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ОСОБЛИВОСТІ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ
ПРИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ ЗАПОВІТУ
Виконання заповіту — це здійснення останньої волі
спадкодавця, вираженої у заповіті. Зазвичай суб’єктами виконання є
спадкоємці, які прийняли спадщину. Її прийняття накладає на
спадкоємця обов’язок виконати заповіт у точній відповідності з
волею заповідача, якщо інше не передбачено законом [2 с.761].
Юридична практика знає багато випадків виконання заповітів
без участі в правовідносинах виконавця заповіту. За статистикою із
150 тисяч виконаних заповітів лише 0,5% виконані з призначенням
виконавця заповіту. Саме така ситуація спонукає до дослідження
питання застосування норм правового інституту виконання заповіту,
а саме призначення виконавця заповіту.
Загальний аналіз спадкових правовідносин та їх змісту дає
підстави вважати, що виконавець заповіту призначається у таких
випадках:
- за волевиявленням заінтересованих осіб і в разі потреби
нотаріусом;
- в разі існування у заповіті умов, виконання яких неможливо
забезпечити без участі
сторонньої особи, і коли це доцільно
виходячи з відносин у сім’ї, родині тощо;
- участь виконавця заповіту має зумовлювати додаткові гарантії
виконання волі заповідача.
Згідно зі ст. 1286 ЦК заповідач має право на призначення
виконавця заповіту. Він може доручити виконання заповіту фізичній
особі з повною цивільною дієздатністю або юридичній особі
(виконавцеві заповіту). Якщо заповіт складено на користь кількох
осіб, його виконання може бути доручено будь-кому з них. Якщо
заповіт складено на користь однієї особи, виконання останнього

може бути покладено на особу, яка не є спадкоємцем за заповітом
[1].
Відповідно до ст. 1286, заповідач може доручити виконання
заповіту фізичній особі з повною цивільною дієздатністю або
юридичній особі (виконавцеві заповіту).
Якщо заповіт складено на користь кількох осіб, виконання
заповіту може бути доручено будь-кому з них. Якщо заповіт
складено на користь однієї особи, виконання заповіту може бути
покладено на особу, яка не є спадкоємцем за заповітом. Ця норма
спрямована на встановлення загальних засад призначення виконавця
заповіту за волею заповідача, але вона одночасно встановлює і загальні вимоги до особистості виконавця заповіту.
Так, у частині
першій, право заповідача доручити виконання заповіту обмежене
тим, що такими особами можуть бути лише фізична особа з повною
цивільною дієздатністю або юридична особа [4. с. 250].
Щодо юридичної особи не встановлено будь-яких обмежень,
тобто і юридичні комерційні, і некомерційні особи вправі
виконувати зазначені повноваження. Але ця норма необґрунтовано
звужує можливості вибору заповідачем виконавця заповіту та не
враховує міжнародного досвіду. Зокрема, «Конвенцією щодо
міжнародного управління майном померлих осіб», підписаною в
Гаазі 2 жовтня 1973 р., було запроваджено міжнародний сертифікат,
що визначає осіб, уповноважених управляти рухомим майном
померлої особи і вказує його повноваження. Такий сертифікат
складається у договірній державі і визнається в інших договірних
державах [3. с.56]. Отже, можна вважати, що існують спеціальні
посади, перебуваючи на яких особи здійснюватимуть управління
майном померлої особи, а тому будуть здатні виконувати й повноваження виконавця заповіту. Можна припустити, що з розвитком
інституту адвокатури в Україні, повноваження виконавця заповіту
можуть здійснювати і адвокати, уповноважені договором, укладеним
із заповідачем, оскільки це положення не заборонено і є доцільним,
коли у заповідача з адвокатом склалися тривалі договірні
правовідносини.
У частині першій статті не конкретизовано, яким чином
заповідач може доручити виконання заповіту. Тому за аналогією зі
ст. 1289 ЦК можна вважати, що заповідач вправі зазначити
виконавця заповіту у самому заповіті, а також надати такі
повноваження за договором доручення, спадковим договором та
зазначити це у заяві, поданій нотаріусу.

Заповідач може визначити виконавця заповіту серед
спадкоємців за заповітом або уповноважити іншу особу, якщо у
заповіті зазначений один спадкоємець, оскільки обмежувати волю
заповідача немає підстав. Однак, визначаючи в заповіті спадкоємців,
заповідач виділив їх серед інших родичів та членів сім’ї, тому саме
вони в цьому випадку мають розглядатись як правонаступники
спадкодавця та володіти привілеями у призначенні виконавця
заповіту, якщо виконавець не вказаний заповідачем.
Коли заповіт складено подружжям і в разі смерті одного з них
можна вважати, що другий з подружжя є виконавцем умов заповіту
щодо інтересів того з подружжя, який помер першим.
Заповідач, за аналогією зі ст. 1244 ЦК, вправі передбачити
умови, за яких повноваження виконавця заповіту перейдуть до
призначеного виконавця заповіту, що ускладнить можливість
спадкоємців усунути від виконання складеного ним заповіту певних
осіб. Це положення є особливо актуальним, коли у заповіті буде
передбачений заповідальний відказ або визначено положення про
виконання суспільно корисних заходів.
В разі призначення виконавця заповіту заповідачем, ця
обставина має зазначатися в свідоцтві про право на спадщину. Якщо
заповідач не призначив виконавця заповіту або якщо особа, яка була
ним призначена, відмовилася від виконання заповіту, або була
усунена від виконання заповіту, спадкоємці мають право обрати
виконавця з числа спадкоємців або призначити виконавцем заповіту
іншу особу [5 с.787].
У цій нормі серед суб’єктів, які впливають на призначення або
усунення від виконання повноважень виконавця заповіту, зазначені
лише спадкоємці. Такими є не лише спадкоємці за заповітом та в
окремих випадках за законом. Спадкоємці за правом на обов’язкову
частку також мають брати участь в процесі призначення виконавця
заповіту. Крім того, на думку автора, правом голосу при призначенні
виконавця заповіту мають бути наділені й відказоодер-жувачі.
В ч. першій ст. 1286 йдеться про усунення виконавця заповіту,
призначеного заповідачем, у тому випадку, коли він не виконує або
неналежно виконує волю заповідача, наприклад через хворобу,
перебування на строковій службі тощо. Це положення зумовлене
тим, що в суді спадкоємці не можуть посилатися лише на потенційну
неможливість виконання волі заповідача. Крім того, спадкоємцям
потрібно обґрунтувати наведені ними обставини відповідними
доказами, що складно зробити до настання строків виконання

