існу ють спе цифічні пра во зас то -
совчі суб’єкти, які є тіль ки в га лузі тру до во го пра ва: зок ре ма сю ди
слід віднес ти: КТС, при мир ну комісію з розг ля ду ко лек тив них тру -
до вих спорів, тру до вий арбітраж, Національ ну служ бу по се ред ни -
цт ва і при ми рен ня.

2. Пра во зас то су ван ня — один із видів дер жав ної діяль ності.
Зас то су ван ня пра ва як дер жав но-влад не діян ня завж ди здійснюєть -
ся від імені дер жа ви. Тут відрвзу ви ни кає за пе ре чен ня, оскіль ки, як
уже заз на ча лось, керівник підприємства нак ла дає дис циплінар не
стяг нен ня чи при тя гує до ма теріаль ної відповідаль ності від влас но -
го імені або від імені ро бо то дав ця, а не від імені дер жа ви. 

3. Зас то су ван ня норм пра ва здійснюєть ся не в довільній формі,
а в стро го вста нов ле но му за ко ном по ряд ку. Існує су во ра про це ду ра
пра во зас то сов чої діяль ності су до вих, адміністра тив них, слідчих ор -
ганів і по са до вих осіб.

4. Пра во зас то сов ча діяльність дер жав них ор ганів і по са до вих
осіб завж ди здійснюєть ся у відповідності з виз на че ни ми, за галь но -
виз на ни ми прин ци па ми: за кон ності, соціаль ної спра вед ли вості,
доціль ності і оґрун то ва ності6. 

5. Пра во зас то сов ний про цес здійснюєть ся в певній послідов -
ності. В те орії дер жа ви і пра ва вче ни ми виділяєть ся ряд віднос но
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пра во зас то су ван ня як і пра вот ворчість — це два особ ли вих нап ря -
ми функціону ван ня пра во вої сис те ми. Відповідно розрізня ють пра -
во зас то совні і пра вот ворчі ак ти3.

Вик ли кає певні сумніви пов но та та точність і всебічність виз на -
чен ня зас то су ван ня пра ва, да но го А.Б.Вен ге ро вим як влад ної пра во -
вої діяль ності ор ганів дер жа ви (або інших ор ганів, упов но ва же них
дер жа вою), а та кож їх по са до вих осіб, наділе них спеціаль ни ми пов -
но ва жен ня ми з ор ганізації і за без пе чен ня соціаль ної впо ряд ко ва -
ності, стабіль ності в житті суспільства, по при пи нен ню по ру шень
у цій сфері4. Та ке виз на чен ня цілком прий нят не для пра во зас то су -
ван ня соціалістич но го суспільства ко лишнь о го Ра дянсь ко го Со ю зу,
але аж ніяк не відоб ра жає тих змін, які ста ли ся у відно си нах влас -
ності, в пра вовій сис темі со юз них рес публік, які вхо ди ли до скла ду
СРСР. Мож ли во во но біль шою мірою і відоб ра жає ри си ав то ри тар -
но го і то талітар но го ре жи му Російсь кої Фе де рації, але є неп рий нят ним
як те о ре тич не за галь ноп рий ня те виз на чен ня по нят тя зас то су ван ня
пра ва. По-пер ше, йдеть ся ли ше про дер жавні ор га ни або інші ор га ни,
упов но ва жені дер жа вою, а та кож їх по са до вих осіб, хо ча ди рек тор
підприємства, правління акціонер но го то ва ри ст ва, які нак ла да ють
дис циплінарні стяг нен ня, не відно сять ся до дер жав них ор ганів чи
по са до вих осіб цих дер жав них ор ганів, а та кож до інших ор ганів,
яким дер жа ва де ле гує свої пов но ва жен ня. По-дру ге, пе ре ри ван ня,
при пи нен ня пра во по ру шень — є ли ше один із за ходів і вод но час ре -
зуль та том зас то су ван ня пра ва, на ря ду із за побіган ням пра во по ру -
шен ням, по ка ран ням з ме тою пе ре ви хо ван ня або відшко ду ван ня
за подіяної шко ди то що. По-третє, пра во зас то су ван ня мо же ма ти не
ли ше охо рон ний, а й ре гу ля тив ний, ви ко нав чий чи сти му лю ючий
(за о хо чу валь ний) ха рак тер.

Зас то су ван ня пра ва є однією з ос нов них і най важ ливіших стадій
ре алізаці пра ва. Зас то су ван ня пра ва здійснюєть ся за до по мо гою пра -
во зас то сов чо го про цес су, пра во зас то сов чої діяль ності. Да ю чи від -
мін ні ри си пра во зас то сов чої діяль ності від інших форм ре алізації
пра ва, М.М. Мар чен ко виділяє такі особ ли вості.

1. Пра вот вор ча діяльність (на відміну від інших форм ре алізації
пра ва, в яких бе руть участь самі різні суб’єкти пра ва — фізичні
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ж ви ни кає пи тан ня, чо му во на не є ос нов ною? Тоді при всій її особ ли -
вості і над важ ли вості во на що є до поміжною чи до дат ко вою? Уза галь -
ню ючи всі виз на чен ня ка те горії пра во зас то су ван ня або зас то су ван ня
пра во вих норм ав то ри на во дять три гру пи виз на чен ня ць о го по нят тя:
1) це особ ли ва фор ма ре алізації норм пра ва, яка здійснюєть ся дер жав -
ни ми та гро мадсь ки ми ор ганізаціями в ме жах їх ком пе тенції у формі
влад но-ор ганізу ю чої діяль ності з конк ре ти зації нор ми пра ва;

2) це — влад на діяльність ор ганів дер жа ви чи інших ор ганів,
пов но ва жен ня яких де ле гує дер жа ва, які ви да ють індивіду альні ак -
ти на ос нові норм пра ва;

3) це — фор ма ре алізації норм пра ва, яка вклю чає юри дич но-
ор ганізаційну діяльність дер жа ви з втілен ня пра во вих норм що до
конк рет них суб’єктів10.

За суб’єкта ми зас то су ван ня норм пра ва найбільш пов ним і ре -
аль ним є дру ге виз на чен ня, оскіль ки пра во зас то со ву ють не тіль ки
ор га ни дер жа ви, а й інші ор га ни. Але слід ма ти на увазі, що дер жа -
ва не завж ди де ле гує пов но ва жен ня, тоб то на дає дозвіл діяти від
імені дер жав них ор ганів, а скоріше наділяє пов но ва жен ня ми зас то -
со ву ва ти нор ми пра ва не від імені дер жа ви, а від імені ор га ну чи по -
са до вої осо би. Для прик ла ду, ди рек тор підприємства, зас то со ву ю чи
дис циплінар не стяг нен ня, пе ред ба че не нор мою статті 147 КЗпП Ук -
раїни, діє не від імені дер жа ви, а від сво го імені, а пов но ва жен ня йо го
що до зас то су ван ня цієї нор ми пе ред ба чені ст.147-1 КЗпП Ук раїни.

У зв’яз ку з цим вик ли кає за пе ре чен ня виз на чен ня зас то су ван ня
норм пра ва як влад ної діяль ності ор ганів дер жа ви та по са до вих осіб
з підго тов ки та прий нят тя індивіду аль них рішень у юри дичній справі
на ос нові юр дич них фактів та конк рет них пра во вих норм11, оскіль ки
зас то со ву ва ти пра во мо жуть не ли ше дер жавні, а й інші ор га ни (КТС,
при мирні комісії, тру дові арбітражі, правління то ва ри ст ва то що). 

Зас то су ван ня нор ми пра ва має певні особ ли вості:
– це діяльність, яка здійснюєть ся відповідни ми дер жав ни ми ор -

га на ми чи за їх де ле гу ван ням гро мадсь ки ми струк ту ра ми;
– їй при та ман ний дер жав но-влад ний ха рак тер (ак ти, що ви да -

ють ся в про цесі пра во зас то су ван ня, є юри дич ни ми, не ви ко нан ня їх
тяг не зас то су ван ня дер жав но го при му су);
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са мостійних стадій ць о го про це су. До ти по вих відно сять ся: а) вста -
нов лен ня і досліджен ня фак тич них обс та вин спра ви; б) вибір і аналіз
нор ми пра ва з точ ки зо ру їх чин ності, за кон ності, дії її в часі, в прос -
торі і по ко лу осіб; в) аналіз змісту нор ми пра ва і прий нят тя рішен -
ня (індивіду аль но го ак та); г) до ве ден ня змісту прий ня то го рішен ня до
відо ма зацікав ле них осіб (дер жав них і гро мадсь ких ор ганів, по са до -
вих осіб, інших ор ганів, фізич них осіб. Іноді виділя ють і розг ля да ють
лиш три стадії пра во зас то сов ної діяль ності. А са ме: вста нов лен ня
і аналіз фак тич них обс та вин спра ви, виз на чен ня і досліджен ня нор -
ма тив но-пра во вої ос но ви да ної спра ви; прий нят тя рішен ня і до ве -
ден ня до відо ма зацікав ле них осіб змісту прий ня то го рішен ня.

6. Пра во зас то сов на діяльність завж ди пов’яза на з прий нят тям
рішен ня по конк ретній справі та йо го оформ лен ням. В ак тах зас то -
су ван ня пра ва або в індивіду аль них ак тах завж ди вба чаєть ся си ла
і ав то ри тет дер жа ви. За по ру шен ня при писів, що містять ся в цих ак -
тах, нас ту пає дер жав ний вплив. Во ни охо ро ня ють ся і за без пе чу ють -
ся дер жа вою як і нор ми пра ва, на підставі і на ви ко нан ня яких ці
ак ти прий ма ють ся7.

Ав то ри нав чаль но го посібни ка «За галь на те орія дер жа ви і пра -
ва» під ре алізацією пра ва ро зуміють втілен ня при писів пра во вої
нор ми в діяль ності суб’єктів пра ва. За леж но від ха рак те ру та змісту
нор ми во ни розрізня ють три, а не чо ти ри, ос новні фор ми ре алізації
пра ва: ви ко рис тан ня — фор ма ре алізації упов но ва жу ю чих норм,
змістом якої є ак тив на по ведінка суб’єктів, що вчи няєть ся за їх влас -
ним ба жан ням (нап рик лад, ре алізація пра ва на освіту, за я ва про
звіль нен ня з ро бо ти, до говір да ру ван ня); ви ко нан ня — фор ма ре -
алізації зо бов’язу ю чих норм, змістом якої є вчи нен ня дій, що ви ма -
га ють ся юри дич ни ми при пи са ми, тоб то ви ко нан ня пок ла де них
обов’язків (спла та по датків, вип ла та працівни кові за робітної пла -
ти); дот ри ман ня — фор ма ре алізації за бо ро ня ю чих норм, змістом
якої є ут ри ман ня суб’єкта від по ру шен ня за бо рон, які містять ся
у пра во вих нор мах (нап рик лад, не по ру шу ва ти пра вил до рожнь о го
ру ху)8. От же, ав то ри виділя ють три ос нов них фор ми ре алізації пра -
ва, при ць о му виділя ю чи пра во зас то су ван ня ок ре мо від ос нов них
форм як особ ли ву і най важ ливішу фор му ре алізації пра ва9. Відра зу
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– за без пе чуює сти му лю ван ня пра вомірної по ведінки суб’єктів
тру до во го пра ва;

– за без пе чуює ре алізацію санцій охо рон них норм тру до во го
пра ва, вста нов лю ючи міру юри дич ної відповідаль ності.

С.С.Алєксєєв та кож на го ло шує, що більшість пра во зас то сов них
ор ганів — це ор га ни дер жа ви13. З цим мож на по го ди ти ся що до пра -
во зас то су ван ня норм криміналь но го, адміністра тив но го, соціаль но го
за без пе чен ня, але аж ніяк не норм тру до во го пра ва, де в пе ре важній
біль шості ви падків зас то су ван ня норм тру до во го за ко но да в ства
здійсню ють ро бо то давці, комісії з розг ля ду тру до вих спорів, при -
мирні комісії, тру дові арбітражі, які не є дер жав ни ми ор га на ми.

На наш пог ляд, зас то су ван ня пра ва не мож на розг ля да ти на сь -
о годні як різно вид ли ше дер жав ної діяль ності. 

П.М.Рабіно вич виз на чає зас то су ван ня пра во вих норм як здійс -
ню ва ну ком пе те нт ни ми дер жав ни ми ор га на ми, упов но ва же ни ми на
це гро мадсь ки ми об’єднан ня ми або їх по са до ви ми осо ба ми ор га ні за -
ційно-пра во ву діяльність, ре зуль та том якої є вста нов лен ня піднор ма -
тив них, фор маль но обов’яз ко вих індивіду аль них пра вил по ведінки
пер соніфіко ва них суб’єктів. Ав тор на го ло шує, що зас то су ван ня пра -
во вих норм — це діяльність ли ше дер жав них ор ганів та упов но ва же -
них на це дер жа вою ор ганів гро мадсь ких об’єднань14. Та ким чи ном,
ав тор знач но об ме жує ко ло суб’єктів, які ма ють пра во зас то со ву ва -
ти нор ми пра ва. У по даль шо му, в підруч ни ку «Ос но ви за галь ної те -
орії пра ва та дер жа ви» П.М. Рабіно вич роз ши рює ко ло суб’єктів, які
здійсню ють пра во зас то су ван ня. Так, ав тор виз на чає зас то су ван ня
юри дич них норм як юри дич ну діяльність ком пе те нт них дер жав них
ор ганів, їх по са до вих осіб, а та кож упов но ва же них на це за ко ном
ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня, гро мадсь ких об’єднань та їх по -
са до вих осіб, яка по ля гає у вста нов ленні піднор ма тив них фор маль -
но обов’яз ко вих індивіду аль них пра вил по ведінки пер соніфіко ва них
суб’єктів з ме тою ство рен ня умов, не обхідних для ре алізації ци ми
суб’єкта ми та ких норм15. Про те і та ке роз ши рен ня не пе ред ба чає
пов но го пе реліку суб’єктів тру до во го пра ва, які ма ють пра во зас то -
со ву ва ти тру до ве за ко но да в ство. Ви хо дя чи з виз на чен ня, сю ди зок -
ре ма не відно сять ся керівні ор га ни (по са дові осо би) ро бо то дав ця,
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– во на завж ди має має ак тив ний ха рак тер, спря мо ва на на ви -
ник нен ня, зміну чи при пи нен ня відно син;

– здіснюєть ся в особ ли вих про це су аль них фор мах; 
– за вер шуєть ся прий нят тям пра во зас то сов чих актів, де фіксу -

ють ся індивіду аль но-конк ретні при пи си12.
Ці особ ли вості чи ри си діяль ності пов ною мірою є ха рак тер ни ми

для пра во зас то сов ної діяль ності су до вих ор ганів. Що ж до ор га нів
та по са до вих осіб ро бо то дав ця, то для них ха рак терні такі оз на ки:

– це діяльність ор ганів та по са до вих осіб ро бо то дав ця, пов но -
ва жен ня яких що до пра во зас то су ван ня закріплені в нор ма тив но-пра -
во вих ак тах;

– ак ти, що ви да ють ся но сять юри дич ний ха рак тер, час то во ни
є при му сом або їх не ви ко нан ня тяг не за со бою зас то су ван ня дер -
жав но го при му су. Це по ло жен ня ви ма гає пев но го по яс не ня. Оскіль ки
пра во зас то совні нор ми вста нов лені дер жа вою, то нор ми, особ ли во
ті, що пе ред ба ча ють санкції, є дер жав ним при му сом, хо ча їх зас то -
со ву ють не дер жавні ор га ни, а ро бо то да вець і, на відміну від су ду, від
сво го імені, а не від імені дер жа ви, але са ме дер жа ва на да ла йо му
пов но ва жен ня що до зас то су ван ня та ких санкцій. Крім то го, не ви -
ко нан ня рішен ня су ду про по нов лен ня працівни ка на ро боті і оп ла ту
ча су ви му ше но го про гу лу тяг не за со бою зас то су ван ня що до ро бо -
то дав ця за ходів дер жав но го при му су — при тяг нен ня до відповідаль -
ності за по ру шен ня за ко но да в ства про пра цю, влю ча ю чи криміналь ну
відповідальність. Про те, скажімо, ряд пра во зас то сов них актів не пе -
ред ба ча ють ні при му су, ні дер жав но го при му су (нап рик лад, пра во -
зас то совні ак ти що до сти му лю ван ня (за о хо чен ня працівників);

– во на завж ди має має ак тив ний ха рак тер, спря мо ва на не ли ше
на ви ник нен ня, зміну чи при пи нен ня, а й на при зу пи нен ня, віднов -
лен ня відно син; по нов лен ня прав;

– за вер шуєть ся прий нят тям пра во зас то сов чих актів, де фіксу -
ють ся індивіду аль но-конк ретні при пи си.

За своїм функціональ ним на ван та жен ням пра во зас то сов на
діяльність суб’єктів тру до во го пра ва:

– спря мо ва на на ор ганізацію ви ко нан ня при писів пра во вих
норм;
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відно си ни, ре алізу ють свою ком пе тенцію, тоб то пев не ко ло прав
і обов’язків. У зв’яз ку з цим не мож ли во уя ви ти пра во зас то су ван ня по -
за діяльністю по дот ри ман ню і ви ко рис тан ню пра ва суб’єкта ми пра -
во зас то су ван ня. Відповідно, пра во зас то сов на діяльність є спо со бом
(а не фор мою), за до по мо гою яко го здійснюєть ся пра во ре алізаційна
діяльність у вка за них суб’єктів. По-дру ге, в ре зуль таті пра во зас то сов -
ної діяль ності відбу ваєть ся ви ник нен ня, зміна чи при пи нен ня тру до -
вих прав і обов’язків у конк рет но го суб’єкта, яко му нап рав ле ний
пра во зас то сов ний акт. Відповідно, сам пра во зас то сов ний акт вис ту -
пає як юри дичнй факт, за до по мо гою яко го за пус ка ють ся ме ханізми
ре алізації норм тру до во го пра ва інши ми суб’єкта ми. Са ме в та ко му
ду алізмі ав тор ба чить ре аль ну сутність пра во зас то сов ної діяль ності18.

Під пра во зас то сов ною діяльністю в сфері праці Н.М.Сла бос -
пиць ка про по нує ро зуміти влад ну ор ганізаційно-уп равлінсь ку
діяльність ком пе те нт них ор ганів і суб’єктів із за без пе чен ня ре -
алізації норм тру до во го пра ва учас ни ка ми тру до вих та інших без -
по се редньо пов’яза них з ни ми відно син шля хом прий нят тя
пра во зас то сов но го ак ту, спря мо ва но го на вре гу лю ван ня конк рет ної
си ту ації, що ви ник ла в тру довій сфері19.

Підво дя чи підсу мок, мож на виділи ти особ ли вості пра во зас то -
су ван ня в тру до во му праві:

1) суб’єкта ми пра во зас то су ван ня в тру до во му праві є не тіль ки дер -
жавні ор га ни та по са дові осо би, ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня, гро -
мадські об’єднан ня та їх по са дові осо би, а перш за все: ос нов ним
суб’єктом пра во зас то су ван ня є ор га ни та по са дові осо би ро бо то дав ця,
а та кож інші спеціальні ор га ни, що здійсню ють пра во зас то сов ну
діяльність в тру до во му праві — КТС, при мирні комісії, тру дові ар -
біт ражі, Національ на служ ба по се ред ни цт ва і при ми рен ня то що;

2) ос нов ни ми прин ци па ми при зас то су ванні норм тру до во го та
пенсійно го за ко но да в ства є: за конність, обґрун то ваність, доціль -
ність, об’єктив на істи на, поєднан ня (зба лан со ваність) прин ци пу
спра вед ли вості із прин ци пом соціаль ної спра вед ли вості. Без дот ри -
ман ня цих прин ципів не мож ли ве пра виль не зас то су ван ня норм тру -
до во го та пенсійно го за ко но да в ства за галь ни ми та спеціаль ни ми
ор га на ми чи по са до ви ми осо ба ми;
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спеціальні пра во зас то совні ор га ни — комісії по тру до вих спо рах,
при мирні комісії, тру дові арбітражі, Національ на служ ба по се ред -
ни цт ва і при ми рен ня. Крім то го, пра во зас то сов на діяльність — це
не завж ди вста нов лен ня пра вил по ведінки пер соніфіко ва них суб’єктів,
не завж ди ство рює умо ви для ре алізації ци ми суб’єкта ми норм. Це
мо же бу ти і оцінка ви ко нан ня пер соніфіко ва ни ми суб’єкта ми норм
у формі за о хо чен ня (нап рик лад, зас то су ван ня ро бо то дав цем за о хо чен -
ня до працівни ка — ого ло шен ня по дя ки, на го род жен ня гра мо тою). 

В.Г. Ро тань відстоює дум ку, що зас то су ван ня норм пра ва мо же
ма ти місце тоді, ко ли суб’єкти са мостійно не мо жуть виріши ти пи -
тання16. Ав тор підтри мує дум ку Чер нявсь кої Г.П., вик ла де ну у ди сер-
таційно му дослідженні «Про це дурні пра вовідно си ни соціаль но го
за без пе чен ня», про те, що про це дурні пра вовідно си ни соціаль но го
за без пе чен ня пе ре важ но ма ють пра во зас то сов ний ха рак тер: у їх ме -
жах відповідні упов но ва жені суб’єкти здійсню ють пра во зас то су ван ня.
І по год жуєть ся з точ кою зо ру, що пра во зас то су ван ня — втру чан ня
пов но важ них суб’єктів у про цес пра во ре алізації, який заз ви чай не
пот ре бує та ко го втру чан ня, по ля гає у діях са мих учас ників пра -
вовідно син, які дот ри му ють ся за бо рон, ви ко ну ють обов’яз ки, ко -
рис ту ють ся пра ва ми17. 

Та ке ро зуміння зву жує не ли ше ко ло суб’єктів пра во зас то су ван -
ня фак тич но до су до вих чи інших дер жав них ор ганів, а й са ме пра -
во ро зуміння пра во зас то су ван ня.

Слід на го ло си ти, що сам за ко но да вець в ко дифіко ва но му акті —
Ко дексі за конів про пра цю на дав пра во зас то со ву ва ти ор га нам ро -
бо то дав ця дис циплінарні стяг нен ня (ст.ст.147, 148), а та кож зас то -
со ву ва ти за о хо чен ня (ст.143, ст. 144 КЗпП Ук раїни). Йдеть ся са ме
про зас то су ван ня норм, а не про дот ри ман ня, ви ко рис тан ня чи ви -
ко нан ня як стадій ре алізації норм пра ва. От же, пра во зас то су ван ня
мо же ви ко ну ва ти не ли ше охо рон ну чи за хис ну функціі, а й сти му -
лю ючу чи ор ганізаційну функції.

Н.М. Сла бос пиць ка за у ва жує, що зас то су ван ня норм пра ва не -
обхідно розг ля да ти з по зиції йо го двоєди ної сут ності. По-пер ше,
спеціальні ор га ни та по са дові осо би, зас то со ву ю чи пра вові нор ми,
що ре гу лю ють тру дові та інші без по се редньо з ни ми пов’язані
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жінок. От же, зас то су ван ня ма теріаль них норм тру до во го пра ва прак -
тич но не мож ли ве без інших форм ре алізації пра ва — ви ко нан ня
і дот ри ман ня. Дру гий прик лад, який вже свідчить про за лежність
інших форм ре алізації пра ва са ае від пра во зас то су ван ня. Так, ви ко -
рис тан ня пра ва на пенсійне за без пе чен ня не мож ли во без та кої
стадії, як пра во зас то су ван ня, тоб то прий нят тя ор га ном Пенсійно го
фон ду рішен ня про приз на чен ня пенсії конк рет но му суб’єкту; 

8) тлу ма чен ня не є ок ре мою стадією пра во зас то су ван ня, во но
є не обхідним еле мен том або підстадією кож ної із стадій пра во зас -
то су ван ня;

9) пра во зас то сов на діяльність за вер шуєть ся прий нят тям пра во -
зас то сов чих актів, де фіксу ють ся індивіду аль но-конк ретні при пи си
для пер соніфіко ва них суб’єктів тру до во го пра ва;

10) за своїм функціональ ним на ван та жен ням пра во зас то сов на
діяльність суб’єктів тру до во го пра ва:

– спря мо ва на на ор ганізацію ви ко нан ня при писів норм тру до -
во го пра ва;

– за без пе чуює сти му лю ван ня пра вомірної по ведінки суб’єктів
тру до во го пра ва;

– за без пе чуює ре алізацію санцій охо рон них норм тру до во го
пра ва, вста нов лю ючи міру юри дич ної відповідаль ності;

10) за своїм функціональ ним на ван та жен ням пра во зас то сов на
діяльність суб’єктів тру до во го пра ва:

– спря мо ва на на ор ганізацію ви ко нан ня при писів норм тру до -
во го пра ва;

– за без пе чуює сти му лю ван ня пра вомірної по ведінки суб’єктів
тру до во го пра ва;

– за без пе чуює ре алізацію санцій охо рон них норм тру до во го
пра ва, вста нов лю ючи міру юри дич ної відповідаль ності.

1. Вен ге ров А.Б. Те о рия го су да р ства и пра ва : учеб ник для юрид.
ву зов / Вен ге ров А.Б. — М. : Юрисп ру ден ция, 2000. — С. 428. 2. Там
само. 3. Там само. — С. 432. 4. Там само. — С.432. 5. Об щая те о рия
го су да р ства и пра ва. Ака де ми чес кий курс : в 2 т. ; под ред. М.Н.Мар -
чен ко. — Т. 2 : Те о рия пра ва. — М. : Изд-во «Зер ца ло», 1998. —
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3) пра во зас то су ван ня в тру до во му праві — це діяльність дер жав-
них ор ганів та їх по са до вих осіб, ор ганів та по са до вих осіб ро бо то дав -
ця та спеціаль них ор ганів, спря мо ва на на ви ник нен ня, при зу пи нен ня,
зміну, при пи нен ня чи по нов лен ня тру до вих пра вовідно син, за о хо -
чен ня працівників та при тяг нен ня до дис циплінар ної та ма теріаль -
ної відповідаль ності відповідаль ності, вирішен ня ко лек тив но го
тру до во го спо ру, ре зуль та том якої є прий нят тя індивіду аль но го
піднор ма тив но го ак та, що без по се редньо тяг не за со бою пра вові
наслідки та вста нов лює фор маль но обов’яз кові індивіду альні пра -
ви ла по ведінки пер соніфіко ва них суб’єктів тру до во го пра ва;

4) пов но ва жен ня дер жав них ор ганів та їх по са до вих осіб, ор -
ганів та по са до вих осіб ро бо то дав ця, спеціаль них ор ганів що до пра -
во зас то су ван ня закріплені в нор ма тив но-пра во вих ак тах;

5) ак ти, що ви да ють ся но сять юри дич ний ха рак тер, час то во ни
є при му сом або їх не ви ко нан ня тяг не за со бою зас то су ван ня дер -
жав но го при му су;

6) пра во зас то сов на діяльність завж ди має має ак тив ний ха рак -
тер, спря мо ва на не ли ше на ви ник нен ня, зміну чи при пи нен ня,
а й на при зу пи нен ня, віднов лен ня відно син, віднов лен ня по ру шен -
но го пра ва;

7) пра во зас то су ван ня здійснюєть ся в су во ро виз на ченій про це -
дурній формі.

І тут тре ба, на наш пог ляд, ви ок ре ми ти ту ха рак тер ну оз на ку
пра во зас то сов чої діяль ності, на яку не бу ло до нині звер не но ува ги.
Спра ва в тім, що са ме стадія зас то су ван ня тісно пе реплітаєть ся з од -
но час ною ре алізацією інших стадій ви ко нан ня і дот ри ман ням про -
це дур них норм, без яких не мож ли ва ре алізація норм ма теріаль но го
пра ва. Так, для прик ла ду, за бо ро не но звіль ня ти вагітних жінок
і жінок, які ма ють дітей віком до 14 років або ди ти ну-інваліда, крім
ви падків пов ної ліквідації підприємства, уса но ви, ор ганізації, ко ли
до пус каєть ся звіль нен ня з обов’яз ко вим пра цев лаш ту ван ням. От же,
при звіль ненні за п.1 ст. 40 за ско ро чен ням чи сель ності чи шта ту ро -
бо то да вець по ви нен дот ри му ва ти ся цієї нор ми, тоб то не звіль ня ти
вка за них жінок. А при звіль нен нні у зв’яз ку з ліквідацією ро бо то -
да вець зо бов’яза ний ви ко на ти цю нор му — пра цев лаш ту ва ти цих
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(вип ла та пенсії). На го ло шуєть ся на то му, що кож на стадія є важ -
ливою і вик лю чен ня якоїсь із пенсійно го про це су обов’яз ко во приз ве де
до не мож ли вості ре алізації осо бою сво го конс ти туційно го пра ва.
Про ве де но кла сифікацію про це дур но-ор ганізаційних пра вовідно син
у пенсійно му за без пе ченні. Зроб ле но вис но вок, що про це дурні нор ми
у пенсійно му за ко но давстві є ав то ном ни ми від про це дур них норм
у соціаль но му за ко но давстві за га лом.

Клю чові сло ва: пра вовідно си ни у пенсійно му за без пе ченні, про -
це дур но-ор ганізаціній пра вовідно си ни, пенсійний про цес, пенсійне
за без пе чен ня.

Шу ми ло М.Н. По ня тие и ви ды про це дур но-ор га ни за ци он -

ных пра во от но ше ний как ста дии пен си он но го про цес са

Ис сле до ва но про це дур но-ор га ни за ци он ные пра во от но ше ния
как ста дию пен си он но го про цес са. Да но об щую ха рак те рис ти ку
пен си он но му про цес су и ука за но на его ста дии, а имен но: пен си он -
ное стра хо ва ние, подт ве рж де ние пен си он ной пра вос по соб нос ти
и пен си он ное обес пе че ние (вып ла та пен сии). Ука зы ва ет ся на то,
что каж дая ста дия пен си он но го про цес са важ на и иск лю че ние ка -
кой-то из пен си он но го про цес са обя за тель но при ве дет к не воз мож -
нос ти ре а ли за ции конс ти ту ци он но го пра ва на пен сию. Про ве де но
клас си фи ка цию про це дур но-ор га ни за ци он ных пра во от но ше ний
в пен си он ном обес пе че нии. Сде ла но вы вод, что про це дур ные нор мы
в пен си он ном за ко но да тель стве яв ля ют ся ав то ном ны ми от про це -
дур ных норм в со ци аль ном за ко но да тель стве во об ще.

Клю че вые сло ва: пра во от но ше ния в пен си он ном обес пе че нии,
про це дур но-ор га ни за ци он ные пра во от но ше ния, пен си он ный про -
цесс, пен си он ное обес пе че ние. 

Shumylo Mykhaylo. Concepts and types of procedural and or-

ganizational legal relations as the retirement process stage

Procedural and organizational legal relations as the retirement
process stage are studied. Today pensions provision is seen through the
prism of certain pension types that fits into the concept of pension legal
relationship, which today dominates in the science of social security law.
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М. М. ШУ МИ ЛО 

ПО НЯТ ТЯ ТА ВИ ДИ 

ПРО ЦЕ ДУР НО-ОР ГАНІЗАЦІЙНИХ ПРА ВОВІДНО СИН 

ЯК СТАДІЇ ПЕНСІЙНО ГО ПРО ЦЕ СУ

Дослідже но про це дур но-ор ганізаційні пра вовідно си ни як стадію
пенсійно го про це су. Да но за галь ну ха рак те рис ти ку пенсійно му про -
це су та вка за но на йо го стадії, а са ме: пенсійне стра ху ван ня, під -
тве рд жен ня пенсійної пра воз дат ності та пенсійне за без пе чен ня
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соціаль но го за без пе чен ня. Та кий підхід не мо же виріши ти цілу низ ку
те о ре тич них проб лем, оскіль ки приз во дить до плу та ни ни та су пе реч -
нос тей. Са ме то му про по нуєть ся пенсійне за без пе чен ня розг ля да ти
че рез кон цепцію комп лек су пра вовідно син у пенсійно му за без пе -
ченні. Зав дя ки та ко му ро зумінні фак тич но ніве люєть ся вив чен ня ок -
ре мих видів пенсії і зо се ред жуєть ся ува га на пра вовідно си нах, які
да ють мож ливість особі ре алізу ва ти пра во на пенсію за га лом. Комп -
лекс цих пра вовідно син вклю чає в се бе: пенсійно-стра хові (відно -
си ни пенсійно го стра ху ван ня), про це дур но-ор ганізаційні (відно си ни
що до підтве рд жен ня пенсійної пра воз дат ності) та пенсійно-за без -
пе чу вальні відно си ни (вип ла та пенсії). У то му разі, як що на цих
стадіях по ру шуєть ся пра во, то ви ни ка ють фа куль та тивні про це су -
аль но-за хисні (віднов лен ня пра ва у суді) та ви ко навчі (постпро це -
су альні) відно си ни що до ви ко нан ня рішен ня су ду. Та ким чи ном
мож на по ба чи ти логічну послідовність, ал го ритм дій осо би, яка має
закріпле не у Конс ти туції пра во, від йо го за без пе чен ня до здійснен ня,
а у разі не обхідності і йо го за хис ту. Цей ал го ритм мож на виз на чи ти
як пенсійний про цес, яко му при та манні на ве дені ви ще стадії. Та кий
підхід доз во ляє де таль но вив чи ти ме ту, суб’єктний склад, об’єкт та
зміст пра вовідно син, які не є іден тич ни ми. Крім ць о го, кож на стадія
має свій мо мент ви ник нен ня та при пи нен ня, а от же свої юри дичні
фак ти. Не менш важ ли вим є та кож те, що на кожній стадії мо жуть
зміню ва ти ся ролі суб’єктів пра вовідно син, і як що на одній стадії
суб’єкт мо же бу ти пра во моч ним, то на іншій пра во зо бов’яза ним. 

Що сто суєть ся про це дур но-ор ганізаційних пра вовідно син у пен -
сійно му за без пе ченні (стадії підтве рд жен ня пенсійної пра воз дат -
ності), то пи тан ня юри дич них про це дур та про це дур них відно син
не од но ра зо во ста ва ли пред ме том на у ко вих по шуків як те о ре тиків
пра ва, так і предс тав ників га лу зе вих на ук. Дослідни ки пра ва соці аль-
но го за без пе чен ня де мо н стру ва ли та про дов жу ють де мо н стру ва ти
на у ко вий інте рес та ак ту алізу ва ти по ру ше ну проб ле ма ти ку. Про це -
дурні відно си ни здебіль шо го зо се ред женні в публічно-пра вовій
сфері, що є однією із виз на чаль них оз нак ме то ду пра во во го ре гу лю -
ван ня тих чи інших відно син. Особ ли вий вне сок у роз ви ток те орії
юри дич ної про це ду ри, про це дур них відно син у сфері соціаль но го
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Such an approach cannot solve a number of theoretical problems because
it leads to confusion and contradictions. Therefore pension provision id
proposed to be considered through the concept of the complex of rela-
tionships in the latter. With this understanding the study of certain types
of pensions is actually leveled and attention is focused on relationships
that enable the person to exercise the right to retire in general. The com-
plex of these relationships include: pension-insurance (relations of pen-
sion insurance), procedural and organizational (relations concerning
confirmation of pension capability) and pension provision relations (pen-
sion payment). In the case of the right violation at these stages, there ap-
pear optional procedural-protective (restoration of the right in the
courts) and executive (post-procedural) relations concerning court de-
cision execution. So it is possible see the logical sequence, algorithm of
actions of a person who has the right enshrined in the Constitution, from
its provision to its implementation and, if necessary, its protection. This
algorithm can be defined as the retirement process, which is character-
ized by the above stages.

Key words: legal relations in pension provision, procedural and or-
ganizational legal relations, retirement process, pension provision.

Закріплен ня пра ва в за коні та ре алізація пра ва є взаємо пов’яза -
ни ми, але різни ми по нят тя ми. Пра во без ме ханізму ре алізації є дек -
ла рацією. Як що пра во не мож на ре алізу ва ти, то во но безплідне і не
спро мож не до сяг ти своєї ме ти, оскіль ки не закріплен ня пра ва, а йо -
го ре алізація є сутністю існу ван ня пра ва як соціаль ної ка те горії.

Ре алізу ва ти пра во мож на вик люч но че рез юри дич ну про це ду -
ру. Го во ря чи про пра во на пенсію в за галь но му сенсі ць о го по нят тя
йдеть ся про те, що про це ду ра є лан кою, яка поєднує пра во в за коні
та пра во в житті (дії) ок ре мо го суб’єкта. Соціаль но-еко номічна кри -
за, а та кож кри за пенсійно го за ко но да в ства ого ли ли не дос ко налість
ос тан нь о го та не обхідність не тіль ки спо ра дич но го удос ко на лен ня,
але і пев но го те о ре тич но го пе ре ос мис лен ня.

Сь о годні пенсійне за без пе чен ня сприй маєть ся че рез приз му ок -
ре мих видів пенсій, що вкла даєть ся у кон цепцію комп ле кс но го
пенсійно го пра вовідно шен ня, яка сь о годні домінує у на уці пра ва

Держава і право • Випуск 69284



на шу дум ку, ця по зиція є де що зас тарілою, оскіль ки в ме жах пен -
сійно го про це су є ще і пенсійно-стра хові пра вовідно си ни. Ступінь
взаємо пов’яза ності пра вовідно син у пенсійно му за без пе ченні настіль -
ки ви со кий, що го во ри ти про ос новні та дру го рядні зай ве, оскіль ки
як що якісь відно си ни вик лю чи ти, то осо ба не змо же от ри му ва ти
пен сію. Са ме то му є не обхідність розг ля да ти пенсійне за без пе чен -
ня як про цес, зав дя ки яко му чітко вид но, що кож на йо го стадія
є важ ли вою та не замінною. 

В.К. Суб о тен ко виз на чає про це дурні пра вовідно си ни як юри -
дичні відно си ни, що вре гуль о вані нор ма ми пра ва соціаль но го за без -
пе чен ня, які функціону ють у сфері соціаль ної алімен тації гро ма дян
і та ких, що опо се ред ко ву ють ре алізацію пра вомірних ви мог для за -
до во лен ня їх суб’єктив них прав3. Сь о годні виз на чен ня дослідниці
втра ти ло своє зна чен ня що до соціаль ної алімен тації, про те ос новні
по ло жен ня збе рег ли свою ак ту альність. 

Ук раїнсь кий дослідник пенсійно го за без пе чен ня, ав тор пер шо -
го в Ук раїні підруч ни ка «Пра во пенсійно го за без пе чен ня в Ук раїни»
(1998) І.М. Си ро та вка зує, що про це дур но-про це су альні (у нас туп них
пра цях ав тор роз ме жу вав ці по нят тя на два ви ди пра вовідно син —
М.Ш.) пра вовідно си ни — це, по суті, по чат ко ва фор ма уре гуль о ва -
ності прав на пенсію. У про це дурі, як у тех но логії, зак ла де но відповідь
на за пи тан ня, як здійсни ти пра во на пенсію4. У су час них ро бо тах уче -
ний заз на чає, що про це дур ний по ря док здійснен ня конс ти туційно го
пра ва на пенсійне за без пе чен ня — один із най важ ливіших ме ханізмів
ре алізації пра ва на пенсію. Він зас то со вуєть ся на та ких стадіях: звер -
нен ня за приз на чен ням пенсії, приз на чен ня і вип ла ти пенсії5.

Не втра ча ють своєї ак ту аль ності дум ки кла си ка на у ки пра ва
соціаль но го за без пе чен ня і тру до во го пра ва до цен та Н.Б. Бо лотіної,
яка вка зу ва ла на те, що, крім ос нов но го соціаль но-стра хо во го пра -
вовідно шен ня, у сфері соціаль но го за хис ту ви ни ка ють й інші пра -
вовідно си ни — про це дурні, про це су альні, ор ганізаційно-роз по рядчі
й охо ронні. Про це дурні пра вовідно си ни, на дум ку вче ної, за леж но від
ціль о во го спря му ван ня поділя ють ся на відно си ни що до: вста нов лен -
ня юри дич них фактів та ре алізації пра ва на відповідний вид соціаль -
них вип лат. Во ни пе ре ду ють ви ник нен ню соціаль но-за хис но го

Серія Юридичні науки 287

за без пе чен ня зро би ли: В.М. Про та сов, В.К. Суб бо тен ко, В.С. Арак -
чеєв, Т.Ю. Ба ришніко ва, Є.І. Бу тен ко, В.А. Та ра со ва, Р.І. Іва но ва,
Я.М. Фо гель, І.Р. Ма мат казін, Н.Б. Бо лотіна, С.М. Син чук, Г.П. Чер -
нявсь ка, В.М. Рош ка нюк та ін.

Перш ніж пе рей ти до видів про це дур но-ор ганізаційних пра -
вовідно син у пенсійно му за без пе ченні, не обхідно зу пи ни ти ся на пи -
танні дефініції ос танніх. У ць о му кон тексті, не обхідно на го ло си ти,
що у про цесі сво го роз вит ку про це дур но-ор ганізаційні пра вовідно -
си ни поз на ча ли ся різни ми терміна ми: «про це дурні пра вовідно си -
ни», «про це су альні пра вовідно си ни», «про це дур но-про це су альні
пра вовідно си ни», «суп ровідні пра вовідно си ни» то що. Суть ос танніх
завж ди по ля га ла у спри янні особі в ре алізації пра ва на пенсію чи
інше соціаль не бла го, то му в ць о му дослідженні по да ва ти меть ся та
терміно логія, якою пос лу го ву ва ли ся на у ковці, які роз роб ля ли цю те -
о ре ти ко-прик лад ну проб ле му.

Один із фун да торів пра ва соціаль но го за без пе чен ня, про фе сор
О.Д. Зайкін, про це дурні пра вовідно си ни на зи ває «пе ред пенсійни -
ми» пра вовідно си на ми. Вче ний на го ло шує на то му, що осо би або їх
предс тав ни ки, які ма ють пра воз датність і пра во ви ма га ти приз на -
чен ня ок ре мо го ви ду пенсії, не одмінно, а не фа куль та тив но, як у ви -
пад ку з про це су аль ни ми пра вовідно си на ми, по винні пе ред тим, як
всту па ти у ма теріальні пенсійні пра вовідно си ни, бу ти учас ни ка ми
відповідних про це дур них пенсійних пра вовідно син1. Та ка сен тенція
сь о годні вже втра ти ла ак ту альність, оскіль ки, як бу де по ка за но ниж -
че, про це дур но-ор ганізаціних пра вовідно си ни мо жуть ви ни ка ти на
різних стадіях і тих, що пе ре ду ють пенсійно му за без пе чен ню, і в про -
цесі пенсійно го за без пе чен ня.

Про фе сор В.С. Андрєєв, кла сик ра дянсь кої те орії пра ва соціаль -
но го за без пе чен ня, самі пра вовіно си ни виз нає та кла сифікує їх на
такі, що пов’язані із вста нов лен ням юри дич них фактів, і ті, що по -
род жу ють пенсійні пра вовідно си ни. Про те термін «про це дурні пра -
вовідно си ни» вче ний ігно рує і на зи ває їх «про вовідно си ни, що
суп ро вод жу ють ос новні»2. З та ким підхо дом мож на тіль ки част ко -
во по го ди ти ся, оскіль ки дійсно, про це де нур но-ор ганізаційні пра -
вовідно си ни суп ро вод жу ють пенсійно-за без пе чу вальні, про те, на
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і йо го ав то номність у сис темі соціаль но-за без пе чу валь но го за ко но -
да в ства.

По-дру ге, дослідни ки виз на ча ють дво суб’єктність цих відно син,
що ви яв ляєть ся в особі-от ри му вачі (пра воз дат на осо ба) та ор гані
спеціаль ної ком пе тенції (пра во зо бов’яза на осо ба). Та ка дво суб’єкт ність
зу мов ле на тим, що кла сифікація про це дур них пра вовідно син об ме -
жуєть ся фак тич но тіль ки трь о ма стадіями пенсійно го за без пе чен ня:
приз на чен ня пенсії (пе ре ду ють), вип ла та пенсії (суп ро вод жу ють) і, як
слуш но на го ло си ла Н.Б. Бо лотіна, при пи нен ня вип лат пенсії (за вер шу -
ють). Навіть за та кої кла сифікації оче вид но, що про це дурні пра вовідно -
си ни ви ни ка ють не тіль ки з Пенсійним фон дом, але і з МСЕК, РАГС,
ЖЕК та інши ми суб’єкта ми, які виз на чені пенсійним за ко но да в ством.
Та ким чи ном, про дво суб’єктність не мо же йти ся, оскіль ки суб’єктний
склад про це дур них пра вовідно син знач но складніший та шир ший.

Ви даєть ся де що спро ще ним ро зуміння про це дур них пра -
вовідно син як у пенсійно му, так і соціаль но му за без пе ченні. Як що
у соціаль но му за без пе ченні, яке має ок ремі ви ди алімен тар них
відно син, то пенсійне за без пе чен ня ви бу ду ва не на за са дах обов’яз -
ко во го та доб ровіль но го стра ху ван ня, а от же, не обхідно го во ри ти
не тіль ки про про це дурні пра вовідно си ни що до пе ре ду ван ня, суп ро -
вод жен ня та при пи нен ня, але і про про це дурні пра вовідно си ни
у пенсійно му за без пе ченні, що спри я ють пенсійно му стра ху ван ню.

По-третє, ок ремі вчені вка зу ють на воль о вий ха рак тер про це -
дур них пра вовідно син — та ка ха рак те рис ти ка є вип рав да ною тіль -
ки в де я ких ви пад ках (приз на чен ня пенсії, доб ровіль не пенсійне
стра ху ван ня), в інших — це імпе ра тив на нор ма, яка чітко рег ла мен тує
дії сторін, а от же, те за про воль о вий ха рак тер відно син не є універ -
саль ною для усіх пенсійних про це дур.

По-чет вер те, більшість дослідників вба ча ють у про це дур них
пра вовідно си нах вик люч но ас пект ре алізації пра ва на пенсію. Та ка
по зиція є вузь ким ро зумінням про це ду ри в пенсійно му за без пе ченні,
оскіль ки ре алізація (вста нов лен ня юри дич них фактів та фіксація
соціаль них ри зиків) — це тіль ки од на із стадій пенсійно го за без пе -
чен ня, якій пе ре ду ють стра ху ван ню, а в по даль шо му мо жуть ви ни -
ка ти відно си ни за без пе чен ня та при пи нен ня пенсійних вип лат. 
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пра вовідно шен ня, і вод но час мо жуть суп ро вод жу ва ти це пра -
вовідно шен ня (при пе ре ра хун ку пенсії) та за вер шу ва ти йо го (знят -
тя гру пи інвалідності)6.

Дефініцію про це дур них пра вовідно син вик ла ла у своєму мо -
ног рафічно му дослідженні і С.М. Син чук, яка вка за ла, що це вид
га лу зе вих пра вовідно син, який є обов’яз ко вою по пе реднь ою умо -
вою існу ван ня соціаль но-за без пе чу валь них пра вовідно син і спря -
мо ва ний на за без пе чен ня ре алізації упов но ва же ни ми дер жа вою
ор га на ми (ор ганізаціями) пра ва осо би на соціаль не за без пе чен ня
шля хом вста нов лен ня і фіксації соціаль них ри зиків, а та кож приз -
на чен ня на леж них особі видів ма теріаль но го за без пе чен ня7.

На рівні ди сер таційно го досліджен ня в Ук раїні проб ле ми про -
це дур них пра вовідно син досліди ла Г.П. Чер нявсь ка. Дослідни ця дає
ав торсь ку дефініцію про це дур них пра вовідно син соціаль но го за без -
пе чен ня, під яки ми вба чає вре гуль о вані про це дур ни ми нор ма ми пра ва
соціаль но го за без пе чен ня відно си ни, які ви ни ка ють між за яв ни ком
(носієм пра ва на соціаль не за без пе чен ня чи йо го предс тав ни ком) та
пов но важ ним суб’єктом з ме тою ре алізації на яв но го у відповідної
осо би (носія) пра ва на соціаль не за без пе чен ня шля хом вчи нен ня пе -
ред ба че ної за ко ном послідов ності дій, спря мо ва них на фак тич не от ри -
ман ня нею ма теріаль но го за без пе чен ня та соціаль но го обс лу го ву ван ня8.

Уза галь ню ючи пог ля ди дослідників, мож на сфор му лю ва ти влас -
ну по зицію що до про це дур них пра вовідно син. 

По-пер ше, фак тич но всі на у ковці вка зу ють на те, що про це дурні
правовідно си ни вре гуль о вані нор ма ми пра ва соціаль но го за без пе чен -
ня. Справді, у кон тексті пра ва соціаль но го за без пе чен ня — це дійсно
так. Од нак, як що розг ля да ти про це дурні пра вовідно си ни в пенсійно -
му за без пе ченні, то, оче вид но, не обхідно об ме жи ти ос танні са ме
пра во ви ми про це дур ни ми нор ма ми пенсійно го за ко но да в ства.

Звідси мож на зро би ти вис но вок, що пенсійно му за ко но да в ству
при та ман на ав то ном на сис те ма пра во вих норм про це дур но го ха рак -
те ру. Йдеть ся про те, що про це дурні нор ми, які пе ред ба чені
пенсійним за ко но да в ством, не пов’язані з про це дур ни ми нор ма ми
інших видів соціаль но го за без пе чен ня. Це зу мов ле но низ кою обс та-
вин, од на з яких — знач ний об сяг са мо го пенсійно го за ко но да в ства
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виз на чаєть ся за ко но да в ством або до го во ром, ме тою яко го є до сяг -
нен ня по зи тив но го ре зуль та ту при здійсненні пра ва на пенсію.

Важ ли во на го ло си ти на то му, що кож но му ви ду цих пра вовідно -
син при та ман на влас на ме та, суб’єктний склад, об’єкт і навіть зміст.
Різні та кож мо мент ви ник нен ня та мо мент при пи нен ня пра вовідно -
син. Всі на ве дені струк турні еле мен ти виз на чи ти в ме жах однієї на -
у ко вої статі не мож ли во, то му, зу пи ни мось тіль ки на меті, яка влас не
на дає пра во во го за ба рв лен ня цим відно си нам.

Ме тою про це дур но-ор ганізаційні пра вовідно си ни що до пенсій но -
го стра ху ван ня є по ча ток відра ху вань на пенсійне стра ху ван ня, тоб то
здійснен ня відповідних пенсійних внесків — пенсійно го стра ху ван ня. 

Ме тою про це дур но-ор ганізаційних пра вовідно син є підтве рд -
жен ня пра воз дат ності осо би, яка пре тен дує на от ри ман ня пенсії,
тоб то офіційно офор ми ти юри дичні фак ти, підго ту ва ти пенсійну
спра ву. Вар то заз на чи ти, що йдеть ся про вста нов лен ня юри дич них
фактів та їхньої юри дич ної фіксації.

Ме тою про це дур но-ор ганізаційних пра вовідно син що до вип ла -
ти пенсій є 1) пе ре ра ху нок пенсії у бік збіль шен ня; 2) ут ри ман ня
надміру вип ла че них сум пенсії ; 3) пе рехід на іншу пенсію та інші
ви ди відно син, які спря мо вані на зміну розміру або умов вип ла ти
пенсії; 4) дос тав ка пенсії; 7) пе ре ве ден ня пенсії у зв’яз ку зі зміною
місця про жи ван ня (на те ри торії Ук раїни).

Ме тою про це дур но-ор ганізаційних пра вовідно син що до при пи -
нен ня пенсійних вип лат є здійснен ня за ходів що до при пи нен ня на -
ра ху ван ня із од но час ним зу пи нен ням пенсійних вип лат, а та кож
зак рит тя пенсійної спра ви і нап рав лен ня ос тан ньої до архіву.

Ме тою про це дур но-ор ганізаційних пра вовідно си ни що до ос -
кар жен ня дій ПФУ на місцях до ви щес то я щих ор ганів ви ко нав чої
вла ди є вирішен ня конфлікту між заст ра хо ва ною осо бою/пенсіоне -
ром та ПФУ у по за су до во му по ряд ку. Спірні пи тан ня, які ви ник ли
на будь-яко му етапі здійснен ня пра ва на пенсію, завж ди бу ли, але їх
ефек тив не вирішен ня є за по ру кою довіри до ПФУ та по каз ни ком
про фесіоналізму служ бовців.

От же, як вид но із на ве де но го ви ще, про це дур но-ор ганізаційні
пра вовідно си ни у пенсійно му за без пе ченні є невід’ємною час ти ною
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Та ким чи ном, маємо підста ви зро би ти вис но вок про те, що про -
це дурні пра вовідно си ни ма жуть бу ти як воль о ви ми, так і не воль о -
ви ми, але найбільш цінним бу де заз на чи ти, що в сис темі пенсійно го
за без пе чен ня про це дурні пра вовідно си ни мож на кла сифіку ва ти за
кри терієм стадії здійснен ня пра ва на пенсію як це відоб ра же но на
схемі 1.

 

Як ба чи мо, пенсійне за ко но да в ство містить сис те му юри дич них
про це дур, які фак тич но роб лять йо го ав то ном ним у сис темі соціаль -
но-за без пе чу валь но го за ко но да в ства. От же, про це дур но-ор ганіза цій ні
пра вовідно си ни ма ють такі ви ди: 1) що до пенсійно го стра ху ван ня,
2) що до підтве рд жен ня пенсійної пра воз дат ності, 3) що до вип ла ти
пенсії, 4) що до при пи нен ня пенсійних вип лат, 5) що до ос кар жен ня
дій ПФУ на місцях до ви щес то я щих ор ганів ви ко нав чої вла ди.

На на шу дум ку, для поз на чен ня ць о го різно ви ду пра вовідно син
не обхідно пос лу го ву ва ти ся са ме терміном «про це дур но-ор ганіза -
ційні пра вовідно си ни у пенсійно му за без пе ченні». Йдеть ся про два
клю чо вих ас пек ти: по-пер ше, ха рак тер цих відно син оче вид ний — це
про це ду ра, а не ма теріальні відно си ни, по-дру ге, го лов ною оз на кою
цієї про це ду ри є ор ганізація, спря му ван ня, виз на чен ня дій суб’єктів
ма теріаль них пра вовідно син. От же, це про це ду ра, яка ор ганізо вує
на кож но му етапі влас ний комп лекс дій із при та ман ним їм суб’єкт -
ним скла дом.

Про це дур но-ор ганізаційні пра вовідно си ни в пенсійно му за без пе -
ченні — це комп лекс за ходів ор ганізаційно-пра во во го ха рак те ру, що
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prism of certain pension types that fits into the concept of pension legal
relationship, which today dominates in the science of social security law.
Such an approach cannot solve a number of theoretical problems because
it leads to confusion and contradictions. Therefore pension provision id
proposed to be considered through the concept of the complex of relation-
ships in the latter. With this understanding the study of certain types of
pensions is actually leveled and attention is focused on relationships that
enable the person to exercise the right to retire in general. The complex of
these relationships include: pension-insurance (relations of pension insu -
rance), procedural and organizational (relations concerning confirmation
of pension capability) and pension provision relations (pension payment).
In the case of the right violation at these stages, there appear optional pro-
cedural-protective (restoration of the right in the courts) and executive
(post-procedural) relations concerning court decision execution. So it is
possible see the logical sequence, algorithm of actions of a person who has
the right enshrined in the Constitution, from its provision to its implemen-
tation and, if necessary, its protection. This algorithm can be defined as the
retirement process, which is characterized by the above stages.

It is noted that each stage is important and the exclusion of any from re-
tirement process will necessarily lead to impossibility to exercise by an in-
dividual of his constitutional right. Securing the right in the law and
implementation of the right are inter-related but different concepts. The right
without the mechanism of implementation is just a declaration. If the right
cannot be realized, it is fruitless and unable to achieve its goal, because the
essence of the existence of the right as a social category is its implementation
but not its securing in the law. The right can be implemented only through
legal procedure. Speaking of the right to pension in the general sense of the
term means that the procedure is the link that connects the right in law and
the right in life (action) of a separate subject. Socio-economic crisis as well
as the crisis of pension legislation exposed inadequacy of the latter and neces -
sity of not only sporadic improvements, but also some theoretical  rethinking.

It is concluded that procedural norms in pension legislation are au-
tonomous from procedural norms in social legislation in general.

Key words: legal relations in pension provision, procedural and or-
ganizational legal relations, retirement process, pension provision.
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пенсійно го про це су. Ос танній скла даєть ся із низ ки стадій, од нак тіль -
ки про це дер но-ор ганізаційні пра вовідно си ни, окрім то го, що самі
зай ма ють ок ре му стадію, у де я ких ви пад ках мо жуть по ши рю ва ти -
ся і на інші стадії (пенсійно-стра хо ву та пенсійно-за без пе чу валь ну).

Роз ви ток пенсійно го за ко но да в ства доз во ляє та кож зро би ти вис -
новок про ав то ном ний блок про це дур них норм, який не пе реплітаєть -
ся із про це дур ни ми нор ма ми соціаль но го за ко но да в ства за га лом, що
є зай вим підтве рд жен ням то го, що фор му ван ня ок ре мої га лузі пра -
ва — пенсійне пра во пе ре бу ває на за вер шаль но му етапі.

1. Зай кин А.Д. Пра во от но ше ния по пен си он но му обес пе че нию /
А. Д. Зай кин. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1974. — C. 45–46. 2. Анд -
ре ев В.С. Со ци аль ное обес пе че ние в СССР: пра во вые воп ро сы /
В.С. Анд ре ев // На уч ные тру ды : в 2 т. — Т. 2. — М. : Изд. центр ун-та
име ни О.Е. Ку та фи на (МГЮА), 2013. — C. 314. 3. Суб бо тен ко В.К.
Про це дур ные пра во от но ше ния в со ци аль ном обес пе че нии. — С. 24.
4. Си ро та І.М. Пра во пенсійно го за без пе чен ня Ук раїни : курс лекцій /
Си ро та І.М. — К. : Юрінком Інтер, 1998. — С. 63. 5. Си ро та І.М.
Про це дур ний по ря док і умо ви ре алізації пра ва на пенсійне за без пе -
чен ня в солідарній сис темі / Си ро та І.М. // Пра вові та інст ти туційні
ме ханізми за без пе чен ня ста ло го роз вит ку Ук раїни : ма теріали Між -
на  род. на ук.-практ. кон фе ренц. : у 2 т. — Т.1 / відп. ред. М.В. Афа -
нась е ва. — Оде са, 2015. — С. 546–549. 6. Бо лотіна Н.Б. Пра во
со ціаль но го за хис ту Ук раїни : навч. посіб. / Бо лотіна Н.Б. — К. : Знан -
ня, 2008. — С. 159–160. 7. Син чук С.М. Пра вовідно си ни соці аль  но -
го за без пе чен ня: суб’єкти, зміст, об’єкти : мо ногр. / Син чук. С.М. —
Львів : ЛНУ імені Іва на Фран ка, 2015. — С. 58. 8. Чер нявсь ка Г.П.
Про це дурні пра вовідно си ни соціаль но го за без пе чен ня : дис. ... канд.
юрид. на ук : 12.00.05 — тру до ве пра во; пра во соціаль но го за без пе -
чен ня / Чер нявсь ка Г.П. — Львів, 2014. — С. 29–30, 57.

Shumylo Mykhaylo. Concepts and types of procedural and orga -

nizational legal relations as the retirement process stage

Procedural and organizational legal relations as the retirement
process stage are studied. Today pensions provision is seen through the
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об ра тить вни ма ние на ее двой ствен ный ха рак тер. С од ной сто ро ны,
тру до вые до го во ры, зак лю чен ные на оп ре де лен ный срок, поз во ля -
ют ра бо то да те лю быст ро ре а ги ро вать на из ме не ния конъ ю нк ту -
ры рын ка пу тем опе ра тив но го из ме не ния ко ли че ст ва на ем ных
ра бот ни ков. С дру гой сто ро ны, тру до у ст рой ство по сроч но му тру -
до во му до го во ру и ра бо та не пол ное ра бо чее вре мя (не пол ную не де лю
или не пол ный день), яв ля ю щи е ся ед ва ли не са мы ми расп ро ст ра нен -
ны ми фор ма ми нес тан да рт ной за ня тос ти в стра нах ЕС, мо гут
в даль ней шем при вес ти к по вы ше нию скры той без ра бо ти цы.

Клю че вые сло ва: тру до вое пра во, тру до вые пра во от но ше ния,
тру до вой до го вор, за ня тость, сроч ный тру до вой до го вор, Ев ро -
пейс кий Со юз.

Spitsyna Hanna. Some negative trends of legal regulation of labor

in the European Union

Analyzing the labor legislation of the EU countries should be empha-
sized that despite its progressive orientation and socio-economic severity,
it is also not without some negative factors that must be taken into account
in reforming Ukraine labour system and adapting it to international stan-
dards mentioned this association. Referring to the trends of legal regulation
of labor in the EU countries, it should be highlighted that the selected by
these states policy of increasing employment through the dissemination of
use the fixed-term employment contracts (so-called temporary employment
relationships), in practice, did not live up to expectations. 

Аналізу ю чи за ко но да в ство про пра цю країн Євро пейсь ко го Со -
ю зу (далі — ЄС) слід підкрес ли ти, що нез ва жа ю чи на йо го прог ре -
сив ну спря мо ваність та соціаль но-еко номічну ви ра женість, во но
та кож не поз бав ле не пев них не га тив них фак торів, які обов’яз ко во
по винні бу ти вра хо вані при ре фор му ванні тру доп ра во вої сис те ми
Ук раїни та її адап тації до стан дартів заз на че но го міжна род но го
об’єднан ня. В.І. Щер би на до реч но на го ло шує: «перш за все важ ли -
во ро зуміти, що не існує іде аль них пра во вих сис тем. Їх ефек тивність
виз на чаєть ся своєчасністю та відповідністю ста ну дер жа ви і пра ва
тієї чи іншої країни пев но му ета пу суспіль но го роз вит ку. В Ук раїні
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Г. О. СПІЦИ НА 

ОК РЕМІ НЕ ГА ТИВНІ ТЕН ДЕНЦІЇ 

ПРА ВО ВО ГО РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ ПРАЦІ

У КРАЇНАХ ЄВРО ПЕЙСЬ КО ГО СО Ю ЗУ

Звер та ю чись до тен денцій пра во во го ре гу лю ван ня праці в краї -
нах ЄС слід підкрес ли ти, що об ра на політи ка підви щен ня зай ня -
тості шля хом по ши рен ня зас то су ван ня стро ко вих тру до вих
до го ворів (так зва них тим ча со вих тру до вих пра вовідно син), на
прак тиці, не вип рав да ла пок ла де них на неї сподівань. Ка жу чи про
тим ча со ву зай нятість слід відзна чи ти її подвійний ха рак тер. З од -
но го бо ку, тру дові до го во ри, ук ла дені на виз на че ний термін, доз во -
ля ють ро бо то дав цю швид ко ре а гу ва ти на зміни кон’юнк ту ри рин ку
шля хом опе ра тив но го ко ри гу ван ня кіль кості най ма них працівників.
З іншо го бо ку, пра цев лаш ту ван ня за стро ко вим тру до вим до го во -
ром та ро бо та не пов ний ро бо чий час (не пов ний тиж день або не -
пов ний день), які є чи не най по ши реніши ми фор ма ми нес тан да рт ної
зай ня тості в країнах ЄС, мо жуть в по даль шо му приз вес ти до зрос -
тан ня при хо ва но го без робіття.

Клю чові сло ва: тру до ве пра во, тру дові пра вовідно си ни, тру -
до вий до говір, зай нятість, стро ко вий тру до вий до говір, Євро пейсь -
кий Со юз.

Спи цы на А. А. От дель ные не га тив ные тен ден ции пра во во -

го ре гу ли ро ва ния тру да в стра нах Ев ро пейс ко го Со ю за

Об ра ща ясь к тен ден ци ям пра во во го ре гу ли ро ва ния тру да в стра -
нах ЕС, сле ду ет под че рк нуть, что выб ран ная дан ны ми го су да р ст -
ва ми по ли ти ка по вы ше ния за ня тос ти пу тем расп ро ст ра не ния
при ме не ния сроч ных тру до вых до го во ров (так на зы ва е мых вре мен -
ных тру до вых пра во от но ше ний), на прак ти ке, не оп рав да ла воз ло -
жен ных на нее на дежд. Го во ря о вре мен ной за ня тос ти, сле ду ет
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вра жа ю чи ми, оскіль ки ду же час то при хо ва ним без робіттям фак тич но
є ви му ше не тим ча со ве пра цев лаш ту ван ня та не пов на зай нятість. Ріст
чис ла ви падків ви му ше но го тим ча со во го пра цев лаш ту ван ня, мож ли -
во, відоб ра жує нев пев неність підприємств віднос но своїх перс пек тив
зрос тан ня. В ць о му ви пад ку ро бо то давці, нев пев нені в май бутніх
стабіль них про да жах та ви роб ництві, не праг нуть ук ла да ти три валі
тру дові конт рак ти з працівни ка ми. Зрос тан ня ж ви падків не пов ної зай -
ня тості мо же обу мов лю ва ти ся уго да ми між працівни ком та ро бо то дав -
цем про пе рег ляд ро бо чо го графіку, що доз во ляє уник ну ти звіль нен ня.
Се ред тих, хто ви му ше ний за до воль ня ти ся тим ча со вим або не пов ним
пра цев лаш ту ван ням, неп ро порційно ба га то жінок та мо лоді4.

Ф.А. Це сарсь кий звер тає ува гу на те, що сь о годні в західних
країнах спос теріга ють ся істотні зміни в співвідно шенні різних видів
тру до вих до го ворів. Го ловні з них по ля га ють у то му, що тра диційний
(зви чай ний або ти по вий) тру до вий до говір, тоб то до говір на не виз на-
че ний строк і на пов ний ро бо чий час, ук ла дає усе мен ше чис ло
працівників, а все біль ша їх кількість має стро кові тру дові до го во ри.
Ти по вий тру до вий до говір на ряді підприємств зберігаєть ся ли ше
для не ве ли кої час ти ни привілейо ва них працівників (яд ра пер со на -
лу). Знач на час ти на працівників — це осо би, що ма ють ати пові тру -
дові до го во ри, тим ча сові та «по зи кові» працівни ки, не повністю
зай няті, на дом ни ки, мігран ти, яких най ма ють при поліпшенні еко -
номічної си ту ації і звіль ня ють при її погіршенні5.

За га лом, зрос тан ня ви падків тим ча со во го пра цев лаш ту ван ня за
стро ко ви ми тру до ви ми до го во ра ми та зас то су ван ня не пов но го ро -
бо чо го дня (тиж ня) пов’яза но із збіль шен ням зас то су ван ня не ти по -
вих (та ких, що не ук ла да ють ся в кла сич ну схе му) тру до вих відно син
та, част ко во, є наслідком по ши рен ня в країнах ЄС політи ки гнуч -
кості у відповідь на не обхідність вре гу лю ван ня тру до вих відно син,
які заз на ють ди намічних змін, що вик ли кані технічним прог ре сом,
політич ни ми тен денціями, соціаль ни ми зміна ми то що.

На дум ку О.С. При лип ко, тру до вий до говір з йо го тра диційни ми
незмінни ми ат ри бу та ми був та за ли шаєть ся ос нов ним юри дич ним
фак том ви ник нен ня тру до вих відно син й спо со бом вста нов лен ня
умов праці на термін йо го дії. Але тра диційний тру до вий до говір
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ос танні два де ся тиліття відбу ваєть ся іде алізація пра ва західно го ти -
пу, нез ва жа ю чи навіть на оче видні суттєві відмінності в історії фор -
му ван ня цих пра во вих сис тем. Спра вд жуєть ся са мий гірший варіант
мо дернізації країни, дер жа ви і пра ва: «сліпе копіюван ня чу жих мо де -
 лей ре гу лю ван ня суспіль них відно син». Західні пра вові мо делі та кож
не завж ди дос ко налі, а то му без пе реч но пот ре бу ють скру пуль оз но го
вив чен ня і гли бо ко го аналізу»1. На дум ку В.В. Жер на ко ва, вход жен -
ня Ук раїни до Ра ди Євро пи, приєднан ня до ба гать ох міжна род них
актів з прав лю ди ни доз во ляє го во ри ти про на ше суспільство як
цивілізо ва ний осе ре док людсь кої спіль но ти. Ра зом з тим це пок ла -
дає на дер жа ву обов’яз ки по при ве ден ню національ но го за ко но да в -
ства у відповідність з міжна род ни ми стан дар та ми з прав лю ди ни.
І тут бу де потрібне не «ме ханічне» пе ре не сен ня міжна род них норм
до національ но го за ко но да в ства, а ви ва же на, копітка ро бо та по ство -
рен ню влас но го за ко но да в ства на ос нові міжна род них стан дартів2.

Звер та ю чись до тен денцій пра во во го ре гу лю ван ня праці в краї -
нах ЄС слід підкрес ли ти, що об ра на в заз на че но му міжна род но му
об’єднанні політи ка підви щен ня зай ня тості шля хом по ши рен ня зас -
то су ван ня стро ко вих тру до вих до го ворів (так зва них тим ча со вих
тру до вих пра вовідно син), на прак тиці, нав па ки, приз ве ла до не га -
тив них наслідків у виг ляді то таль но го зрос тан ня без робіття. Так,
у 2013 році тіль ки чо ти ри євро пейсь ких дер жа ви мог ли за я ви ти про
рівень без робіття ниж че 6%. Це Німеч чи на та її сусіди: Нідер лан -
ди, Австрія, Люк сем бург. Інші країни ЄС ма ють більш ви со кий
рівень без робіття: Данія — 7,4%, Ве ли коб ри танія — 7,7%, Франція
та Поль ща — 10,6%. В країнах, що зна хо дять ся на пе ри ферії Євро -
пи, си ту ація виг ля дає більш по га но: Італія — 11,7%, Лит ва — 13,3%,
Ірландія — 14,7%, Пор ту галія — 17,6%, Іспанія — 26,2%, Греція —
27%3. При ць о му, зго дом, си ту ація тіль ки погіршуєть ся, чо му сприяє
як еко номічна кри за, що спос терігаєть ся в де я ких країнах ЄС (нап -
рик лад, Греція), так і за галь на не дос тат ня уре гуль о ваність тру до вих
та соціаль них пи тань. 

Згідно до повіді МОП «Світ праці в 2013 році» в 2011 році май же
30 % мо ло дих лю дей в Європі зна хо ди ли ся на межі злиднів та со -
ціальної ізо ляції. Це ста тис тичні дані, ад же фак тичні циф ри є ще більш
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жавах-чле нах, прий ня тих до ЄС у 1981, 1986, 2004 та 2007 ро ках. Хоч
в дов го ст ро ковій перс пек тиві зав дя ки віль но му ру ху мож на бу ло
очіку ва ти підви щен ня рівня зарп лат в ЄС в ціло му, уник ну ти первісно -
го шо ку від відкрит тя ринків праці з ве ли кою за робітною пла тою не
вда ва ло ся, що здійсню ва ло не га тив ний вплив на еко номіку країн, які
прий ма ли тру до вих мігрантів, в ко рот ко ст ро ковій перс пек тив9.

Ос новні нап рям ки по до лан ня кри зи, які, зок ре ма, пе ред ба ча ють
мо дифікацію соціаль них норм ЄС, та норм національ но го за ко но -
да вст ва, бу ло ви роб ле но в ході чис лен них кон фе ренцій та кон суль -
тацій між ліде ра ми країн-членів ЄС. Виз на чив ши при чи ною кри зи
струк турні проб ле ми та пос лаб лен ня су куп но го по пи ту, сто ро ни
виріши ли зо се ре ди ти ся на прог ра мах сти му лю ван ня зай ня тості,
орієнтації на підви щен ня до ходів у бюд же ти шля хом бо роть би
з ухи лен ням від спла ти по датків, ефек тивній ко ор ди нації соціаль -
них вип лат, зна ход жен ня но вих дже рел до ходів. Терміно ви ми за хо -
да ми виз на че но: вста нов лен ня ба  зо вих га рантій зай ня тості, в пер шу
чер гу для мо лоді (освіта, до по мо га у по шу ку ро бо ти); по даль ше зас -
тосу ван ня па сив ної й ак тив ної політи ки на рин ку праці; підви щен ня
ко ор ди нації дії дер жав них служб зай ня тості країн ЄС, що доз во лить
по до ла ти дис ба ланс на рин ку праці, а та кож не дос татність ро бо чої
си ли в країнах з низь ким рівнем без ро біття10.

З ме тою про тидії фак то ру ка та ст рофічної тру до вої міграції
країнам-чле нам бу ло доз во ле но тим ча со во об ме жу ва ти рух ро бо чої си -
ли з но вих країн про тя гом 5–7 років. Ці пе рехідні ме ханізми пок ли кані
зрівня ти та мінімізу ва ти ри зи ки для ринків праці в про цесі роз ши рен -
ня. Так, вступ до ЄС вось ми но вих країн в травні 2004 ро ку, а та кож
двох країн в січні 2007 ро ку та однієї дер жа ви в 2013 році те ри торіаль -
но роз ши ри ло «чо ти ри сво бо ди»: віль но го ру ху капіта лу, то варів,
послуг та лю дей. Тим не менш, у зв’яз ку з по бо ю ван ням ма со во го
прип ли ву тру до вих мігрантів, й як ре зуль тат, не га тив них наслідків для
місце во го рин ку праці більшість країн ЄС прий ня ли рішен ня при пи -
ни ти пов ний дос туп на свої рин ки праці для гро ма дян з но вих країн-
членів, вста но вив ши пе рехідний період до се ми років, який, в свою
чер  гу, скла даєть ся з трь ох періодів. Про тя гом пер ших двох років
з можли вістю про дов жен ня стро ку ще на три ро ки, дер жа ви мог ли
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до пов нюєть ся но ви ми фор ма ми пра це ви ко рис тан ня. Най по ши -
ренішим є відхи лен ня від дог ми в час тині: вста нов лен ня ро бо чо го
місця (дис танційна ро бо та, те ле ро бо та, фріланс); по я ва третьої сто -
ро ни тру до во го до го во ру у відно си нах зай ма ної праці (аутс тафінг,
лізинг пер со на лу) та виз на чен ня за галь ної три ва лості ро бо чо го ча -
су (ро бо та не пов ний ро бо чий день або тиж день)6.

О.М. Курінний заз на чає, що: «з ура ху ван ням ви со ко го відсот ка
пра цез дат но го на се лен ня, зай ня то го у сфері най ма ної праці, гнучкість
у сфері праці слід виз на ти од ним з національ них інте ресів. Хо че мо
ми то го чи ні, але цією проб ле мою (точніше — проб ле ма ми) до ве -
деть ся зай ма ти ся — як на за ко но дав чо му, так і на пра во зас то сов чо -
му рівні, і вже, зви чай но, — на на у ко во му. Спос теріга ю чи «відхід»
ба гать ох відно син зі сфе ри тру до во го пра ва — ле галь ний і не ле галь -
ний, ро зумієш, що відсутність гнуч кості у сфері праці є однією
з най важ ливіших при чин ць о го яви ща. Зву жен ня сфе ри тру до во го
пра ва ви ма гає ре а гу ван ня з бо ку за ко но дав ця, з бо ку ро бо то давців.
В іншо му ви пад ку ми от ри маємо роз ши рен ня сфе ри «сіро го», не ле -
галь но го тру до во го пра ва»7. Ши ро ке зас то су ван ня ро бо то дав ця ми
стро ко вих тру до вих до го ворів пос лаб лює по зиції працівників на
рин ку праці, їх за хи щеність від не обґрун то ва них звіль нень, зни жує
стабільність зай ня тості та ро бо чих місць, підви щує ди фе ренціацію
за робітків, змен шує їх рівень. Зок ре ма, ук ла ден ня з працівни ка ми
стро ко вих тру до вих до го ворів за ініціати вою ро бо то дав ця, як засіб
ухи лен ня від на дан ня га рантій, що пе ред ба ча ють ся для постійних
працівників, вик ли кає спра вед ли ву кри ти ку з бо ку профспілок8.

Слід заз на чи ти, що зрос тан ня без робіття в країнах ЄС має гло -
баль ний ха рак тер, що, без пе реч но, пот ре бує комп ле кс но го вирішен -
ня, оскіль ки її по даль ше за го ст рен ня мо же ви я ви ти ся підґрун тям
для ви ник нен ня соціаль них хви лю вань в ме жах усь о го об’єднан ня.
Ціка во, що сприяє за го ст рен ню на ве деній си ту ації і про го ло ше ний
у статті 48 До го во ру про ЄС прин цип сво бо ди пе реміщен ня, який
вис ту пає однією з ос но во по лож них сво бод, за дек ла ро ва них в ЄС.
Як на го ло шує О.В. Білозір, ос нов ною проб ле мою, яка ви ни ка ла та
вини кає на всіх ета пах роз ши рен ня ЄС та впли ває на тру до ву міграцію,
ви я ви ла ся знач на різни ця в за робітній платі в ста рих та но вих дер -

Держава і право • Випуск 69298



національ ною асоціацією про фесійної освіти для до рос лих. Ро бо то да -
вець зо бов’яза ний зап ро по ну ва ти кож но му працівни ку, який підпа дає
під ма со ве звіль нен ня, до говір про га рантії за без пе чен ня ро бо тою12.

Ще од ним перс пек тив ним ви дом тру до вих до го ворів у Франції
є так зва ний «унікаль ний конт ракт», що є своєрідним комп ромісом
між стро ко ви ми та безстро ко ви ми тру до ви ми до го во ра ми. Відповідно
до кон цепції зас то су ван ня та ких до го ворів, юри дичні ви мо ги до ро -
бо то дав ця в час тині звіль нен ня працівни ка є знач но спро ще ни ми
(нап рик лад, біль ше не потрібно обґрун то ву ва ти підста ву звіль нен ня
еко номічни ми мо ти ва ми). В свою чер гу, та ке ос лаб лен ня ви мог за ко -
но да в ства ком пен суєть ся фінан со ви ми інстру мен та ми, а са ме на дан -
ням до по мо ги працівни кові, яка є за леж ною від рівня йо го за робітної
пла ти, що вип ла чу ва лась про тя гом дії тру до во го до го во ру. 

Як заз на чає Пас каль Локік, в ць о му ви пад ку не потрібно ма ти
постійно го працівни ка, яко му ви по винні вип ла чу ва ти за робітну пла -
ту влітку, ко ли у вас не має будь-якої пот ре би в йо го праці. Ви най маєте
працівни ка вик люч но для конк рет но го зав дан ня, а потім він по вер нув -
ся до ста ну без робіття, після чо го ви зно ву ж та ки, прий маєте йо го на
ро бо ту для ви ко нан ня вже іншої за дачі. Ця мо дель є, ймовірно, однією
з найбільш об го во рю ва них у Франції в да ний час. Ад же, ува га тру до -
во го пра ва пе ре хо дить від до го во ру до лю ди ни. За кон по ви нен за хи -
ща ти лю ди ну, не за леж но від то го ви ник ли тру дові пра вовідно си ни чи
ні. Згідно на ве де ної мо делі до го во ру за кон фак тич но бу де піклу ва ти -
ся про пе рехід від до го во ру, який щой но закінчив ся, до май бутнь о го
тру до во го до го во ру. По даль ше про су ван ня цієї ідеї у Франції спри я -
ти ме то му, що тру до ве пра во та пра во соціаль но го за без пе чен ня з ча -
сом ста нуть ближ че, та мож ли во в по даль шо му сфор му ють ся
у май  бутнє тру до ве пра во. Заз на че не тру до ве пра во не бу де спря мо ва -
не на за хист працівників, а на ре гу лю ван ня рин ку праці (за на яв ності
ве ли ко го ри зи ку інстру мен талізації в юри дичні нор ми)»13.

Слід заз на чи ти, що фун да мент зас то су ван ня та ко го ви ду до го -
ворів у Франції був зак ла де ний ще у 2008 році За ко ном про мо -
дернізацію рин ку праці (Act No. 2008-596 of June 25, 2008)14, яким
за по чат ко ва но на екс пе ри мен тальній ос нові зас то су ван ня стро ко -
вих тру до вих до го ворів, спря мо ва них на ре алізацію конк рет но го
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зас то су ва ти національ не за ко но да в ство, уск лад нив ши, та ким чи ном,
дос туп до національ них ринків праці. По ло жен ня про об ме жен ня
за сто су ван ня норм про сво бо ду ру ху осіб, закріплені в до го ворі про
при єднан ня країн Цент раль ної та Східної Євро пи, свідчать про
стур бо  ваність країн-членів пос ту по вою втра тою час ти ни своїх су -
ве рен них пов но ва жень в пи тан нях імміграційно го конт ро лю та
ринків праці. Вве ден ня пе рехідних періодів не спри я ло збли жен ню
ЄС з йо го гро ма дя на ми, а, скоріш, є відоб ра жен ням про це су упо -
віль нен ня інтег рації в ЄС11.