заповіту. Зокрема, при існуванні об’єктивних причин, які заважають
виконавцю заповіту його виконувати, він сам може відмовитися від
його виконання.
В разі спадкування лише одним спадкоємцем за заповітом саме
він має вважатися виконавцем заповіту або вправі передати такі
повноваження іншій особі. Слід зазначити, що розмір частки у
спадковому майні спадкоємця не враховується, хоча апріорі можна
вважати, що прибільшенні частки одного спадкоємця щодо часток
інших заповідач виявив свою волю, віддавши переваги одному з них
[6, с.767].
Виконавець заповіту може бути призначений нотаріусом за
місцем відкриття спадщини, якщо заповідач не призначив виконавця
заповіту або якщо виконавець заповіту відмовився від виконання
заповіту чи був усунений від його виконання і якщо цього
потребують інтереси спадкоємців.
Цією нормою визначені умови, за яких нотаріус може
призначити виконавця заповіту. Але наведений перелік суперечить
попередній статті, оскільки у тих випадках, коли виконавець
заповіту відмовився чи був усунений від його виконання, право
доручити виконання заповіту переходить до спадкоємців.
Спадкоємці вправі делегувати право призначення виконавця
заповіту нотаріусу, але такий випадок є винятком із правила.
Тому лише у разі відсутності відомостей про спадкоємців
нотаріус вправі призначати виконавця заповіту, якщо цього
потребують інтереси спадкоємців. У такому випадку нотаріусу слід
призначати охоронця майна спадкодавця, оскільки частина його
майна може залишитися незаповіданою,
Особа може бути призначена виконавцем заповіту лише за її
згодою.
Згода особи бути виконавцем заповіту може бути виражена на
тексті самого заповіту або додана до нього. Особа може подати до
нотаріуса за місцем відкриття спадщини заяву про згоду бути
виконавцем заповіту після відкриття спадщини.
Частина перша ст. 1286 суперечить положенням ч. З, оскільки
вважається, що особа може бути призначена виконавцем заповіту
лише за її згодою. Якщо заповідач вправі розпоряджатися своєю
власністю, то він може визначити одного із спадкоємців виконавцем
заповіту. Тобто, якщо такий спадкоємець погодиться прийняти
спадщину, він має брати на себе і виконання встановлених у заповіті
обов’язків виконавця заповіту.

Нотаріус не наділений владними повноваженнями і не може
призначати особу виконавцем заповіту, а має укладати з такою
особою відповідний договір. Саме у випадку укладення угоди із
сторонньою особою, або при обранні виконавця заповіту
спадкоємцями чи при визначенні його судом, має бути отримана
згода такої особи на виконання відповідних повноважень.
Важаємо, що заява про згоду на виконання заповіту може мати
декілька форм залежно від конкретних обставин. Наприклад, у разі
укладення відповідного договору із заповідачем договір визначатиме
відповідний обов’язок виконавця заповіту і додаткової заяви
подавати нотаріусу не потрібно, аналогічно потрібно сприймати
згоду виконавця заповіту при обранні його спадкоємцями і
підписанні відповідного договору. Якщо повноваження передаються
без документального фіксування згоди спадкоємця, така згода має
бути висловлена в письмовій заяві, яка подається нотаріусу за місцем відкриття спадщини. Отже, передумовою здійснення
повноважень виконавця заповіту має бути підписання відповідного
договору доручення або іншого договору, за яким сторони
обумовлять істотні умови виконання такого доручення. Але передувати прийняттю згоди має роз’яснення нотаріуса про права та
обов’язки виконавця заповіту, наприклад право на винагороду
відповідальність виконавця заповіту, право на відмову від виконання
повноважень виконавця заповіту та порядок його реалізації тощо.
Розглядаючи зміст правового статусу виконавця заповіту у
спадкових правовідносинах, можна стверджувати, що він є
виконавцем волі заповідача, умовно представником, який
уповноважений захищати його волевиявлення (інтереси). Одночасно
ним мають вживатися заходи, спрямовані на охорону прав та
інтересів кожного спадкоємця, у тому числі спадкоємців за правом
на обов’язкову частку, ненароджених дітей спадкодавця, а також
відказоодержу-вача. Він має одночасно захищати права та інтереси
всіх спадкоємців. Отже, за своєю суттю роль виконавця заповіту не
може зводитися до представництва волі тільки заповідача, а має
враховувати права та інтереси спадкоємців та інших зацікавлених
осіб, у тому числі суспільні інтереси, коли у заповіті є умови щодо
вчинення дій в інтересах суспільства, певної громади тощо.
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Виконання заповіту — це здійснення останньої волі
спадкодавця, вираженої у заповіті. Зазвичай суб’єктами виконання
є спадкоємці, які прийняли спадщину. Її прийняття накладає на
спадкоємця обов’язок виконати заповіт у точній відповідності з
волею заповідача, якщо інше не передбачено законом. В статті
проведений аналіз правової конструкції спадкового права
призначення виконавця заповіту, умов призначення та виконання
повноважень виконавцями заповіту обов’язків, покладених на них
спадкодавцем.
Ключові слова: заповіт, спадкоємці, виконавці заповіту.
Исполнение завещания – это осуществление последней воли
завещателя, выраженной в завещании. Обычно субъектами
исполнения являются наследники, которые приняли наследство. Его
принятие обязывает наследника исполнить завещание в строгом
соответствии с волей завещателя, если другое не предусмотрено
законом. В статье осуществлен анализ правовой конструкции
наследственного права назначения исполнителя завещания, условий
назначения и исполнения полномочий исполнителями завещания
обязательств, возложенных на них завещателем.
Ключевые слова: завещание, наследники, исполнители
завещания.