Мо дифікація національ но го тру до во го пра ва в країнах ЄС по ля гає
в то му, що ско ро чуєть ся об сяг до говірно го ре гу лю ван ня й дер жа ва все
більш ак тив но втру чаєть ся у сфе ру ре гу лю ван ня про цесів на рин ку
праці, що має більш по зи тив не зна чен ня й ви ра жаєть ся в удос ко на ленні
сис те ми га рантій тру до вих прав працівників. Нап рик лад, у Франції
зміни в сфері до говірно го ре гу лю ван ня праці пов’язані з вве ден ням
особ ли во го ви ду до го во ру — до го во ру про га рантії за без пе чен ня ро -
бо тою (le Contrat de Securisation Professionnelle (CSP)). Підпи сав ши цей
до говір, осо би, що підля га ють ско ро чен ню за еко номічни ми при чи на -
ми, по год жу ють ся ак тив но шу ка ти ро бо ту, прий ма ти участь в прог ра -
мах про фесійної підго тов ки, в зв’яз ку з чим на бу ва ють пра ва, що
ко рес пон ду ють вка за ним обов’яз кам та є до дат ко ви ми у порівнянні
з пра ва ми без робітних, яких бу ло звіль не но внаслідок ма со во го вивіль -
нен ня, але які не ук ла да ли подібних до го ворів. На явність цієї пра во вої
но вації до во дить, що: по-пер ше, по си люєть ся дер жав не ре гу лю ван ня
на рин ку праці, оскіль ки відбу ваєть ся по си лен ня дер жав но го впли ву
на про це си, пов’язані з ко лек тив ни ми звіль нен ня ми; по-дру ге, роз ши -
рюєть ся пра во вий ста тус осіб, що підля га ють ско ро чен ню шля хом
вклю чен ня в нь о го до дат ко вих тру до вих прав та га рантій; по-третє, на
ро бо то дав ця та служ бу зай ня тості пок ла да ють ся нові обов’яз ки, ре -
алізація яких має на меті спри ян ня найбільш ефек тивній реінтег рації
без робітно го до тру до вої діяль ності. До говір про га рантії за без пе чен -
ня ро бо тою ук ла даєть ся у Франції з 1 ве рес ня 2011 ро ку в ком паніях,
де пра цю ють менш ніж 1000 працівників або у ви пад ку ліквідації юри -
дич ної осо би та кон ку рс но го уп равління. До говір ук ла даєть ся між
працівни ком та Фран цузь ким цент ром зай ня тості або Фран цузь кою
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Національ ний план дії із зай ня тості мо лоді, який пе ред ба чає ство рен -
ня 62 ти сяч ро бо чих місць із за лу чен ням коштів Євро пейсь ко го со -
ціаль но го фон ду та Євро пейсь ко го фон ду регіональ но го роз вит ку.
Прог ра ма за без пе чен ня ро бо чим місцем пе ред ба чає нав чан ня,
п’ятимісяч не ста жу ван ня та обов’язок підприємця прий ня ти на ро -
бо ту на 1 рік після ста жу ван ня. Най менш пост раж далі від кри зи
країни ЄС — Німеч чи на та Нідер лан ди — про по ну ють іншим дер -
жа вам ско рис та ти ся їх досвідом вирішен ня проб лем мо лодіжно го без -
робіття. Так, в Нідер лан дах майстри на за во дах от ри му ють доп ла ту
за підго тов ку собі зміни. В Німеч чині є ши ро кий пе релік прог рам зай -
ня тості та курсів, що суб си ду ють ся дер жа вою та приз на чені для по -
кра щен ня шкіль ної та про фесійної кваліфікації15.

Оче вид но, що ЄС є жи вою та ди намічною сис те мою, інсти -
туціям якої при та манні ви сокі адап таційні влас ти вості, зав дя ки чо -
му своєчас но ви яв ля ють ся на гальні проб ле ми, зок ре ма, пов’язані
з тен денціями роз вит ку рин ку праці та тру до вих, соціаль них пи тань.
За ре зуль та та ми сис тем но го аналізу ви роб ля ють ся й зап ро вад жу ють -
ся за хо ди для по до лан ня вка за них проб лем. Прий нят тя са мостійних
рішень на національ но му рівні та кож пок ли ка но вирішу ва ти гострі
пи тан ня, й іноді це відбу ваєть ся швид ше, доз во ля ю чи, в де якій мірі,
ніве лю ва ти по хиб ки за галь ноєвро пейсь ко го ре гу лю ван ня. Наскіль -
ки дієвим ви я вить ся та кий підхід — по ка же час.

На цей час у країнах ЄС спос терігаєть ся стійка тен денція зрос -
тан ня темпів без робіття, що, без пе реч но, пот ре бує комп ле кс но го
вирішен ня, оскіль ки йо го по даль ше за го ст рен ня мо же ви я ви ти ся
підґрун тям для ви ник нен ня соціаль них хви лю вань в ме жах усь о го
об’єднан ня. При ць о му, об ра на країна ми-чле на ми ЄС політи ка під -
ви щен ня зай ня тості шля хом по ши рен ня зас то су ван ня стро ко вих
тру до вих до го ворів (так зва них тим ча со вих тру до вих пра вовідно -
син) на прак тиці не вип рав да ла пок ла де них на неї сподівань. Так, ка -
жу чи про тим ча со ву зай нятість слід відзна чи ти її подвійний ха рак тер.
З од но го бо ку, тру дові до го во ри, ук ла дені на виз на че ний термін, доз -
во ля ють ро бо то дав цю швид ко ре а гу ва ти на зміни кон’юнк ту ри рин -
ку шля хом опе ра тив но го ко ри гу ван ня кіль кості най ма них праців ни-
ків. У разі при пи нен ня тру до во го до го во ру за стро ком дії вит ра ти
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тру до во го зав дан ня (так звані, про ектні тру дові до го во ри). Сфе ра
ук ла ден ня заз на че них до го ворів є об ме же ною і по ши рюєть ся вик -
люч но на інже нерів та ме нед жерів. Три валість та ких до го ворів ко -
ли ваєть ся від вісімнад ця ти місяців до трь ох років.

У Ве ли коб ри танії в 2009 році бу ло ство ре но Фонд май бутньої ро -
бо ти (future jobs fund), за до по мо гою яко го в 2009–2010 ро ках бу ло
ство ре но 105 ти сяч ро бо чих місць. Од нак цей фонд бу ло ліквідо ва но
в бе резні 2011 ро ку, а замість нь о го бу ло ство ре но уч бові цент ри для
підго тов ки до тру до вої діяль ності та роз ши ре но гро мадські ро бо ти.
Вка за на політи ка вик ли ка ла шквал кри ти ки, оскіль ки, по суті, но вації
по ля га ють в пе реміні періодів без кош тов них робіт та от ри ман ня
соціаль них вип лат, при ць о му бри та нець пра цю ва ти ме не на перс пек -
ти ву от ри ман ня ро бо чо го місця, а ли ше на перс пек ти ву от ри ман ня
со ціаль ної вип ла ти зад ля за без пе чен ня фізич но го існу ван ня. В 2013 ро -
ці у Франції бу ло прий ня то «Конт ракт по коління», який пе ред ба чає
4000 євро щорічної, про тя гом 3 років, до по мо ги підприємствам, які
най ма ють мо ло дих працівників й зберіга ють ро бочі місця для пра -
цівників по хи ло го віку. Про зап ро вад жен ня До го во ру про га рантії за -
без пе чен ня ро бо тою, вже зга ду ва ло ся раніше. У Пор ту галії в 2012 ро ці
бу ло пе рег ля ну то Тру до вий ко декс, од нак ці за хо ди ли ше погірши ли
си ту ацію з мо лодіжним без робіттям. Прем’єр-міністр Пор ту галії став
найвідвертішим чи нов ни ком ви со ко го ран гу в ЄС, по ре ко мен ду вав -
ши пор ту гальській мо лоді їха ти на за робітки до Бра зилії та Ан го ли.
Тим не менш, прий ня та в 2012 році Прог ра ма по бо ротьбі з мо -
лодіжним без робіттям пе ред ба чає ряд сти мулів для бізне су, який най -
має мо ло дих без робітних, підтрим ку мо ло дих підприємців ма ло го та
середнь о го бізне су, які ство рю ють ро бочі місця для мо лоді, зни жен ня
ри зи ку із най му мо ло дих працівників че рез по вер нен ня соціаль но го
по дат ку. В Іспанії в 2013 році уряд по го див Стра тегію мо лодіжно го
підприємницт ва та зай ня тості 2013–2016, яка пе ред ба чає нап рав лен -
ня коштів, май же по ло ви ну з яких бу де на да но Євро пейсь ким соціаль -
ним фон дом, на сти му лю ван ня ук ла ден ня конт рактів з мо лод дю,
сти му лю ван ня підприємниць кої діяль ності, на освіту та пок ра щен ня
по се ред ни цт ва. Бу де ство ре но Єди ний пор тал зай ня тості, який вклю -
ча ти ме в се бе всі існу ючі ва кансії. У Греції з по чат ку 2013 ро ку діє
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ро бо то дав ця є незрівнян но ниж чи ми, ніж у ви пад ку звіль нен ня
постійно го працівни ка. Сь о годні, в умо вах по до лан ня світо вої кри -
зи, подібна мобільність є ва го мим ар гу мен том на ко ристь підви щен ня
кон ку рен тоз дат ності та своєрідним за со бом ско ро чен ня за галь но го
рівня без робіття. З іншо го бо ку, пра цев лаш ту ван ня за стро ко вим
тру до вим до го во ром та ро бо та не пов ний ро бо чий час (не пов ний
тиж день або не пов ний день), які є чи не най по ши реніши ми фор ма -
ми нес тан да рт ної зай ня тості в країнах ЄС, мо жуть у по даль шо му
приз вес ти до зрос тан ня при хо ва но го без робіття.
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ФІНАНСОВЕ ПРАВО

УДК 342.9

А. А. КО ВА ЛЕН КО 

ОК РЕМІ АС ПЕК ТИ РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ 

БАНКІВСЬ КОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ В УК РАЇНІ ТА ЄС

Досліджуєть ся банківсь ка діяльність. Розг ля да ють ся особ ли -
вості фінан со во-пра во во го ре гу лю ван ня відно син у банківській
сфері. Особ ли ва ува га приділяєть ся фінан со во-пра во вим відно си -
нам за участі банків й інших фінан со во-кре дит них ус та нов. 

Клю чові сло ва: банківсь ка діяльність, банківсь ке пра во, фінан -
со ве пра во, пред мет фінан со во-пра во во го ре гу лю ван ня.

Ко ва лен ко Ар тем. От дель ные ас пек ты ре гу ли ро ва ния бан -

ко вс кой де я тель нос ти в Ук ра и не и ЕС

Ис сле ду ет ся бан ко вс кая де я тель ность. Рас смат ри ва ют ся осо -
бен нос ти фи нан со во-пра во во го ре гу ли ро ва ния от но ше ний в бан ко вс-
кой сфе ре. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся фи нан со во-пра во вым от но ше-
ни ям с учас ти ем бан ков и дру гих фи нан со во-кре дит ных уч реж де ний.

Клю че вые сло ва: бан ко вс кая де я тель ность, бан ко вс кое пра во,
фи нан со вое пра во, пред мет фи нан со во-пра во во го ре гу ли ро ва ния.

Spitsyna Hanna. Some negative trends of legal regulation of

labor in the European Union

Analyzing the labor legislation of the EU countries should be empha-
sized that despite its progressive orientation and socio-economic severity,
it is also not without some negative factors that must be taken into account
in reforming Ukraine labour system and adapting it to international stan-
dards mentioned this association. Referring to the trends of legal regulation
of labor in the EU countries, it should be highlighted that the selected by
these states policy of increasing employment through the dissemination of
use the fixed-term employment contracts (so-called temporary employment
relationships), in practice, did not live up to expectations. 

Generally, the increase the cases of temporary employment and the
use of part-time work due to increasing of use atypical (those that do not
fit into the classical scheme) employment and partly is consequence of
the spread in the EU policy flexibility on response to the need to address
labor relations that are subject to dynamic changes caused by technical
progress, political trends, social change etc. Thus, speaking of temporary
employment should pay attention to its dual nature. 

On the one hand, employment contracts signed for a fixed term, allow
the employer to respond quickly to market changes by rapidly changing
the number of employees. In the event of termination of employment con-
tract by the employer, costs are much lower than in the case of dismissal
of the permanent employee. Today, in terms of overcoming the global cri-
sis, this mobility is a strong argument in favor of increasing competitive-
ness and peculiar means of reducing the overall level of unemployment.

On the other hand, employment on fixed-term contracts and part-
time work (part-week or part-time) are perhaps the most common forms
of non-standard employment in the EU countries could in the future lead
to an increase in hidden unemployment.

Key words: labor law, employment relations, employment contract,
employment, fixed-term employment contract, European Union. 
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Особ ли во вар то відміти ти ро бо ти та ких вче них, як М.М. Агар ков,
Ю.В. Ва щен ко, Л.К. Во ро но ва, Д.О. Гет ман цев, Н.Ю. Єрпиль о ва,
І.Б. За ве ру ха, А.Т. Ко валь чук, О.О. Кос тю чен ко, Т.А. Лат ковсь ка,
О.М. Олійник, О.П. Ор люк, М.В. Ста ринсь кий, Г.А. То су нян та інші.

Не обхідність пра во во го і дер жав но го ре гу лю ван ня банківсь кої
діяль ності як і всь о го фінан со во го рин ку (рин ку фінан со вих пос луг)
обу мов ле на, зок ре ма, та ки ми при чи на ми: на фінан со во му рин ку ре -
алізу ють ся національні інте ре си дер жа ви (комп лекс еко номічних
пріори тетів роз вит ку країни); на фінан со во му рин ку пе репліта ють -
ся інте ре си різних учас ників, а са ме — дер жа ви, суб’єктів гос по да -
рю ван ня, юри дич них та фізич них осіб, до мо гос по дарств; го лов ною
дійо вою осо бою на фінан со во му рин ку є суб’єкти гос по да рю ван ня,
що ма ють найбіль шу част ку в чис тих за о щад жен нях се ред інших
інсти туційних сек торів еко номіки. На се лен ня в ос нов но му не во -
лодіє дос татнім об ся гом знань у сфері фінан со вих відно син, і відпо -
відно ви ни кає не обхідність в пра во во му за хисті інте ресів інвес торів
на фінан со во му рин ку, що мо же за без пе чи ти ли ше дер жа ва…3

У про цесі пра во во го ре гу лю ван ня банківсь кої діяль ності дер жа-
ва вис ту пає з од но го бо ку ре гу ля то ром відповідних відно син, а з ін -
шо го — суб’єктом банківсь ких відно син, ад же пи тан ня ми гро шо вої
емісії, дер жав них за по зи чень, дер жав них по зик зай ма ють ся упов но -
ва жені ор га ни — суб’єкти та ких відно син (приміром, НБУ).

Підтри муємо дум ку про те, що у сис темі пра во во го за без пе чен ня
та ре гу лю ван ня банківсь кої діяль ності го лов ною ме тою є за без пе чен -
ня умов ста ло го функціону ван ня і ди намічно го роз вит ку банківсь ко го
сек то ра. Особ ливістю спеціаль но го юри дич но го ре жи му банківсь ко -
го за ко но да в ства є те, що роль і зна чен ня публічних (адміністра тив них
і фінан со во-пра во вих) еле ментів в ре гу лю ванні банківсь кої сис те -
ми знач но ви ще в порівнянні з інши ми га лу зя ми підприємниць кої
діяль ності4.

Вва жаєть ся, що ре гу лю ван ня банківсь кої діяль ності має пра во -
вий (пря мий), еко номічний (неп ря мий) та ор ганізаційний про яв5.
Так, пря ме ре гу лю ван ня ви ра жаєть ся в ство ренні нор ма тив но-пра -
во вих актів, які без по се редньо рег ла мен ту ють відно си ни банківсь -
кої діяль ності. Еко номічне ре гу лю ван ня, яке пе ред ба чає ре алізацію
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Банківсь ка діяльність як нап рям публічної фінан со вої діяль -
ності має своє пра во ве підґрун тя. На сь о годні мож на вес ти мо ву про
вик люч ний ха рак тер банківсь кої діяль ності, що виз на чаєть ся ви со -
ким рівнем ри зи ку, який во на не се для спо жи вачів банківсь ких пос луг.
Це, у свою чер гу, дик тує не обхідність її дер жав но го ре гу лю ван ня.
При ць о му са ме фінан со во-пра во ви ми нор ма ми вста нов лю ють ся
прин ци пи по бу до ви банківсь кої сис те ми, пра во вий ста тус Цент раль -
но го бан ку, відно си ни між ос таннім та кре дит ни ми ус та но ва ми, пра -
во ве по ло жен ня цих ус та нов як особ ли вим фінан со вих інсти тутів1.

У ць о му про цесі виділяєть ся пра во ве, дер жав не, фінан со во-пра -
во ве, банківсь ке ре гу лю ван ня банківсь кої діяль ності. Ли ше де які із
пе реліче них видів ре гу лю ван ня ма ють нор ма тив но-пра во ве закріп -
лен ня (приміром, дер жав не та банківсь ке ре гу лю ван ня). Са ме ж по -
нят тя «пра во ве ре гу лю ван ня» є докт ри наль ним над бан ням, яке
інко ли підмінюєть ся по нят тя ми «пра вові за са ди», «нор ма тивні за -
са ди», «за са ди ре гу лю ван ня», «пра вові ос но ви».

Важ ли во на го ло си ти, що ре гу лю ван ня на бу ває дер жав ний ха рак-
тер тоді, ко ли во но має такі влас ти вості: а) здійснюєть ся в публічних
інте ре сах; б) ґрун туєть ся на імпе ра тив но му ме тоді (відно си нах вла -
ди і підпо ряд ку ван ня), прий має ха рак тер обов’яз ку дот ри ман ня
об’єктом ре гу лю ван ня нор ма тив них актів та індивіду аль но-пра во вих
при писів; в) ре алізуєть ся ор га на ми дер жав ної вла ди або спеціаль но
упов но ва же ни ми на те за ко ном суб’єкта ми; г) здійснюєть ся у пра -
вовій формі2.

Фінан со во-пра вові пи тан ня, пов’язані із банківсь кою діяль ніс -
тю в юри дичній на уці розг ля да ють ся вже до сить три ва лий час.
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Інко ли на у ковці не дос татньо ар гу мен то ва но роз ме жо ву ють
фор ми та ме ханізм фінан со во-пра во во го ре гу лю ван ня банківсь кої
ді яль ності. Так, пи шуть, що фор ма ми та ко го ре гу лю ван ня є: прий -
нят тя нор ма тив но-пра во вих актів, що рег ла мен ту ють банківсь ку
діяльність; дер жав на реєстрація кре дит ної ор ганізації та ви да ча
ліцензії на здійснен ня банківсь ких опе рацій; ство рен ня кре дит ної
ор ганізації в ре зуль таті ре ор ганізації; уз год жен ня і дозвіл на вчи нен -
ня ок ре мих дій у сфері банківсь кої діяль ності; зас то су ван ня за ходів
впли ву ре гу ля тив но го ха рак те ру та відповідаль ності до кре дит них
ор ганізацій. До ме ханізмів фінан со во-пра во во го ре гу лю ван ня бан -
ківсь кої діяль ності відно сять: 1) гро шо во-кре дит но го ре гу лю ван ня;
2) ре гу лю ван ня банківсь кої ліквідності; 3) наг ля ду і конт ро лю за
банківсь кою діяльністю7. 

На на ше пе ре ко нан ня, на ве де не є все ж та ки ме ханізмом ре гу лю -
ван ня, до яко го вклю ча ють ся як фор ми пра во во го ре гу лю ван ня (ви ко -
рис тан ня, ви ко нан ня, до дер жан ня, зас то су ван ня), так і за со би (нор ми
фінан со во го, банківсь ко го, цивіль но го пра ва, суб’єктивні пра ва і юри -
дичні обов’яз ки учас ників банківсь кої діяль ності, рішен ня судів то що),
і спо со би пра во во го ре гу лю ван ня (доз во ли, зо бов’язу ван ня, за бо ро ни).

Оче вид но, що дер жав не ре гу лю ван ня пок ли ка не спри я ти за без -
печен ню: стійкості ро бо ти та зміцнен ню фінан со во го ста ну банків сь -
кої ус та но ви; орієнтації та сти му лю ван ню діяль ності бан ку в га лузі
кре ди ту ван ня на ви ко нан ня пріори тет них зав дань роз вит ку еко -
номіки та підви щен ня доб ро бу ту суспільства; на у ко вої ор ганізації
гро шо во го обігу в на род но му гос по дарстві; ство рен ню сис те ми га -
рантій за хис ту інте ресів вклад ників, в пер шу чер гу фізич них осіб8.

По год жуємось із тим, що зміст ме ханізму здійснен ня дер жав -
но го ре гу лю ван ня вклю чає в се бе: а) нор ма тив но-пра во ве за без пе -
чен ня шля хом вста нов лен ня пра вил, опе ра тив ну ко ри гу ван ня зав дань
і прог но зу ван ня; б) пла ну ван ня, ко ор ди націю, нап ря мок та спри ян -
ня успішно му здійснен ню діяль ності ре гуль о ва них об’єктів; в) конт -
роль за ви ко нан ням пра во вих норм; г) дер жав ний за хист прав та
інте ресів учас ників суспіль них відно син9.

В умо вах євроінтег рації та про ве ден ня в Ук раїні еко номіч -
них, по дат ко вих й інших ре форм, особ ли во ак ту аль ним є пи тан ня
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нап рямів гро шо во-кре дит ної політи ки, здійснюєть ся че рез Цент -
раль ний банк дер жа ви з ура ху ван ням еко номічних за конів та зас то -
су ван ням фінан со вих ва желів і сти мулів. На наш пог ляд, еко номічне
дер жав не ре гу лю ван ня банківсь кої діяль ності є інди ка тив ним ре гу -
лю ван ням, що за ст. 66 За ко ну Ук раїни «Про бан ки і банківсь ку
діяльність» пе ред ба чає: 1) вста нов лен ня обов’яз ко вих еко номічних
нор ма тивів; 2) виз на чен ня норм обов’яз ко вих ре зервів для банків;
3) вста нов лен ня норм відра ху вань до ре зервів на пок рит тя ри зиків
від ак тив них банківсь ких опе рацій; 4) виз на чен ня про це нт ної
політи ки; 5) рефінан су ван ня банків; 6) ко рес пон де нтсь ких відно -
син; 7) уп равління зо ло то ва лют ни ми ре зер ва ми, вклю ча ю чи ва лютні
інтер венції; 8) опе рацій з цінни ми па пе ра ми на відкри то му рин ку;
9) імпор ту та екс пор ту капіта лу. Ор ганізаційний ха рак тер ре гу лю -
ван ня банківсь кої діяль ності по ля гає у то му, що НБУ та інші ре гу -
лю ючі дер жав но-владні ор га ни шля хом зас то су ван ня різних ме тодів
за без пе чу ють ор ганізаційну єдність банківсь кої сис те ми дер жа ви,
зок ре ма, шля хом адміністра тив но го ре гу лю ван ня, що пе ред ба чає такі
дії: 1) реєстрація банків і ліцен зу ван ня їх діяль ності; 2) вста нов лен ня
ви мог та об ме жень що до діяль ності банків; 3) зас то су ван ня санкцій
адміністра тив но го чи фінан со во го ха рак те ру; 4) наг ляд за діяль -
ністю банків; 5) на дан ня ре ко мен дацій що до діяль ності банків. 

У на у ковій фінан со во-пра вовій літе ра турі виділя ють ся такі фор -
ми впли ву на банківсь ку діяльність:

а) нор мот ворчість, у про цесі якої ор га ни за ко но дав чої вла ди
і Цент раль ний банк дер жа ви вста нов лю ють по ря док реєстрації кре -
дит них ор ганізацій, по ря док ліцен зу ван ня та здійснен ня банківсь -
кої діяль ності (опе рацій) і по ря док здійснен ня банківсь ко го наг ля ду
і конт ро лю;

б) реєстрація та ліцен зу ван ня діяль ності кре дит них ор ганізацій,
відкрит тя філій та предс тав ництв іно зем них кре дит них ор ганізацій;

в) здійснен ня гро шо во-кре дит но го ре гу лю ван ня шля хом вста -
нов лен ня обов’яз ко вих еко номічних нор ма тивів;

г) здійснен ня дер жав но го конт ро лю та наг ля ду за банківсь кою
діяльністю;

д) прий нят тя су да ми рішень з пи тань банківсь кої діяль ності6.
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та бо ру стрімко ство рю ють ся бан ки та інші фінан со во-кре дитні ус -
та но ви, діяльність яких бу ла пов’яза на із за лу чен ня коштів від на -
се лен ня та не ма ла суттєвих га рантій від дер жа ви), що, відповідно,
пот ре бу ва ло пе рек ла ду. От же, до ку мент Ба зель II прий ня то в червні
2004 р., а у лис то паді 2005 р. оп ри люд не на вип рав ле на та до пов не на
версія уго ди «Міжна род не наб ли жен ня оцінки капіта лу і стан дартів
капіта лу: пе рег ля ну та кон цеп ту аль на ос но ва», в якій роз ра  ху нок
капіта лу є більш складнішим і вно сить нові еле мен ти в цей про цес,
пе рет во рює оцінку капіта лу на більш чут ли вий до ри зиків про цес,
сприяє кращій прак тиці уп равління ри зи ка ми в бан ках і спря мо ва -
ний на підви щен ня про зо рості їх діяль ності… Для країн ЄС бу ло
виз на че но термін пе ре хо ду до зас то су ван ня ви мог Ба зе ля ІІ у 2007 р.,
в Ук раїні цей термін відстро че но до 2016 р.10 У 2010 р. прий ня то
нові стан дар ти капіта лу — Ба зель ІІІ. Тоб то Ук раїна, не встиг ла ще
впро ва ди ти Ба зель ІІ, як має адап ту ва ти ся до ви мог, що містять ся
у Ба зель ІІІ. Як на го ло шу ють М.В. Сідак та Б.Ю. Кинів, уго ди Ба -
зель-І і Ба зель-ІІ «час то кри ти ку ють за те, що ос нов на ува га в них
приділяєть ся пи тан ням дос тат ності капіта лу та ри зи кам, пов’яза ним
з кре дит ним порт фе лем бан ку. Про те, Уго ди не розг ля да ють ри зи ки
сто сов но об ме жен ня дос ту пу до кре дит них ре сурсів чи зни жен ня
ліквідності фінус та но ви, відтак, ук раїнсь ко му за ко но дав цю слід
приділи ти біль ше ува ги цим пи тан ням»11. Оче вид но, що Ук раїна має
за раз приділя ти біль ше ува ги адап тації банківсь ко го за ко но да в ства
до ви мог Ба зель-ІІІ.

Та кож важ ли ве зна чен ня у про цесі ре гу лю ван ня банківсь кої
діяль ності ма ють ре ко мен дації Гру пи з роз роб ки фінан со вих за ходів
бо роть би з відми ван ням гро шей (FATF), до ку мен ти Міжна род ної
тор го вої па ла ти (уніфіко ва пра ви ла з інка со, до ку мен таль них ак ре -
ди тивів), міжна родні кон венції та до го во ри в сфері банківсь ко го
пра ва (приміром, От тавсь ка кон венція УНІДРУА 1988 р. про міжна -
род ний фак то ринг, Же невсь ка кон венція 1930 р. про Єди ний век -
сель ний за кон, Же невсь ка че ко ва кон венція 1931 р. про Єди ний
за кон про че ки). 

Ко ли ве де мо мо ву про адап тацію внутрішнь о го національ но го за -
ко но да в ства до ви мог пра ва ЄС, то йдеть ся про міжна род но-пра во ве
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за без пе чен ня ефек тив ності пра во во го ре гу лю ван ня відно син у бан -
ківсь кій сфері, прак тич но го впро вад жен ня кра що го по зи тив но го
досвіду євро пейсь ких дер жав, по си лен ня довіри фізич них осіб як
клієнтів банків й інших фінан со во-кре дит них ус та нов до банківсь -
кої сис те ми дер жа ви

Ефек тивність пра во во го ре гу лю ван ня банківсь кої діяль ності
є оп ти маль ним співвідно шен ня між йо го прак тич ною ре алізацією
і соціаль но ко рис ним ре зуль та том. При ць о му ко рис ним ре зуль тат
мо же бу ти як для всіх суб’єктів банківсь кої діяль ності, так і вик люч но
для дер жав но-влад них. На шко ду інте ре сам дер жа ви ніко ли не прий -
ма ти меть ся нор ма тив но-пра во вий акт, що ре гу лює банківсь ку
діяльність. 

Най важ ливіші по ло жен ня сто сов но не обхідності вра ху ван ня за -
галь них норм євро пейсь ко го пра ва у національ но му за ко но давстві,
зок ре ма банківсь ко му, євро пейсь ких дер жав бу ло зак ла де но у та ких
до го во рах ЄС, як Римсь кий до говір (1957 р.) і Ма аст ри хтсь кий до -
говір (1992 р., наб рав чин ності у 1993 р.), Амс тер дамсь кий до говір
(1997 р., наб рав чин ності 1999 р.) та Лісса бонсь ких до го ворів (2007 р.,
наб ра ли чин ності у 2009 р.), до ку мен ти Ба зельсь ко го коміте ту, ок ремі
Ди рек ти ви ЄС (приміром, Ди рек ти ви ЄС від 14 черв ня 2006 р.
2006/48/ЄС (про по ча ток і здійснен ня діяль ності кре дит ни ми інсти -
туціями) і 2006/49/ЄС (про капіта ло ву відповідність інвес тиційних
то ва риств та кре дит них інсти тутів) містять ви мо ги що до дос тат ності
капіта лу кре дит них та фінан со вих інсти туцій в ЄС; від 28 черв ня
1973 р. 73/183/ЄЕС (про ска су ван ня об ме жень що до віль но го зас -
ну ван ня банків та інших фінан со вих ус та нов та віль но го на дан ня
ни ми не за леж них пос луг); від 12 груд ня 1977 р. 77/780/ЄЕС та від
15 груд ня 1989 р. 89/646/ЄЕС (про банківсь ку діяльність); від 8 груд -
ня 1986 р. 86/635/ЄЕС (що до річних звітів та кон солідо ва них звітів
банків та інших фінан со вих ус та нов); від 4 квітня 2001 р. 2001/24/ЄС
(сто сов но за ходів що до віднов лен ня пла то сп ро мож ності та ліквіда -
ції кре дит них ус та нов) то що).

Ви ник нен ня но вих країн Євро пи на по чат ку 90-х рр. ХХ ст. по -
мітно відби ло ся на банківській сфері, банківській сис темі та діяль -
ності (нап рик лад, у пост ра дянсь ких дер жа вах соціалістич но го
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ни ми дер жав ни ми ор га на ми та гро мадсь ки ми ор ганізаціями з ме тою
стабілізації та прис то су ван ня існу ю чої соціаль но-еко номічної сис те ми
до постійно зміню ва них умов15; це здійснен ня дер жа вою комп ле кс них
за ходів (ор ганізаційних, пра во вих, еко номічних то що) у сфері соціаль -
них, еко номічних, політич них, ду хов них та інших про цесів з ме тою
їх упо ряд ку ван ня, вста нов лен ня за галь них пра вил і норм суспіль ної
по ведінки, а та кож за побіган ня не га тив ним яви щам у суспільстві16. 

Зва жа ю чи на не обхідність виз на чен ня меж публічно го фінан со -
во-пра во во го ре гу лю ван ня у ць о му кон тексті, на наш пог ляд, доціль -
ним є роз роб лен ня та по даль шо го схва лен ня Кон цепції роз вит ку
фінан со во го за ко но да в ства Ук раїни у кон тексті євроінтег рації.

З ме тою найбільш ефек тив но го пра во во го ре гу лю ван ня бан ківсь -
кої діяль ності, банківсь кої сфе ри, відно син на рин ку фінан со вих
пос луг «не обхідно виріши ти пи тан ня зміцнен ня фінан со во го ста ну
життєздат них банків і ви ве ден ня з рин ку проб лем них кре дит них ус -
та нов, підви щен ня рівня капіталізації ко мерційних банків і якості
капіта лу, роз вит ку діяль ності банківсь кої сис те ми по за лу чен ню
коштів на се лен ня і підприємств, роз ши рен ня опе рацій банків у сек -
торі ре аль ної еко номіки»17. У кон тексті ць о го, на наш пог ляд, доціль -
 ним є роз роб лен ня та зат ве рд жен ня Кон цепції роз вит ку фінан со во го
за ко но да в ства, яка би охоп лю ва ла Стра тегії роз вит ку (ре фор му ван -
ня, ре гу лю ван ня то що) по дат ко вих, банківсь ких, бюд жет них, гро -
шо во-кре дит них, ва лют них відно син. У Кон цепції слід виз на чи ти
ме ту і зав дан ня дер жав ної фінан со вої політи ки у банківській сфері
в умо вах фінан со вої, еко номічної та політич ної кри зи. 

Без по се редньо стра тегія по даль шо го роз вит ку банківсь ких від -
но син та вітчиз ня ної банківсь кої сис те ми має пе ред ба ча ти нас туп не: 

— шля хи підви щен ня рівня її фінан со вої стійкості та уник нен -
ня сис тем них банківсь ких криз (особ ли во тих, що вик ли кані полі -
тич ни ми та еко номічни ми кри за ми); 

— підви щен ня якості ре алізації бан ка ми функцій, пов’яза них із
аку му лю ван ня за о щад жень на се лен ня, коштів підприємств і їх по -
даль шо го пе ре ве ден ня в кре ди ти та інвес тиції (тут особ ли ву ува гу
слід приділи ти га рантіям вклад ників та інвес торів сто сов но прим -
но жен ня та по вер нен ня їх за о щад жень); 
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ре гу лю ван ня фінан со вих пос луг і банківсь кої діяль ності. Най важ -
ли ві ши ми ри са ми та ко го ре гу лю ван ня на універ саль но му рівні є:
ди фе ренційо ва ний підхід до лібе ралізації, що по ля гає в на яв ності
двох аль тер на тив них підходів до лібе ралізації дос ту пу на рин ки та -
ких пос луг; сфо ку со ваність на пи тан нях відкрит тя дос ту пу на рин -
ки фінан со вих пос луг і за ли шен ня інших пи тань ре гу лю ван ня для
національ но го та регіональ но го рівнів; рам ко вий ха рак тер зо бов’язань
дер жав-членів Всесвітньої тор го вої ор ганізації з ос нов них ба га тос -
то ронній угод та спря мо ваність на по даль шу лібе ралізацію. Особ -
ливість ре гу лю ван ня фінан со вих пос луг на регіональ но му рівні
у праві ЄС по ля га ють у ство ренні різних пра во вих ре жимів для суб -
сек торів фінан со во го сек то ру (банківсь ко го, стра хо во го та інвес -
тиційно го), а та кож фор му ван ня за галь но го пра ви ла наг ля ду країни
поход жен ня, вста нов лен ня прин ци пу взаємно го виз нан ня, зас то су ван -
ня зба лан со ва но го підхо ду при вста нов лені на те ри торії ЄС сво бо ди
на дан ня пос луг і сво бо ди зас ну ван ня12. Зви чай но, поділ міжна род -
но-пра во во го ре гу лю ван ня банківсь кої діяль ності на рівні є пев ною
мірою умов ним, про те має пра во на існу ван ня.

Слуш ним є тверд жен ня про те, що дер жав не ре гу лю ван ня ство -
рює умо ви для діяль ності суб’єктів та об’єктів уп равління в нап рямі,
який є ба жа ним для дер жа ви і за яким відбу ва ти меть ся роз ви ток
сис те ми уп равління в ціло му. Са ме то му дер жав не ре гу лю ван ня не
мож ли ве без дер жав но го уп равління13. От же, для банківсь кої діяль -
ності та кож важ ли ве зна чен ня має не ли ше пра во ве ре гу лю ван ня
суспіль них відно син, а й дер жав не ре гу лю ван ня пев ної діяль ності.

Не обхідність зас то су ван ня дер жав но го ре гу лю ван ня банківсь -
кої діяль ності А.О. Селіва нов по яс нює пот ре бою ввес ти у ці відно -
си ни пра во вий по ря док, який пе ред ба чав закріплен ня пра во во го
ста ту су НБУ, йо го відно си ни з Кабіне том Міністрів, ко мерційни ми
бан ка ми та інши ми кре дит ни ми ус та но ва ми, по ря док їх ут во рен ня
та здійснен ня ни ми банківсь ких та не банківсь ких угод, різно ма -
нітних банківсь ких опе рацій14.

Вза галі, для публічно-пра во вих га лу зей пра ва дер жав не ре гу лю-
ван ня є ме то дом дер жав но го уп равління, сис те мою ти по вих за хо дів
за ко но дав чо го і конт роль но го ха рак те ру, що здійсню ють ся відпо від -
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ек ти. Та, на жаль, такі про по зиції, поп ри їх оче вид не зна чен ня для
прак ти ки пра во зас то су ван ня, ли ша ють ся на рівні про по зицій.

Підсу мо ву ю чи вик ла де не заз на чи мо, що різні нап ря ми і ви ди ре-
гу лю ван ня банківсь кої діяль ності в Ук раїні пройш ли не лег кий і три -
ва лий шлях сво го ста нов лен ня та роз вит ку. На сь о годні особ ли во
помітною є діяльність дер жа ви, спря мо ва на на вдос ко на лен ня
вітчиз ня но го банківсь ко го за ко но да в ства, вра хо ву ю чи кра щий світо -
вий досвід у цій сфері.
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— віднов лен ня та зміцнен ня довіри інвес торів і вклад ників до
вітчиз ня ної банківсь кої (зад ля ць о го вар то про во ди ти біль ше інфор -
маційної діяль ності, пов’яза ної із до ве ден ням до спо жи вачів фінан -
со вих пос луг не обхідної інфор мації; ак тивніше ви во ди ти бан ки
й інші фінан сові ус та но ви на вітчиз няні та міжна родні інвес тиційні
рин ки. З цією ме тою НБУ з 2012 р. спіль но з дер жав ни ми ор га на ми
та ус та но ва ми, банківсь ки ми асоціаціями, бан ка ми, гро мадсь ки ми
ор ганізаціями, ви щи ми нав чаль ни ми зак ла да ми, іно зем ни ми та ін -
ши ми парт не ра ми втілює щорічні пла ни за ходів з підви щен ня рівня
фінан со вої гра мот ності на се лен ня Ук раїни*, відповідно до пос та но-
ви Правління НБУ від 21.03.2012 № 104 «Про ство рен ня Національ -
ним бан ком Ук раїни міжвідом чої ро бо чої гру пи з роз роб лен ня та
реалізації Прог ра ми підви щен ня рівня фінан со вої гра мот ності на се -
лен ня Ук раїни». Для ефек тив но го та успішно го про ве ден ня за ходів,
пов’яза них із підви щен ням фінан со вої гра мот ності, НБУ роз роб ляє
ре ко мен дації та сце нарії освітніх за ходів відповідно до особ ли вос тей
різних віко вих і соціаль них груп на се лен ня та сфе ри їх інте ресів);

— уник нен ня ви ко рис тан ня банків у діяль ності, пов’язаній із
відми ван ням гро шей, здо бу тих зло чин ним шля хом чи фінан су ван -
ням те ро риз му (у ць о му нап рямі особ ли во важ ли вою є співпра ця
суб’єктів фінан со во го моніто рин гу). 