Implementation of testament is realization of the last will of
спадкодавця, shown in the testament. Usually heirs which adopted the
inheritance are the subjects of implementation. Its acceptance imposes a
duty to execute the testament in exact accordance with will of testator on
a heir , if other is not statutory. In the article there is the conducted
analysis of legal construction of the inherited right for setting of
performer of testament, terms of setting and implementation of plenary
powers by the performers of testament of duties of fixed on them by
спадкодавцем.
Keywords: testament, heirs, performers of testament.
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ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО
ПРИМУСУ У СПРАВАХ ПРО СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ
ДІЯННЯ
ДІТЕЙ, ЯКІ НЕ ДОСЯГЛИ ВІКУ КРИМІНАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Однією з гарантій від свавільного втручання з боку держави в
сферу особистого життя неповнолітніх, найбільш уразливих і
незахищених членів нашого суспільства, служить закріплення в
законі мети, підстав і умов застосування заходів процесуального
примусу.
Всі заходи кримінально-процесуального примусу прийнято
розділяти на дві групи: запобіжні заходи й інші заходи
процесуального примусу. Перелік запобіжних заходів, підстави і
порядок їхнього застосування, зміни і скасування визначені в
Кримінально-процесуальному кодексі України (далі - КПК України).
Запобіжні заходи повинні бути застосовані лише відповідно до їх
призначення за наявності встановлених законом підстав і з
додержанням відповідної правової процедури.
В юридичній літературі немає єдиної думки щодо поняття
запобіжного заходу.

Ю. В. Манаєв, В. С. Посник, В. В. Смирнов вважають, що це
процесуальний захід державного примусу, який застосовується за
наявності вказаних у законі підстав, з метою виконання завдань
кримінального судочинства. На відміну від інших авторів, вони
зазначають, що ці заходи обираються з урахуванням тяжкості
обвинувачення
та
обставин,
що
характеризують
особу
підозрюваного або обвинуваченого [1, с. 8].
У науковій літературі, присвяченій примусовим заходам,
підкреслюється, що «відокремлення умов самостійно і незалежно від
підстав застосування процесуального примусу – об’єктивно
необхідно, воно випливає з допоміжного призначення даного
примусу в системі кримінального процесу і як наслідок цього - із
привентивно-забезпечувальної природи охоронних заходів» [2, с.
39].
Обставини, названі в ст. 148 КПК України, носять
прогностичний характер. Застосування запобіжних заходів
допускається за умови настання названих у законі обставин:
припущення того, що обвинувачений буде переховуватися від
слідства і суду, продовжувати злочинну діяльність, перешкоджатиме
встановленню істини. Безумовно, таке припущення повинно
базуватися на достатньо вагомих доказах, що дозволяють зробити
висновок про наявність відповідних підстав.
Важливе значення при цьому має врахування обставин,
названих у ст. 150 КПК України, а це означає, що дана норма, крім
названих у ст. 148 КПК України обставин, вказує також на ступінь
тяжкості
пред’явленого
обвинувачення,
особистість
обвинувачуваного (підозрюваного), рід занять, вік, стан здоров’я,
сімейний стан і інші обставини. Законодавець поширює положення
ст. 150 КПК України і на неповнолітніх, оскільки у главі 36
Кримінально-процесуального кодексу України відсутня окрема
норма про обставини, які повинні враховуватись під час обрання
запобіжного заходу щодо неповнолітніх.
Під час обрання певного запобіжного заходу щодо підлітків
обов’язково повинні враховуватись обставини, передбачені нормою
про особливості предмета доказування у справах про злочини
неповнолітніх [3, с. 66]/
У ході реформування будь-якої національної системи сам
порядок провадження у кримінальних справах є одним із головних
предметів перетворень. Він є носієм найбільш характерних рис
національної системи і зазнає впливу від політичного режиму