Існує дум ка, що «од ним із го лов них не доліків у фінан со во-пра -
во во му ре гу лю ванні банківсь кої діяль ності є відсутність нор ма тив но
закріпле но го ря ду ос но во по лож них ка те горій, які ма ють те о ре тич не
та прак тич не зна чен ня. То му ос нов не зав дан ня роз роб лен ня ос нов -
них юри дич них по нять у сфері фінан со во-пра во во го ре гу лю ван ня
банківсь кої діяль ності на бу ває гост ру не обхідність»18. Справді, на
сь о годні чис ленні на у кові нап ра цю ван ня з проб лем банківсь ко го
пра ва та відповідної діяль ності місять про по зиції що до закріплен ня
тих чи інших по нять і ка те горій на за ко но дав чо му рівні, вдос ко на -
лен ня вже існу ю чих виз на чень; про по ну ють ся вже го тові за ко ноп ро -
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* На офіційному сайті НБУ наводиться таке визначення поняття «Фінан-
сова грамотність» — це знання, розуміння, навички та впевненість, які дають
змогу людині приймати зважені рішення щодо ефективного управління влас-
ними фінансами та раціонально діяти відповідно до життєвих обставин.
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СИС ТЕ МА ПРИН ЦИПІВ ПРА ВО ВОЇ ОХО РО НИ ДОВКІЛЛЯ 

В ІНТЕ РЕ САХ ПІДВИ ЩЕН НЯ ЕКО ЛОГІЧНОЇ БЕЗ ПЕЧ НОСТІ 

ДІЯЛЬ НОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОС ПО ДА РЮ ВАН НЯ

Розг ля ну то прин ци пи пра во вої охо ро ни довкілля у про цесі здійс -
нен ня суб’єкта ми гос по да рю ван ня своєї діяль ності. Сис те ма ти зо -
ва но за гальні прин ци пи пра во вої охо ро ни довкілля та адап то ва но їх
відповідно до цілей досліджен ня. Ви ок рем ле но прин ци пи, спря мо -
вані на підви щен ня еко логічної без печ ності діяль ності суб’єктів
гос по да рю ван ня.

Клю чові сло ва: довкілля, охо ро на довкілля, прин ци пи пра во вої
охо ро ни довкілля, гос по дарсь ка діяльність, суб’єкт гос по да рю ван ня.

Оле щен ко И.В. Сис те ма прин ци пов пра во вой ох ра ны ок ру -

жа ю щей сре ды в ин те ре сах по вы ше ния эко ло ги чес кой бе зо пас -

нос ти де я тель нос ти субъ ек тов хо зяй ство ва ния

Рас смот ре но прин ци пы пра во вой ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды
в про цес се осу ще с твле ния субъ ек та ми хо зяй ство ва ния сво ей де я -
тель нос ти. Сис те ма ти зи ро ва но об щие прин ци пы пра во вой ох ра ны
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Kovalenko Artem. Some aspects of banking regulation in Ukraine

and the EU

Banking activity is investigated in the article. The features of the fi-
nancially-legal adjusting of relations in the bank sphere are examined.
The features of the financially-legal adjusting of relations in the bank
sphere are examined.

In this process the legal, state, financial and legal, banking regula-
tion of banking activities are separated. Only a few of these types of reg-
ulation has a legal form (for example, state and banking regulation). The
concept of «legal regulation» is doctrinal heritage, which is sometimes
replaced by the concepts of «legal basis», «regulatory principles», «prin-
ciples of the regulation», «legal basis».

It is important to emphasize that regulation becomes state by its nature
when it has the following properties: a) is in the public interest; b) based
on the imperative method (relations of authority and subordination),
takes the form the duty of regulation subject to follow the standard reg-
ulation and individual legal order; c) being implemented by public autho -
rities or specially authorized legal entities; d) is carried out in legal form.

Key words: banking activity, bank law, financial law, subject of the
financially-legal regulation. 
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них відно син, а й для роз вит ку цілесп ря мо ва ної діяль ності суб’єктів
гос по да рю ван ня з до дер жан ням еко логічних ви мог.

При ць о му особ ли ве зна чен ня має виз на чен ня місця еко логіч них
прин ципів в сис темі прин ципів, при та ман них пра ву вза галі. Ад же
роз ви ток еко логічно го пра ва має бу ду ва ти ся на ос нові за галь ноп ра -
во вих прин ципів, виз на ю чи, ра зом з тим, об’єктивність існу ван ня
більш спеціалізо ва них прин ципів, при та ман них са ме еко логічно му
пра ву. На го ло шуємо на то му, що прин ци пи, закріплені за ко но дав чо,
за своєю сутністю є нор ма ми-прин ци па ми, що виз на ча ють ся як
найбільш за гальні і стабільні імпе ра тивні ви мо ги, закріплені в праві,
які є кон це нт ро ва ним ви ра зом най важ ливіших сутнісних рис та
ціннос тей, при та ман них сис темі пра ва, і виз на ча ють її ха рак тер та
нап ря ми по даль шо го роз вит ку2.

З ог ля ду на вик ла де не, ме тою да но го досліджен ня бу ло виз на -
че но роз роб лен ня про по зицій що до вдос ко на лен ня сис те ми прин ци -
пів охо ро ни довкілля як ос но ви підви щен ня ефек тив ності еко логічно го
і пов’яза них з ним га лу зей за ко но да в ства Ук раїни, на сам пе ред гос -
по дарсь ко го.

Вітчиз ня на сис те ма прин ципів еко логічно го пра ва закріпле на
в За коні Ук раїни «Про охо ро ну нав ко лишнь о го при род но го се ре до -
ви ща», ух ва ле но му в 1991 році. За ро ки, що пройш ли з ча су йо го
прий нят тя, світо вою спіль но тою бу ло прий ня то чи ма ло пра во вих ак -
тів, про ве де но низ ку гло баль них фо румів, які знач но роз ви ну ли те -
о ре ти ко-пра вові за са ди цієї сфе ри суспіль но го бут тя. Йдеть ся, зокре ма,
про Кон фе ренцію ООН з нав ко лишнь о го се ре до ви ща та роз вит ку
(Ріо-де-Жа ней ро, 1992), Всесвітню кон фе ренцію ООН зі ста ло го
роз вит ку (Йо ган нес бург, 2002), Кон фе ренцію ООН з пи тань ста ло -
го роз вит ку (Ріо +20, Ріо-де-Жа ней ро, 2012), низ ку кон фе ренцій
міністрів довкілля євро пейсь ких країн в рам ках про це су «Довкілля
для Євро пи» та інші, на яких міжна род ним співто ва ри ст вом бу ли
прий няті дос татньо зна кові до ку мен ти.

Та ким чи ном, бу ло виз на но за доціль не досліди ти, наскіль ки
прин ци пи, пе ред ба чені За ко ном, уз год жу ють ся з прин ци па ми, прий -
ня ти ми міжна род ною спіль но тою та роз ви ну ти ми в найбільш важ -
ли вих міжна род но-пра во вих ак тах.
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ок ру жа ю щей сре ды и адап ти ро ва но их сог лас но це лям ис сле до ва -
ния. Вы де ле ны прин ци пы, нап рав лен ные на по вы ше ние эко ло ги чес -
кой бе зо пас нос ти де я тель нос ти субъ ек тов хо зяй ство ва ния.

Клю че вые сло ва: ок ру жа ю щая сре да, ох ра на ок ру жа ю щей сре -
ды, прин ци пы пра во вой ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды, хо зяй ствен ная
де я тель ность, субъ ект хо зяй ство ва ния.

Oleshchenko Ivanna. The system of legal environmental protec-

tion principles for the purpose of increase of environmental safety

of enterprises’ activity

In the present article the principles of legal environmental protection
during execution of business activity by enterprises are examined. Gen-
eral principles of legal environmental protection are systematized and
adapted to objectives of the research. The principles intended to increase
the environmental safety of enterprises’ activity are marked out.

Key words: Environment, Environmental protection, Principles of
legal environmental protection, Business activity, Enterprise.

Фор му ван ня уз год же ної та ефек тив ної сис те ми пра во во го ре гу -
лю ван ня пев ної суспіль ної діяль ності має спи ра ти ся на чітку сис те му
прин ципів. За виз на чен ням Юри дич ної ен цик ло педії, під прин ци -
па ми ро зуміють ос новні за са ди, вихідні ідеї, що ха рак те ри зу ють ся
універ сальністю, за галь ною зна чущістю, ви щою імпе ра тивністю
і відоб ра жа ють суттєві по ло жен ня те орії, вчен ня, на у ки, сис те ми
внутрішнь о го і міжна род но го пра ва, політич ної, дер жав ної чи гро -
мадсь кої ор ганізації1.

У зв’яз ку з цим здійсне но досліджен ня су час них прин ципів пра -
во вої охо ро ни довкілля як ос но во по лож них за сад еко логічно го пра -
ва Ук раїни, відповідно до яких ре гу лю ють ся відно син у цій сфері. 

Прин ци пи пра во вої охо ро ни довкілля ут во рю ють пев ну сис те му,
оскіль ки охоп лю ють усі сфе ри ре гу лю ван ня еко логічних відно син,
тоб то відно син, що ви ни ка ють у га лузі ви ко рис тан ня при род них ре -
сурсів, охо ро ни довкілля і за без пе чен ня еко логічної без пе ки. Дані
прин ци пи є важ ли ви ми не ли ше для фор му ван ня на леж ної еко -
логічної політи ки дер жа ви, вітчиз ня но го за ко но да в ства, міждер жав -
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се ре до ви ща в інте ре сах нинішнь о го і май бутніх по колінь7. Ад же
ста лий роз ви ток, на дум ку роз роб ників цієї кон цепції, сприй ня тою
міжна род ною спіль но тою, — це роз ви ток суспільства, за яко го за -
до во лен ня пот реб те перішніх по колінь не ста вить під заг ро зу мож -
ли вості май бутніх по колінь за до воль ня ти свої пот ре би8. Кон цепція
ста ло го роз вит ку, зок ре ма, пе ред ба чає: інтег рацію еко номічно го роз -
вит ку з еко логічни ми об ме жен ня ми та інно ваціями; за до во лен ня ос -
нов них пот реб лю ди ни; зас то су ван ня на у ки, новітніх тех но логій для
світо во го роз вит ку; підтрим ку еко логічної цілісності і прий нят тя
дов го ст ро ко вих планів та пог лядів що до май бутнь о го Землі9. Та ким
чи ном, особ ли ве зна чен ня впро вад жен ня прин ципів ста ло го роз вит -
ку на бу ває для фор му ван ня та про ве ден ня на леж ної політи ки дер -
жа ви у пер шу чер гу са ме в сфері охо ро ни довкілля, але не ли ше,
ад же до сяг нен ня цілей ста ло го роз вит ку ви ма гає відповідної уз го -
дже ної ре алізації не ли ше еко логічної, а й еко номічної, соціаль ної
та інших сек то раль них політик.

Прин цип вирішен ня проб лем охо ро ни нав ко лишнь о го при род -
но го се ре до ви ща на ос нові ши ро ко го міждер жав но го співробітницт -
ва10, бе зу мов но, виз на ний міжна род ним співто ва ри ст вом як один із
пріори тет них у даній сфері. Так, нап рик лад, у Сток гольмській Дек -
ла рації 1972 ро ку закріпле но, що дер жа ви по винні спри я ти то му,
щоб міжна родні ор ганізації відігра ва ли уз год же ну, ефек тив ну та ди -
намічну роль у справі охо ро ни та пок ра щен ня довкілля. Міжна родні
проб ле ми, пов’язані з охо ро ною та пок ра щен ням довкілля, не об -
хідно вирішу ва ти у дусі парт не р ства всіх країн, ве ли ких і ма лих, на
ос нові рівноп рав’я11. Од нак, важ ли вим у даній сфері є співробіт -
ницт во не ли ше на міжна род но му рівні, але й на міжрегіональ но му,
місце во му, міжгос по дарсь ко му та при ват но му рівнях. Та ким чи ном,
прин цип уз год же ної взаємодії мо же розг ля да тись у більш ши ро ко -
му кон тексті, як та кий, що охоп лює всі сфе ри суспіль но го жит тя.
Крім то го, він вклю чає та кож і міжсек то раль ну взаємодію, в пер шу
чер гу взаємодію влад них ор ганів різних рівнів та суб’єктів гос по -
да рю ван ня. Цієї взаємодії мож на до сяг ти, нап рик лад, шля хом
реалізації відповідних про ектів на за са дах публічно-при ват но го
парт не р ства.
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Підхо дя чи до вирішен ня пос тав ле ної за дачі бу ло дослідже но та -
кож на у кові ро бо ти провідних вітчиз ня них та за рубіжних вче них,
се ред яких Шем шу чен ко Ю.С., Ма ли ше ва Н.Р., Анд рей цев В.І., Кос -
тиць кий В.В., Ро зовсь кий Б.Г., Ду бо вик О.Л., Бо го лю бов С.О. та інші.

Се ред прин ципів охо ро ни довкілля, виз на че них ст. 3 За ко ну Ук -
раїни «Про охо ро ну нав ко лишнь о го при род но го се ре до ви ща»,
найбільш ва го мим слід виз на ти прин цип га ран ту ван ня еко логічно
без печ но го се ре до ви ща для жит тя і здо ров’я лю дей3. Пра вомірність
та кої по зиції підтве рд жуєть ся тим, що цей прин цип закріпле но не
ли ше у спеціаль но му за коні, а й в Ос нов но му За коні на шої дер жа -
ви — Конс ти туції Ук раїни, якою вста нов ле но, що ко жен має пра во
на без печ не для жит тя і здо ров’я довкілля4. Окрім індивіду аль но го
пра ва на здо ро ве довкілля, цей прин цип, у поєднанні з інши ми конс -
ти туційни ми прин ци па ми, пе ред ба чає обов’язок дер жа ви, інших
суспіль них фор му вань, усіх суб’єктів гос по да рю ван ня що до за без -
пе чен ня ць о го пра ва, про ве ден ня будь-якої діяль ності без на не сен -
ня шко ди довкіллю5.

Звер та ю чись до іншо го, виз на че но го цією ж стат тею За ко ну,
прин ци пу — пріори тет ності ви мог еко логічної без пе ки6, вва жаємо
за не обхідне заз на чи ти, що та ка ви мо га, як вба чаєть ся, не уз год -
жуєть ся з прин ци па ми ста ло го роз вит ку, які, ви хо дя чи з пре ам бу ли
ць о го ж За ко ну, пок ла дені в ос но ву ос тан нь о го. Ад же сутністю ста ло -
го роз вит ку є зба лан су ван ня еко логічних, еко номічних та соціаль них
інте ресів роз вит ку суспільства. Однією з ос нов них за сад будь-якої
політи ки дер жа ви має бу ти за без пе чен ня ста ло го роз вит ку, в той час
як при на данні будь-якої пріори тет ності тій чи іншій сфері не -
обхідний ба ланс втра чаєть ся. 

Слід взя ти до ува ги й той факт, що ре аль но прин цип ста ло го
роз вит ку закріпле ний у заз на че но му За коні як прин цип обґрун то ва -
но го уз год жен ня еко логічних, еко номічних та соціаль них інте ресів
суспільства на ос нові поєднан ня міждис циплінар них знань еко ло гіч -
них, соціаль них, при род ни чих і технічних на ук та прог но зу ван ня
ста ну нав ко лишнь о го при род но го се ре до ви ща. Крім то го, у пре ам -
булі За ко ну заз на чаєть ся, що ос танній виз на чає пра вові, еко номічні
та соціальні ос но ви ор ганізації охо ро ни нав ко лишнь о го при род но го
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та всь о го суспіль но го жит тя, що має ста ти од ним з ме ханізмів до -
сяг нен ня ста ло го роз вит ку. Цей прин цип вклю чає в се бе ба га то ас -
пектів. А са ме, еко логізацію еко номіки, сутністю якої має ста ти
по си лен ня еко логічної спря мо ва ності еко номічних сис тем у про цесі
їх транс фор мації, а та кож ста нов лен ня но вої еко номіко-еко логічної
свідо мості та куль ту ри, еко логічної відповідаль ності, ут ве рд жен ня
су час них еко логічних ціннос тей в суспільній свідо мості, фор му -
ванні на цій ос нові відповідної нор ма тив но-пра во вої та інсти туційної
ба зи, спря мо ва ної на за без пе чен ня ефек тив но го суспіль но го конт ро -
лю за сис те мою зв’язків у тріаді «лю ди на — еко номіка — еко логія»,
зас то су ван ня на леж них санкцій і сти мулів що до ре гу лю ван ня впли -
ву гос по дарсь ких сис тем на стан довкілля17.

Крім то го, да ний прин цип пе ред ба чає та кож інтег рацію еко ло -
гічної та еко номічної політи ки дер жа ви. Сток гольмсь кою Дек ла ра цією
бу ло пе ред ба че но, що у пла ну ванні еко номічно го роз вит ку важ ли ве
місце по вин но приділя ти ся збе ре жен ню при ро ди, вклю ча ю чи жи ву
при ро ду18. Еко логічна політи ка має бу ти невід’ємною скла до вою
еко номічної політи ки дер жа ви подібно то му, як гос по дарсь кий ме -
ханізм при ро до ко рис ту ван ня є підсис те мою гос по дарсь ко го ме ха нізму
всієї еко номіки. Еко логічна політи ка по вин на розг ля да ти ся як клю -
чо ва скла до ва цілесп ря мо ва них дій з роз роб лен ня і ре алізації за галь -
ної прог ра ми ста ло го соціаль но-еко номічно го роз вит ку суспільст ва,
яка од но час но вра хо вує як дов гот ри валі, так і найб лижчі зав дан ня
уп равління у сфері раціоналізації при ро до ко рис ту ван ня та еко ло -
гізації ви роб ни цт ва з ура ху ван ням еко номічних транс фор мацій19.

Ви щез га да ний прин цип, поміж іншо го, вклю чає ще й підви щен -
ня гро мадсь кої обізна ності, що пе ред ба чає фор му ван ня в дер жаві
єди ної уз год же ної просвітниць кої сис те ми як для підрос та ю чих по -
колінь, так і для до рос ло го на се лен ня. Так, Сток гольмсь ка Дек ла -
рація закріпи ла, що оз найом лен ня підрос та ю чо го по коління, а та кож
до рос лих, з проб ле ма ми довкілля є вкрай важ ли вим для роз ши рен -
ня ос но ви, не обхідної для свідо мої та на леж ної по ведінки ок ре мих
осіб, підприємств та гро мад у справі охо ро ни та пок ра щен ня
довкілля у всіх йо го ас пек тах, що пов’язані з лю ди ною. Важ ли во та -
кож, аби за со би гро мадсь кої інфор мації не спри я ли погіршен ню
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Прин цип глас ності і де мок ра тиз му при прий нятті рішень, ре -
алізація яких впли ває на стан нав ко лишнь о го при род но го се ре до ви -
ща12, пе ред ба чає, що йо го ре алізація за без пе чуєть ся, на сам пе ред,
віль ним дос ту пом до еко логічної інфор мації та за лу чен ням гро -
мадсь кості до вирішен ня пи тань при ро до ко рис ту ван ня та охо ро ни
довкілля. Ре алізації відповідно го прин ци пу спеціаль но прис вя че на
Ор хусь ка Кон венція, сто ро ною якої є і Ук раїна. Цією Кон венцією,
зок ре ма, пе ред ба че но, що кож на зі Сторін Кон венції га ран тує пра во
на дос туп до інфор мації, на участь гро мадсь кості в про цесі прий нят тя
рішень і на дос туп до пра во суд дя з пи тань, що сто су ють ся довкіл ля13.
Да ний прин цип бу ло закріпле но ще й у Дек ла рації Ріо-де-Жа ней ро
що до нав ко лишнь о го се ре до ви ща та роз вит ку, якою пе ред ба че но,
що на національ но му рівні кож на лю ди на по вин на ма ти відповідний
дос туп до інфор мації сто сов но довкілля, яка є у роз по ряд женні дер -
жав них ор ганів, у то му числі інфор мації про не без печні ма теріали
і діяльність у їх спіль но тах, та мож ливість бра ти участь у про це сах
прий нят тя рішень. Дер жа ви зак ли ка но роз ви ва ти і за о хо чу ва ти інфор -
мо ваність та участь на се лен ня шля хом ши ро ко го на дан ня інфор мації14.

Не менш важ ли вим є й прин цип пла но вості, що поєднує, на наш
пог ляд, у собі чи ма ло скла до вих. Це і пла новість ве ден ня гос по дарсь -
кої діяль ності, здійснен ня відповідних за ходів, а та кож те ри торіаль -
не пла ну ван ня, пла новість здійснен ня уп равлінсь кої діяль ності як
на дер жав но му, регіональ но му та місце во му рівнях, так і на рівні
суб’єктів гос по да рю ван ня то що.

Прин цип еко логізації ма теріаль но го ви роб ни цт ва на ос нові
комп ле кс ності рішень у пи тан нях охо ро ни нав ко лишнь о го при род -
но го се ре до ви ща, ви ко рис тан ня та відтво рен ня віднов лю ва них при -
род них ре сурсів, ши ро ко го впро вад жен ня новітніх тех но логій15

знач ною мірою пе ре гу куєть ся з ана логічним, закріпле ним у Дек ла -
рації Ріо-де-Жа ней ро що до нав ко лишнь о го се ре до ви ща та роз вит ку,
прин ци пом, яким вста нов ле но, що для до сяг нен ня ста ло го роз вит -
ку та більш ви со кої якості жит тя для всіх лю дей дер жа ви по винні
об ме жи ти і ліквіду ва ти не життєздатні мо делі ви роб ни цт ва і спо жи -
ван ня16. При фор му лю ванні, влас не, прин ци пу вва жаємо за до реч не
вик лас ти йо го як прин цип еко логізації ма теріаль но го ви роб ни цт ва
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цей прин цип мо же розг ля да тись і як прин цип цілісності та взаємо -
пов’яза ності при род них і ант ро по ген них сис тем та про цесів. 

Прин цип обов’яз ко вості до дер жан ня еко логічних стан дартів, нор-
ма тивів та лімітів ви ко рис тан ня при род них ре сурсів при здійсненні
гос по дарсь кої, уп равлінсь кої та іншої діяль ності26, слід виз на ти, має
занад то де талізо ва не фор му лю ван ня, як для прин ци пу, хо ча й сто су -
єть ся однієї з ба зо вих за сад охо ро ни довкілля, а са ме уре гуль о ва ності,
яка в свою чер гу вклю чає і нор му ван ня та пов’язані з ним ме ханізми
ре гу лю ван ня. Прин цип уре гуль о ва ності вра хо вує той факт, що при
за без пе ченні ста ло го роз вит ку не мож ли во вза галі відмо ви ти ся від
гос по дарсь кої діяль ності, ад же ли ше зав дя ки їй за до воль ня ють ся
суспільні пот ре би. Од нак будь-який різно вид гос по дарсь кої діяль -
ності спри чи няє біль ший чи мен ший вплив на довкілля. Та ким чи -
ном, ви ни кає не обхідність на у ко во обґрун то ва но го нор му ван ня
впли ву гос по дарсь кої та іншої діяль ності на довкілля.

Як ок ре мий прин цип охо ро ни довкілля у За коні вка за но обов’яз -
ковість на дан ня вис новків дер жав ної еко логічної екс пер ти зи27. Від -
повідно до За ко ну Ук раїни «Про еко логічну екс пер ти зу» еко логічна
екс пер ти за — це вид на у ко во-прак тич ної діяль ності. Як заз на чає
В.І. Анд рей цев, еко логічна екс пер ти за є пре вен тив ним за хо дом
соціаль но-пра во во го ме ханізму га ран ту ван ня еко логічної без пе ки28.
Подібним чи ном, а са ме як пра во вий засіб за без пе чен ня ви ко нан ня
еко логічних ви мог при прий нятті еко логічно зна чи мих рішень, як
інстру мент підтри ман ня еко логічно го пра во по ряд ку, еко логічну екс -
пер ти зу розг ля да ють й інші на у ковці29. Тоб то, еко логічна екс пер ти -
за за своєю при ро дою є скоріше пра во вим інстру мен том, за со бом,
за до по мо гою яко го до ся гаєть ся без печність довкілля, а не прин ци -
пом, на ос нові яко го має бу ду ва ти ся еко логічна політи ка дер жа ви та
на ос нові яко го суб’єкти гос по дарсь кої діяль ності ма ють здійсню ва ти
свою діяльність. Крім то го, вар то заз на чи ти, що при фор му лю ванні
прин ци пу у та ко му виг ляді, виділя ю чи ли ше обов’яз ковість на дан -
ня вис новків еко логічної екс пер ти зи, не вра хо вуєть ся важ ливість та
обов’яз ковість й інших еко логічних інстру ментів ре гу лю ван ня, та -
ких як еко логічний моніто ринг, конт роль, ау дит, нор му ван ня, сер -
тифікація, досліджен ня то що. Усі ці інстру мен ти у своїй су куп ності
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довкілля, а нав па ки, по ши рю ва ли б знан ня, що сто су ють ся не -
обхідності охо ро ни та пок ра щен ня довкілля, з ме тою за без пе чен ня
мож ли вос тей всебічно го роз вит ку лю ди ни20.

За побіжний ха рак тер за ходів що до охо ро ни нав ко лишнь о го при -
род но го се ре до ви ща на да ний час є за галь но виз на ним прин ци пом
охо ро ни довкілля. Зок ре ма, у Рам ковій кон венції про охо ро ну та ста -
лий роз ви ток Кар пат йо го сфор муль о ва но як прин цип за побіган ня та
зас те ре жен ня21, у Рам ковій кон венції ООН про зміну кліма ту заз на -
чаєть ся, що Сто ро нам не обхідно вжи ва ти по пе ред жу вальні за хо ди
з ме тою прог но зу ван ня, за побіган ня або зве ден ня до мініму му при чин
зміни кліма ту і за без пе чен ня пом’як шен ня йо го не га тив них наслід ків22,
а у Дек ла рації Ріо-де-Жа ней ро що до нав ко лишнь о го се ре до ви ща та
роз вит ку йо го сфор муль о ва но як прин цип вжи ван ня за побіжних за -
ходів23. Да ний прин цип ре алізуєть ся, зок ре ма, зав дя ки здійснен ню
моніто рин гу довкілля, прог но зу ван ня, еко логічної екс пер ти зи, а та -
кож інших за ходів, які по пе ред жу ють не га тив ний вплив на довкілля. 

Ви ще заз на че ний прин цип вклю чає та кож роз ви ток на у ки та на -
у ко вих досліджень як од но го з ме ханізмів вирішен ня еко логічних
проб лем, а та кож впро вад жен ня новітніх тех но логій. При ць о му ще
Сток гольмсь ка Дек ла рація закріпи ла, що на у ка і техніка, вно ся чи
свій вклад у соціаль но-еко номічний роз ви ток, по винні ви ко рис то -
ву ва тись з ме тою виз на чен ня і по пе ред жен ня ви падків на не сен ня
шко ди довкіллю та бо роть би з ним, а та кож для вирішен ня проб лем
довкілля на бла го всь о го людства24. Слід ро зуміти, що у да но му ви -
пад ку заз на че ний прин цип сто суєть ся вив чен ня як не га тив но го
впли ву діяль ності фізич них осіб та суб’єктів гос по да рю ван ня, так
і при род них про цесів.

Прин цип збе ре жен ня прос то ро вої та ви до вої різно манітності
і цілісності при род них об’єктів і комп лексів25 пе ред ба чає збе ре жен ня
усь о го різно маніття ви до во го скла ду біологічних ор ганізмів, їх уг ру-
по вань, різно маніття ланд шафтів та інших при род них комп лексів та
об’єктів. Це зу мов ле но усвідом лен ням взаємо пов’яза ності усіх ком -
по нентів довкілля, тоб то усвідом лен ня світу як єди ної цілісної склад -
 ної сис те ми, де всі ком по нен ти впли ва ють один на од но го, а стійкість
сис те ми знач ною мірою за ле жить від різно маніття її скла до вих. То му
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Про ве де ний аналіз еко логічно го за ко но да в ства Ук раїни, міжна -
род них актів з охо ро ни довкілля доз во лив сфор му лю ва ти пріори -
тетні по ло жен ня, які дійсно є підста ви розг ля да ти як прин ци пи
збе ре жен ня довкілля в Ук раїні. 

До сис те ми пра во вих прин ципів охо ро ни довкілля про по нуєть -
ся віднес ти такі:

— га ран ту ван ня кож но му еко логічно без печ но го довкілля;
— вирішен ня еко логічних проб лем на за са дах ста ло го роз вит ку;
— за без пе чен ня уз год же ної взаємодії ор ганів дер жав ної вла ди,

ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня, суб’єктів гос по да рю ван ня, гро -
мадсь кості та інших сек торів суспільства;

— бе зоп лат ності за галь но го та плат ності спеціаль но го ви ко рис -
тан ня при род них ре сурсів;

— відкри тості еко логічної інфор мації;
— поєднан ня про фесійності та де мок ра тиз му ух ва лен ня рішень,

що сто су ють ся довкілля;
— пла но вості;
— еко логізації ма теріаль но го ви роб ни цт ва та всь о го суспіль но -

го жит тя;
— зас те ре жен ня та за побіган ня не га тив но го впли ву на довкілля;
— збе ре жен ня при род но го різно маніття, вра ху ван ня цілісності

та взаємо пов’яза ності при род них і ант ро по ген них сис тем та про -
цесів;

— уре гуль о ва ності діяль ності, що впли ває на стан довкілля;
— єдності за ходів сти му лю ван ня та відповідаль ності у сфері

до дер жан ня ви мог за ко но да в ства що до охо ро ни довкілля. 
Вар то відзна чи ти, що дані прин ци пи охо ро ни довкілля є важ ли -

ви ми не ли ше для на у ки еко логічно го пра ва та за ко но да в ства, але й для
ре гу лю ван ня без по се редньо гос по дарсь кої діяль ності, за без пе чу ю -
чи при ць о му еко логічність ви роб ни цт ва та впро вад жен ня су час них
сис тем еко логічно го ме не дж мен ту і то му ма ють зас то со ву ва тись
без по се редньо для за хис ту еко логічних прав та інте ресів усіх заінте -
ре со ва них суб’єктів, а та кож при розв’язанні відповідних спорів.

Заз на чені прин ци пи ма ють за галь но суспіль не зна чен ня, і за їх
ре алізацію відповідно до пов но ва жень, виз на че них Конс ти туцією
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за без пе чу ють ре алізацію й раніше опи са них прин ципів уре гуль о ва -
ності та за побіган ня і зас те ре жен ня.

Ба га то міжна род них дже рел закріплю ють прин цип «заб руд ню вач
пла тить», як, нап рик лад, Рам ко ва кон венція про охо ро ну та ста лий
роз ви ток Кар пат, Дек ла рація Ріо-де-Жа ней ро що до нав ко лишнь о го
се ре до ви ща та роз вит ку, де вка за но, що заб руд ню вач по ви нен по -
кри ва ти вит ра ти, пов’язані із заб руд нен ням30. Прин цип ком пен сації
шко ди, за подіяної по ру шен ням за ко но да в ства про охо ро ну нав ко -
лишнь о го при род но го се ре до ви ща31, є по своїй суті скла до вою час -
ти ною прин ципів заб руд ню вач пла тить та відповідаль ності у сфері
охо ро ни довкілля, що вхо дить до за галь ної сис те ми юри дич ної від -
повідаль ності, пе ред ба че ної за ко но да в ством Ук раїни (дис циплінар -
ної, адміністра тив ної, цивіль ної, криміналь ної). Вка за ний прин цип
відповідаль ності є невід’ємним від за ходів сти му лю ван ня, що, та -
ким чи ном, пе ред ба чає фор му ван ня єди ної уз год же ної сис те ми за -
о хо чен ня та по ка ран ня у сфері охо ро ни довкілля.

З вне сен ням у 2010 та 2014 ро ках змін до За ко ну Ук раїни «Про
охо ро ну нав ко лишнь о го при род но го се ре до ви ща» фор му лю ван ня
прин ци пу заб руд ню вач пла тить бу ло суттєво мо дифіко ва но. Окрім
збе ре же но го у За коні прин ци пу що до бе зоп лат ності за галь но го та
плат ності спеціаль но го ви ко рис тан ня при род них ре сурсів виз на че -
но та кож, що вста нов лен ня еко логічно го по дат ку, рент ної пла ти за
спеціаль не ви ко рис тан ня во ди, рент ної пла ти за спеціаль не ви ко -
рис тан ня лісо вих ре сурсів, рент ної пла ти за ко рис ту ван ня над ра ми
має здійсню ва тись відповідно до По дат ко во го ко дек су Ук раїни32. На
на шу дум ку, фор му лю ван ня прин ци пу у та кий спосіб, за яким вста -
нов люєть ся не ли ше са ме прин ци по ве по ло жен ня що до плат ності
спеціаль но го ви ко рис тан ня при род них ре сурсів, а й виз на чаєть ся
нор ма тив но-пра во вий акт, в яко му вре гуль о ву ють ся пов’язані з цим
пи тан ня, нав ряд чи мо же вва жа тись обґрун то ва ним.

Та ким чи ном, слід виз на ти, що пра вомірність виз на чен ня де я ких
норм, пе ред ба че них вітчиз ня ним за ко но да в ством як прин ци пи, за
своєю сутністю є сумнівною. У та ких ви пад ках скоріше йдеть ся не
про за гальні прин ци пи, а про важ ливі ме ханізми до сяг нен ня цілей
охо ро ни та збе ре жен ня довкілля, ре алізації дійсно норм-прин ципів.
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та за ко на ми Ук раїни, не суть ди фе ренційо ва ну, але спіль ну відпові -
дальність як дер жа ва, так і ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня та
суб’єкти гос по да рю ван ня.

Ра зом з тим, вва жаємо за не обхідне виділи ти се ред цих прин -
ципів ті, що ма ють особ ли ве зна чен ня без по се редньо для діяль ності
суб’єктів гос по да рю ван ня, і за ре алізацію яких са ме ці суб’єкти не -
суть особ ли ву відповідальність як пе ред суспільством, нас туп ни ми
по коління ми на ших гро ма дян, так і пе ред міжна род ною спіль но тою
в ціло му. Йдеть ся про за без пе чен ня:

— га ран ту ван ня кож но му еко логічно без печ но го довкілля;
— плат ності спеціаль но го при ро до ко рис ту ван ня, що вклю чає

не ли ше пла ту за ви ко рис тан ня при род них ре сурсів, а й пла ту за ви -
ки ди та ски ди заб руд ню ючих ре чо вин у довкілля, розміщен -
ня відходів, фізич ний, біологічний чи інший не га тив ний вплив на
нього;

— пла но вості ве ден ня гос по дарсь кої діяль ності;
— еко логізації ви роб ни цт ва та сис те ми уп равління ним, яка пе -

ред ба чає здійснен ня постійно го моніто рин гу довкілля, а та кож за -
побіган ня, зас те ре жен ня що до ви ник нен ня еко логічних проб лем та
послідов ності у їх розв’язанні;

— відкри тості та дос туп ності для гро мадсь кості інфор мації що -
до впли ву гос по дарсь кої діяль ності суб’єкта гос по да рю ван ня на
стан довкілля;

— до дер жан ня ви мог за ко но да в ства, що ре гу лю ють діяльність,
яка впли ває на стан довкілля;

— єдності за ходів сти му лю ван ня і відповідаль ності у сфері до -
дер жан ня на ви роб ництві ви мог за ко но да в ства що до охо ро ни дов -
кілля при здійсненні гос по дарсь кої діяль ності. 

Всі пе релічені прин ци пи охо ро ни та збе ре жен ня довкілля ста -
нов лять єди ну взаємо пов’яза ну комп ле кс ну сис те му, що виз на чає
ос но во по ложні за са ди здійснен ня еко логічної політи ки дер жа ви за -
га лом та гос по дарсь кої діяль ності, зок ре ма. Вва жаємо, що сфор мульо -
 вані прин ци пи мог ли б бу ти вра хо вані при роз роб ленні до ку ментів
що до еко логічної стра тегії Ук раїни, а та кож при підго товці про ек ту
Еко логічно го ко дек су Ук раїни.
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роз ви ток Кар пат. За кон Ук раїни «Про ра тифікацію Рам ко вої кон -
венції про охо ро ну та ста лий роз ви ток Кар пат» // Відо мості Вер хов -
ної Ра ди. — 2004. — № 32. — Ст.383; Дек ла рація Ріо-де-Жа ней ро
що до нав ко лишнь о го се ре до ви ща та роз вит ку. ООН; Дек ла рація,
Міжна род ний до ку мент від 14.06.1992 [Елект рон ний ре сурс]. — Ре -
жим дос ту пу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_455. 31. Про
охо ро ну нав ко лишнь о го при род но го се ре до ви ща : За кон Ук раїни //
ВВР Ук раїни. — 1991. — № 41. — Ст.546. 32. Там само.

Oleshchenko Ivanna. The system of legal environmental protec-

tion principles for the purpose of increase of environmental safety

of enterprises’ activity

The system of legal environmental protection principles for the purpose
of increase of environmental safety of enterprises’ activity. I.V. Ole -
shchenko. Formation of coherent and effective system of regulation of
certain social activities should be based on a clear set of principles. The
Legal Encyclopedia defines principles as basic initial ideas characterized
by universalism, general significance, higher imperative and reflect sub-
stantial provisions of theory, science, internal and international law, po-
litical, state or public organization.

Thereby, the research of modern legal principles of environmental
protection as fundamental principles of environmental law Ukraine, ac-
cording to which the relations in this sphere are regulated, was conducted.

This research was carried out with the aim to develop proposals con-
cerning improvement of the system of legal environmental protection
principles as the basis of increasing effectiveness of environmental and
other fields of Ukrainian legislation related to it, primarily economic.

The basic legal act, which was taken as a starting point of the re-
search is the Law of Ukraine «On Environmental Protection». It was de-
fined reasonable to explore whether these principles of the mentioned
Law are in line with the principles adopted by the international community
and developed in the most important international legal acts, such as the
Declaration of the United Nations Conference on the Human Environ-
ment, the Rio Declaration on Environment and Development, the United
Nations Framework Convention on Climate Change, the Framework
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Розділ 9

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

УДК 343.13

М. А. МА КА РОВ 

ПРИЙ НЯТ ТЯ СЛІДЧИМ СУД ДЕЮ РІШЕН НЯ 

ПРО ВІДСТО РО НЕН НЯ ВІД ПО СА ДИ

Розг ля нуті де які проб лемні пи тан ня прий нят тя слідчим суд -
дею рішен ня про відсто ро нен ня від по са ди. Роз роб ле но про по зиції
що до вдос ко на лен ня та тлу ма чен ня ок ре мих по ло жень криміналь -
но го про це су аль но го за ко ну.

Клю чові сло ва: відсто ро нен ня від по са ди, слідчий суд дя, строк,
про дов жен ня.

Ма ка ров М.А. При ня тие след ствен ным судь ей ре ше ния об

отстра не ние от долж нос ти

Рас смот ре ны не ко то рые проб лем ные воп ро сы при ня тия след -
ствен ным судь ей ре ше ния об отстра не нии от долж нос ти. Раз ра -
бо та ны пред ло же ния по усо вер ше н ство ва нию и тол ко ва нию
от дель ных норм уго лов но го про цес су аль но го за ко на.

Клю че вые сло ва: отстра не ние от долж нос ти, след ствен ный
судья, срок, про дол же ние.

Convention on the Protection and Sustainable Development of the
Carpathians and others.

The present research resulted in defining the most important envi-
ronmental legal principles for business activity of enterprises, which are
directly responsible for realization of those principles. These are the fol-
lowing principles: 

— guaranteeing of ecologically safe environment to everyone;
— payment for special use of natural resources, which includes not

only payment for the use of natural resources, but also payment for emis-
sions and discharges of pollutants into the environment, waste disposal,
physical, biological or other negative impact on it;

— planning of business activities;
— greening of production and management system that involves

continuous monitoring of the environment and prevention, warning about
the environmental issues and consistency in their resolution;

— openness and accessibility of information as for the impact of
business activity of enterprise on the environment to public;

— observance of laws regulating activities that affect the environ-
ment;

— unity of incentives and responsibilities in regards of compliance
in production process with legal environmental protection requirements
during business activity execution.

All of these principles of environmental protection stated above con-
stitute a single interconnected complex system that determines the basic
principles of environmental policy realization and business activity exe-
cution. We believe that formulated principles could be taken into account
when developing the documents for environmental strategy of Ukraine,
as well as drafting the Environmental Code of Ukraine.

Key words: Environment, Environmental protection, Principles of
legal environmental protection, Business activity, Enterprise.
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У ць о му кло по танні заз на ча ють ся: 1) ко рот кий вик лад обс та вин
криміналь но го пра во по ру шен ня, у зв’яз ку з яким по даєть ся кло по -
тан ня; 2) пра во ва кваліфікація криміналь но го пра во по ру шен ня із
заз на чен ням статті (час ти ни статті) за ко ну Ук раїни про криміналь ну
відповідальність; 3) вик лад обс та вин, що да ють підста ви підоз рю -
ва ти осо бу у вчи ненні криміналь но го пра во по ру шен ня, і по си лан -
ня на обс та ви ни; 4) по са да, яку обіймає осо ба; 5) вик лад обс та вин,
що да ють підста ви вва жа ти, що пе ре бу ван ня на по саді підоз рю ва -
но го спри я ло вчи нен ню криміналь но го пра во по ру шен ня; 6) вик лад
обс та вин, що да ють підста ви вва жа ти, що підоз рю ва ний, пе ре бу ва ю -
чи на по саді, зни щить чи підро бить речі і до ку мен ти, які ма ють суттєве
зна чен ня для до су до во го розсліду ван ня, не за кон ни ми за со ба ми
впли ва ти ме на свідків та інших учас ників криміналь но го про вад жен -
ня або про тип рав но пе реш код жа ти ме криміналь но му про вад жен ню
іншим чи ном; 7) пе релік свідків, яких слідчий, про ку рор вва жає за
не обхідне до пи та ти під час розг ля ду кло по тан ня (ч. 2 ст. 155 КПК).

На наш пог ляд, зміст пунктів 1–3, 5 ч.2 ст.155 КПК слід уточ ни-
ти, оскіль ки у них ви ко рис та ний уза галь ню ючий термін «криміналь -
не пра во по ру шен ня», яке пе ред ба чає як зло чи ни, так і кримінальні
прос туп ки. Од нак відсто ро нен ня від по са ди мо же зас то со ву ва тись
вик люч но що до осо би, яка підоз рюєть ся у вчи нені зло чи ну се ред -
ньої тяж кості, тяж ко го чи особ ли во тяж ко го зло чи ну, та кож до осо -
би, яка є служ бо вою осо бою пра во охо рон но го ор га ну, не за леж но від
тяж кості зло чи ну. Та ким чи ном, у вка за них пунк тах ч.2 ст.155 КПК
доціль но заміни ти термін «криміналь не пра во по ру шен ня» на «зло чин».

Слідчий, склав ши кло по тан ня про відсто ро нен ня від по са ди,
зо бов’яза ний звер ну ти ся до про ку ро ра з тим, щоб він йо го по го див.
Де які на у ковці вис лов лю ють ся за те, щоб слідчий та кож по год жу -
вав з керівни ком ор га ну до су до во го розсліду ван ня кло по тан ня про
відсто ро нен ня від по са ди осіб, які зай ма ють особ ли во відповідаль -
не ста но ви ще відповідно до ч.1 ст.9 За ко ну Ук раїни «Про дер жав ну
служ бу», осіб, по са ди яких відне се но до 1–3 ка те горії по сад та
служ бо вих осіб пра во охо рон них ор ганів1.

З цією про по зицією не мож на по го ди ти ся, оскіль ки про ку рор, як
ор ган наг ля ду за до дер жан ням за конів під час про ве ден ня до су до во го
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Makarov Mark. Decision by the investigating judge on removal

from office

Certain problematic issues of the adoption of the decision by the in-
vestigating judge on the dismissal.Тhe suggestions for improvement and
interpretation of certain provisions of the Criminal Procedural Law were
developed.

Key words: resignation; the investigating judge; time; cont.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.131 Криміналь но го про це су аль но го ко -
дек су Ук раїни (далі — КПК), од ним із за ходів за без пе чен ня кри мі -
наль но го про вад жен ня є відсто ро нен ня від по са ди, зас то су ван ня
яко го рег ла мен то ва но гла вою 14 ць о го Ко дек су.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.154 КПК, під час до су до во го розсліду ван ня від -
сто ро нен ня від по са ди мо же бу ти здійсне но на підставі рішен ня слідчо -
го судді на строк не біль ше двох місяців що до осо би, яка підоз  рюєть ся
у вчи ненні зло чи ну се редньої тяж кості, тяж ко го чи особ ли во тяж ко го
зло чи ну, і не за леж но від тяж кості зло чи ну що до осо би, яка є служ бо -
вою осо бою пра во охо рон но го ор га ну. Строк відсто ро нен ня від по са ди
мо же бу ти про дов же но відповідно до ви мог ст.158 ць о го Ко дек су.

Із за галь но го пра ви ла про прий нят тя слідчим суд дею вка за но го
рішен ня є ви ня ток, який пе ред ба че ний ч.3 ст.154 КПК. Пи тан ня про
відсто ро нен ня від по са ди осіб, що приз на ча ють ся Пре зи ден том Ук -
раїни, вирішуєть ся Пре зи ден том Ук раїни на підставі кло по тан ня
про ку ро ра. Відсто ро нен ня судді від по са ди здійснюєть ся Ви щою
кваліфікаційною комісією суддів Ук раїни на підставі вмо ти во ва но -
го кло по тан ня Ге не раль но го про ку ро ра Ук раїни в по ряд ку, вста нов -
ле но му за ко но да в ством.

Де які проб лемні ас пек ти пра во во го ста ту су осо би, яка мо же бу ти
відсто ро не на від по са ди, за без пе чен ня на леж ної про це ду ри зас то -
су ван ня ць о го за хо ду за без пе чен ня криміналь но го про вад жен ня,
розг ля да ли Ю. Дь омін, С. За ва да, Т. Ільєва, С. Іль чен ко, О. Си дор -
чук та інші на у ковці. 

Час ти на 1 ст.155 КПК виз на чає, що з кло по тан ням про відсто -
ро нен ня від по са ди до слідчо го судді має пра во звер ну ти ся про ку -
рор, а та кож слідчий за по год жен ням з про ку ро ром.
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зо бов’яза ний при бу ти за вик ли ком. Вра хо ву ю чи вик ла де не, вва жаємо,
що виз на че ний у ч.1 ст.156 ць о го Ко дек су строк розг ля ду слідчим
суд дею кло по тан ня про відсто ро нен ня від по са ди є оп ти маль ним. 

У ч.1 ст.156 КПК вка за но, що кло по тан ня про відсто ро нен ня від
по са ди розг ля даєть ся за учас тю слідчо го та/або про ку ро ра та підоз -
рюва но го, йо го за хис ни ка. Ви ни кає за пи тан ня, яке рішен ня має прий -
ня ти слідчий суд дя, як що во ни не з’яви лись в су до ве засідан ня. 

Відповідь на нь о го на да на Ви щим спеціалізо ва ним су дом Ук раїни
з розг ля ду цивіль них і криміналь них справ у п.15 інфор маційно го
лис та №223-558/0/4-13 від 5 квітня 2013р. «Про де які пи тан ня здійс -
нен ня слідчим суд дею су ду пер шої інстанції су до во го конт ро лю за
дот ри ман ням прав, сво бод та інте ресів осіб під час зас то су ван ня за -
ходів за без пе чен ня криміналь но го про вад жен ня»4.

Роз’яс не но, що в разі відсут ності цих осіб слідчий суд дя по ви нен
відклас ти розг ляд кло по тан ня та вжи ти за ходів для за без пе чен ня їх
при бут тя до су ду. Зок ре ма, у ви пад ку неп ри бут тя в су до ве засідан ня
про ку ро ра або за хис ни ка, участь яко го відповідно до по ло жень КПК
чи за рішен ням су ду є обов’яз ко вою, слідчий суд дя має відклас ти
розг ляд кло по тан ня, виз на чив ши да ту, час та місце про ве ден ня нас -
туп но го засідан ня. 

На на шу дум ку, як що підоз рю ва ний та йо го за хис ник не з’яви -
лись у виз на че ний час до су ду, це не по вин но тяг ти за со бою прий -
нят тя слідчим суд дею рішен ня про відкла ден ня розг ля ду кло по тан ня
про відсто ро нен ня від по са ди. Час ти ну 1 ст.156 КПК доціль но до -
пов ни ти по ло жен ням, що їх неп ри бут тя у су до ве засідан ня не пе -
реш код жає розг ля ду кло по тан ня.

Розг ля да ю чи кло по тан ня про відсто ро нен ня від по са ди, слідчий
суд дя по ви нен пе ревіри ти, чи відповідає во но ви мо гам ч.2 ст.155 КПК.
Як що бу де вста нов ле но, що кло по тан ня по да но без їх до дер жан ня,
відповідно до ч.2 ст.156 ць о го Ко дек су він по ви нен пос та но ви ти ух -
ва лу про по вер нен ня йо го про ку ро ру. 

Слідчий, про ку рор вправі після усу нен ня до пу ще них по ру шень
зно ву по да ти на розг ляд слідчо го судді кло по тан ня про відсто ро нен ня
від по са ди. Од нак про тя гом яко го стро ку це має бу ти зроб ле не, за ко-
но да вець не виз на чає. Як уяв ляєть ся, ч.2 ст.156 КПК слід до пов ни ти
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розсліду ван ня у формі про це су аль но го керівницт ва, зо бов’яза ний
пе ревіря ти, чиє підста ви для ініціюван ня слідчим розг ля ду пи тан -
ня про відсто ро нен ня від по са ди будь-якої служ бо вої осо би.

Про ку рор при скла данні кло по тан ня про відсто ро нен ня від по -
са ди, або по год жу ю чи та ке кло по тан ня слідчо го, на сам пе ред по ви -
нен вста но ви ти на явність у ма теріалах криміналь но го про вад жен ня
підстав підоз рю ва ти осо бу у вчи ненні зло чи ну відповідної тяж кості,
на явність пись мо во го повідом лен ня особі про підоз ру у йо го вчи -
ненні, пра во ву кваліфікацію її дій, по са ду, яку во на обіймає. Про -
ку рор та кож має пе ресвідчи тись у то му, чи не є ця осо ба служ бо вою
осо бою пра во охо рон но го ор га ну2.

Не обхідно звер ну ти ува гу на те, що у ч.1 ст.155 КПК йдеть ся
про пра во про ку ро ра, слідчо го за по год жен ням з про ку ро ром, звер -
ну ти ся до слідчо го судді із кло по тан ням про відсто ро нен ня від по -
са ди. Нам уяв ляєть ся іншим ре гу лю ван ня да но го пи тан ня. На
слідчо го, про ку ро ра не обхідно пок лас ти обов’язок ініціюва ти су до -
вий розг ляд да но го кло по тан ня, як що по са до ва осо ба підоз рюєть ся
у вчи ненні тяж ко го чи особ ли во тяж ко го зло чи ну. 

У ч.1 ст.156 КПК заз на че но, що кло по тан ня про відсто ро нен ня
осо би від по са ди слідчий суд дя по ви нен розг ля ну ти не пізніше трь -
ох днів з дня йо го над ход жен ня до су ду.

У юри дичній літе ра турі вис лов ле на про по зиція ско ро ти ти строк
прий нят тя слідчим суд дею рішен ня про відсто ро нен ня від по са ди
до 24 го дин з мо мен ту над ход жен ня кло по тан ня про зас то су ван ня
ць о го за хо ду за без пе чен ня криміналь но го про вад жен ня. На дум ку
С.За ва ди, «та кий строк є дос татнім для підго тов ки не обхідних ма -
теріалів та за без пе чен ня участі в розг ляді кло по тан ня зацікав ле них
осіб та бу де біль шою мірою відповіда ти за саді ро зум ності строків
криміналь но го про вад жен ня»3.

Ця про по зиція на ми не поділяєть ся. Про тя гом 24 го дин з мо -
мен ту над ход жен ня до су ду кло по тан ня про відсто ро нен ня від по -
са ди не мож ли во за без пе чи ти яв ку свідків, яких слідчий суд дя має
пра во зас лу ха ти під час йо го розг ля ду. Відповідно до ч.8 ст.135 КПК,
свідок має от ри ма ти повістку про вик лик або бу ти повідом ле ним
про нь о го іншим шля хом не пізніше ніж за три дні до дня, ко ли він
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тих чи інших ма те ріалів, слідчий суд дя має за до воль ни ти їх за на -
яв ності для ць о го підстав. 

Зі змісту ч.1 ст.157 КПК мож на дійти вис нов ку, що слідчий суд -
дя по ви нен за до воль ни ти кло по тан ня про відсто ро нен ня від по са -
ди, як що слідчий, про ку рор до ве де на явність дос татніх підстав
вва жа ти, що та кий захід не обхідний для при пи нен ня криміналь но -
го пра во по ру шен ня, при пи нен ня або за побіган ня про тип равній по -
ведінці підоз рю ва но го, який, пе ре бу ва ю чи на по саді, мо же зни щи ти
чи підро би ти речі і до ку мен ти, які ма ють зна чен ня для до су до во го
розсліду ван ня, не за кон ни ми за со ба ми впли ва ти на свідків та інших
учас ників криміналь но го про вад жен ня або про тип рав но пе реш код -
жа ти криміналь но му про вад жен ню іншим чи ном.

У ч.2 ст.157 КПК вка за но, що при вирішенні пи тан ня про від -
сто ро нен ня від по са ди слідчий суд дя зо бов’яза ний вра ху ва ти такі
об с та ви ни: 1) пра во ву підста ву для відсто ро нен ня від по са ди; 2) до -
с татність до казів, які вка зу ють на вчи нен ня осо бою криміналь но го
пра во по ру шен ня;3) наслідки відсто ро нен ня від по са ди для інших осіб.

Зі змісту п.3 ч.2 ст.157 КПК вип ли ває за пи тан ня, що це за наслід -
ки відсто ро нен ня від по са ди для інших осіб, які зо бов’яза ний вра ху-
вати слідчий суд дя. Відповідь на нь о го на да на у п.15 ви ще заз на че но го
інфор маційно го лис та. Слідчий суд дя має вра хо ву ва ти як «по зи -
тивні» наслідки зас то су ван ня ць о го за хо ду за без пе чен ня криміналь -
но го про вад жен ня (зок ре ма, уне мож лив лен ня впли ву на свідків та
інших учас ників криміналь но го про вад жен ня), так і не га тивні (зу -
пин ка підприємства, простій, не вип ла та за робітної пла ти то що).

За ре зуль та та ми розг ля ду кло по тан ня про відсто ро нен ня від по -
са ди слідчий суд дя пос та нов ляє ух ва лу, яка відповідно до ч.3 ст.157
КПК по вин на місти ти такі дані: 1) мо ти ви зас то су ван ня або відмо -
ви у за до во ленні кло по тан ня про відсто ро нен ня від по са ди; 2) пе -
релік до ку ментів, які посвідчу ють обійман ня осо бою по са ди та які
підля га ють по вер нен ню особі або ви лу чен ню на час відсто ро нен ня
від по са ди; 3) строк відсто ро нен ня від по са ди, який не мо же ста но -
ви ти біль ше двох місяців;4) по ря док ви ко нан ня ух ва ли.

Уяв ляєть ся, що пе релік да них, які ма ють бу ти в ух валі слідчо го
судді про відсто ро нен ня від по са ди або про відмо ву у ць о му, доціль но
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по ло жен ням, що слідчий суд дя при прий нятті рішен ня про по вер -
нен ня ць о го кло по тан ня про ку ро ру по ви нен вста но ви ти строк для
усу нен ня не доліків.

Згідно з ч.3 ст.156 КПК, під час розг ля ду кло по тан ня слідчий
суд дя має пра во за кло по тан ням сторін криміналь но го про вад жен ня
або за влас ною ініціати вою зас лу ха ти будь-яко го свідка чи досліди -
ти будь-які ма теріали, що ма ють зна чен ня для вирішен ня пи тан ня
про відсто ро нен ня від по са ди.

Слідчий суд дя має та ке пра во та кож і при вирішенні пи тан ня
про зас то су ван ня де я ких інших за ходів за без пе чен ня криміналь но -
го про вад жен ня (ч.4 ст.151, ч.4 ст.172, ч.4 ст.193 КПК). Це пра во, —
як відмічаєть ся у юри дичній літе ра турі, — зу мов ле не ре алізацією
за са ди публічності та спря мо ва не на за без пе чен ня прав та за кон них
інте ресів осіб, що до яких по да не кло по тан ня про їх зас то су ван ня.
«Інак ше ка жу чи, на дан ня та ко го пра ва за без пе чує стабільність
криміналь но го про вад жен ня, а йо го ре алізація спря мо ва на на ви не -
сен ня за кон но го, обґрун то ва но го, вмо ти во ва но го та доціль но го рі -
шен ня»5.

Слідчий суд дя вправі за влас ною ініціати вою зас лу ха ти будь-
яко го свідка або досліди ти будь-які ма теріали, що ма ють зна чен ня
для вирішен ня пи тан ня про відсто ро нен ня від по са ди, нез ва жа ю чи
на те, що сто ро ни не на по ля га ють на дослідженні тих чи інших обс -
тавин. У зв’яз ку з цим де які на у ковці слуш но став лять пи тан ня про те,
як це співвідно сить ся зі зма галь ною по бу до вою про це су та ч.1 ст.157
КПК, згідно з якою слідчий суд дя по ви нен відмо ви ти у за до во ленні
вне се но го кло по тан ня, як що слідчий, про ку рор не до ве дуть на яв -
ність для ць о го дос татніх підстав6.

Як що на слідчо го, про ку ро ра пок ла де но обов’язок до во ди ти на -
яв ність підстав для відсто ро нен ня від по са ди, вва жаємо доціль ним
виклю  чи ти з ч.3 ст.156 КПК по ло жен ня про пра во слідчо го судді за
влас ною ініціати вою зас лу ха ти будь-яко го свідка чи досліди ти будь-які
ма теріали, що ма ють зна чен ня для вирішен ня пи тан ня про зас то су -
ван ня ць о го за хо ду за без пе чен ня криміналь но го про вад жен ня. Ли -
ше у то му ви пад ку, ко ли учас ни ки су до во го розг ля ду за яв ля ють
кло по тан ня про зас лу хо ву ван ня конк рет них свідків, досліджен ня
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рішен ням слідчо го судді мо же бу ти про дов же но зас то су ван ня ць о -
го за хо ду за без пе чен ня криміналь но го про вад жен ня у за леж ності
від тяж кості зло чи ну, у вчи ненні яко го підоз рюєть ся осо ба. 

1. За ва да С.В. Відсто ро нен ня від по са ди як захід криміналь но-
про це су аль но го при му су : ав то реф. дис. на здо бут тя на ук. ступ. канд.
юрид. на ук: спец. — 12.00.09 «Криміналь ний про цес та криміналіс -
ти ка; су до ва екс пер ти за; опе ра тив но-роз шу ко ва діяльність» / С.В.За -
ва да. — К., 2014. — С.13. 2. Дь омін Ю.М. Відсто ро нен ня від по са ди як
один із за ходів за без пе чен ня криміналь но го про вад жен ня / Ю.М.Дь о -
мін // Юри дич ний вісник Національ ної ака демії внутріш ніх справ. —
2013. — №1. — С.236. 3. За ва да С.В. Цит. пра ця. — С. 11. 4. Про де які
пи тан ня здійснен ня слідчим суд дею су ду пер шої інстанції су до во го
конт ро лю за дот ри ман ням прав, сво бод та інте ресів осіб під час зас то-
су ван ня за ходів за без пе чен ня криміналь но го про вад жен ня : Інфор -
ма ційний лист Ви що го спеціалізо ва но го су ду Ук раїни з розг ля ду
цивіль них і криміналь них справ від 5 квітня 2013 р. №223-558/0/4-13//
Но вий Криміналь ний про це су аль ний ко декс Ук раїни: ко мен тарі,
роз’яс нен ня, до ку мен ти / відп. ред. В.С.Ко вальсь кий. — К. : Юрін -
ком Інтер, 2013. — С.174–184. 5. Го во рун Д.М. Ак тивність слідчо го
судді у зас то су ванні за ходів за без пе чен ня криміналь но го про вад -
жен ня як засіб ре алізації прин ци пу публічності / Д.М.Го во рун //
Юри дич ний ча со пис Національ ної ака демії внутрішніх справ. —
2013. — №2. — С.183. 6. Боб ра ко ва И.С. О расп ре де ле нии бре ме ни
до ка зы ва ния при ме ни тель но к де я тель нос ти след ствен но го судьи /
И.С. Боб ра ко ва, Н.Н. Ков тун // До ка зи і до ка зу ван ня за но вим Кри -
мі наль ним про це су аль ним ко дек сом Ук раїни (до 75-річчя з дня на -
род жен ня док то ра юри дич них на ук, про фе со ра Ми хай ла Ма ка рови ча
Ми хеєнка) : ма теріали міжна род ної на у ко во-прак тич ної кон фе рен -
ції, 6–7 груд ня 2012 р., м. Київ. — Х. : Ви да вець Стро ков Д.В., 2013. —
С. 93. 7. Функція су до во го конт ро лю у криміналь но му про цесі : мо -
ногр. / [Уда ло ва Л.Д., Са виць кий Д.О., Рож но ва В.В., Ільєва Т.Г. —
К. : «Центр уч бо вої літе ра ту ри». — 2015. — С. 65.
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роз ши ри ти. Вра хо ву ю чи те, що відповідно до п.11 ч.1 ст.309 КПК
під час до су до во го розсліду ван ня мо же бу ти ос кар же на в апе ля -
ційно му по ряд ку ух ва ла слідчо го судді про відсто ро нен ня від по са -
ди або відмо ву у нь о му, на ми підтри муєть ся про по зиція Л. Уда ло вої,
Д. Са виць ко го, В. Рож но вої, Т. Ільєвої до пов ни ти ч.3 ст.157 ць о го
Ко дек су пунк том про роз’яс нен ня пра ва на та ке ос кар жен ня7.

Строк відсто ро нен ня від по са ди мо же бу ти про дов же ний. У ч.1
ст.158 КПК заз на че но, що про ку рор має пра во звер ну ти ся з кло по -
тан ням про про дов жен ня да но го стро ку, яке розг ля даєть ся в по ряд -
ку, пе ред ба че но му ст.156 ць о го Ко дек су.

Відповідно до ч.2 ст.158 КПК, слідчий суд дя по ви нен відмо ви -
ти у про дов женні стро ку відсто ро нен ня від по са ди, як що про ку рор
не до ве де, що: 1) обс та ви ни, які ста ли підста вою для відсто ро нен -
ня від по са ди, про дов жу ють існу ва ти; 2) сто ро на об ви ну ва чен ня не
ма ла мож ли вості за без пе чи ти до сяг нен ня цілей, за ра ди яких бу ло
здійсне но відсто ро нен ня від по са ди, інши ми спо со ба ми про тя гом
дії по пе редньої ух ва ли. 

На на шу дум ку, не доліком нор ма тив но го ре гу лю ван ня є те, що
за ко но да вець не виз на чив у ч.1 ст.158 КПК про це су аль ну фор му по -
ру шен ня слідчим пе ред про ку ро ром пи тан ня про звер нен ня до слід -
чо го судді з кло по тан ням про про дов жен ня стро ку відсто ро нен ня від
по са ди. Да ну нор му доціль но до пов ни ти по ло жен ням, що не пізніше
ніж за сім днів до закінчен ня дії ух ва ли слідчо го судді про зас то су ван -
ня ць о го за хо ду за без пе чен ня криміналь но го про вад жен ня слідчий
має по да ти на розг ляд про ку ро ра ма теріали криміналь но го про вад -
жен ня, які свідчать про не обхідність про дов жен ня ць о го стро ку. 

У ч.1 ст.158 КПК не обхідно вста но ви ти ви мо ги до кло по тан ня
про ку ро ра про про дов жен ня стро ку відсто ро нен ня від по са ди. Пот -
ре бує за ко но дав чо го вирішен ня пи тан ня про те, за скіль ки днів до
закінчен ня двомісяч но го стро ку про ку рор має по да ти це кло по тан -
ня на розг ляд слідчо го судді. За раз про це йдеть ся у п.15 ви ще заз -
на че но го інфор маційно го лис та. Строк відсто ро нен ня від по са ди
мо же бу ти про дов же но за умо ви, що кло по тан ня по да но не пізніше
ніж за п’ять днів до закінчен ня дії по пе редньої ух ва ли слідчо го
судді. Крім то го, уч.2 ст.158 КПК слід виз на чи ти строк, до яко го за
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necessary to supplement p.3 of Art.157 of the CPC with clarification on
the right to appeal.

It is noted that p. 1 of Art.158 of the CPC should establish require-
ments for the prosecutor’s motion for extension of removal from office.
The issue of how many days before the expiration of two-month period
the prosecutor must submit the motion to the investigating judge requires
legislative answer. In addition, p. 2 of Art.158 of the CPC should deter-
mine the period for which, by the resolution of the investigating judge,
this injunctive relief in criminal proceedings depending on the gravity of
the crime, of which a person is suspected, may be extended.

Key words: resignation; the investigating judge; time; cont.
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Makarov Мark. Decision by the investigating judgeonremoval

from office

The article considers understudied and debating issues of resolution
by the investigating judge on removal from office and the extension of
this term.

It is suggested to clarify the content of subparagraphs 1–3, 5 of p. 2
of Art.155 of the CPC because they use an umbrella term «criminal of-
fense», which involves both crimes and criminal offenses. However, re-
moval from office may be applied only to a person suspected of having
committed a crime of medium gravity, grave or especially grave crime,
as well as to a person who is an official of the law enforcement agency,
regardless of the crime gravity. Thus, in the above paragraphs of p. 2 of
Art.155 of CPC it is advisable to replace the term «criminal offense» to
«crime».

Attention is drawn to the fact that p. 1, Art.155 of the CPC refers to
the right of the prosecutor, the investigator, in agreement with the pro -
secutor, the investigating judge to file a motion for removal from office.
The author see differently regulation of this matter. The prosecutor, the
investigator, must be obliged to initiate the trial of the motion if the of-
ficial is suspected of having committed grave or especially grave crime.

If the suspect and his lawyer have failed to appear at a specified time
to the court, it should not entail the resolution by the investigating judge
to adjourn consideration of the motion for removal from office. Para-
graph 1 of Art.156 of CPC should be supplemented with the provisions
that their non-appearance at the hearing does not preclude consideration
of the motion.

The contents of subparagraph 3 of p. 2 of Art.157 of the CPC raise
the issue of what consequences of removal from office for other persons
the investigating judge must take into account. It is noted that the inves-
tigating judge must consider both «positive» effects of this measure pro-
viding criminal proceedings (including preventing influence on witnesses
and other participants in criminal proceedings) and negative (shut-down
of the enterprise, down time, non-payment of wages, etc.).

It seems that the list of data to be included in the investigating judge
ruling on removal from office or refusal in this should be expanded. It is
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Клю че вые сло ва: прин цип, клас си фи ка ция прин ци пов, ме жот -
рас ле вые прин ци пы, об щие прин ци пы, част ное пра во, граж да нс кое
пра во, меж ду на род ное част ное пра во. 

Phedinyak Galyna. The Principles of the Private Law, Civil Law

and Private International Law of Ukraine

The article offers the classification of principles, on which the pri-
vate international law of Ukraine is based. Particular aspects are pre-
sented that, on the author’s opinion, have the characteristics of the
private international law of Ukraine. 

Key words: principle, classification of principles, common principles,
inter-branch principles, private law, civil law, private international law.

Досліджу ю чи ту чи іншу га лузь пра ва, на у ко вець не ми ну че
звер таєть ся до її ви токів. Відо мо, що існу ють пра ви ла ви ок рем лен -
ня гру пи норм у га лузь пра ва. Йдеть ся про пред мет та ме тод (ме то -
ди) пра ва. Крім ць о го вка зу ють на ті фун да мен тальні ідеї та іде а ли
(імпе ра тивні ви мо ги), які є вихідни ми для пев но го яви ща. Тоб то мо -
ва йде про пра вові прин ци пи. 

Оскіль ки міжна род не при ват не пра во є сфе рою норм пра ва
у кожній дер жаві, а у ба гать ох з них — га луз зю, то му у кожній з них
вирішуєть ся пи тан ня про те, які ж прин ци пи є ос но вою цих норм.

Чис ленні на у кові публікації спеціалістів у сфері чи га лузі між -
на род но го при ват но го пра ва різних країн свідчать про те, що вчені
тіль ки зрідка досліджу ють прин ци пи міжна род но го при ват но го пра ва.
Та кою є си ту ація і в на уці Ук раїни. Пе ре важ но на у ковці ста ра ють ся
звер та ти ува гу на прин ци пи при ват но го пра ва. Так, О. І. Ха ри то но -
ва вка зує, що ха рак тер ни ми ри са ми при ват но го пра ва є рівність
учас ників відповідних відно син, їхня ініціативність при вста нов -
ленні пра вовідно син, віль ний роз суд при об ранні пра вил по ведінки,
пря мо не за бо ро не них за ко но да в ством, по зов ний по ря док за хис ту
інте ресів йо го суб’єктів у суді то що1. 

На у кові та нав чаль но-ме то дичні публікації спеціалістів у сфері
(га лузі) міжна род но го при ват но го пра ва різних дер жав свідчать про
те, що вчені пе ре важ но не звер та ють ся до досліджен ня прин ципів
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Розділ 10

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 

І ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

УДК 340.149

Г. С. ФЕ ДИ НЯК 

ПРИН ЦИ ПИ ПРИ ВАТ НО ГО, ЦИВІЛЬ НО ГО 

ТА МІЖНА РОД НО ГО ПРИ ВАТ НО ГО ПРА ВА УК РАЇНИ

Здійсне но кла сифікацію прин ципів, на яких ґрун туєть ся міжна -
род не при ват не пра во Ук раїни. Заз на ча ють ся конк ретні по ло жен ня,
які, на дум ку ав то ра, ма ють влас тивість прин ципів міжна род но -
го при ват но го пра ва Ук раїни. 

Клю чові сло ва: прин цип, кла сифікація прин ципів, міжга лу зеві
прин ци пи, за гальні прин ци пи, при ват не пра во, цивіль не пра во, міжна -
род не при ват не пра во.

Фе ди няк Г. С. Прин ци пы част но го, граж да нс ко го и меж ду -

на род но го част но го пра ва Ук ра и ны

Осу ще с твля ет ся клас си фи ка ция прин ци пов, на ко то рых ос но -
вы ва ет ся меж ду на род ное част ное пра во Ук ра и ны. Ука зы ва ют ся
конк рет ные по ло же ния, ко то рые, по мне нию ав то ра, име ют свой -
ство прин ци пов меж ду на род но го част но го пра ва Ук ра и ны. 
__________________

© ФЕДИНЯК Галина Степанівна — кандидат юридичних наук, доцент ка-
федри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана
Франка



пра во. Це: 1) міжга лу зеві прин ци пи; 2) за гальні прин ци пи міжна -
род но го при ват но го пра ва (або га лу зеві); 3) прин ци пи підга лу зей
міжна род но го при ват но го пра ва; 4) міжінсти туційні прин ци пи між -
на род но го при ват но го пра ва; 5) прин ци пи ок ре мих інсти тутів між -
на род но го при ват но го пра ва. 

На прин ци пах міжна род но го при ват но го пра ва ґрун туєть ся ос но-
во по лож не за ко но да в ство Ук раїни, що є дже ре лом норм міжна род -
но го при ват но го пра ва Ук раїни. Зок ре ма, це За кон «Про міжна род не
при ват не пра во» від 23 черв ня 2005 р.5 Йо го розділ I «За гальні по -
ло жен ня» відоб ра жає чи ма ло прин ципів міжна род но го при ват но го
пра ва Ук раїни. Нап рик лад, прин цип зас то су ван ня іно зем но го пра -
ва ex officio відоб ра же ний ст. 8 За ко ну: суд чи інший ор ган зас то со -
вує нор ми пра ва іно зем ної дер жа ви в си лу своїх пов но ва жень.

У цій же статті За ко ну пе ред ба че но прин цип зас то су ван ня lex
causae при вста нов ленні змісту норм іно зем но го пра ва. Так, у ч. 1 ст. 8
заз на че но, що при зас то су ванні пра ва іно зем ної дер жа ви суд чи
інший ор ган вста нов лює зміст йо го норм згідно з офіційним тлу ма -
чен ням, прак ти кою зас то су ван ня і докт ри ною у відповідній іно -
земній дер жаві. 

Стат тею 12 За ко ну закріпле но прин цип дот ри ман ня публічно го
поряд ку Ук раїни. Відповідно до ч. 1 заз на че ної статті нор ма пра ва іно-
зем ної дер жа ви не зас то со вуєть ся у ви пад ках, як що її зас то су ван ня
приз во дить до наслідків, яв но не сумісних з ос но ва ми пра во по ряд -
ку (публічним по ряд ком) Ук раїни. Слід за у ва жи ти, що в су часній
пра вовій на уці як в Ук раїні, так і в на уці інших дер жав зас те ре жен -
ня про публічний по ря док розг ля даєть ся пе ре важ но як ка те горія чи
інсти тут міжна род но го при ват но го пра ва.

Інший прин цип — прин цип взаємності пе ред ба че ний ст. 11 За ко -
ну Ук раїни, відповідно до якої суд чи інший ор ган зас то со вує пра во
іно зем ної дер жа ви не за леж но від то го, чи зас то со вуєть ся у відповідній
іно земній дер жаві до подібних пра вовідно син пра во Ук раїни, крім ви -
падків, як що зас то су ван ня пра ва іно зем ної дер жа ви на за са дах вза -
ємності пе ред ба че но за ко ном Ук раїни або міжна род ним до го во ром
Ук раїни. Як що зас то су ван ня пра ва іно зем ної дер жа ви за ле жить від
взаємності, вва жаєть ся, що во на існує, оскіль ки не до ве де но інше.
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міжна род но го при ват но го пра ва2. Тіль ки зрідка у пра цях вче них Ук -
раїни на во дить ся інфор мація про прин ци пи міжна род но го при ват -
но го пра ва. Нап рик лад, О. Х. Юл да шев у розділі пер шо му за наз вою
«Міжна род на торгівля, пред мет, ме тод і прин ци пи міжна род но го
при ват но го пра ва» підруч ни ка для сту дентів ви щих нав чаль них зак ла -
дів з міжна род но го при ват но го пра ва виділяє прин ци пи при ват но го
(цивіль но го) пра ва3. Вик лад ць о го розділу засвідчує ото тож нен ня
вче ним прин ципів при ват но го, цивіль но го та міжна род но го при ват -
но го пра ва. Вче ний вка зує на прин цип нез лов жи ван ня цивіль ни ми
пра ва ми, на зи ває більш ніж два де сят ки прин ципів, що вип ли ва ють
із Цивіль но го ко дек су Ук раїни (ста тей 3–6 та інших). Се ред них —
неп ри пус тимість свавіль но го втру чан ня у сфе ру осо бис то го жит тя
лю ди ни; неп ри пус тимість поз бав лен ня пра ва влас ності, крім ви пад ків,
вста нов ле них Конс ти туцією Ук раїни та за ко ном; сво бо да до го во ру;
сво бо да підприємниць кої діяль ності, яка не за бо ро не на за ко ном; су -
до вий за хист цивіль но го пра ва та інте ре су4.

У зв’яз ку із вка за ним ав тор статті ста вить зав дан ня: 1) з’ясу ва ти
необхідність у дослідженні прин ципів міжна род но го при ват но го пра -
ва; 2) зап ро по ну ва ти кла сифікацію прин ципів міжна род но го при ват-
но го пра ва; 3) на вес ти де які прин ци пи міжна род но го при ват но го пра ва.

Уни ка ти аналізу пи тан ня про прин ци пи міжна род но го при ват -
но го пра ва неп ра виль но. Невірним є й ото тож нен ня прин ципів при -
ват но го, цивіль но го та міжна род но го при ват но го пра ва. При ват не
пра во, цивіль не пра во та міжна род не при ват не пра во ста нов лять со -
бою три цілісні пра вові яви ща, кож не з яких мож на і слід вив ча ти че -
рез приз му пра во вих прин ципів. Ці прин ци пи не бу дуть од на ко ви ми
для усіх трь ох наз ва них пра во вих явищ хо ча б то му, що цивіль не
пра во є пра вом, яке ре гу лює відно си ни між суб’єкта ми однієї дер жа -
ви, а міжна род не при ват не пра во — відно си ни між суб’єкта ми пра -
ва різних дер жав. При ват не пра во охоп лює і цивіль не, і міжна род не
при ват не пра во і ще декіль ка га лу зей пра ва. 

Вва жаємо, що існу ють прин ци пи міжна род но го при ват но го пра -
ва, та прин ци пи на яких ба зуєть ся міжна род не при ват не пра во. Пер ше
по нят тя охоп люєть ся дру гим. Мож на зап ро по ну ва ти нас туп ну кла -
сифікацію прин ципів, на яких ґрун туєть ся міжна род не при ват не
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прин ци пи міжна род но го при ват но го пра ва (або га лу зеві); прин ци пи
підга лу зей міжна род но го при ват но го пра ва; міжінсти туційні прин -
ци пи міжна род но го при ват но го пра ва; прин ци пи ок ре мих інсти тутів
міжна род но го при ват но го пра ва. 

По-дру ге, прин ци пи, на яких ба зуєть ся міжна род не при ват не
пра во — це прин ци пи влас не міжна род но го при ват но го пра ва та
низ ка прин ципів, які мож на розг ля да ти як міжга лу зеві. 

По-третє, до міжга лу зе вих прин ципів на ле жить, нап рик лад,
прин ци пи рівності пра во вих сис тем, за хис ту дер жа вою гро ма дян
Ук раїни, які зна хо дять ся за її ме жа ми. До га лу зе вих — прин цип дот -
ри ман ня публічно го по ряд ку Ук раїни. 

Підга лу зеві, міжінсти туційні прин ци пи та прин ци пи ок ре мих
інсти тутів міжна род но го при ват но го пра ва бу дуть пред ме том дослі -
джен ня у нас туп них публікаціях.
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Phedinyak Galyna. The Principles of the Private Law, Civil Law

and Private International Law of Ukraine

The slightest presence of the special norms presumes the solving of
many complicated questions, among which the important place is occu-
pied by the issue of principles. In the given case principles of the private
international law are meant.
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Заз на чені прин ци пи мож на вва жа ти га лу зе ви ми прин ци па ми
міжна род но го при ват но го пра ва. У цій статті їх пе релік не є ви че -
рп ний. 

Міжга лу зе ви ми прин ци па ми є ті, на яких ґрун ту ють ся нор ми
хоч би двох га лу зей пра ва, або які є прин ци па ми однієї га лузі пра ва,
але зас то со ву ють ся у міжна род но му при ват но му праві. Нап рик лад,
з міжна род но го пра ва у міжна род не при ват не пра во слідує прин цип
рівності пра во вих сис тем. Він закріпле ний, зок ре ма, у ч. 2 ст. 12 За -
ко ну Ук раїни «Про міжна род не при ват не пра во», відповідно до якої
відмо ва у зас то су ванні пра ва іно зем ної дер жа ви не мо же ґрун ту ва -
ти ся ли ше на відмінності пра во вої, політич ної або еко номічної сис -
те ми відповідної іно зем ної дер жа ви від пра во вої, політич ної або
еко номічної сис те ми Ук раїни. 

Міжга лу зе вим є прин цип не зас то су ван ня іно зем но го про це су аль -
но го пра ва на те ри торії Ук раїни. За галь новідо мо, що нор ми цивіль но -
го про це су є нор ма ми публічно го пра ва дер жа ви. Во ни не є нор ма ми
при ват но го пра ва, і зро зуміло, нор ма ми міжна род но го при ват но го
пра ва. То му у юристів — те о ре тиків та прак тиків усіх дер жав світу —
не вик ли кає сумніву по ло жен ня: нор ми цивіль но го про це су є нор ма -
ми публічно го пра ва і не мо жуть зас то со ву ва ти ся на те ри торії іншої
дер жа ви в си лу їх публічно-пра во вої при ро ди. 

З конс ти туційно го пра ва Ук раїни по хо дять прин ци пи, що є прин-
ципа ми міжна род но го при ват но го пра ва: прин цип за хис ту дер жа вою
гро ма дян Ук раїни, які зна хо дять ся за її ме жа ми, прин цип на дан ня
національ но го ре жи му іно зем цям та осо бам без гро ма дя н ства. Заз на -
чені прин ци пи пе ред ба чені Конс ти туцією Ук раїни від 28 черв ня
1996 р.6 Так, відповідно до ч. 3 ст. 25 Ос нов но го За ко ну Ук раїна га -
ран тує піклу ван ня та за хист своїм гро ма дя нам, які зна хо дять ся за її
ме жа ми. Відповідно до ч. 1 ст. 26 Конс ти туції іно земці та осо би без
гро ма дя н ства, що пе ре бу ва ють в Ук раїні на за кон них підста вах, ко рис -
ту ють ся ти ми ж пра ва ми і сво бо да ми, а та кож ма ють ті ж обов’яз ки,
що і гро ма дя ни Ук раїни, –– за ви нят ка ми, вста нов ле ни ми Конс ти -
туцією, за ко на ми чи міжна род ни ми до го во ра ми Ук раїни.