держави.
Дотримання прав людини поряд із високим рівнем
економічного і культурного розвитку, наявність політичної
стабільності, є критеріями цивілізованості суспільства, основною
ознакою правової держави. Принцип гуманізму став визначальним у
формуванні відносин між людиною та державою. В цьому контексті
міжнародним співтовариством особлива увага приділяється політиці
держав щодо молоді, дітей, забезпечення їм належного розвитку,
захисту їх прав, свобод та інтересів, надання їм необхідної допомоги.
Природно, що найбільш ретельної охорони потребують діти,
які перебувають у несприятливих та екстремальних умовах, коли
існує найбільша загроза їх життю, здоров’ю чи благополуччю.
Такими, на наш погляд, слід вважати умови утримання дітей в
місцях позбавлення волі. Аналогом запобіжному заходу взяття під
варту є для особи, яка не досягла віку, з якого може наставати
кримінальна відповідальність, на момент вчинення суспільно
небезпечного діяння, поміщення у приймальник-розподільник для
дітей. Змінами, які внесені до чинного Кримінально-процесуального
кодексу України Законом України від 09.09.2010 р. № 2507-VI [4],
фактично вводиться поняття підозрюваної особи, яка не досягла віку
кримінальної відповідальності на момент вчинення
суспільно
небезпечного діяння, при цьому не визначаються права такої особи і
підстави вважати таку особу підозрюваною. Необхідність
особливого захисту прав дитини в таких умовах проголошена у
таких документах світового значення, як Декларація про захист
жінок і дітей в незвичайних обставинах і в період збройних
конфліктів (1974 р.) і Декларація про соціальні та правові принципи,
які належать до захисту і благополуччя дітей, особливо при передачі
дітей на виховання та їх усиновлення на національних та
міжнародних рівнях (1986 р.), та документах регіонального
значення, таких, як Європейська конвенція про здійснення прав
дітей (1996 р.).
Забезпечення захисту прав дітей, учасників кримінального
судочинства, є об’єктивно визрілою соціальною реакцією на
суспільну необхідність у збереженні генофонду України, в основі
якої лежить потреба практики у виробленні теоретичних,
організаційних і методичних підходів до розв’язання означених
проблем.
Використання примусових методів впливу на дітей повинне
бути диференційованим, враховуючи характеристику дитини як по

місцю її проживання, так і в місцях тимчасової ізоляції чи в
спеціальних навчально-виховних установах закритого типу. В
умовах спілкування з дитиною, яка вчинила правопорушення
головним у групі методів повинен стати метод переконання. З метою
профілактики і своєчасного припинення суспільно небезпечних
посягань дітей, особливо корисливих і насильницьких, пропонується
створення системи превентивної допомоги дітям в рамках
громадянського суспільства. Вона повинна містити в собі
розгалужену мережу центрів, бюро, агентств, товариств, клубів,
асоціацій, спілок, консультацій, телефонів довіри, що будуть
вирішувати комплекс проблем, пов’язаних як із соціальною
адаптацією дітей і молоді, так і з вирішенням питань кримінального
судочинства. Вирішення цієї проблеми вбачається в поліпшенні
діяльності всіх правоохоронних органів по профілактиці корисливих,
насильницьких злочинів і правопорушень дітей.
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Статтю присвячено аналізові підстав та умов застосування
заходів процесуального примусу у справах про суспільно небезпечні
діяння неповнолітніх. Обгрунтовано доцільність застосування
попереджувальних заходів та запропоновано створення системи
превентивної допомоги дітям в рамках громадянського суспільства.
Ключові слова: неповнолітній, заходи процесуального примусу,
попереджувальні заходи, взяття під варту.
Статья посвящена анализу оснований и условий применения

мероприятий процессуального принуждения по делам об
общественно опасных деяниях несовершеннолетних. Обоснована
целесообразность применения предупредительных мероприятий и
предложено создание системы превентивной помощи детям в
рамках гражданского общества.
Ключевые
слова:
несовершеннолетний,
мероприятия
процессуального принуждения, предупредительные мероприятия,
взятие под стражу.
The article is sanctified to the analysis of grounds and terms of
application of measures of judicial compulsion in matters about the
publicly dangerous acts of minor. Expediency of application of preventive
measures is reasonable and creation of the system of preventive help is
offered to the children within the framework of civil society.
Keywords: minor, measures of judicial compulsion, preventive
measures, detaining in custody.
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ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ УМИСНИМ ВБИВСТВАМ
ВЧИНЕНИХ
НА РЕЛІГІЙНОМУ ҐРУНТІ
Людина, її життя і здоров’я, честь та гідність,
недоторканість та безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю.
Ст. 3 Конституції України
Боротьба з умисними вбивствами є одним з найважливіших
завдань органів внутрішніх справ та прокуратури, на які покладені
функції попередження, розкриття та розслідування умисних вбивств.
Метою статті є зосередження уваги на новому напрямі умисних
вбивств, а саме вчинених на ритуальному ґрунті.
Ці вбивства вчиняються з метою проведення певних ритуалів із
використанням окультного напряму, з особливою жорстокістю, які
ретельно сплановані та мають певні криміналістичні ознаки.

На жаль, у чинному кримінальному кодексі України ст.115 не
передбачено відповідальність за цей вид умисного вбивства, даний
вид злочину кваліфікується за основними ознаками умисного
вбивства, та звужує коло учасників ритуального вбивства, версії на
початковому та наступному етапах розслідування, впливає на
ефективність розслідування та встановлення істини по кримінальній
справі. Ритуальні вбивства належать до однієї з найменш
досліджених проблем правоохоронної діяльності, що, і дає нам
підстави стверджувати про актуальність вище визначеного напряму.
Розслідуванням цього напряму злочинів, ще за часів Петра I
мав здійснювати Приказ духовних справ, Раскольницька та
Новокрещенські контори, Тайна канцелярія та Преображенський
приказ. В 1841 році міністром внутрішніх справ, був призначений
граф Лев Олексійович Перовський. У той час була затверджена
особлива канцелярія міністра, завідуючим якої призначили
Володимира Івановича Даля. Особлива канцелярія МВС займалася
розслідуванням умисних вбивств, вчинених на ритуальному ґрунті
[1].
Сьогодні, особливу занепокоєність викликає вчинення умисних
убивств на ритуальному ґрунті. Згідно до Програми протидії
злочинам проти життя та здоров’я особи на 2008-2012 роки (рішення
Колегії МВС України від 25 липня 2008 року № 17 КМ/1, наказ МВС
від 31 липня 2008 року № 370 ) розділу 2 п.3.3 щодо опрацювання
питання про створення в складі Департаменту карного розшуку
спеціалізованих підрозділів з розкриття злочинів проти особи
серійного характеру, умисних вбивств ......, а також відділу боротьби
зі злочинними проявами, пов’язаними з діяльністю радикальних
молодіжних угруповань .....та своєчасного вжиття заходів щодо їх
недопущення, ми вважаємо, що для швидкої та ефективної протидії
цьому напряму треба приділити увагу скоєнню умисних вбивств,
вчинених на ритуальному ґрунті.
Постійно в засобах масової інформації з’являються
повідомлення про жорстокі злочини за участю адептів різного роду
сектантських культів:
27 квітня 1881 року у м. Елисаветграді (м. Кіровоград) знайдені
тіла вбитих з ознаками проведення ритуалів, що спровокувало
масові народні демонстрації [2];
ритуальні вбивство 17 липня 1918 року царської родини
(Романових) у м. Екатеринбурзі. На стіні було написано:»Здесь по

приказу тайных сил Царь был принесен в жертву для разрушения
государства. О сем извещаются все народы» [3];
справа Чарльза Менсона — керівника Ковена (підрозділу
церкви сатани з 13 чоловік), які вбили у 1972 р. на дачі кінорежисера
Романа Поланскі акторку Шарон Тейт і її друзів, що фактично
зробило рекламу «церкви сатани.» Поліція установила, що цей
злочин носив ритуальний характер;
ритуальне убивство у ніч на Великдень 1993 р. в Оптиній
пустелі в Росії трьох ченців;
ритуальне убивство 16-літньої дівчини сатаністами в м. Канске
Красноярського краю (1995 р.);
ритуальне вбивство – із жертвоприношенням хлопчика в м.
Бресті (жовтень 1995 р); [4]
ритуальне вбивство – на початку 90-х років у м.Кіровограді
вбито учня школи;
у м. Сімферополь скоєно вбивство неповнолітньої дівчини.
Після чого, трупу було відрізано голову, а тіло спалено. Язик жертви
було з’їдено, а волосся та шкіру знято з голови. Череп було
залаковано та використано в якості квартирної прикраси; [5]
в жовтні 1994 року було знайдено тіла 53 адептів Ордена храма
Солнца – 48 чоловік в Швейцарії та 5 в Канаді. В березні 1997 р.
поліція Каліфорнії знайшла трупи 39 членів секти «Небесна брама»
[6].
Список діянь злочинців далеко не повний. На нашу думку,
насамперед слід визначити ті ознаки, які дозволяють відмежувати
умисні вбивства, вчинені на ритуальному ґрунті від інших умисних
вбивств.
Вважаємо, що саме наступні ознаки вказуватимуть на факт
скоєння такого роду вбивств, а саме:
1. Група злочинців.
Найчастіше такого роду злочин скоює група осіб, хоча деякі
злочини можуть вчинятися вбивцями-одинаками на релігіозному
ґрунті.
2. Злочини ретельно сплановані та організовані окультною
сектою.
Елементи притаманні окультній, тоталітарній та деструктивній
секті, члени якої мають окультні знання, приймають участь за
допомогою магічних культів безпосередньо у злочинах.
3.
Місце знаходження трупа та обстановка події.

Місця де виявлений труп в більшому відсотку не є місцем
вчинення злочину, застосовуються різні способи інсценувань,
використання заздалегідь підготовлених речовин та предметів для
приховання слідів злочину.
4. Злочини, скоєні з особливою жорстокістю.
Використання як знарядь злочину таких предметів, пристроїв
та речовин, які приносили жертві особливі страждання.
5. Повне (або часткове ) знекровлення жертви.
6. Сліди знарядь злочину.
7. Особи з психічними аномаліями.
Загальний характер злочинної поведінки осіб з психічними
аномаліями має властивості: схильність до педофілії, садиські
прояви, жертва знекровлена, місце розташування трупа у вигляді
Хреста, жертви роздягнуті, сексуальне задоволення наступає лише
при стражданні жертви.
8. Релігіозно-магічні мотиви.
Ритуали
з
мотивом
знекровлення
жертви
шляхом
безпосереднього страждання жертви із застосуванням культів магії.
Цей вид злочинів має латентний характер, який добре
маскується під інший вид умисного вбивства.
Типові дані про злочинців. Вбивство, вчинене на ритуальному
ґрунті може бути вчинене:
сатанінськими групами;
окремими практикуючими колдунами та відьмами;
деструктивними тоталітарними сектами;
мережа
таємних
суспільств
(релігіозно-політичних),
організованих злочинних груп на релігійному ґрунті.
Особливу небезпеку створюють мережа таємних суспільств,
організованих злочинних груп на релігійному ґрунті, які
функціонують не тільки в нашій державі, а й мають
транснаціональні та міжнародні зв’язки.
Отже, враховуюче вище викладене для успішної протидії цим
злочинам потрібно:
1. Доцільно було б унести зміни до ст.115 КК України, а саме ч.
3 п.1 викласти в такій редакції: умисне вбивство скоєне особою, на
ритуальному ґрунті, та п.2 умисне вбивство скоєне релігіознополітичною групою, або організованою злочинною групою, на
ритуальному ґрунті.