Та ким чи ном, по-пер ше, прин ци пи міжна род но го при ват но го
пра ва мож на кла сифіку ва ти як міжга лу зеві прин ци пи; за гальні
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The principle of Ukrainian citizens’ protection by the state, even if
they are outside of it and principle of Ukrainian citizens’ protection by
the state, even if they are outside of it there are inter-branch principles.

The Law of Ukraine «On International Private Law» reflects the fol-
lowing branch principles of the private international law of Ukraine. For
example, the principle compliance of the public policy. The norm of a law
of a foreign state shall not be applied in cases if its application leads to
consequences that are explicitly incompatible with the general order
(public policy) of Ukraine. 

The next principle — the reciprocity. Article 11 under the name
«Reciprocity» of the Law of Ukraine «On International Private Law»
points to the fact that the court or another body shall apply the law of
a foreign state irrespective of application of the law of Ukraine to similar
legal relations by the relevant foreign state, except for cases when appli-
cation of a law of a foreign state on the basis of reciprocity is provided
for by a law of Ukraine or by an international treaty to which Ukraine is
a party (par. 1). If application of a law of a foreign state depends on rec-
iprocity, reciprocity shall be presumed, unless otherwise is proven. 

The principles — compliance of the public policy and reciprocity are
common principles of the private international law as a branch of law.

Key words: principle, classification of principles, common principles,
inter-branch principles, private law, civil law, private international law.
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Question about principles, defining the course of the legal regulation
in the private international law, appears to be so urgent, that some of them
become the objects of the research in this article.

Principles of the private international law have been scarcely studied
in Ukraine. The article offers the classification of principles, on which
the private international law of Ukraine is based. 

Principles of the private international law of Ukraine, depending on the
affinity of the legal norms, can be classified in the following way: 1) inter-
branch principles; 2) common principles of the private international law
as a branch of law; 3) principles of the sub-branches of the private inter-
national law; 4) inter-institutional principles of private international law;
5) principles of the separate institutions of the private international law. 

Principles of the private international law of Ukraine are the most
distinctly reflected in the legislative of Ukraine: mainly in the Constitu-
tion of Ukraine from 1996 and the Section I: «General provisions» of the
Law of Ukraine «On International Private Law» from June 23, 2005. As-
pects of the Law, having the character of the principles, are not singled
out in the separate chapter as principles on the private international law.

Basing on the norms of the Constitution of Ukraine, private inter-
national law has the following principles: principle of Ukrainian citizens’
protection by the state, even if they are outside of it and principle of
Ukrainian citizens’ protection by the state, even if they are outside of it.
The principle of Ukrainian citizens’ protection by the state, even if they
are outside of it is foreseen by the par. 3 of Art. 25 of the Constitution of
Ukraine, pointing that Ukraine guarantees care and protection to its citi-
zens, which are outside of its borders. It is worth stressing that this principle
is simultaneously the principle of private international law of Ukraine and
principle in one of the institutes of the constitutional rights of Ukraine. 

The principle of the national regime providing to the foreigners and
persons without citizenship that is foreseen by the par. 1 of Art. 26 of the
Constitution of Ukraine. In accordance to the given norm foreigners and
persons without the citizenship, remaining in Ukraine on the legal
grounds, are able to use the same rights and freedoms, and have the same
duties as the citizens of Ukraine, — excluding laws and international
treaties of Ukraine developed by Constitution.
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as subjects of responsibility, damaged obligatory for compensation, ab-
solute character of responsibility, joint responsibility of launch countries. 

Key words: international space responsibility, launch country, state
of registration, absolute responsibility, joint responsibility of launch
countries, damage caused by space object.

Ви ник нен ня міжна род но го космічно го пра ва при па дає на дру гу
по ло ви ну ХХ століття, ко ли людство роз по ча ло ак тив но дослі джу -
ва ти та ви ко рис то ву ва ти космічний простір. Фор му ван ня міжна род -
но го космічно го пра ва обу мов ле но тим, що прак тич но будь-який вид
космічної діяль ності зачіпає інте ре си всь о го людства, а та кож
здійснен ня біль шої час ти ни видів космічної діяль ності є не мож ли -
вим без міжна род но го співробітницт ва1.

У міжна род но му космічно му праві особ ли ву ува гу приділя ють
відповідаль ності за шко ду, за подіяну космічни ми об’єкта ми, що зу -
мов люєть ся ве ли кою не без пе кою, яка ви ни кає під час здійснен ня
космічної діяль ності, й як наслідок — мож ливістю спри чи нен ня ма те -
ріаль ної шко ди іншим дер жа вам, їх юри дич ним і фізич ним осо бам2.

При ць о му ос танні де ся тиріччя відзна ча ють ся суттєвим підви -
щен ням на у ко во-технічно го по тенціалу, стрімким роз вит ком космічних
тех но логій та знач ною ко мерціалізацією і за лу чен ням при ват но го
капіта лу, що ство рює нові вик ли ки пе ред міжна род ним космічним
пра вом в ціло му та інсти ту том міжна род ної космічної відповідаль -
ності зок ре ма.

Проб ле ма ти ка пра во во го ре гу лю ван ня міжна род ної космічної
відповідаль ності бу ла пред ме том розг ля ду ба гать ох вітчиз ня них та
за рубіжних вче них, зок ре ма Н.Р. Ма ли ше вої, В.М. Бо ри чевсь ко го,
Г.П. Жу ко ва, Ю.М. Ко ло со ва, В.В. Се ме ня ки, С.П. Мал ко ва.

Ос новні прин ци пи міжна род ної космічної відповідаль ності бу -
ли зак ла дені в До го ворі про прин ци пи діяль ності дер жав по дослі -
джен ню і ви ко рис тан ню космічно го прос то ру, вклю ча ю чи Місяць
та інші не бесні тіла 1967 р.3 (далі До говір по кос мо су), який є ос нов -
ним до говірним дже ре лом міжна род но го космічно го пра ва.

Так, відповідно до ст.VII ць о го До го во ру кож на дер жа ва-учас ни -
ця До го во ру, яка здійснює або ор ганізує за пуск об’єкта в космічний
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МІЖНА РОД НА КОСМІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: 

НОВІ ВИК ЛИ КИ

Виз на ча ють ся ос новні за са ди та век то ри роз вит ку міжна род ної
космічної відповідаль ності за шко ду, за подіяну космічни ми об’єкта -
ми, за та ки ми нап рям ка ми як суб’єкти відповідаль ності, шко да, що
підля гає відшко ду ван ню, аб со лют ний ха рак тер відповідаль ності,
солідар на відповідальність за пус ка ю чих дер жав.

Клю чові сло ва: міжна род на космічна відповідальність, за пус -
ка ю ча дер жа ва, дер жа ва реєстрації, аб со лют на відповідальність,
солідар на відповідальність за пус ка ю чих дер жав, шко да, за подіяна
космічним об’єктом. 

Киш ко-Ер ли О .Б. Меж ду на род ная кос ми чес кая от ве т ствен -

ность: но вые вы зо вы

Оп ре де ля ют ся ос нов ные на ча ла и век то ры раз ви тия меж ду на -
род ной кос ми чес кой от ве т ствен нос ти за ущерб, при чи нен ный кос -
ми чес ки ми объ ек та ми, по та ким нап рав ле ни ям как субъ ек ты
от ве т ствен нос ти, ущерб, ко то рый под ле жит ком пен са ции, аб со -
лют ный ха рак тер от ве т ствен нос ти, со ли дар ная от ве т ствен -
ность за пус ка ю щих го су дарств.

Клю че вые сло ва: меж ду на род ная кос ми чес кая от ве т ствен -
ность, за пус ка ю щее го су да р ство, го су да р ство ре ги ст ра ции, аб со лют -
ная от ве т ствен ность, со ли дар ная от ве т ствен ность за пус ка ю щих
стран, ущерб, при чи нен ный кос ми чес ким объ ек том.

Kyshko-Yerli Oksana. International Space Liability: new challenges

Main principles and development vectors of international space re-
sponsibility for damage caused by space objects are defined in such areas

Держава і право • Випуск 69354

__________________

© КИШКО-ЄРЛІ Оксана Борисівна — кандидат юридичних наук, науковий
співробітник відділу проблем космічного та екологічного права Інституту дер-
жави і права ім. В.М. Корецького НАН України



дикцією Ук раїни по за її ме жа ми, по винні одер жа ти в цент раль но му
ор га ну ви ко нав чої вла ди, що ре алізує дер жав ну політи ку у сфері
космічної діяль ності, ліцензію на пра во здійснен ня цієї діяль ності.

Пе релік видів космічної діяль ності, що підля га ють ліцен зу ван ню,
ма ють виз на ча ти ся за ко ном, а ліцензії на про вад жен ня та кої діяль -
ності ма ють ви да ва ти ся в по ряд ку, вста нов ле но му за ко но да в ством.

Про те За ко ном Ук раїни «Про ліцен зу ван ня видів гос по дарсь кої
діяль ності»6, яким вста нов ле но ви че рп ний пе релік видів гос по -
дарсь кої діяль ності, що підля га ють ліцен зу ван ню, не пе ред ба че но
ліцен зу ван ня будь-яко го ви ду космічної діяль ності.

Та ким чи ном, мож на зро би ти вис но вок, що на сь о годнішній
день в Ук раїні космічна діяльність не підля гає ліцен зу ван ню, що
є неп рий нят ним. З ме тою вип рав лен ня цієї си ту ації відповідні зміни
ма ють бу ти вне сенні до За ко ну Ук раїни «Про ліцен зу ван ня видів
гос по дарсь кої діяль ності».

Виз на чен ня терміну «за пус ка ю ча дер жа ва» містить ся в Кон -
венції про відповідальність, а та кож в Кон венції про реєстрацію
об’єктів, що за пус ка ють ся в космічний простір 1974 р.7 Виз на чен ня
ць о го терміну є іден тич ним в цих міжна род них уго дах. Так, під за -
пус ка ю чою дер жа вою маєть ся на увазі:

— дер жа ва, яка здійснює або ор ганізує за пуск космічно го об’єкту,
— дер жа ва, з те ри торії або ус та но вок якої здійснюєть ся за пуск

космічно го об’єкту. 
Та кож Кон венція про реєстрацію об’єктів, що за пус ка ють ся

в космічний простір, опе рує терміном «дер жа ва реєстрації», який
оз на чає за пус ка ю чу дер жа ву, до реєстру якої за не се ний космічний
об’єкт відповідно до ст. ІІ цієї Кон венції. 

Цією стат тею пе ред ба чаєть ся та кож, що ко ли космічний об’єкт
за пус каєть ся на орбіту нав ко ло Землі або далі в космічний простір,
за пус ка ю ча дер жа ва реєструє цей космічний об’єкт шля хом за пи су
у відповідний реєстр, який нею ве деть ся. Як що по відно шен ню до
будь-яко го та ко го космічно го об’єкту існує дві або біль ше за пус ка ю -
чих дер жав, то во ни ра зом виз на ча ють, яка з них за реєструє цей об’єкт. 

Кож на дер жа ва реєстрації предс тав ляє Ге не раль но му сек ре та рю
Ор ганізації Об’єдна них Націй в найб лиж чий прак тич но здійсню ва ний
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простір, вклю ча ю чи Місяць та інші не бесні тіла, а та кож кож на дер -
жава-учас ни ця До го во ру, з те ри торії або ус та но вок якої здійснюєть ся
за пуск об’єкта, не се міжна род ну відповідальність за шко ду, зав да ну
та ки ми об’єкта ми або їх скла до ви ми час ти на ми на Землі, у повітря -
но му або в космічно му прос торі, вклю ча ю чи Місяць та інші не бесні
тіла, іншій дер жаві-учас ниці До го во ру, її фізич ним або юри дич ним
осо бам.

Пізніше Кон венцією про міжна род ну відповідальність за шко ду,
зав да ну космічни ми об’єкта ми 1972 р.4 (далі Кон венція про від по ві -
дальність) був вста нов ле ний по ря док ре алізації та кої відповідаль ності.

Відповідно до До го во ру по кос мо су у ви пад ку міжна род но го
пра во по ру шен ня дер жа ви не суть міжна род ну відповідальність за
всю національ ну діяльність в космічно му прос торі не за леж но від
то го, хто здійснює космічну діяльність — уря дові ор га ни чи не у ря -
дові юри дичні осо би дер жа ви. Згідно зі ст. VI До го во ру по кос мо су
діяльність в кос мосі юри дич них осіб до пус каєть ся тіль ки з доз во лу
і під постійним наг ля дом відповідної дер жа ви. У ви пад ку здійснен -
ня космічної діяль ності міжна род ною ор ганізацією міжна род ну
відповідальність не суть ра зом як са ма ор ганізація, так і дер жа ви,
що прий ма ють в ній участь.

Ця нор ма виз на чає особ ливість відповідаль ності за міжна род -
ним космічним пра вом, оскіль ки в ціло му за міжна род ним пра вом
дер жа ви не не суть відповідаль ності за дії своїх юри дич них і фізич -
них осіб, як що во ни не діють від імені або за до ру чен ням дер жа ви.

Відповідно до ст. ІІ Кон венції про відповідальність за пус ка ю ча
дер жа ва не се аб со лют ну відповідальність за вип ла ту ком пен сації за
шко ду, спри чи не ну її космічним об’єктом на по верхні Землі або
повітря но му суд ну в поль оті. 

В зв’яз ку з цим особ ли вої ак ту аль ності на би рає пи тан ня ліцен -
зу ван ня космічної діяль ності на національ но му рівні, що дає змо гу
дер жаві за без пе чи ти на леж ний про фесійний рівень суб’єктів косміч -
ної діяль ності та за без пе чує мож ливість конт ро лю за їх діяльністю. 

Ст. 10 За ко ну Ук раїни «Про космічну діяльність»5 вста нов -
люєть ся, що будь-які суб’єкти космічної діяль ності, які здійсню ють
або ма ють наміри здійсню ва ти цю діяльність в Ук раїні або під юрис -
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— дер жаві, з те ри торії або ус та но вок якої був здійсне ний за -
пуск об’єкта, слід у разі відсут ності по пе редньої до мов ле ності
зв’яза ти ся з дер жа ва ми або міжна род ни ми міжу ря до ви ми ор ганіза -
ціями, які мо жуть бу ти кваліфіко вані в якості за пус ка ю чих дер жав
з ме тою спіль но го виз на чен ня якій дер жаві або якій ор ганізації не -
обхідно за реєстру ва ти цей космічний об’єкт, 

— у ви пад ках спіль них за пусків космічних об’єктів ко жен кос -
мічний об’єкт по ви нен реєстру ва ти ся ок ре мо і без шко ди для прав
і обов’язків дер жав, космічні об’єкти слід вклю ча ти у відповідності
до міжна род но го пра ва, вклю ча ю чи відповідні до го во ри ООН що -
до космічно го прос то ру, у відповідний реєстр дер жа ви, яка не се
відповідальність за експлу а тацію космічно го об’єкта згідно зі ст. VI
До го во ру по кос мо су,

— дер жа вам слід зак ли ка ти пос та чаль ників пос луг із за пус ку,
що зна хо дять ся під їх юрис дикцією, ре ко мен ду ва ти влас ни ку та\або
опе ра то ру космічно го об’єкту звер та ти ся до відповідної дер жа ви
з пи тан ня реєстрації ць о го космічно го об’єкта. 

До дат ко во слід заз на чи ти, що відповідно до ст. IV Кон венції про
відповідальність, як що в будь-яко му місці, крім по верхні Землі,
космічно му об’єкту однієї за пус ка ю чої дер жа ви або осо бам чи май ну
на бор ту та ко го об’єкта, спри чи не на шко да космічним об’єктом іншої
за пус ка ю чої дер жа ви і тим са мим спри чи не на шко да третій дер жаві
або її юри дич ним чи фізич ним осо бам, то в та ко му ви пад ку дві перші
дер жа ви не суть солідар ну відповідальність пе ред та кою треть ою
дер жа вою у вста нов ле них ме жах.

Аналіз міжна род них угод доз во ляє зро би ти вис но вок про те, що
підста вою для міжна род ної космічної пра во вої відповідаль ності
є на явність шко ди. Відповідно до ст. 1 Кон венції про відповідальність
під шко дою ро зумієть ся:

— смерть лю ди ни,
— шко да здо ров’ю лю ди ни у виг ляді тілес но го пош код жен ня,
— інша (тоб то не пов’яза на з тілес ним пош код жен ням) шко да

спри чи не на здо ров’ю лю ди ни,
— зни щен ня май на дер жа ви або фізич них чи юри дич них осіб,

або май на міжна род них міжу ря до вих ор ганізацій,
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строк інфор мацію про кож ний космічний об’єкт, який за не се ний в її
реєстр (ст. IV Кон венції про реєстрацію об’єктів, що за пус ка ють ся
в космічний простір).

Ста ном на сь о годні Ук раїною бу ли пе ре дані в ООН дані про такі
космічні об’єкти, за пу щені Ук раїною як Січ 1 (1995 р.), Січ 1М
(2004 р.), Мікрон (2004 р.) та Січ 2 (2011 р.). До дат ко во слід ак цен -
ту ва ти ува гу на то му, що всі во ни бу ли за пу щені з те ри торії РФ, а са -
ме з кос мод ро му «Пле сецк» та пус ко вої ба зи «Яс ний».

У відповідності з іден тич ни ми виз на чен ня ми за пус ка ю чої дер -
жа ви, які пе ред ба чені Кон венцією про реєстрацію обєктів, що за -
пус ка ють ся в космічний простір, і Кон венцією про відповідальність
Ук раїну і РФ слід виз на ти за пус ка ю чи ми дер жа ва ми віднос но ви -
щез га да них космічних апа ратів.

У відповідності до ст. V Кон венції про відповідальність за шко ду,
ко ли двоє або біль ше дер жав сумісно здійсню ють за пуск космічно -
го об’єкту, во ни не суть солідар ну відповідальність за будь-яку спри -
чи не ну шко ду. 

За пус ка ю ча дер жа ва, яка вип ла ти ла ком пен сацію за шко ду, має
пра во рег рес ної ви мо ги до інших учас ників сумісно го за пус ку.
Учас ни ки сумісно го за пус ку мо жуть ук ла да ти уго ди про роз поділ
між со бою фінан со вих зо бов’язань, за яки ми во ни не суть солідар -
ну відповідальність. Такі уго ди не зачіпа ють пра ва дер жа ви, якій на -
не се на шко да, ви ма га ти пов ної ком пен сації за шко ду на підставі цієї
кон венції від будь-якої із за пус ка ю чих дер жав або всіх за пус ка ю чих
дер жав, що не суть солідар ну відповідальність. 

Вва жаємо за доціль не в по даль шо му ре ко мен ду ва ти Ук раїні зак -
лю ча ти уго ди про роз поділ фінан со вих зо бов’язань у разі здійснен -
ня спіль но го з інши ми дер жа ва ми за пус ку космічно го об’єкту. 

10 груд ня 2004 р. ООН бу ла прий ня та Ре зо люція 59/115, якою
у відповідності до Кон венції про відповідальність ре ко мен дуєть ся
дер жа вам розг ля ну ти пи тан ня про ук ла ден ня угод що до спіль них
за пусків або прог рам співробітницт ва8.

Ре зо люцією ООН №62/101 від 17 груд ня 2007 р. «Ре ко мен дації по
вдос ко на лен ню прак ти ки реєстрації космічних об’єктів дер жа ва ми
і міжна род ни ми міжу ря до ви ми ор ганізаціями»9 ре ко мен до ва но:
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цієї за пус ка ю чої дер жа ви в без по се редній наб ли же ності до райо ну
зап ла но ва но го за пус ку або по вер нен ня об’єкта. 

Вик лю чен ням із прин ци пу аб со лют ної відповідаль ності є ви па -
док, як що в будь-яко му місці, крім по верхні Землі, космічно му
об’єкту однієї за пус ка ю чої дер жа ви або осо бам чи май ну на бор ту
та ко го космічно го об’єкта зав да на шко да космічним об’єктом іншої
за пус ка ю чої дер жа ви, то ос тан ня не се відповідальність, тіль ки ко ли
шко да спри чи не на з її ви ни або з ви ни осіб, за яких во на відповідає
(ст. ІІІ Кон венції про відповідальність). Та ким чи ном, в ць о му ви -
пад ку відповідальність ба зуєть ся на прин ципі ви ни.

Кон венція про відповідальність де таль но виз на чає по ря док
пред’яв лен ня та розг ля ду пре тензій про ком пен сацію за шко ду,
спри чи не ну космічни ми об’єкта ми. 

Підсу мо ву ю чи ви ще на ве де не слід заз на чи ти, що існу ю чий між -
на род ний пра во вий ре жим відповідаль ності за шко ду, яка за подіяна
космічни ми об’єкта ми, має про дов жу ва ти роз ви ва тись шля хом виз -
на чен ня но вих видів шко ди, яка по вин на підля га ти ком пен сації, роз -
роб ки мо дель них угод що до роз поділу фінан со вих зо бов’язань за
солідар ною відповідальністю, яку не суть дві або біль ше за пус ка ю чих
дер жав. До дат ко во вва жаємо, що має бу ти вста нов ле на відпові даль -
ність за заб руд нен ня нав ко ло зем но го космічно го прос то ру. 

Ефек тив но му пра во зас то су ван ню міжна род но го пра во во го ре -
жи му космічної відповідаль ності має спри я ти вне сен ня змін до на -
ціональ но го за ко но да в ства Ук раїни, зап ро по но ва них у статті.

1. Меж ду на род ное пра во : учеб ник / отв. ред. Ю.М. Ко ло сов,
В.И. Куз не цов. — М. : Меж ду нар. от но ше ния, 1995. — С. 536. 2. Між -
на род не публічне пра во : підруч ник / [Ре пець кий В.М., Ли сик В.М.,
Микієвич М.М., Анд ру се вич А.О.] ; МОН Ук раїни, Львівсь кий
національ ний універ си тет імені Іва на Фран ка. — 2-е вид., стер. —
К. : Знан ня, 2012. — 440 с. 3. До говір ООН про прин ци пи діяль ності
дер жав що до досліджен ня та ви ко рис тан ня космічно го прос то ру,
вклю ча ю чи Місяць та інші не бесні тіла, 1967 [Елект рон ний ре сурс]. —
Ре жим дос ту пу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_480. 4. Кон -
венція про міжна род ну відповідальність за шко ду, за подіяну
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— пош код жен ня май на дер жа ви або фізич них чи юри дич них
осіб, або май на міжна род них міжу ря до вих ор ганізацій,

Цей пе релік має вик люч ний і зак ри тий ха рак тер. Як що косміч ний
об’єкт приз ве де до наслідків, що не пе ред ба чені в ць о му пе реліку,
то і відповідальність не нас тає. 

Як вип ли ває з ви ще на ве де но го, міжна род ним ре жи мом відшко -
ду ван ня шко ди, за подіяної космічни ми об’єкта ми, не пе ред ба чаєть -
ся відшко ду ван ня шко ди, нап рик лад довкіллю. На на шу дум ку
роз ши рен ня пе реліку видів шко ди, що має підля га ти відшко ду ван ню,
має ста ти од ним з нап рямків вдос ко на лен ня міжна род но го кос міч -
но го пра ва.

Та кож слід відзна чи ти, що відповідальність за міжна род ним
космічним пра вом є аб со лют ною, тоб то мо же ма ти місце не за леж -
но від ви ни дер жа ви, що за пус кає, для її нас тан ня є дос татнім са мо -
го фак ту на не сен ня шко ди космічним об’єктом. При ць о му верх ня
ме жа ком пен сації, що вип ла чуєть ся, не вста нов люєть ся.

Прий ма ю чи до ува ги не об ме же ний розмір відповідаль ності за
міжна род ною космічною відповідальністю, важ ли ву роль в націо -
наль но му за ко но давстві космічних дер жав має відігра ва ти ме ханізм
за без пе чен ня та кої відповідаль ності.

Ст. 7 За ко ну Ук раїни «Про стра ху ван ня»10 до обов’яз ко вих видів
стра ху ван ня відне се но стра ху ван ня відповідаль ності що до ри зиків,
пов’яза них з підго тов кою до за пус ку космічної техніки на кос мод ромі,
за пус ком та експлу а тацією її у космічно му прос торі. Вва жаємо, що
в май бутнь о му но вим нап рям ком на у ко во го досліджен ня в цій сфері
мо же ста ти по шук та зап ро вад жен ня до дат ко вих ме ханізмів за без -
пе чен ня міжна род ної космічної відповідаль ності.

По ло жен ня Кон венції про відповідальність не зас то со ву ють ся
у ви пад ках шко ди, спри чи не ної космічним об’єктом за пус ка ю чої
дер жа ви:

— гро ма дя нам цієї за пус ка ю чої дер жа ви,
— іно зем ним гро ма дя нам про тя гом то го ча су, ко ли во ни прий -

ма ють участь в опе раціях, пов’яза них з цим космічним об’єктом,
з ча су йо го за пус ку або на будь-якій іншій нас тупній стадії аж до
йо го спус ку, або в той час, ко ли во ни зна хо дять ся за зап ро шен ням
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by the international organization and by the States Parties to the Treaty
participating in such organization.

Each State Party to the Treaty that launches or procures the launch-
ing of an object into outer space, including the moon and other celestial
bodies, and each State Party from whose territory or facility an object is
launched, is internationally liable for damage to another State Party to
the Treaty or to its natural or juridical persons by such object or its com-
ponent parts on the Earth, in air or in outer space, including the moon
and other celestial bodies.

This rule of law is determined peculiarity of responsibility in Inter-
national Space law, since in general in International Law states are not
responsible for operation of theirs natural or juridical persons, until they
behaved from state name or its assignment. 

In this connection the question of space activity licensing in the na-
tional level become specially actual, as it provide to state opportunity to
assure correct professional level of space activity subjects and possibility
to control their activity.

Unfortunately, now day’s space activity in Ukraine is not a subject
of licensing. Since this situation is unacceptable, relevant changes should
be introduce to the Law of Ukraine «On licensing kinds of commercial
activity».

The definitions of launch state and state of registration are also ana -
lyzed in article. In accordance with them Ukraine and Russian Federation
should be recognized as a launch states for such space objects as Sich 1,
Sich 1M, Micron and Sich 2. 

In accordance with art. V of Convention on International Liability
for Damage Caused by Space Objects whenever two or more states
jointly launch a space object, they shall be jointly and severally liable
for any damage caused.

Feel necessary in the future to recommend for Ukraine to conduct
agreements on allocation of costs in case of joint with other countries
launch of space object. 

On the base of international treaties analysis is possible to make con-
clusion that the ground for international space responsibility is existence
of caused damage.
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космічни ми об’єкта ми, 1972. [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим до -
сту пу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_126 5. Про космічну
діяльність : За кон Ук раїни від 15 лис то па да 1996 р. №502/96-ВР //
ВВР Ук раїни. — 1997. — №1. — Ст. 2. 6. Про ліцен зу ван ня видів
гос по дарсь кої діяль ності : За кон Ук раїни від 2 бе рез ня 2015 р. №222-
VIII // ВВР Ук раїни. — 2015. — № 23. — Ст. 158. 7. Кон венція про
реєстрацію об’єктів, що за пус ка ють ся в космічний простір, 1974
[Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу : http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/995_253 8. До го во ры и прин ци пы Ор га ни за ции Объ е ди -
нен ных На ций, ка са ю щи е ся кос ми чес ко го прост ра н ства. — Нью-
Йорк , 2008. — С. 77. 9. Там же. –С. 79. 10. Про стра ху ван ня : За кон
України від 07 бе рез ня 1996 р. №85\96-ВР // ВіВР Ук раїни. — 1996. —
№18. — Ст. 78.

Kyshko-Yerli Oksana. International Space Liability: new challenges

In International Space Law special attention is paid for responsibility
for damaged caused by space objects. It is determined by high level of risk,
which arise while providing space activity and as a consequence possibility
of caused material damage for other states, their natural or juridical persons. 

At the same time, last decades are characterized by significant in-
creasing of scientific and technical potential, impetuous space technology
development and significant commercialization with involving private
capital. It create new challenges for International Space Law in general
and institute of international space responsibility in particular.

In accordance with art. VI of нStates Parties to the Treaty shall bear
international responsibility for national activities in outer space, including
the moon and other celestial bodies, whether such activities are carried
on by governmental agencies or by non-governmental entities, and for
assuring that national activities are carried out in conformity with the
provisions set forth in the present Treaty. The activities of non-govern-
mental entities in outer space, including the moon and other celestial bodies,
shall require authorization and continuing supervision by the appropriate
State Party to the Treaty. When activities are carried on in outer space,
including the moon and other celestial bodies, by an international organi -
zation, responsibility for compliance with this Treaty shall be borne both
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цією. Дослідже на пра во ва ос но ва діяль ності ор ганів ООН в об ласті
бо роть би з ра сиз мом і ра со вою диск римінацією.

Клю чові сло ва: ра сизм, ра со ва диск римінація, ор га ни ООН, ме -
ханізм, функції.

Al Sharu Jehad Madjet Mohammad. Role of the UN bodies in

fight against racism and racial discrimination

The article deals with the role of principal and subsidiary UN bodies in
development of counteraction of racism and racial discrimination. The main
functions of the UN bodies in the field of fight against racism and racial dis-
crimination are revealed. The legal basis of activity of the UN bodies in the
field of fight against racism and racial discrimination is investigated.

Key words: racism, racial discrimination, UN bodies, mechanism,
functions.

С мо мен та соз да ния ООН проб ле ма пре о до ле ния ра сиз ма по лу -
чи ла уни вер саль ный уро вень сот руд ни че ст ва. Зна чи тель ный вклад
в раз ви тие про ти во дей ствия ра сиз ма и ра со вой диск ри ми на ции вно -
сят глав ные и вспо мо га тель ные ор га ны ООН: Уп рав ле ние Вер хов -
но го ко мис са ра ООН по пра вам че ло ве ка, Уп рав ле ние Вер хов но го
ко мис са ра ООН по де лам бе жен цев, Со вет по пра вам че ло ве ка, Под -
ко мис сия по по ощ ре нию и за щи те прав че ло ве ка и кон вен ци он ные
ор га ны, ко то рые конт ро ли ру ют вы пол не ние от дель ных сог ла ше ний:
Ко ми тет по лик ви да ции ра со вой диск ри ми на ции, соз дан ный в со -
от ве т ствии с Меж ду на род ной Кон вен ци ей по лик ви да ции всех форм
ра со вой диск ри ми на ции, Ко ми тет по пра вам че ло ве ка и Ко ми тет по
эко но ми чес ким, со ци аль ным и куль тур ным пра вам, соз дан ные Меж -
ду на род ны ми пак та ми о пра вах че ло ве ка 1966 г.

Уп рав ле ние Вер хов но го ко мис са ра ООН по пра вам че ло ве ка
(да лее — УВКПЧ) как уни вер саль ный ор ган в этой об лас ти от ве ча ет
за ру ко во д ство прог рам мой ООН в об лас ти прав че ло ве ка и по ощ -
ре ние и за щи ту прав, пре дус мот рен ных Ус та вом ООН и меж ду на -
род ным пра вом прав че ло ве ка1.

В ос но ве сис те мы УВКПЧ на хо дит ся предс тав ле ние ми ро во го
со об ще ст ва об ува же нии и соб лю де нии прав каж до го че ло ве ка.
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List of damage is fix in art. I of Convention on Liability.This list has
exclusive and closed character. If space object will caused consequences,
which are not determined in this list, responsibility will not occur. That
is why international regime of damage compensation caused by space
objects is not covering compensation of damage caused to environment.
Additionally in article is proposed to establish responsibility for pollution
of terrestrial space.

Key words: international space responsibility, launch country, state
of registration, absolute responsibility, joint responsibility of launch
countries, damage caused by space object.

УДК 347.85

АЛЬ ША РУ ДЖЕ ХАД МАД ЖЕТ МО ХАМ МАД 

РОЛЬ ОР ГА НОВ ООН В БОРЬ БЕ С РА СИЗ МОМ

И РА СО ВОЙ ДИСК РИ МИ НА ЦИ ЕЙ

Рас смот ре на роль глав ных и вспо мо га тель ных ор га нов ООН
в раз ви тии про ти во дей ствия ра сиз ма и ра со вой диск ри ми на ции.
Вы яв ле ны ос нов ные функ ции ор га нов ООН в об лас ти борь бы с ра -
сиз мом и ра со вой диск ри ми на ци ей. Ис сле до ва на пра во вая ос но ва де -
я тель нос ти ор га нов ООН в об лас ти борь бы с ра сиз мом и ра со вой
диск ри ми на ци ей.

Клю че вые сло ва: ра сизм, ра со вая диск ри ми на ция, ор га ны ООН,
ме ха низм, функ ции.

Аль Ша ру Дже хад Мад жет Мо хам мад. Роль ор ганів ООН

у бо ротьбі з ра сиз мом і ра со вою диск римінацією

Розг ля ну та роль го лов них і до поміжних ор ганів ООН у роз вит ку
про тидії ра сиз му й ра со вої диск римінації. Ви яв лені ос новні функції
ор ганів ООН в об ласті бо роть би з ра сиз мом і ра со вою диск римі на -
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1951 г. УВКБ ООН подт ве рж да ет, что бе жен цы поль зу ют ся как за -
щи той, пре дус мот рен ной Кон вен ци ей о ста ту се бе жен цев 1951 г.,
так и все ми пра ва ми и сво бо да ми че ло ве ка, ко то рые пре дос тав ля -
ют ся всем лю дям, не за ви си мо от их ста ту са3. В 1998 г. УВКБ ООН
от ме ти ло, что за щи та прав бе жен цев действу ет в пре де лах струк ту -
ры прав и обя зан нос тей ин ди ви да, а так же обя за тельств го су да р -
ства. Меж ду на род ное пра во за щи ты прав че ло ве ка яв ля ет ся
«пер вич ным ис точ ни ком прин ци пов и струк тур за щи ты бе жен цев»,
ко то рое до пол ня ет пра во за щи ты бе жен цев»4.

Пра во за щит ный ме ха низм ООН соз да вал ся в те че ние мно гих
лет пос ле при ня тия ее Ус та ва и уч реж де ния Ор га ни за ции. Ус тав
ООН, воз ла гая на ор га ни за цию обя зан ность со дей ство вать «все об -
ще му ува же нию и соб лю де нию прав че ло ве ка и ос нов ных сво бод
для всех, без раз ли чия ра сы, по ла, язы ка и ре ли гии», не пре дус мат -
ри вал для этой це ли соз да ние спе ци аль ных ор га нов в об лас ти прав
че ло ве ка. Статья 60 Ус та ва лишь ука зы ва ла на то, что вы пол не ние
пол но мо чий ор га ни за ции в эко но ми чес кой и со ци аль ной сфе рах
воз ла га ет ся на Эко но ми чес кий и Со ци аль ный Со вет (да лее — ЭКО -
СОС) под ру ко во д ством Ге не раль ной Ас са мб леи ООН. В 1946 г.
ЭКО СОС в ка че ст ве сво е го вспо мо га тель но го ор га на уч ре дил Ко -
мис сию по пра вам че ло ве ка, в функ ции ко то рой (с мо мен та соз да -
ния) вхо ди ла под го тов ка пред ло же ний и док ла дов наз ван но му
Со ве ту от но си тель но Меж ду на род но го бил ля о пра вах че ло ве ка;
раз лич ных кон вен ций в этой об лас ти; за щи ты мень шинств; пре до -
тв ра ще ния ра со вой диск ри ми на ции (Ре зо лю ции 5I и 9II от 1946 г.).

Од на ко де ся ти ле тия, про шед шие пос ле на ча ла функ ци о ни ро ва -
ния пра во за щит но го ме ха низ ма ООН и при ня тия Пак тов о пра вах
че ло ве ка, мно го чис лен ных меж ду на род ных до го во ров в рас смат ри -
вае мой сфе ре, вы я ви ли ак ту аль ную не об хо ди мость ре фор ми ро ва ния
это го ме ха низ ма. Дан ный им пе ра тив был обус лов лен пре и му ще ст вен -
но дву мя сле ду ю щи ми обс то я тель ства ми5: ре а ли за ция прав че ло ве -
ка в зна чи тель ной ме ре отс та ет от зак реп лен ных в Пак тах и дру гих
меж ду на род ных до ку мен тах прин ци пов и норм, ко то рые на ру ша -
ют ся прак ти чес ки пов се ме ст но; в пос лед ние го ды спо соб ность Ко -
мис сии за щи щать ос нов ные пра ва и сво бо ды бы ла су ще ст вен но
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УВКПЧ стре мит ся обес пе чи вать за щи ту прав че ло ве ка для всех лю -
дей, рас ши рять пол но мо чия и воз мож нос ти для осу ще с твле ния их
прав, по мо гать от ве т ствен ным за соб лю де ние этих прав до би вать ся
ре а ли за ции прав че ло ве ка2.

Ос нов ны ми функ ци я ми УВКПЧ в об лас ти борь бы с ра сиз мом
и ра со вой диск ри ми на ци ей яв ля ют ся: со дей ствие де я тель нос ти Ко -
ми те та по лик ви да ции ра со вой диск ри ми на ции ООН; ока за ние под -
де рж ки спе ци аль но му док лад чи ку по воп ро су о сов ре мен ных формах
ра сиз ма, ра со вой диск ри ми на ции. Спе ци аль ный док лад чик яв ля ет ся
не за ви си мым экс пер том, ко то рый предс тав ля ет еже год ные док ла ды
по проб ле ме ра сиз ма, нап рав ля ет го су да р ствам сроч ные об ра ще ния
и со об ще ния, ка са ю щи е ся слу ча ев ра сиз ма, ра со вой диск ри ми на -
ции, и по се ща ет стра ны для ус та нов ле ния фак тов; ока за ние со дей -
ствия не за ви си мо му экс пер ту по воп ро сам мень шинств. Приз на вая
тот факт, что мень ши н ства про дол жа ют под вер гать ся диск ри ми на -
ции и ра сиз му во всех ре ги о нах ми ра, не за ви си мый экс перт нап рав -
ля ет свою де я тель ность на борь бу с на ру ше ни я ми прав че ло ве ка,
жерт ва ми ко то рых ста но вят ся предс та ви те ли мень шинств; прод ви -
же ние борь бы с ра сиз мом пос ре д ством ра бо ты Сек ции по воп ро сам
не ди ск ри ми на ции. Сек ция спо со б ству ет соз да нию воз мож нос ти
лик ви да ции ра сиз ма на на ци о наль ном уров не пу тем пре дос тав ле -
ния кон суль та ций, про ве де ния ис сле до ва ний и ана ли ти чес кой ра бо ты
ка са тель но проб ле мы ра сиз ма, сот руд ни ча ет с межп ра ви тель ствен -
ны ми и экс пе рт ны ми ме ха низ ма ми, за щи ща ю щих пра ва пост ра дав -
ших групп, а так же сот руд ни ча ет с бо лее ши ро ким со об ще ст вом,
ус та нав ли вая парт не рс кие свя зи, по вы шая уро вень ин фор ми ро ван -
нос ти и сти му ли руя при ня тие ан ти ди ск ри ми на ци он ных мер в рам -
ках за ко но да тель ства, по ли ти чес ких стра те гий и прог рамм.

Уп рав ле ние Вер хов но го ко мис са ра ООН по де лам бе жен цев (да -
лее — УВКБ ООН) при дер жи ва ет ся мне ния о том, что меж ду на род -
но-пра во вая за щи та бе жен цев яв ля ет ся сос тав ля ю щей меж ду на род но-
пра во вой за щи ты прав че ло ве ка. Уп рав ле ние де ла ет ак цент на том,
что «пра во за щит ная ос но ва Кон вен ции со дер жит ся в бо лее ши ро кой
сис те ме до ку мен тов по за щи те прав че ло ве ка», в сос тав ко то рой,
хо тя и со сво им спе ци фи чес ким нап рав ле ни ем, вхо дит Кон вен ция
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Ко ми тет по лик ви да ции ра со вой диск ри ми на ции был уч реж ден
в 1970 г. сог лас но вось мой статье Меж ду на род ной кон вен ции о лик -
ви да ции всех форм ра со вой диск ри ми на ции (1965 г.) для про ве де ния
конт ро ля и рас смот ре ния все воз мож ных мер, ко то рые при ни ма ют ся
го су да р ства ми с целью ис пол не ния сво их обя за тельств в фор ма те Кон -
вен ции. В сос тав Ко ми те та вхо дят 18 экс пер тов, об ла да ю щих при знан -
ной бесп ри ст ра ст ностью и вы со ки ми мо раль ны ми ка че ст ва ми. Срок
пол но мо чий чле нов Ко ми те та сос тав ля ет че ты ре го да. Чле ны Ко ми -
те та действу ют не по дот чет но, в лич ном ка че ст ве; их нель зя отстра -
нить от ис пол не ния сво их обя зан нос тей или за ме нить без их сог ла сия.