2.
Науково
обґрунтувати
оперативно-розшукову,
криміналістичну та кримінологічну характеристики злочинів цього
напряму.
3. Розробити методичні рекомендації щодо виявлення та
запобігання умисних вбивств, вчинених на ритуальному ґрунті.
4. Організувати ВНЗ МВС України для працівників
Департаменту карного розшуку МВС курси, лекції, семінари із
розкриття та запобігання умисних вбивств, вчинених на
ритуальному ґрунті використовуючи власний вітчизняний досвід
МВС завідуючого особливої канцелярії В.І. Даля та його практичні
рекомендації із методики виявлення та запобігання умисним
вбивствам, вчинених на ритуальному ґрунті та інші видання цього
напряму.
5. З метою забезпечення належної організації вжиття
першочергових заходів, насамперед огляду місця події, при
виявленні трупів з ознаками умисних вбивств, вчинених на
ритуальному ґрунті залучати спеціалістів, які мають певні знання у
сфері духовної безпеки (викладачі богословських університетів та
семінарій тощо).
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Автор статті зосереджує увагу на новому напрямі умисних
вбивств, а саме вчинених на ритуальному ґрунті, умотивовує
доцільність залучення спеціалістів, які мають певні знання у сфері
духовної безпеки (викладачі богословських університетів та
семінарій тощо) до розслідування таких злочинів.
Ключові слова: духовна безпека, навмисне вбивство, вбивство
на релігійному грунті, релігійно-політична група.
Автор статьи сосредоточивает внимание на новом
направлении преднамеренных убийств, а именно совершенных на
ритуальной почве, мотивирует целесообразность привлечения
специалистов, которые имеют определенные знания в сфере
духовной безопасности (преподаватели богословских университетов
и семинарий и тому подобное) к расследованию таких
преступлений.
Ключевые слова: духовная безопасность, умышленное
убийство, убийство на религиозной почве, религиозно-политическая
группа.
The author of the article concentrates attention on new direction of
felonious homicides, namely perfect on ritual soil, explains expediency
bringing in of specialists, which have certain knowledge in the field of
spiritual safety (teachers of theological universities and seminaries and
others like that) to investigation of such crimes.
Keywords: spiritual safety, intentional murder, murder on religious
soil, religiuos-political group.
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ХУЛІГАНСТВО – НАЙПОШИРЕНІШИЙ ЗЛОЧИН ХХІ СТ.
Хуліганством може бути визнано таке грубе порушення
громадського порядку, яке супроводжувалося, наприклад,
насильством із завданням потерпілій особі побоїв або заподіянням
тілесних ушкоджень, знущанням над нею, знищенням чи
пошкодженням майна, зривом масового заходу, тимчасовим
припиненням нормальної діяльності установи, підприємства чи
організації, руху громадського транспорту тощо, або таке, яке особа
тривалий час уперто не припиняла. На ступінь зухвалості
впливають форма хуліганських дій, їх тривалість, нездатність
потерпілого у зв’язку з малолітством або старістю протистояти
хулігану, розмір спричиненої особі чи майну шкоди, особливе
буйство і безчинство тощо.
Актуальність теми: Хуліганство є одним із найпоширеніших
правопорушень, спрямованих проти громадського порядку. Особа,
яка вчинила хуліганство, посягає на суспільні відносини, що
забезпечують нормальні умови життя людей у різних сферах
суспільно корисної діяльності, спокійний відпочинок і дотримання
правил поведінки в суспільному житті та побуті, часто завдає
шкоди особистим інтересам людей, їхньому здоров’ю, власності,
навколишньому середовищу тощо.
Дану тему досліджували:
Бажанов М.І., Баулін Ю.В.,
Каганська Л.
Хуліганство — один з небезпечних і дуже поширених
злочинів проти громадського порядку. Частина 1 ст. 296 визнає
хуліганством грубе порушення громадського порядку з мотивів
явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою
зухвалістю чи винятковим цинізмом. Будь-які інші види
хуліганських дій утворюють адміністративний делікт. Хуліганство
є одним із найпоширеніших правопорушень, спрямованих проти
громадського порядку. Особа, яка вчинила хуліганство, посягає на

суспільні відносини, що забезпечують нормальні умови життя
людей у різних сферах суспільно корисної діяльності, спокійний
відпочинок і дотримання правил поведінки в суспільному житті та
побуті, часто завдає шкоди особистим інтересам людей, їхньому
здоров’ю, власності, навколишньому середовищу тощо.
Чинним законодавством країни кримінальну відповідальність
за хуліганство встановлено ст. 296 Кримінального кодексу України
(далі – КК).
У 2005 р. в провадженні судів перебувало 10175 кримінальних
справ про хуліганство, що на 9,8 % менше, ніж у 2004 р. Закінчено
провадження у 8414 кримінальних справах цієї категорії, що
становить 82,7 % від тих, що перебували у провадженні. Із
постановленням вироку суди розглянули 5808 справ.
Із порушенням строків, передбачених статтями 241 і 256
Кримінально-процесуального кодексу України (далі — КПК), у
2005 р. було призначено до розгляду 507 справ, що на 37,6 % менше
порівняно з попереднім роком. З порушенням строків суди
призначили до попереднього розгляду 131 (201) справу, а до
судового розгляду — 376 (612) справ. У 2005 р. за вироками, що
набрали законної сили, засуджено 7343 (8617) особи за хуліганство,
що на 14,8 % менше, ніж у попередньому році. За відповідними
частинами ст. 296 КК засуджено осіб: ч. 1 — 2770, ч. 2 — 2933, ч. 3
— 927, ч. 4 — 681. Звільнено від відбування покарання 5417 осіб,
або 73,8 % від числа всіх засуджених, у тому числі з випробуванням
— 5037, або 68,6 %.
Об’єктом хуліганства є громадський порядок, що включає
комплекс суспільних відносин, які забезпечують спокійні умови
життя людей у різних сферах суспільне корисної діяльності,
моральність, нормальний відпочинок і дотримання правил
поведінки в суспільному житті й у побуті. Це основний
безпосередній об’єкт хуліганства. Як додаткові об’єкти часто
виступають особистість, здоров’я, навколишнє середовище,
власність.
Громадський порядок визначається в юридичній літературі як
зумовлена закономірностями соціального розвитку система правил
та інститутів, що забезпечує упорядкованість суспільних відносин і
надає їм певної організаційної форми. Хуліганство є суспільно
небезпечною дією, що грубо порушує громадський порядок.
Зазначений у ч. 1 ст. 296 КК термін «грубе порушення» є
оціночною категорією. Його предметний зміст залежить від

конкретних обставин вчинення винним діяння. Такими закон
визначає лише дії, якими спричинено істотну шкоду громадському
порядку. Грубість порушення громадського порядку слід визначати
з урахуванням характеру вчинених хуліганських дій, їх наслідків,
місця й тривалості їх вчинення, кількості потерпілих від зазначених
дій, їхнього віку, стану здоров’я, істотності порушення їхніх
інтересів або інтересів підприємств, установ, організацій. Особа,
яка вчиняє хуліганські дії, грубо нехтує правилами поведінки в
суспільстві.
З об’єктивної сторони хуліганство являє собою суспільне
небезпечну дію, що грубо порушує громадський порядок. Діями,
що грубо порушують громадський порядок, новий закон визнає
тільки ті, що відрізняються особливою зухвалістю або винятковим
цинізмом. Особлива зухвалість — це нахабне поводження, буйство,
бешкетування, поєднане з насильством, які спричинили тілесні
ушкодження, чи знущанням над потерпілим, знищення або
пошкодження майна, тривале, що довгий час не припиняється,
порушення спокою громадян, зрив масового заходу, тимчасове
порушення нормальної діяльності установи, підприємства,
організації або громадського транспорту тощо. Винятковий цинізм
— це демонстративна зневага нормами моральності, наприклад,
груба непристойність, демонстративне оголення, знущання над
хворими, немічними тощо.
Хуліганство визнається закінченим з моменту вчинення дії,
що грубо порушує громадський порядок. Форми хуліганських дій
можуть бути найрізноманітнішими: нахабне, зухвале, цинічне
порушення громадського спокою, нормального функціонування
підприємств, організацій, масових заходів, роботи транспорту. Це
можуть бути і будь-яка наруга, знущання над людьми, їх побиття,
осквернення громадських та інших місць роботи, відпочинку або
побуту людей. Хуліганські дії можуть бути вчинені в будь-якому
місці, частіше це відбувається в парках, на вулицях, кінотеатрах,
магазинах та інших громадських місцях. Як правило, такі дії
відбуваються в присутності потерпілих та інших громадян. Однак
публічність не є обов’язковою ознакою хуліганства. Воно може
мати місце в квартирі, на безлюдній вулиці тощо. Можливе
вчинення хуліганства і по телефону, коли винний, наприклад, у
нічний час періодично дзвонить потерпілим, порушуючи їх сон і
цинічно ображає їх. Суди при доведенні факту вчинення
хуліганства не завжди визначають зміст та ознаки «грубого

порушення» громадського порядку, іноді лише цитують наведене
визначення, не розкриваючи ознак хуліганства. Такий підхід
зумовлений тим, що поняття «грубе» є оціночною категорією, тобто
не конкретизованою в законі. Але слід мати на увазі, що саме
порушення громадського порядку ще не свідчить про вчинення
кримінально караного хуліганства.
Хуліганські дії можуть бути вчинені в будь-якому місці.
Найчастіше це відбувається на вулицях, у парках, у місцях
проведення публічних заходів й інших громадських місцях. Але
наявність у діях особи ознаки хуліганства законом не пов’язано з
його вчиненням лише в громадських місцях. Вважається, що
громадський порядок може бути порушений в окремій квартирі чи
кімнаті, в безлюдному місці, у будь-який час доби, за відсутності
сторонніх осіб, тобто в присутності лише потерпілого. Мотивом
грубого порушення громадського порядку є явна неповага до
суспільства. При цьому явною (очевидною як для винної особи, так
і для потерпілих чи оточуючих) неповагою до суспільства
вважається прагнення показати свою зневагу до існуючих правил і
норм поведінки в суспільстві, самоутвердитися за рахунок
приниження інших осіб, протиставити себе іншим громадянам,
суспільству, державі. Відсутність у діях винної особи прояву явної
неповаги до суспільства виключає визнання злочину хуліганством.
Обов’язковою ознакою хуліганства є вчинення таких умисних дій,
що супроводжувались особливою зухвалістю чи винятковим
цинізмом. За ознакою особливої зухвалості хуліганством може бути
визнано таке грубе порушення громадського порядку, яке
супроводжувалося, наприклад, насильством із завданням потерпілій
особі побоїв або заподіянням тілесних ушкоджень, знущанням над
нею, знищенням чи пошкодженням майна, зривом масового заходу,
тимчасовим припиненням нормальної діяльності установи,
підприємства чи організації, руху громадського транспорту тощо,
або таке, яке особа тривалий час уперто не припиняла.
Хуліганством, яке супроводжувалося винятковим цинізмом,
можуть бути визнані дії, поєднані з демонстративною зневагою до
загальноприйнятих норм моралі, наприклад проявом безсоромності
чи грубої непристойності, знущанням над хворим, дитиною,
особою похилого віку або такою, яка перебувала у безпорадному
стані, та ін.
Із суб’єктивної сторони хуліганство — це злочин, вчинений із
прямим умислом. Однак умисел стосовно заподіяння шкоди в