Ко ми тет по пра вам че ло ве ка был уч реж ден сог лас но чет вер той
час ти Меж ду на род но го пак та о граж да нс ких и по ли ти чес ких пра -
вах (1966 г.) для про ве де ния со от ве т ствен но го конт ро ля за эф фек -
тив ной ре а ли за ци ей го су да р ства ми-участ ни ка ми всех по ло же ний
Пак та. Ко ми тет по пра вам че ло ве ка был соз дан в хо де со ве ща ния
го су дарств — участ ни ков Пак та в сен тяб ре 1976 г. Этот Ко ми тет
сос тав ля ют 18 чле нов — граж дан го су дарств — участ ни ков Пак та,
они выс ту па ют от сво е го име ни, в лич ном ка че ст ве, то есть не яв ля -
ют ся предс та ви те ля ми сво их го су дарств. Срок пол но мо чий чле нов
Ко ми те та — че ты ре го да. 

Ко ми тет по эко но ми чес ким, со ци аль ным и куль тур ным пра вам
от ли ча ет ся от дру гих до го вор ных ор га нов тем, что он был уч реж ден
по ре ше нию ЭКО СОС лишь в 1985 г., а не на ос но ва нии по ло же ний
Меж ду на род но го пак та об эко но ми чес ких, со ци аль ных и куль тур -
ных пра вах (1966 г.). В сос та ве Ко ми те та — 18 экс пер тов, име ю щих
приз нан ный ав то ри тет в об лас ти про ве де ния ис сле до ва ний прав че -
ло ве ка. Все чле ны Ко ми те та име ют не за ви си мый и не по дот чет ный
ста тус, при ни ма ют учас тие в ра бо те Ко ми те та иск лю чи тель но в лич -
ном ка че ст ве. Чле ны Ко ми те та из би ра ют ся ЭКО СОС на че ты рех лет-
ний срок, при этом все они мо гут быть пе ре и зб ра ны на сле ду ю щий
срок. Ко ми тет про во дит свои сес сии в Же не ве два ра за в год — в но -
яб ре или де каб ре и в мае, про дол жи тель ность каж дой сес сии сос -
тав ля ет три не де ли.

Пра во вую ос но ву де я тель нос ти ука зан ных вы ше ко ми те тов соз -
да ют со от ве т ству ю щие кон вен ции и пак ты. Не об хо ди мо об ра тить
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по дор ва на всле д ствие умень ше ния до ве рия к ней со сто ро ны меж -
ду на род но го со об ще ст ва, а так же от су т ствия про фес си о на лиз ма
и на ли чия прак ти ки двой ных стан дар тов в ее ра бо те.

Пос ле дли тель ных де ба тов и об суж де ния раз лич ных пред ло же -
ний по ре фор ми ро ва нию пра во за щит но го ме ха низ ма ООН Ге не -
раль ная Ас са мб лея ООН на сво ем пле нар ном за се да нии 15 мар та
2006 г. при ня ла Ре зо лю цию 60/251, озаг лав лен ную «Со вет по пра -
вам че ло ве ка», в ко то рой был уч реж ден вза мен Ко мис сии по пра -
вам че ло ве ка Со вет по пра вам че ло ве ка в ка че ст ве вспо мо га тель но го
ор га на Ге не раль ной Ас са мб леи. Сог лас но Ре зо лю ции Со вет, сос то -
я щий из 47 го су дарств-чле нов, дол жен от ве чать за со дей ствие все об-
ще му ува же нию и за щи те всех прав че ло ве ка, в том чис ле прод вигать
борь бу с ра сиз мом и ра со вой диск ри ми на ци ей6.

Ко мис сия по пра вам че ло ве ка на сво ей пер вой сес сии в 1947 г.
уч ре ди ла в ка че ст ве собствен но го вспо мо га тель но го ор га на Под ко -
мис сию по пре дуп реж де нию диск ри ми на ции и за щи те мень шинств,
сос то яв шую не из предс та ви те лей го су дарств, а из экс пер тов, вы -
пол ня ю щих свои обя зан нос ти в лич ном ка че ст ве7, с целью ве де ния
ис сле до ва ний (пре и му ще ст вен но на ба зе Все об щей дек ла ра ции
прав че ло ве ка) и раз ра бот ки ре ко мен да ций Ко мис сии ООН по пра -
вам че ло ве ка от но си тель но пре до тв ра ще ния диск ри ми на ции лю бо го
ха рак те ра и за щи ты ра со вых, язы ко вых, ре ли ги оз ных, на ци о наль -
ных мень шинств, а так же для ис пол не ния лю бых дру гих функ ций,
ко то рые мо гут быть ей по ру че ны со сто ро ны ЭКО СОС или Ко мис сии
ООН по пра вам че ло ве ка. С ию ля 1999 г. Под ко мис сия ста ла име -
но вать ся Под ко мис си ей по по ощ ре нию и за щи те прав че ло ве ка.

В сис те ме ООН соз да но три кон вен ци он ных ор га на в сфе ре
про ти во дей ствия ра сиз ма и ра со вой диск ри ми на ции, ко то рые яв ля -
ют ся ко ми те та ми не за ви си мых экс пер тов, ко то рые упол но мо че ны
осу ще с твлять мо ни то ринг за соб лю де ни ем тре бо ва ний этих кон вен -
ций или пак тов. Они соз да ны сог лас но по ло же ни ям до го во ров, вы -
пол не ние ко то рых конт ро ли ру ют. Та ки ми Ко ми те та ми яв ля ют ся:
Ко ми тет по лик ви да ции ра со вой диск ри ми на ции, Ко ми тет по пра -
вам че ло ве ка и Ко ми тет по эко но ми чес ким, со ци аль ным и куль тур -
ным пра вам. 
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До ку мен та ми, ко то рые предс тав ля ют пра во вое по ле функ ци о -
ни ро ва ния ко ми те тов, пред по ла га ет ся до воль но тес ное вза и мо дей ст -
вие ко ми те тов ООН с Ге не раль ным сек ре та рем ООН. Нор ма тив но
зак реп лен ным яв ля ет ся пра во Ге не раль но го сек ре та ря при ни мать
учас тие в за се да ни ях ко ми те тов. Так, про це дур ны ми пра ви ла ми Ко -
ми те та по пра вам че ло ве ка ус та нов ле но, что Ге не раль ный сек ре тарь
или предс та ви тель Ге не раль но го сек ре та ря име ет пра во по се щать
все за се да ния это го Ко ми те та (как отк ры тые, так и зак ры тые). Кро -
ме то го, Ге не раль но му сек ре та рю (его предс та ви те лю) пре дос тав -
ля ет ся пра во де лать уст ные и пись мен ные за ме ча ния на за се да ни ях
Ко ми те та и его вспо мо га тель ных ор га нов, на не го воз ла га ют ся за да-
чи от но си тель но ор га ни за ции про це ду ры изб ра ния чле нов ко ми те -
тов го су да р ства ми-участ ни ка ми со от ве т ству ю щих меж ду на род ных
до ку мен тов.

Проб ле ма юри ди чес кой си лы ре ше ний, при ня тых ко ми те та ми,
в том чис ле по ре зуль та там рас смот ре ния ин ди ви ду аль ных жа лоб,
до сих пор ос та ет ся не ре шен ной не толь ко в ас пек те оте че ст вен но -
го пра воп ри ме не ния, а и на меж ду на род ном уров не. Не приш ли
к об ще му мне нию в этом воп ро се и са ми чле ны ко ми те тов и меж -
ду на род ные экс пер ты, ко то рые ра бо та ют в сис те ме ор га нов ООН.
Ми ро вы ми экс пер та ми выс ка зы ва лись раз лич ные взгля ды по это му
воп ро су, сре ди ко то рых мож но вы де лить три ос нов ных по зи ции.
Сто рон ни ки пер вой ис хо дят из то го, что ко ми те ты ООН яв ля ют ся
не су деб ны ми ор га на ми в клас си чес ком по ни ма нии, а так на зы ва е -
мы ми «ква зи су деб ны ми» ор га на ми, по э то му нет ос но ва ний го во -
рить об обя за тель нос ти их ре ше ний.

Не об хо ди мо сог ла сить ся с тем, что при со е ди ня ясь к со от ве т -
ству ю щей кон вен ции (пак ту), го су да р ство бе рет на се бя обя за тель -
ства соб лю дать ее по ло же ния, и сог лас но прин ци пу «pacta sunt
servanta» долж но не ук лон но их вы пол нять. По мне нию ав то ра, приз -
на вая нор мы кон вен ций, ко то рые пре дос тав ля ют ко ми те там конт -
роль ные пол но мо чия и пра во при ни мать ре ше ние от но си тель но
го су дарств-участ ни ков, пос лед ние та ким спо со бом действи тель но
расп ро ст ра ня ют на се бя ком пе тен цию ко ми те тов. По э то му ре ше ния
ко ми те тов ООН яв ля ют ся обя за тель ны ми для вы пол не ния все ми
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вни ма ние и на то, что до мно гих кон вен ций и пак тов пос ле их ут ве -
рж де ния бы ли раз ра бо та ны и при ня ты фа куль та тив ные про то ко лы,
ко то рые так же иг ра ют важ ную роль в рег ла мен та ции де я тель нос ти
ко ми те тов, вво дя до пол ни тель ные ме ха низ мы мо ни то рин га вы пол -
не ния го су да р ства ми-участ ни ка ми взя тых на се бя обя за тельств по
меж ду на род ным до го во рам по пра вам че ло ве ка.

По сво ей юри ди чес кой при ро де фа куль та тив ный про то кол яв -
ля ет ся са мос то я тель ным меж ду на род но-пра во вым до го во ром, ко -
то рый вмес те с тем объ е ди нен с дру гим, ос нов ным по от но ше нию
к не му, действу ю щим меж ду на род ным до го во ром, и яв ля ет ся его
частью. В Фа куль та тив ном про то ко ле рас смат ри ва ют ся воп ро сы, не
ох ва чен ные ос нов ным меж ду на род ным до го во ром или не дос та точ -
но раз ра бо тан ные в нем. Фа куль та тив ный про то кол отк рыт для ра -
тифи ка ции или при со е ди не ния к не му толь ко для го су дарств, ко торые
яв ля ют ся участ ни ка ми со от ве т ству ю ще го до го во ра. Тер мин «фа -
куль та тив ный» при ме ня ет ся от но си тель но не го в том по ни ма нии,
что го су да р ства не обя за ны ста но вить ся его участ ни ка ми, да же ес ли
они ра ти фи ци ро ва ли со от ве т ству ю щую кон вен цию или при со е ди -
нились к ней. Од на ко это ни в ка кой ме ре не оз на ча ет, что го су да р ства,
кото рые ра ти фи ци ро ва ли фа куль та тив ный про то кол или при со е ди ни -
лись к не му, име ют пра ва вы пол нять или не вы пол нять обя за тель ства,
пре дус мот рен ные в нем, на свое ус мот ре ние. Для го су дарств-участ -
ни ков фа куль та тив но го про то ко ла по ло же ния, ко то рые со дер жат ся
в нем, име ют обя за тель ную юри ди чес кую си лу и под ле жат вы пол -
не нию в пол ном объ е ме8.

Ис хо дя из то го, что ко ми те ты яв ля ют ся кон вен ци он ны ми ор га -
на ми, ко то рые действу ют в струк ту ре ООН, вы пол няя функ ции, нап -
рав лен ные на дос ти же ние це лей пос лед не го, от дель но го вни ма ния
зас лу жи ва ет воп рос конт ро ля ООН за над ле жа щей ре а ли за ци ей ко -
ми те та ми пре дос тав лен ных им пол но мо чий. Важ ным ме ха низ мом
та ко го конт ро ля яв ля ют ся предс тав ле ния ко ми те та ми от че тов о сво ей
де я тель нос ти, ко то рые пре дос тав ля ют ся ими ру ко во дя щим ор га нам
ООН. Каж дый из ко ми те тов обя зан го то вить та кие от че ты, од на ко
су ще ст ву ют оп ре де лен ные от ли чия в пе ри о дич нос ти их предс тав -
ле ния для раз ных ко ми те тов, а так же в по ряд ке их предс тав ле ния.
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дер жа ви та пог ляд гро ма дянсь ко го суспільства: зб. до ку ментів/ [упо -
ряд.: О.М. Руднєва, Г.О. Хрис то ва; на ук. ред. О.М. Руднєва]. — К., 2007.

Аль Ша ру Дже хад Мад жет Мо хам мад. Role of the UN bodies

in fight against racism and racial discrimination

The article represents theoretical and practical interest owing to re -
levance of the subject elected by the author for the research.

In article the main functions of bodies of the UN in the field of fight
against racism and racial discrimination are revealed, the legal basis of
their activity in the field of fight against racism and racial discrimination
is investigated

It is established that bodies of the UN in the field of fight against
racism and racial discrimination are the universal human rights interna-
tional organizations created from independent experts who act as a part
of the UN which main objective is implementation of monitoring func-
tions concerning performance of the corresponding international treaties
by the states in the sphere of counteraction of racism and racial discri -
mination which decisions have binding character and are obligatory for
performance by the states.

In article the conclusion is drawn that the problem of validity of the
decisions made by bodies of the UN in the field of fight against racism
and racial discrimination still remains unresolved not only in aspect of
domestic right application, but also at the international level. According
to the author, points of order of implementation of these decisions by the
states completely lie in the sphere of internal competence of the states,
and the legal basis of activity of committees doesn’t contain norms which
accurately and more exhaustively indicated requirements which belong
to process of performance of decisions of committees by the states.

Key words: racism, racial discrimination, UN bodies, mechanism,
functions.

Серія Юридичні науки 373

госу да р ства ми-участ ни ка ми со от ве т ству ю щих меж ду на род но-пра -
во вых до го во ров. Од на ко, сле ду ет приз нать, что про це дур ные воп -
ро сы ре а ли за ции го су да р ства ми этих ре ше ний пол ностью ле жат
в сфе ре внут рен ней ком пе тен ции го су дарств, при чем пра во вая ос -
но ва де я тель нос ти ко ми те тов не со дер жит норм, ко то рые бы чет ко
и ис чер пы ва ю ще ука зы ва ли на тре бо ва ния, ко то рые от но сят ся
к про цес су вы пол не ния го су да р ства ми ре ше ний ко ми те тов.

Та ким об ра зом, ко ми те ты ООН яв ля ют ся уни вер саль ны ми пра -
во за щит ны ми меж ду на род ны ми ор га ни за ци я ми, сфор ми ро ван ны -
ми из не за ви си мых экс пер тов, ко то рые действу ют в сос та ве ООН,
ос нов ной за да чей ко то рых яв ля ет ся осу ще с твле ния мо ни то рин го -
вых функ ций от но си тель но вы пол не ния го су да р ства ми со от ве т ству -
ю щих меж ду на род ных до го во ров в сфе ре про ти во дей ствия ра сиз ма
и ра со вой диск ри ми на ции, ре ше ния ко то рых име ют обя зы ва ю щий
ха рак тер и яв ля ют ся обя за тель ны ми для вы пол не ния го су да р ства -
ми-участ ни ка ми.

1. Ти хо нов А.А. Вер хов ный ко мис сар ООН по пра вам че ло ве ка /
А.А. Ти хо нов // Мос ко вс кий жур нал меж ду на род но го пра ва. —
1995. — № 1. — С. 37–57. 2. Ayala Lasso J. Defining the Mandate /
J. Ayala Lasso // Harvard International Review. 1994/95. — P. 38–41.
3. Note on International Protection A/AC. 96/951 dated 13 September
2001 [Элект рон ный ре сурс] // United Nations High Commissioner for
Refugees. — Ре жим дос ту па : http://www.unhcr.org/3bb1c6cc4.html
4. Note on International Protection A/AC. 96/898 dated 3 July 1998
[Элект рон ный ре сурс] / United Nations High Commissioner for Refu -
gees. — Ре жим дос ту па: http://www.unhcr.org/3ae68d3d24.html
5. Кар таш кин В.А. Пак ты о пра вах че ло ве ка и ре фор ми ро ва ние пра -
во за щит но го ме ха низ ма ООН. К 40-ле тию при ня тия Пак тов / В.А. Кар -
таш кин, М.В. По жи да е ва // Юрист-меж ду на род ник — International
Lawyer. — 2006. — № 3. — С. 2–19. 6. Bossugt Marc. The new Human
Rights Council: A first appraisal. Netherlands, Human Rights Quarterly. —
2006. — P. 551–555. 7. Лукь ян цев Г.Е. Меж ду на род ный конт роль
в об лас ти прав че ло ве ка / Лукь ян цев Г.Е. — М., 2005. — С. 93–115.
8. Міжна род ний пакт про гро ма дянські та політичні пра ва: по зиція
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Vasilyev Yevgeny. Externaleconomic activities: ontognoseological

approach to understanding in the definition

In the article the ontognoseologichni going is probed near under-
standing of definitivnogo determination of foreign economic activity. An
author probes co-operation of such activity and it determinaciyu by the
external economic function of the state, selects it characteristic signs and
their reflections in definitivnikh determinations of foreign economic ac-
tivity, which are contained both in doctrine approaches and in norma-
tively legal acts. 

Key words: state, foreign economic function of the state, foreign eco-
nomic activity, the subjects of foreign economic activity.

Се ред най важ ливіших функцій су час ної дер жа ви ок ре мо виді -
ля  ють ся її так звані зовнішні функції, тоб то такі функції, що пе ре важ -
но здійсню ють ся по за ме жа ми її дер жав них кор донів. Та ким чи ном,
зовнішні функції дер жа ви — це ос новні нап рям ки діяль ності дер жа ви
на міжна родній арені. До їх чис ла на ле жать: а) обо рон на функція —
вона спря мо ва на на за хист дер жав но го су ве реніте ту, кор донів, те ри -
торії країни від на па ду ззовні, ор ганізацію мит ниці, вирішен ня інших
пи тань за без пе чен ня національ ної без пе ки; б) дип ло ма тич на і тор -
го во-еко номічна функції — спря мо вані на вста нов лен ня і роз ви ток
взаємо вигідних рівноп рав них політич них, еко номічних, куль тур них
та інших відно син зовнішнь о е ко номічно го парт не р ства, що гар мо -
нійно поєдну ють інте ре си да ної дер жа ви з конк рет ни ми і за галь ни ми
інте ре са ми всіх дер жав світо во го співто ва ри ст ва; в) бо роть ба за мир
і мир не існу ван ня, роззброєння, не зас то су ван ня си ли у відно си нах між
дер жа ва ми, при бор кан ня аг ре сорів; г) участь у діяль ності міжна род -
них та міждер жав них ор ганізацій з вре гу лю ван ня війсь ко вих і політич -
них конфліктів, конт роль за за без пе чен ням прав, сво бод і за кон них
інте ресів гро ма дян в усіх країнах світу; ґ) куль тур ний, на у ко вий та
інфор маційний обмін з інши ми дер жа ва ми, рішен ня за галь но людсь -
ких проб лем; д) взаємодія з інши ми країна ми з пи тань охо ро ни нав ко -
лишнь о го се ре до ви ща та ство рен ню не обхідних умов еко логічно го
ви жи ван ня світо вої спіль но ти, вирішен ня гло баль них проб лем су -
час ності (си ро вин ний, енер ге тич ної, де мог рафічної то що)1. 
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Є. О. ВА СИЛЬЄВ 

ЗОВНІШНЬ О Е КО НОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

ОН ТОГ НО СЕ О ЛОГІЧНІ ПІДХО ДИ ДО РО ЗУМІННЯ 

У ДЕФІНІЦІЯХ 

Досліджу ють ся он тог но се о логічні підхо ди до ро зуміння дефі ні -
тив но го виз на чен ня зовнішнь о е ко номічної діяль ності. Ав тор дослі -
джує взаємодію та кої діяль ності та її де термінацію зовнішнь о-
е ко номічною функцією дер жа ви, ви ок рем лює її ха рак терні оз на ки та
їх відоб ра жен ня в дефінітив них виз на чен нях зовнішнь о е ко номічної
діяль ності, що містять ся як в докт ри наль них підхо дах, так й в нор -
ма тив но-пра во вих ак тах.

Клю чові сло ва: дер жа ва, зовнішнь о е ко номічна функція дер жа -
ви, зовнішнь о е ко номічна діяльність, суб’єкти зовнішнь о е ко номічної
діяль ності. 

Ва силь ев Е. А. Внеш не э ко но ми чес кая де я тель ность: он то -

гно се о ло ги чес кие под хо ды к по ни ма нию в де фи ни ци ях

Ис сле ду ют ся он тог но се о ло ги чес кие под хо ды к по ни ма нию де фи -
ни тив ных оп ре де ле ний внеш не э ко но ми чес кой де я тель нос ти. Ав тор
ис сле ду ет вза и мо дей ствие та кой де я тель нос ти и ее де тер ми на -
цию внеш не э ко но ми чес кой функ ци ей го су да р ства, вы де ля ет ее ха -
рак тер ные приз на ки и их от ра же ние в де фи ни тив ных оп ре де ле ни ях
внеш не э ко но ми чес кой де я тель нос ти, со дер жа щих ся как в докт ри -
наль ных под хо дах, так и в нор ма тив но-пра во вых ак тах.

Клю че вые сло ва: го су да р ство, внеш не э ко но ми чес кая функ ция
го су да р ства, внеш не э ко но ми чес кая де я тель ность, субъ ек ты внеш -
не э ко но ми чес кой де я тель нос ти.
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Згідно ст. 2 Гос по дарсь ко го ко дек су Ук раїни3, учас ни ка ми відно -
син у сфері гос по да рю ван ня є суб’єкти гос по да рю ван ня, спо жи вачі,
ор га ни дер жав ної вла ди та ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня, наді -
лені гос по дарсь кою ком пе тенцією, а та кож гро ма дя ни, гро мадські
та інші ор ганізації, які вис ту па ють зас нов ни ка ми суб’єктів гос по да -
рю ван ня чи здійсню ють що до них ор ганізаційно-гос по дарські пов -
но ва жен ня на ос нові відно син влас ності. Та кий ши ро кий пе релік
суб’єктів відно син у сфері гос по да рю ван ня, по-пер ше, об’єкти вує
важ ливість та кої діяль ності, в то му числі й діяль ності зовнішнь о е -
ко номічно го профілю; по-дру ге, ак ту алізує пи тан ня її рег ла мен тації,
ре гу лю ван ня, ком пе тенційно го на пов нен ня, а та кож за ко но дав чо го
і нор ма тив но го суп ро вод жен ня і за без пе чен ня; по-третє, закріплює
роль і місце ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня в сис темі відно син
у сфері гос по да рю ван ня в якості її суб’єкта та ак тив но го учас ни ка.

В Гос по дарсь ко му ко дексі Ук раїни (ст. 3) закріплюєть ся, що під
гос по дарсь кою діяльністю ро зумієть ся діяльність суб’єктів гос по -
да рю ван ня у сфері суспіль но го ви роб ни цт ва, спря мо ва на на ви го -
тов лен ня та ре алізацію про дукції, ви ко нан ня робіт чи на дан ня пос луг
вартісно го ха рак те ру, що ма ють ціно ву виз на ченість. Гос по дарсь ка
діяльність, що здійснюєть ся для до сяг нен ня еко номічних і соціаль -
них ре зуль татів та з ме тою одер жан ня при бут ку, є підприємницт -
вом, а суб’єкти підприємницт ва — підприємця ми. Гос по дарсь ка
діяльність мо же здійсню ва тись і без ме ти одер жан ня при бут ку (не ко -
 мерційна гос по дарсь ка діяльність). При ць о му діяльність не гос пода -
рю ючих суб’єктів, спря мо ва на на ство рен ня і підтри ман ня не обхідних
ма теріаль но-технічних умов їх функціону ван ня, що здійснюєть ся за
участі або без участі суб’єктів гос по да рю ван ня, є гос по дар чим за -
без пе чен ням діяль ності не гос по да рю ючих суб’єктів.

Та ким чи ном, за ко но дав чо ок рес лю ють ся он то логічні та гно се -
о логічні підва ли ни гос по дарсь кої діяль ності та ор ганізаційні за са ди,
на яких ґрун туєть ся зовнішнь о е ко номічна діяльність, що вис ту пає
скла до вою час ти ною гос по дарсь кої діяль ності.

Слід заз на чи ти, що пи тан ня ор ганізації та ре алізації зовнішнь -
о е ко номічної діяль ності у вітчиз няній на уці пе ре важ но досліджу -
ють ся в еко номічній на уці. Так, цивілізаційні виміри про цесів
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Та ким чи ном, тор го во-еко номічна функція, що спря мо ва на на вста -
нов лен ня і роз ви ток взаємо вигідних рівноп рав них еко номічних та
інших відно син зовнішнь о е ко номічно го парт не р ства, яка гар мо нійно
поєднує інте ре си да ної дер жа ви з конк рет ни ми і за галь ни ми інте ре са -
ми всіх дер жав світо во го співто ва ри ст ва і є зовнішнь о е ко номічною
функ цією дер жа ви. Во на відіграє важ ли ву роль в стабіль но му функ -
ціону ванні дер жав ності, бо: а) за без пе чує вход жен ня дер жа ви та
суб’єктів, що функціону ють на її те ре нах, в сис те му світо вих гос по дар -
чих зв’язків; б) уо соб лює зовнішній блок функціону ван ня дер жав ності;
в) сприяє ви ник нен ню різнорівне вих ба га то об’єктних інтег раційних
зв’язків; г) сприяє роз ши рен ню ринків збу ту, роз вит ку кон ку ренції, по -
ши рен ню знань че рез обмін чи за по зи чен ня но вих тех но логій та
логістич них схем, сти му лю ючи та ким чи ном еко номічне зрос тан ня
і людсь кий роз ви ток; ґ) сприяє підви щен ню про дук тив ності еко номіки
і от ри ман ню дос ту пу до но вих тех но логій, що, у свою чер гу, сти му лю -
ва ти ме роз ви ток еко номіки; д) є про я вом інтер націоналізації ви роб ни -
цт ва і зрос тан ня еко номічної взаємо за леж ності еко номік різних дер жав;
е) суп ро вод жуєть ся роз вит ком та зміна ми еко номічно го і юри дич но го
ха рак те ру до говірних відно син; є) суп ро вод жуєть ся роз ши рен ням ко -
ла суб’єктів, що зай ма ють ся зовнішнь о е ко номічною діяльністю. 

В ос нові зовнішнь о е ко номічної функції дер жа ви ле жить її зов -
нішнь о е ко номічна діяльність, тоб то діяльність, що здійснюєть ся
упов но ва же ни ми суб’єкта ми дер жа ви на ос нові її за ко но да в ства,
з ме тою ре алізації як зовнішнь о е ко номічних інте ресів дер жа ви, так
й інших суб’єктів її національ но го пра ва. Ви хо дя чи з то го, що зов ніш -
нь о е ко номічна діяльність пе ре важ но ле жить в пло щині еко номіки,
ос нов ни ми суб’єкта ми її здійснен ня та ре алізації вис ту па ють гос -
по да рю ючи суб’єкти, тоб то такі суб’єкти, що вис ту па ють в цивіль -
но му обо роті від сво го імені, в своїх інте ре сах, на ос нові профіль них
пра во вих норм та здійсню ють відповідну діяльність в сфері еко -
номіки. Фак тич но, суб’єкти гос по дарсь кої діяль ності — це учас ни -
ки гос по дарсь ких відно син, які здійсню ють гос по дарсь ку діяльність,
реалізу ю чи гос по дарсь ку ком пе тенцію (су купність прав та обов’язків),
ма ють відок рем ле не май но і не суть відповідальність за своїми зо -
бов’язан ня ми в ме жах сво го май на2. 
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інші. З се ре ди ни 90-х років вчені ви яв ля ють знач ну зацікав леність до
проб ле ма ти ки транс кор дон но го співробітницт ва5. На у кові дослі -
джен ня цих проб лем здійсню ють ба га то вітчиз ня них на у ковців-еко -
номістів, а та кож предс тав ників за рубіжної еко номічної докт ри ни:
О. Амо ша, П. Бєлєнь кий, З. Брой де, В. Будкін, Б. Буркінсь кий,
О. Виш  ня ков, С. Гак ман, М. Долішній, В. Євдо ки мен ко, В. Євтух,
Є. Кіш, М. Ко зоріз, О. Ку цен ко, М. Лендьєл, Н. Лу ци шин, П. Лу ци шин,
В. Ля шен ко, Ю. Ма ко гон, М. Мальсь кий, А. Мель ник, В. Міклов да,
Н. Міку ла, І. Ми ха сюк, А. Мокій, В. Пи ла, С. Пи са рен ко, І. При бит -
ко ва, І. Сту денніков, О. Шаблій та вчені інших країн: П. Ебер хардт,
Р. Фе дан, Т. Ко морніцкі, З. Курч, Т. Лієвські, З. Макєла, М. Рості шевскі,
А. Ста сяк, З. Зь о ло (Поль ща), Б. Борісов, М. Ілієва (Бол гарія), С. Ро -
ма нов, В. Білчак, Л. Вар домсь кий, Й. Звєрєв (Росія), П. Кузьмішин,
Ю. Тей (Сло вач чи на), Д. Віллерс (Німе чи на), Р. Ратті, Г. — М. Чуді
(Швей царія) та інші.

Ра зом з тим, проб ле ма ти ка міжна род ної діяль ності ор ганів
місце во го са мов ря ду ван ня вик ли ка ла інте рес й се ред вітчиз ня них
вче них-конс ти туціоналістів та вче них-муніци палістів, досліджен ня
яких прис вя чені ролі вка за них ор ганів у на ла год женні ло каль ної
сис те ми міжна род них зв’язків, се ред яких важ ли ве місце зай ма ють
зв’яз ки зовнішнь о е ко номічно го ха рак те ру. Се ред ав торів та ких до -
сліджень слід наз ва ти Б.П. Анд ре сю ка, М.О. Бай му ра то ва, Ю.Ю. Баль -
ція, О. В. Ба та но ва, М. В. Гірняк, М.П. Орзіх та ін. Од нак в ро бо тах
вка за них предс тав ників докт ри ни знайш ли відоб ра жен ня ли ше за -
гальні підхо ди до фор му ван ня зовнішнь о е ко номічної функції ор га -
нів місце во го са мов ря ду ван ня.

По чи на ю чи досліджен ня слід про а налізу ва ти дефініцію ЗЕД
з ме тою виз на чен ня її змісту та ос но во по лож них ха рак те рис тик. Це
обу мов ле но тим, що ле галь не закріплен ня юри дич них по нять має
важ ли ве як ме то до логічне, так й прак се о логічне зна чен ня, оскіль ки
це без по се редньо пов’яза но з вста нов лен ням їх змісту, а, от же, впли -
ває як на їх пра во ве ви ко рис тан ня, так і пра во зас то су ван ня норм. При
аналізі сис те ми пра во во го ре гу лю ван ня зовнішнь о е ко номічних від -
носин не обхідно виділи ти, по-пер ше, терміно логічну особ ливість та -
кої діяль ності і, по-дру ге, ряд за галь них по ло жень, що ха рак те ри зу ють
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еко номічної гло балізації, стра тегії еко номічно го роз вит ку в умо вах
гло балізації, су часні проб ле ми міжна род ної еко номічної інтег рації,
в то му числі роз ви ток сис те ми зовнішнь о е ко номічних відно син дер -
жав, висвітлені у пра цях Ю. М. Па хо мо ва, О. Г. Біло ру са, А. С. Фі лі -
 пен ка, Д. Г. Лук’янен ка, В.Є. Но виць ко го, С. В. Сіден ко, М. А. Дуд-
   чен ка, І. М. Шко ли, вплив транс націоналізації на пе рехідні еко но мі -
ки — О. І. Ро га ча, О. І. Шнир ко ва, міжна род них ва лют но-фінан со вих
відно син, фінан со во го сек то ру рин ко вої та тран зи тив ної еко номік —
О. В. Плотніко ва, А.І. Кредісо ва; еко номічні за са ди досліджен ня ту -
рис тич них ринків зак ла дені у пра цях Г. М. Алей ни ко вої, В. Ф. Да -
ниль чу ка, Ю. Б. За балдіної, Н. Й. Коніще вої, Т. І. Тка чен ко,
В.С. Ко  вєшніко ва та ін. Важ ли ве зна чен ня ма ють праці вче них близь -
ко го та да ле ко го за рубіжжя — Ф. Кот ле ра, М. Пор те ра, П. Круг ме -
на із проб лем кон ку рен то сп ро мож ності підприємств на зовнішніх
рин ках, В.А. Квар таль но ва, І.В. Зоріна, М.І. Ка бушкіна, Г.А. Папіря на,
А.П. Ду ро ви ча та ін. з проб лем ме не дж мен ту ту рис тич ної діяль ності.

Ра зом з тим, слід відміти ти, що пи тан ня ор ганізації зовнішнь о -
е ко номічної діяль ності на рівні те ри торіаль них гро мад в сфері
місце во го са мов ря ду ван ня, тоб то муніци паль не вимірю ван ня зов -
нішнь о е ко номічної діяль ності, є фак тич но ма ло дослідже ни ми. Слід
заз на чи ти, що в ос нов но му фе но мен зовнішнь о е ко номічної діяль -
ності досліджуєть ся на регіональ но му рівні місце во го са мов ря ду -
ван ня в рам ках транс кор дон но го співробітницт ва, тоб то там, де
од но час но функціону ють струк ту ри місце во го са мов ря ду ван ня та
місцеві ор га ни ви ко нав чої вла ди4.

Проб ле ма ми досліджен ня при кор дон них те ри торій, мож ли вос тей
та по тенціалу міжте ри торіаль но го та транс кор дон но го співробіт -
ницт ва в Ук раїні по ча ли зай ма ти ся у кінці 80-х років ми ну ло го
сторіччя співробітни ки Відділен ня Інсти ту ту світо вої еко номіки
і міжна род них відно син НАН Ук раїни (м. Уж го род), а на по чат ку
90-х — співробітни ки Інсти ту ту регіональ них досліджень НАН Ук -
раїни (м. Львів), Інсти ту ту проб лем рин ку та еко номіко-еко логічних
досліджень НА НУ (м. Оде са), про фе сорсь ко-вик ла даць кий склад
Львівсь ко го, Уж го родсь ко го, Во линсь ко го, До нець ко го національ них
універ си тетів, Ук раїнсь кої ака демії банківсь кої спра ви (м. Су ми) та
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ґ) ба зуєть ся на кри теріях підприємниць кої діяль ності, струк тур -
но го зв’яз ку з ви роб ни цт вом (фак тор ба зу ван ня ЗЕД на кри теріях
підприємницт ва та ви роб ни цт ва. — Авт.);

д) відрізняєть ся пра во вої ав то номністю та еко номічної, а та кож
юри дич ної не за лежністю від га лу зе вої відом чої опіки (фак тор сво -
бо ди здійснен ня ЗЕД. — Авт.);

е) є са ме рин ко вою діяльністю, бо вихідним прин ци пом ЗЕД під -
приємств слу жить ко мерційний роз ра ху нок на ос нові гос по дарсь кої та
фінан со вої са мостійності та са мо окуп ності з ура ху ван ням влас них ва -
лют но-фінан со вих і ма теріаль но-технічних мож ли вос тей (фак тор за -
без пе чен ня ЗЕД прин ци па ми гос по дар чо го роз ра хун ку. — Авт.).

ЗЕД є ба га то суб’єктною та ба га то об’єктною діяльністю, во на
ото тож нюєть ся з зовнішнь о е ко номічни ми зв’яз ка ми. Більш то го —
це од на зі сфер еко номічної діяль ності дер жа ви, підприємств, фірм,
що є тісно пов’яза ною із зовнішнь ою торгівлею, екс пор том та імпор -
том то варів, іно зем ни ми кре ди та ми і інвес тиціями, здійснен ням
спіль них з інши ми країна ми про ектів8.

Підтве рд жен ням на ве де но го вис нов ку є й та кий докт ри наль ний
підхід, що біль ше спи раєть ся на пра вові за са ди — ЗЕД — це ді яль -
ність юри дич них і фізич них осіб, що охоп лює тор го во-еко номічні,
ва лют но-фінан сові, на у ко во-технічні та інші відно си ни з іно зем ни ми
дер жа ва ми, юри дич ни ми та фізич ни ми осо ба ми9. В ць о му докт ри -
наль но му підході слід осо бо на го ло си ти на те, що ЗЕД зай ма ють ся
як фізичні, так й юри дичні осо би та во на охоп лює ши ро кий спектр
не тіль ки суб’єктів-ад ре сатів — іно земні дер жа ви, юри дичні та фізичні
осо би, а й ши ро кий спектр міжна род них зв’язків пе ре важ но міжна -
род но-при ват но го ха рак те ру: тор го во-еко номічні, ва лют но-фінан -
сові, на у ко во-технічні та інші відно си ни.

Теж пра во вий, точніше гос по дар чо-пра во вий ха рак тер, но сить ви -
з на чен ня ЗЕД, що містить ся в Юри дичній ен цик ло педії. Тут зовніш -
нь о е ко номічна діяльність ро зумієть ся — як різно вид діяль ності
вітчиз ня них суб’єктів гос по да рю ван ня та іно зем них гос по да рю ючих
суб’єктів, по бу до ва на на до говірних (конт ра кт них) взаємовідно си -
нах між ни ми, що має місце на те ри торії Ук раїни та за її ме жа ми10.

Ува гу в цій дефініції при вер та ють на сам пе ред ха рак те рис ти ки
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дже ре ла пра во во го ре гу лю ван ня та ких відно син. На це звер та ють
ува гу фахівці як в га лузі за галь но го міжна род но го пра ва, так і між -
на род но го при ват но го пра ва6.

У за галь но му ро зумінні під ЗЕД ро зуміють су купність ор гані -
заційно-еко номічних, ви роб ни чо-гос по дарсь ких та опе ра тив но-ко -
мерційних функцій підприємств, орієнто ва них на світо вий ри нок,
з ура ху ван ням об ра ної зовнішнь о е ко номічної стра тегії, форм і ме -
тодів ро бо ти на за рубіжних рин ках7. 

Та ким чи ном, ЗЕД предс тав ляє со бою до сить склад ну і сис тем -
ну діяльність, що: а) об’єднує ро бо ту відповідних суб’єктів —
підприємств (суб’єктний ком по нент. — Авт.); б) вка зані суб’єкти
здійсню ють еко номічні, ви роб ни чо-гос по дарські та опе ра тив но-ко -
мерційні функції (функціональ но- об’єктний ком по нент. — Авт.);
в) діяльність вка за них суб’єктів є орієнто ва ною на світо вий ри нок,
тоб то во на має за ме ту вихід на та кий рівень (об’єктний ком по нент. —
Авт.); г) та ка діяльність здійснюєть ся з ура ху ван ням об ра ної зов -
нішнь о е ко номічної стра тегії, форм і ме тодів ро бо ти на за рубіж них
рин ках (інстру мен таль но-діяльнісний ком по нент. — Авт.).

Слід заз на чи ти, що в докт ри наль но му ас пекті існує ба га то виз на -
чень ЗЕД, сис тем ний аналіз яких дає змо гу го во ри ти, що та ка ді яль -
ність но сить сис тем ний та комп ле кс ний ха рак тер, бо відріз няєть ся
та ки ми оз на ка ми — во на: 

а) здійснюєть ся на рівні ви роб ни чих струк тур (фірм, ор ганіза -
цій, підприємств, об’єднань і т. д.) (суб’єктний склад ЗЕД. — Авт.); 

б) здійснюєть ся з пов ною са мостійністю у ви борі зовнішнь о го
рин ку та іно зем но го парт не ра, но ме нк ла ту ри та асор ти ме нт них по -
зицій то ва ру для екс по рт но-імпорт ної уго ди, у виз на ченні ціни і вар -
тості до го во ру, об ся гу і термінів пос та чан ня (фак тор ав то номії волі
суб’єкта ЗЕД. — Авт.); 

в) є час ти ною їх ви роб ни чо-ко мерційної діяль ності як з внут -
ріш німи, так і з за кор дон ни ми парт не ра ми (фак тор іма не нт но го
зв’яз ку з ви роб ни чо-ко мерційною діяльністю суб’єктів ЗЕД. —
Авт.); 

г) відно сить ся до рин ко вої сфе ри (фак тор при на леж ності ЗЕД
до рин ко вої сфе ри еко номіки. — Авт.);
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Нор ма тив не виз на чен ня ЗЕД та кож має свої ха рак терні оз на ки:
а) во но спря мо ва не на рег ла мен тацію та ре гу лю ван ня та кої діяль -
ності; б) во но спря мо ва не на ле галізацію та кої діяль ності; в) во но
має за ме ту підси ли ти легіти мацію та кої діяль ності в суспільстві;
г) во но спря мо ва не на ви ник нен ня відповідних пра во вих наслідків
та еко номічно го ефек ту; ґ) во но спря мо ва не на по бу до ву як сис те -
ми зовнішнь о е ко номічних зв’язків, так й сис те ми са мої ЗЕД; д) за -
ко но дав ча рег ла мен тація ЗЕД в Ук раїні є більш ши ро кою та більш
уза галь не ною са ме в суб’єктно му та об’єктно му ком по нен тах. 

Згідно те за у ру су За ко ну Ук раїни «Про зовнішнь о е ко номічну
діяльність» від 16 квітня 1991 ро ку (з відповідни ми зміна ми та до -
пов нен ня ми)13 — це діяльність суб’єктів гос по дарсь кої діяль ності
Ук раїни та іно зем них суб’єктів гос по дарсь кої діяль ності, по бу до ва -
на на взаємовідно си нах між ни ми, що має місце як на те ри торії Ук -
раїни, так і за її ме жа ми. Звідсіля, во на мо же бу ти оха рак те ри зо ва на
та ким чи ном: 

а) суб’єкта ми ЗЕД вис ту па ють як різні суб’єкти Ук раїни, так і за -
рубіжних країн, що здійсню ють гос по дарсь ку діяльність; 

б) об’єктом ЗЕД — вис ту пає гос по дарсь ка діяльність, що має
місце між ни ми як на те ри торії Ук раїни, так і за її ме жа ми; 

в) інстру мен таль ним за со бом ре алізації ЗЕД вис ту пає гос по -
дарсь ка діяльність вка за них суб’єктів; 

г) а те ри торією здійснен ня ЗЕД є те ри торія як Ук раїни, так й за -
рубіжних дер жав.

Слід заз на чи ти, що не всі дер жа ви в своєму за ко но давстві виз -
на ча ють ЗЕД та ким чи ном, тоб то нап ря му, фак тич но і од но ра зо во. 

Так, нап рик лад, спо чат ку в те за у русі Фе де раль но го За ко ну Ро -
сійсь кої Фе де рації від 18 черв ня 1999 ро ку № 183-ФЗ «Про екс по -
рт ний конт роль» (зі зміна ми та до пов нен ня ми)14, ЗЕД виз на чаєть ся
як зовнішнь о тор го вель на, інвес тиційна та інша діяльність, вклю ча ю -
чи ви роб ни чу ко опе рацію, в об ласті міжна род но го обміну то ва ра ми,
інфор мацією, ро бо та ми, пос лу га ми, ре зуль та та ми інте лек ту аль ної
діяль ності (пра ва ми на них).

Тоб то, ця нор ма тив на дефініція місти ла в собі нас тупні оз на ки:
а) струк тур ну ха рак те рис ти ку ЗЕД, що скла да лась з зовнішнь о тор -
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та кої діяль ності: а) це різно вид діяль ності вітчиз ня них суб’єктів гос -
по да рю ван ня та іно зем них гос по да рю ючих суб’єктів (он то логічна
ха рак те рис ти ка ЗЕД. — Авт.); б) її пра во вою ос но вою є до говірні
(конт рактні) взаємовідно си ни між ни ми, тоб то такі відно си ни є фор -
маль но зафіксо ва ни ми (нор ма тив но-дже рель на ха рак те рис ти ка
ЗЕД. — Авт.); в) та ка діяльність має місце на те ри торії Ук раїни та за
її ме жа ми (те ри торіаль но-прос то ро ва ха рак те рис ти ка ЗЕД. — Авт.).

Є при ваб ли вою з на у ко вих та прак се о логічних по зицій дефіні -
тив на ха рак те рис ти ка ЗЕД Дж. Рас се ла, що має реф лексію на її ор га -
нізаційно-функціональ ний ха рак тер, а це, в свою чер гу, ро бить її не
тіль ки суб’єктом-об’єктом уп равлінсь кої діяль ності, а й діяльністю
як та кою, що ха рак те ри зуєть ся на явністю са мостійної стра тегії,
форм і ме тодів діяль ності — тоб то діяльністю ус та ле ною, ле галізо ва -
ною дер жа ва ми і легітимізо ва ною суспільством, а та кож діяльністю,
що має нап раць о ва ний ре зуль тат і по тенціал. Тут ЗЕД ро зумієть ся
як су купність ор ганізаційно-еко номічних, ви роб ни чо-гос по дарсь -
ких та опе ра тив но-ко мерційних функцій підприємств, орієнто ва них
на світо вий ри нок, з ура ху ван ням об ра ної зовнішнь о е ко номічної
стра тегії, форм і ме тодів ро бо ти на за рубіжних рин ках11. 

При ваб ли вим в на ве де но му виз на ченні є декіль ка фак торів:
а) суб’єкт ний фак тор — ав тор на го ло шує на то му, що ЗЕД є сфе рою
ді яль  ності тіль ки підприємств, тоб то не тіль ки за пе ре чуєть ся, а й від -
кида  єть ся мо но полія дер жа ви на ЗЕД; б) сис тем но-функціональ ний
фак  тор — ЗЕД є су купністю ор ганізаційно-еко номічних, ви роб ни -
чо-гос по дарсь ких та опе ра тив но-ко мерційних функцій підприємств —
сис темність тут ви ни кає як ре зуль тат взаємодії, взаємоп ро ник нен -
ня та взаємо до пов нен ня та ких функцій; в) те ле о логічний фак тор —
діяль ність суб’єктів ЗЕД має відповідне ціль о ве спря му ван ня — во ни
є орі єн то ва ни ми на світо вий ри нок; г) інстру мен таль но-тех но ло -
гічний фак тор — діяльність суб’єктів ЗЕД здійснюєть ся з ура ху ван -
ням об ра ної зовнішнь о е ко номічної стра тегії, форм і ме тодів ро бо ти
на за рубіжних рин ках.

Та ким чи ном, це пе ре кон ли во та дійсно підтве рд жує, що у су -
час них умо вах ЗЕД є важ ли вою скла до вою, що фор мує струк ту ру,
ди наміку і стійкість національ ної еко номіки12.
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Ха рак тер ною особ ливістю та кої нор ма тив ної ха рак те рис ти ки
ЗЕД є: а) її без суб’єктність — зі змісту нор ма тив но го виз на чен ня
не мож ли во виз на чи ти суб’єкт зовнішнь о тор го вель ної діяль ності
і тре ба звер та ти ся до інших термінів те за у ру са профіль но го За ко ну;
б) її пра во вий ха рак тер — та ка діяльність ро зумієть ся як здійснен -
ня відповідних угод; в) її об’єктний ха рак тер — уго ди в сфері ЗЕД
ук ла да ють ся в га лузі зовнішньої торгівлі то ва ра ми, пос лу га ми,
інфор мацією та інте лек ту аль ною власністю.

Та ким чи ном, маємо відповідну «нор ма тив ну мотрійку», яка дає
змо гу більш де тальніше та конк ретніше рег ла мен ту ва ти та ре гу лю -
ва ти найбільш важ ливі ви ди ЗЕД, що мо же в перс пек тиві підви щи -
ти як рівень, так й якість за ко но дав чо го та нор ма тив но-пра во во го
ре гу лю ван ня.

А зна чен ня та ко го ре гу лю ван ня ЗЕД є до сить важ ли вим. Во но, по-
пер ше, відно сить ся до об’єктів конс ти туційно-пра во во го ре гу лю ван ня,
бо відповідно до п. 5 ст. 85 Конс ти туції Ук раїни16, тіль ки Вер хов на Ра -
да Ук раїни виз на чає за са ди внутрішньої та зовнішньої політи ки держа -
 ви (а ЗЕД фак тич но вис ту пає їх ор ганічною, сис тем ною та комп ле кс -
ною час ти ною. — Авт.); по-дру ге, вис ту пає об’єктом за ко но дав чо го
регу лю ван ня, бо згідно з п. 9 ст. 92 Конс ти туції Ук раїни, за са ди зовніш -
нь о е ко номічної діяль ності виз на ча ють ся вик люч но за ко на ми Ук раїни. 

У ст. 11 За ко ну Ук раїни від 1 лип ня 2010 ро ку «Про за са ди внут -
рішньої і зовнішньої політи ки»17, що виз на чає за са ди зовнішньої
політи ки, закріплюєть ся, що та ки ми ос нов ни ми за са да ми є:

— за без пе чен ня інтег рації Ук раїни в євро пейсь кий політич ний,
еко номічний, пра во вий простір з ме тою на бут тя член ства в Євро -
пейсь ко му Со юзі;

— підтрим ка роз вит ку тор го вель но-еко номічно го, на у ко во-
технічно го та інвес тиційно го співробітницт ва Ук раїни з іно зем ни -
ми дер жа ва ми на за са дах взаємної ви го ди;

— за без пе чен ня з ме тою пов ноцінно го еко номічно го роз вит ку,
підви щен ня доб ро бу ту на ро ду інтег рації еко номіки Ук раїни у світо -
ву еко номічну сис те му.

Та ким чи ном, мож на обґрун то ва но стве рд жу ва ти, що вирішен -
ня вка за них зав дань є мож ли вим тіль ки за умов ста нов лен ня,
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го вель ної, інвес тиційної та іншої діяль ності; б)виз на чен ня іншої
діяль ності, що, в свою чер гу, вклю ча ла ви роб ни чу ко опе рацію;
в) виз на чен ня сфер (об лас тей) діяль ності ЗЕД, яки ми вис ту па ли
міжна род ний обмін то ва ра ми, інфор мацією, ро бо та ми, пос лу га ми,
ре зуль та та ми інте лек ту аль ної діяль ності (пра ва ми на них). 

Ра зом з тим, на ве де не нор ма тив не виз на чен ня ЗЕД не вклю ча -
ло в собі суб’єктної ха рак те рис ти ки цієї діяль ності, але те за у рус ць -
о го За ко ну в інших по ло жен нях вклю чав в собі до сить де таль ну
ха рак те рис ти ку суб’єктів ЗЕД, до яких він відно сив:

А) російсь ких учас ників зовнішнь о е ко номічної діяль ності
(російські осо би) — здійсню ють ЗЕД або здійсню ють вве зен ня в РФ
та ви ве зен ня з РФ то варів, інфор мації, ре зуль татів інте лек ту аль ної
діяль ності (прав на них) юри дичні осо би, ство рені відповідно до за -
ко но да в ства РФ, та фізичні осо би, що є гро ма дя на ми РФ або іно -
зем ни ми гро ма дя на ми, що от ри ма ли посвідчен ня на про жи ван ня
в РФ, у то му числі фізичні осо би, що за реєстро вані як індивіду альні
підприємці відповідно до за ко но да в ства РФ;

Б) іно земні осо би — юри дичні осо би та ор ганізації в іншій ор -
ганізаційно-пра вовій формі, цивіль на пра воз датність яких виз на -
чаєть ся з пра ва іно зем ної дер жа ви, де во ни зас но вані; фізичні осо би,
цивіль на пра воз датність та цивіль на дієздатність яких виз на ча ють ся
з пра ва іно зем ної дер жа ви, гро ма дя на ми якої во ни є, та осо би без гро -
ма дя н ства, цивіль на дієздатність яких виз на чаєть ся з пра ва іно зем -
ної дер жа ви, в яко му дані осо би ма ють постійне місце про жи ван ня.

Слід відміти ти, що в порівнянні з профіль ним за ко но да в ством
Ук раїни, суб’єктний склад ЗЕД у РФ рег ла мен то ва но до сить де таль -
но, але при ць о му, нор ма тив ний ак цент пе ре важ но зроб ле но на пра -
во вих зв’яз ках та ких суб’єктів з дер жа вою, а не на то му, що во ни є
гос по да рю ючи ми суб’єкта ми.

Далі, відповідно до за ко но да в ства Російсь кої Фе де рації ЗЕД
виз на чаєть ся че рез зовнішнь о тор го вель ну діяльність, як її вид — тоб -
то діяльність по здійснен ню угод у га лузі зовнішньої торгівлі то ва -
ра ми, пос лу га ми, інфор мацією та інте лек ту аль ною власністю (ст. 2
Фе де раль но го За ко ну від 8 груд ня 2003 ро ку № 164-ФЗ «Про ос но -
ви дер жав но го ре гу лю ван ня зовнішнь о тор го вель ної діяль ності»15).
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За ко ну, до ор ганів місце во го уп равління ЗЕД на ле жать: а) місцеві
Ра ди на род них де пу татів Ук раїни та їх ви ко навчі і роз по рядчі ор га -
ни; б) те ри торіальні підрозділи (відділен ня) ор ганів дер жав но го ре -
гу лю ван ня ЗЕД Ук раїни. 

При ць о му вста нов люєть ся, що ком пе тенція ор ганів місце во го
са мов ря ду ван ня та їх ви ко нав чих ор ганів виз на чаєть ся цим За ко ном
та За ко ном Ук раїни від 21 трав ня 1997 ро ку «Про місце ве са мов ря -
ду ван ня в Ук раїні»18. Крім то го, нор ма тивні ак ти ор ганів місце во -
го са мов ря ду ван ня та їх ви ко нав чих ор ганів сто сов но ре гу лю ван ня
ЗЕД прий ма ють ся тіль ки у ви пад ках, пря мо пе ред ба че них за ко на -
ми Ук раїни (пря мо вста нов ле но умов но-об ме жу валь ний ха рак тер
ло каль ної нор мот вор чості місце вих рад в сфері ЗЕД. — Авт.). У ор -
ганізаційно-функціональ но му ас пекті За кон закріплює по ло жен ня,
відповідно до яко го, ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня та їх ви ко -
навчі ор га ни мо жуть діяти як суб’єкти ЗЕД ли ше че рез ство рені ни -
ми зовнішнь о е ко номічні ко мерційні ор ганізації, які ма ють ста тус
юри дич ної осо би Ук раїни (пря мо вста нов лені об ме жен ня і умо ви
що до участі ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня та їх ви ко нав чих ор -
ганів в ЗЕД. — Авт.).

В свою чер гу, ор га ни дер жав но го ре гу лю ван ня ЗЕД Ук раїни мо -
жуть ство рю ва ти свої те ри торіальні підрозділи (відділен ня), як що
це вип ли ває з їх ком пе тенції, яка виз на чаєть ся за ко на ми Ук раїни та
по ло жен ня ми про ці ор га ни. У інсти туційно му плані во ни ство рю -
ють ся за по год жен ням з відповідни ми місце ви ми ра да ми та в ме жах
за галь но го ліміту бюд жет них коштів, що виділя ють ся на ут ри ман -
ня відповідних ор ганів дер жав но го ре гу лю ван ня Ук раїни. При ць о -
му дії заз на че них підрозділів (відділень) не по винні су пе ре чи ти
нор ма тив ним ак там місце вих рад Ук раїни, за ви нят ком ви падків, ко -
ли такі дії пе ред ба чені або вип ли ва ють із за конів Ук раїни.

Ре зю му ю чи, мож на дійти нас туп них вис новків:
— зовнішнь о е ко номічна діяльність суб’єктів пра ва дер жа ви

опо се ред ко вуєть ся та де термінуєть ся зовнішнь о е ко номічною функ -
цією дер жа ви;

— зовнішнь о е ко номічна функція дер жа ви відіграє важ ли ву
роль в стабіль но му функціону ванні дер жав ності, бо: а) за без пе чує
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укріплен ня та роз ши рен ня суб’єктної та об’єктної баз ЗЕД, що вис -
ту пає в якості ос нов ної ор ганізаційно-пра во вої фор ми ре алізації
політи ки дер жа ви у профільній сфері.

Прий ма ю чи профіль ний за кон про ЗЕД, Вер хов на Ра да Ук раїни
в йо го Пре ам булі до сить чітко не тіль ки виз на чи ла за ко но дав чу про -
це су алізацію і нор ма тивізацію та кої діяль ності, во на підтвер ди ла
особ ли ву важ ливість ЗЕД:

— ви хо дя чи з по ло жень Конс ти туції (Ос нов но го За ко ну) Ук раї -
ни, Дек ла рації про дер жав ний су ве ренітет Ук раїни, За ко ну Ук раї ни
«Про еко номічну са мостійність Ук раїнсь кої РСР» та за галь но виз на -
них міжна род них норм і пра вил,

— вра хо ву ю чи, що однією з за сад ре алізації дер жав но го су ве -
реніте ту Ук раїни є її са мостійність при здійсненні та ре гу лю ванні
зовнішнь о е ко номічних відно син,

— бе ру чи до ува ги зо бов’язан ня, взяті Ук раїною в рам ках
міжна род них до го ворів Ук раїни та інших угод, 

— ба жа ю чи всебічно го роз вит ку еко номічних відно син з інши -
ми дер жа ва ми на взаємо вигідній ос нові,

— ма ю чи на меті зап ро ва ди ти пра во ве ре гу лю ван ня всіх видів
зовнішнь о е ко номічної діяль ності в Ук раїні, вклю ча ю чи зовнішню
торгівлю, еко номічне, на у ко во-технічне співробітницт во, спеціаліза -
цію та ко опе рацію в га лузі ви роб ни цт ва, на у ки і техніки, еко номічні
зв’яз ки в га лузі будівницт ва, транс пор ту, екс пе ди торсь ких, стра хо -
вих, роз ра хун ко вих, кре дит них та інших банківсь ких опе рацій, на -
дан ня різно манітних пос луг.

Та ким чи ном, са ме Пре ам бу ла За ко ну Ук раїни від 16 квітня
1991 ро ку «Про зовнішнь о е ко номічну діяльність» містить стра -
тегічні внутрішнь о дер жавні та міжна родні нор ма тивні та діяльнісні
нас та но ви, те ле о логічні домінан ти та ко ло мож ли вих і на леж них
об’єктів ЗЕД, що на дає вка за но му за ко но дав чо му ак тові універ саль -
но го ха рак те ру.

Важ ли вою особ ливістю ць о го За ко ну є те, що він, ви хо дя чи
з пе ре важ но ло каль но го прин ци пу здійснен ня ЗЕД (тоб то на рівні
конк рет них підприємств), закріплює сис те му ор ганів місце во го
управління зовнішнь о е ко номічною діяльністю. Згідно ст. 10 ць о го
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Авт.); б) здійснюєть ся з пов ною са мостійністю у ви борі зовнішнь о -
го рин ку та іно зем но го парт не ра, но ме нк ла ту ри та асор ти ме нт них
по зицій то ва ру для екс по рт но-імпорт ної уго ди, у виз на ченні ціни
і вар тості до го во ру, об ся гу і термінів пос та чан ня (фак тор ав то номії
волі суб’єкта ЗЕД. — Авт.); в) є час ти ною їх ви роб ни чо-ко мерційної
діяль ності як з внутрішніми, так і з за кор дон ни ми парт не ра ми (фак тор
іма не нт но го зв’яз ку з ви роб ни чо-ко мерційною діяльністю суб’єктів
ЗЕД. — Авт.); г) відно сить ся до рин ко вої сфе ри (фак тор при на леж -
ності ЗЕД до рин ко вої сфе ри еко номіки. — Авт.); ґ) ба зуєть ся на
кри теріях підприємниць кої діяль ності, струк тур но го зв’яз ку з ви -
роб ни цт вом (фак тор ба зу ван ня ЗЕД на кри теріях підприємницт ва
та ви роб ни цт ва. — Авт.); д) відрізняєть ся пра во вої ав то номністю та
еко номічної, а та кож юри дич ної не за лежністю від га лу зе вої відом чої
опіки (фак тор сво бо ди здійснен ня ЗЕД. — Авт.); е) є са ме рин ко вою
діяльністю, бо вихідним прин ци пом ЗЕД підприємств слу жить ко мер -
ційний роз ра ху нок на ос нові гос по дарсь кої та фінан со вої са мос тій -
ності та са мо окуп ності з ура ху ван ням влас них ва лют но-фінан со вих
і ма теріаль но-технічних мож ли вос тей (фак тор за без пе чен ня ЗЕД
прин ци па ми гос по дар чо го роз ра хун ку. — Авт.).

— ЗЕД є ба га то суб’єктною та ба га то об’єктною діяльністю, во -
на ото тож нюєть ся з зовнішнь о е ко номічни ми зв’яз ка ми, більш то го —
це од на зі сфер еко номічної діяль ності дер жа ви, підприємств, фірм,
що є тісно пов’яза ною із зовнішнь ою торгівлею, екс пор том та імпор -
том то варів, іно зем ни ми кре ди та ми і інвес тиціями, здійснен ням
спіль них з інши ми країна ми про ектів.
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кої діяль ності [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу : http://studope -
dia.com.ua/view_gosudpravo. php?id=3 3. Гос по дарсь кий ко декс Ук раї-
 ни // ВВР Ук раїни. — 2003. — № 18, № 19–20, № 21–22. — Ст. 144.
4. Міку ла Н. Міжте ри торіаль не та транс кор дон не співробітницт во :
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вход жен ня дер жа ви та суб’єктів, що функціону ють на її те ре нах,
в сис те му світо вих гос по дар чих зв’язків; б) уо соб лює зовнішній блок
функціону ван ня дер жав ності; в) сприяє ви ник нен ню різнорівне вих
ба га то об’єктних інтег раційних зв’язків; г) сприяє роз ши рен ню рин -
ків збу ту, роз вит ку кон ку ренції, по ши рен ню знань че рез обмін чи
за по зи чен ня но вих тех но логій та логістич них схем, сти му лю ючи та -
ким чи ном еко номічне зрос тан ня і людсь кий роз ви ток; ґ) сприяє під -
ви щен ню про дук тив ності еко номіки і от ри ман ню дос ту пу до но вих
тех но логій, що, у свою чер гу, сти му лю ва ти ме роз ви ток еко но міки;
д) є про я вом інтер націоналізації ви роб ни цт ва і зрос тан ня еко но -
мічної взаємо за леж ності еко номік різних дер жав; е) суп ро вод жуєть ся
роз вит ком та зміна ми еко номічно го і юри дич но го ха рак те ру до -
говірних відно син; є) суп ро вод жуєть ся роз ши рен ням ко ла суб’єктів,
що зай ма ють ся зовнішнь о е ко номічною діяльністю; 

— ви хо дя чи з то го, що зовнішнь о е ко номічна діяльність пе ре -
важ но ле жить в пло щині еко номіки, ос нов ни ми суб’єкта ми її
здійснен ня та ре алізації вис ту па ють гос по да рю ючи суб’єкти, тоб то
такі суб’єкти, що вис ту па ють в цивіль но му обо роті від сво го імені,
в своїх інте ре сах, на ос нові профіль них пра во вих норм та здійсню -
ють відповідну діяльність в сфері еко номіки;

— ЗЕД предс тав ляє со бою до сить склад ну і сис тем ну діяль -
ність, що: а) об’єднує ро бо ту відповідних суб’єктів — підприємств
(суб’єктний ком по нент. — Авт.); б) вка зані суб’єкти здійсню ють еко -
номічні, ви роб ни чо-гос по дарські та опе ра тив но-ко мерційні функції
(функціональ но-об’єктний ком по нент. — Авт.); в) діяльність вка за -
них суб’єктів є орієнто ва ною на світо вий ри нок, тоб то во на має за
ме ту вихід на та кий рівень (об’єктний ком по нент. — Авт.); г) та ка
діяльність здійснюєть ся з ура ху ван ням об ра ної зовнішнь о е ко -
номічної стра тегії, форм і ме тодів ро бо ти на за рубіжних рин ках
(інстру мен таль но-діяльнісний ком по нент. — Авт.);

— в докт ри наль но му ас пекті існує ба га то виз на чень ЗЕД, сис -
тем ний аналіз яких дає змо гу го во ри ти, що та ка діяльність но сить
сис тем ний та комп ле кс ний ха рак тер, бо відрізняєть ся та ки ми оз на -
ка ми — во на: а) здійснюєть ся на рівні ви роб ни чих струк тур (фірм,
ор  ганізацій, підприємств, об’єднань і т. д.) (суб’єктний склад ЗЕД. —
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го су да р ствен но го ре гу ли ро ва ния внеш не тор го вой де я тель нос ти :
Фе де раль ный за кон Рос сийс кой Фе де ра ции от 8 де каб ря 2003 го да
№ 164-ФЗ [Элект рон ный ре сурс]. — Ре жим дос ту пу : http://www.
duma.gov.ru 16. Конс ти туція Ук раїни 1996 ро ку // ВВР Ук раїни. —
1996. — № 30. — Ст. 141. 17. Про за са ди внутрішньої і зовнішньої
політи ки : За кон Ук раїни від 1 лип ня 2010 ро ку // ВВР Ук раїни. —
2010. — № 40. — Ст. 527.

Vasilyev Yevgen. Externaleconomic activities: ontognoseological

approach to understanding in the definition

In the article the ontognoseologichni going is probed near under-
standing of definitivnogo determination of foreign economic activity. An
author probes co-operation of such activity and it determinaciyu by the
external economic function of the state, selects it characteristic signs and
their reflections in definitivnikh determinations of foreign economic ac-
tivity, which are contained both in doctrine approaches and in norma-
tively legal acts. 

Foreign economic activity subjects of state mediated and determined
foreign government function;

Foreign economic function of the state plays an important role in
the stable functioning of the state, because: a) ensure the entry of the
state and entities operating on its territory, in the world of economic re-
lations; b) represents the AC functioning state; c) contributes to a multi-
level integration, multiple connections; d) promote the expansion of
markets, competition, dissemination of knowledge through the exchange
or borrowing of new technologies and logistics schemes, thus stimulating
economic growth and human development; g’) improves productivity
and access to new technologies, which in turn stimulate the economy;
d) a manifestation of the internationalization of production and the eco-
nomic interdependence of the economies of different countries; e) ac-
companied by the development and changes in economic and legal nature
of contractual relationships; g) is accompanied by the expansion of the
range of subjects that engaged in foreign economic activity.

Based on the fact that foreign trade mainly lies in the economy, the
main actors for its implementation and realization are the economic entities,
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мо ног рафія / Міку ла Н. — Л. : ІРД HAH Ук раїни, 2004. — С. 8. 5. Там
само. 6. Фе до се ева Г. Ю. Меж ду на род ное част ное пра во / Г. Ю. Фе -
до се ева. — М. : Из да тель ство БЕК, 2002. — С. 33; Меж ду на род ное
част ное пра во / под ред. Ма ры ше вой Н. И. — М. : Юристъ, 2004. —
С. 227; Ер пы ле ва Н. Ю. Меж ду на род ные ком мер чес кие конт рак ты:
ак ту аль ные проб ле мы пра во во го ре гу ли ро ва ния / Н. Ю. Ер пы ле ва //
Меж ду на род ное пуб лич ное и част ное пра во. — 2001. — №3. —
С. 25–26. 7. Внеш не э ко но ми чес кая де я тель ность // Ви ки пе дия
[Элект рон ный ре сурс]. — Ре жим дос ту па : http://dic.academic.ru/
dic.nsf/ruwiki/42 8. Де я тель ность внеш не э ко но ми чес кая // Боль шой
эко но ми чес кий сло варь. — Боль шой эко но ми чес кий сло варь [Элект -
рон ный ре сурс] / [Ага фо но ва М.Ю., Аз ри ли ян А.Н., Дег тя рев С.И.,
М.Ю. Кру тя ко ва М.Ю.] ; общ. ред. А.Н. Аз ри ли я на. — М. : Инс ти -
тут но вой эко но ми ки, 1997. — Ре жим дос ту па : http://big_econo mic_
dictionary.academic.ru/3526 9. Внеш не э ко но ми чес кая де я тель ность //
Ад ми ни ст ра тив но-про цес су аль ное пра во: Сло варь тер ми нов и по -
ня тий / сост. В. В. Сте па нюк [Элект рон ный ре сурс]. — Орел : Ор -
ло вс кий юри ди чес кий инс ти тут МВД Рос сии, 2010. — Ре жим
дос ту па : http://administrative_procedural_law.academic.ru/36 10. Наг -
ре бель ний В.П. Зовнішнь о е ко номічна діяльність / Наг ре бель ний
В.П. // Юри дич на ен цик ло педія : в 6 т. / ред кол. : Ю. С. Шем шу чен -
ко (го ло ва ред кол.) та ін. — К. : «Укр. ен цикл.», 1998. — С. 636.
11. Рас сел Джес си. Внеш не э ко но ми чес кая де я тель ность [Элект рон -
ный ре сурс] / Джес си Рас сел. — Из-во: «VSD» (2013). — Ре жим
дос ту па:http://books.academic.ru/book.nsf/59573447/ %D0%92%D0%
BD%D0%B5%D1%88D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D1%8
F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8
C%D0%BD%D0%BE%D1%8 12. Се ме ни хин В.В. Внеш не э ко но ми -
чес кая де я тель ность [Элект рон ный ре сурс]. / Се ме ни хин В.В. — М.:
Экс мо, 2012. — Ре жим дос ту пу :http://books.academic.ru/book.nsf/
531679D1%82%D1%8C 13. Про зовнішнь о е ко номічну діяльність : За -
 кон Ук раїни від 16 квітня 1991 ро ку// ВВР УРСР. — 1991. — № 29. —
Ст. 377. 14. Об экс по рт ном конт ро ле : Фе де раль ный за кон Рос сийс -
кой Фе де ра ции от 18 ию ля 1999 го да № 183-ФЗ [Элект рон ный ре -
сурс]. — Ре жим дос ту пу : http://www.duma.gov.ru 15. Об ос но вах
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праці. Розг ля ну та нор ма тив на скла до ва пра ва на роз ви ток. Про а на -
лізо ва ний зв’язок пра ва на роз ви ток з сис те мою прин ципів міжна -
род но го еко номічно го пра ва. Виз на че но нор ма тив не закріплен ня
еле ментів пра ва на роз ви ток в міжна род но-пра во вих ак тах. По ка -
за но особ ли вості ре алізації пра ва на роз ви ток в прак тиці міжна -
род них ор ганізацій. Зок ре ма, ува га приділе на проб ле мам роз вит ку
в прак тиці ЮНК ТАД, ЮНІДО, СОТ і ін. Та кож, в статті розг ля -
ну то роль пра ва на роз ви ток в пе ре бу дові су час них міжна род них
еко номічних відно син на рівноп равній і взаємо вигідній ос нові. 

Клю чові сло ва: пра во на роз ви ток, прин цип, міжна род не еко -
номічне пра во, міжна родні еко номічні відно си ни, міжна род на
співпра ця, міжна родні ор ганізації.

Хар чук А.А. Развитие международного сотрудничества как

залог реализации права на развитие

Рас смот ре но проб ле му ре а ли за ции пра ва на раз ви тие в меж ду -
на род ном эко но ми чес ком пра ве в кон те кс те раз ви тия меж ду на род но -
го сот руд ни че ст ва. Рас смот ре но нор ма тив ную сос тав ля ю щую пра ва
на раз ви тие. Про а на ли зи ро ва но связь пра ва на раз ви тие с сис те мой
прин ци пов меж ду на род но го эко но ми чес ко го пра ва. Оп ре де ле но нор -
ма тив ное зак реп ле ние эле мен тов пра ва на раз ви тие в меж ду на род -
но-пра во вых ак тах. По ка за но при ме не ние пра ва на раз ви тие
в прак ти ке меж ду на род ных ор га ни за ций. В част нос ти, вни ма ние
уде ле но проб ле мам раз ви тия в прак ти ке ЮНК ТАД, ЮНИ ДО, ВТО
и др. Рас смот ре но роль пра ва на раз ви тие в пе ре ст рой ке сов ре мен -
ных меж ду на род ных эко но ми чес ких от но ше ний на рав ноп рав ной и
вза и мо вы год ной ос но ве.

Клю че вые сло ва: пра во на раз ви тие, прин цип, меж ду на род ное
эко но ми чес кое пра во, меж ду на род ные эко но ми чес кие от но ше ния,
меж ду на род ное сот руд ни че ст во, меж ду на род ные ор га ни за ции.

The problem of development occupies a separate place in interna-
tional economic law. It’s emerged in the second half of the twentieth cen-
tury was caused by the development of relevant international economic
relations. Joint actions by developed countries and developing countries
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ie entities acting in public circulation on its behalf, to their advantage,
based on profile law and carry out the relevant activities in the economy.

Key words: state, foreign economic function of the state, foreign
economic activity, the subjects of foreign economic activity.

УДК 342.5

О. О. Kharchuk 

DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION 

AS A GUARANTEE OF THE RIGHT TO DEVELOPMENT 

The paper considers the problem of the right to development in in-
ternational economic law in the context of international cooperation. Re-
viewed the regulatory component of the right to development. Analyzed
the relationship of the right to development with the principles of the sys-
tem of international economic law. Defined standard fastening elements
of the right to development in international legal acts. Shows the appli-
cation of the right to development in the practice of international organ-
izations. In particular, attention is paid to the problems of development
in practice UNCTAD, UNIDO, WTO etc. The article also discussed the
role of the right to development in the restructuring of modern interna-
tional economic relations on an equal and mutually beneficial basis.

Key words: the right to development, the principle of international
economic law, international economic relations, international coopera-
tion, international organizations.

Хар чук О.О. Розвиток міжнародного співробітництва як за-

порука реалізації права на розвиток

Розг ля ну то проб ле му ре алізації пра ва на роз ви ток в міжна род -
но му еко номічно му праві в кон тексті роз вит ку міжна род ної спів -
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principle were enshrined in the 1970 Declaration, the General Principles
of UNCTAD 1 (Items 6, 7, 9, 10), the Declaration on the Establishment
of the New International Economic Order (Item 4 «b»), Charter of Eco-
nomic Rights and Duties of States (Articles 3, 4, 6, 8, 9–14, 17, 21, 23,
24, 26, 28, 31). «The new international economic order should be foun -
ded on full respect for the following principles: ... b) The broadest co-
operation of all the States members of the international community, based
on equity, whereby the prevailing disparities in the world may be ba -
nished and prosperity secured for all»1. Important elements of the content
of the principle of equitable economic cooperation are: the right of each
state regardless of its socio-economic system to engage in any form of
economic cooperation based on equality and mutual benefit and without
any forms of discrimination against third countries. The next element — is
that cooperation can occur at any level: universal, regional, subregional —
in the interests of third countries. Finally, each state must work through
participation in international treaties or international organizations2. Thus,
the state should not shy away from taking part in international coopera-
tion, and it should contribute to the economic progress of countries and
peoples. In addition, every state should have the right to participate in
decision-making to resolve the world’s economic problems, through re-
structuring international economic relations and a new international eco-
nomic order; developing states should get assistance in their economic
development and the right to receive economic aid («right to economic
development»)3.

However, the right to development has found a separate coverage in
a number of international legal instruments. Thus, in 1961 the UN Gene -
ral Assembly adopts resolution on «International trade as an important
tool for economic development»; in the 1974 United Nations Conference
on Trade and Development (UNCTAD) adopts resolution «principles that
international trade and trade policy that promotes development». Thus,
principle 12 of the Rio Declaration on Environment and Development
on June 14, 1992 revealed that states should cooperate to promote a sup-
portive and open international economic system that would lead to eco-
nomic growth and sustainable development in all countries. Measures of
trade policy should not lead to arbitrary or unjustifiable discrimination
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in the UN, WTO, UNCTAD and UNIDO and other international organ-
izations allowed to take important documents such as the Principles to
govern international trade relations and trade policies conducive to de-
velopment, the Declaration and Programme of Action on the Establish-
ment of a New International Economic Order, the Charter of Economic
Rights and duties of States, Lima Declaration and Plan of Action on in-
dustrial Development and Co-operation. It is important that these inter-
national instruments established system of universal mandatory rules
which comprehensively regulates a significant part of international rela-
tions — international economic relations. Enshrined in them principles,
form the basis of a new international law — international economic law.
Compliance with these universal imperatives aims restructuring of mod-
ern international economic relations and securing the interests of all
countries regardless of their level of development, social systems, politi -
cal or geographical significance value.

So, the question of the right to development occupies a special place
in relations with the developed countries and developing countries is the
subject of our review.

The problem of development is of considerable scientific interest.
Investigation of various aspects of this phenomenon is dedicated in the
works of Ukrainian scientists B. Babin, V. Vasilenko, I. Lukashuk,
N. Yanchuk, etc.

Also, a lot of attention was paid by foreign scientists to the right to
development. So, the question is investigated by Bedjaoui M., K. Vasak,
L. Entin, S. Maslov, Y. Kolosov, A. Rivera, H. Tunkinym and others.

The right to development closely and inextricably linked with the
implementation by the various states of the principles of international
economic law. For example, the principle of equitable economic coop-
eration, first gives us possibility to see that any implementation of this
principle in international economic relations is directly linked with a such
generally recognized principles of international economic law as the prin-
ciple of cooperation among states and the principle of sovereign equality
and the special principle of international economic law — the inadmis-
sibility of economic discrimination. Analysis of existing international in-
struments allows to note that the main elements of the content of the
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took place the fifteenth session of the General Conference of UNIDO,
whose work has been devoted to the Lima Declaration as a means of
achieving universal and sustainable industrial development. Following
the discussion it was adopted a resolution GC.15 / Res.1, paragraph 2 due
to which emphasizes that the driving force of industrialization in favor,
while separately emphasizes the need for industrial development to eco-
nomic growth6.

Other international organizations also pay a lot of attention to the
question of development. Thus, in Europe acts Organization for Eco-
nomic Co-operation and Development (OECD), this in its activity covers
not only Europe, but also involves cooperation among Asian and Amer-
ican continents, coordinating their activities in the field of development.

World Trade Organization, which replaced the GATT, and does not
stay aside the development problems. Thus, the WTO confirmed the gen-
eral system of preferences, on which are based trade relations between
the EU and a large number of developing countries7.

It is clear that the activities of institutional agencies at the global,
regional and subregional levels promote partnerships at the international
level in order to achieve development. Cooperation of states at the institu -
ti onal level affects the formation of modern international economic order
and forces formation of important conceptual provisions of legal, eco-
nomic and political nature and contributes to global development process.

Thus, we can talk about the formation in international economic law
principle of the right to development, based on international legal norms.
According to S. Maslova, the mandatory elements of the normative con-
tent of this principle include participation duty to cooperate; assistance
to development; support the development of international, regional and
national levels; recognition of the states the right to development and en-
sure its implementation; prohibition of actions that hinder development8. 

Conclusions.
So, the right to development is a comprehensive economic, social,

cultural and political process, which should be aimed at improving the
welfare of the country. At the same time the right of development as-
signed on subjects of international economic relations duty not only di-
rectly involve in this process, but not prevent it and to create favorable
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or a disguised restriction in international trade. Principle 14 of the Rio
Declaration on Environment and Development on June 14, 1992 obliged
states to effective cooperation. The aim of the cooperation is to eliminate
disparities between developed countries and developing countries, by
consolidating recent unilateral advantages in relations with the first coun-
tries and create conditions that promote economic development. In the
2012 on the thirteenth session of the United Nations Conference on Trade
and Development which was held in the Qatar on the theme: «Globa -
lization aimed at development: towards sustainable growth and develop-
ment.» As result of the conference, it was announced that crucial for
sustainable economic growth plays a strengthening of productive capa ci -
ty of the country. The latter depends on the implementation by states of
their industrial policy. Therefore, states should enhance the role technical
capacious production in industry and services. Thus, the introduction of
technology creates new opportunities to improve the competitiveness of
the country. Therefore, UNCTAD will enhance the role of technical as-
sistance, encourage investment and promote qualitative changes of po-
sition to improve economic growth and development4.

Assistance for the development can be provided in various forms.
Speaking of financial mechanisms, it can be attributed to grants, grace
periods, loans, writing-off credit debts, the technical cooperation for de-
velopment, implementation of technical assistance programs etc. Such
assistance is characterized by socio-economic orientation and such as-
sistance is assistance of privileged character for the state to which it pro-
vided. The nature of such assistance varies depending on the needs of
the recipient.

The right to development can not be imagined without the institu-
tional mechanisms of international economic law. One of them is the
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). The
latter carries out activities aimed at helping developing countries inte-
grate into the global economic system and stands second in importance
after the international organization World Trade Organization (WTO)5.
Another such international mechanism is the United Nations Industrial
Development Organization (UNIDO), which also devotes attention to
the development. Suffice it to recall, the fact that 2–6 December 2013 it
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