результаті хуліганських дій може бути і непрямим. Не можна,
наприклад, заперечувати наявність цього у випадку, коли п’яний
хуліган зухвало почав лякати зброєю людей, а потім у
громадському місці, зробив неприцільний постріл, заподіявши
одному з потерпілих тілесне ушкодження. У цьому випадку винний
діяв нецілеспрямовано, він не бажав заподіяти шкоду здоров’ю
будь-кому з оточуючих, але свідомо допускав такі наслідки.
Хуліганство припускає наявність особливого мотиву, який
називають хуліганським (хуліганські спонукання). Це може бути
бешкетництво, прагнення протиставити себе суспільству, виявити
п’яну зухвалість, продемонструвати свою грубу силу, зневагу до
оточуючих тощо. У деяких випадках злочинне посягання на особу з
мотивів ревнощів, помсти тощо може трансформуватися в мотив
явної неповаги до суспільства й утворити склад хуліганства.
Подібне, наприклад, має місце, коли через ревнощі двоє в
кінотеатрі обмінюються взаємними образами, ударами, виникає
бійка, внаслідок чого порушується нормальна робота кінотеатру,
спокій і відпочинок глядачів. Спрямованість умислу винного і
особливий хуліганський мотив є основними критеріями
відмежуван-ння хуліганства від злочинів проти життя і здоров’я
особи.
Суб’єктом хуліганства відповідно до ч. 2 ст. 22 КК України
можуть бути особи, які досягли 14-річного віку.
Частина 2 ст. 296 передбачає відповідальність за хуліганство,
вчинене групою осіб, причому попередня змова учасників не є
обов’язковою для кваліфікації. Хуліганство, вчинене групою осіб,
слід відрізняти від масових заворушень (ст. 294) і від групового
порушення громадського порядку (ст. 293). При масових
заворушеннях дії завжди вчиняються натовпом, причому ці дії
супроводжуються погромами, підпалами, руйнуваннями, нерідко
збройним опором представникам влади. При груповому хуліганстві
ці ознаки відсутні, а винні грубо порушують громадський порядок
винятково з мотивів явної неповаги до суспільства. Групове
порушення громадського порядку (ст. 293), поєднане із вчиненням
дій, що грубо порушують громадський порядок, з мотивів явної
неповаги до суспільства, становитиме сукупність злочинів (статті
293 і 296). Частина 3 ст. 296 передбачає відповідальність за
хуліганство, визначене частинами 1 або 2 цієї статті, якщо воно
було вчинене особою, раніше судимою за хуліганство, чи пов’язане
з опором представникові влади або представникові громадськості,

який виконує обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим
громадянам, які припиняли хуліганські дії. Хуліганство визнається
злісним за ознакою його рецидиву, тобто це вчинення хуліганства
особою, яка раніше була судима за будь-яке хуліганство, за умови,
що судимість з неї не знята і не погашена. Хуліганські дії, поєднані
з активним опором — це протидія представникові влади або
представникові громадськості, які виконують обов’язки з охорони
громадського порядку. Такі дії, у тому числі поєднані з
насильством чи погрозою його застосування до цих осіб, не
вимагають додаткової кваліфікації за злочини проти авторитету
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та
об’єднань громадян. Винятком є лише опір, поєднаний з таким
насильством, що містить ознаки ще й іншого більш тяжкого
злочину (наприклад, ч. 2 ст. 121). У тих випадках, коли опір має
місце після припинення хуліганства як протидія затриманню, він не
може бути ознакою злісного хуліганства і такі дії мають
кваліфікуватися за сукупністю злочинів.
У частині 4 ст. 296 передбачена відповідальність за дії,
визначені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо
вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи
іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь
заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Про вогнепальну
і холодну зброю йшлося при аналізі ст. 263. Однак до вогнепальної
зброї, використання якої утворить склад такого хуліганства,
відноситься не тільки стрілецька зброя військового і спортивного
зразка, а й гладкоствольні мисливські рушниці тощо.
Під іншими предметами, спеціально пристосованими для
нанесення тілесних ушкоджень, слід розуміти не тільки предмети,
заздалегідь спеціально оброблені, пристосовані для цих цілей, як,
наприклад, заточена велосипедна спиця, а й елементарно
пристосовані під час вчинення хуліганських дій (наприклад,
відламана і використана частина антени радіоприймача). Ними
можуть бути і будь-які предмети, що не піддавалися ніякій обробці,
але були заздалегідь підготовлені винним для використання
(столовий ніж, молоток, викрутка, шило, газовий пістолет тощо).
Використання предметів, які були випадково підібрані на місці
вчинення хуліганських дій, не утворить передбаченого ч. 4 ст. 296
хуліганства. Під застосуванням зброї та інших предметів розуміють
не тільки їхнє реальне застосування, а й погрозу такого
застосування. Однією з обов’язкових ознак такого хуліганства є

використання зброї та інших зазначених предметів для заподіяння
шкоди здоров’ю людей. Вчинення хуліганських дій з
використанням цих предметів, наприклад, для пошкодження майна,
лісових насаджень, проти тварин не утворить складу цього виду
хуліганства. Кваліфікація вчиненого в цих випадках має наставати
за частинами 1, 2 чи 3 ст. 296, а якщо ці дії містять ознаки інших
більш тяжких злочинів, то додатково і за ці злочини. Нанесення при
хуліганстві тяжкого тілесного ушкодження тягне за собою
відповідальність за сукупністю цих злочинів.
Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 296 — штраф до п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк
до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років; за ч.
2 ст. 296 — обмеження волі на строк до п’яти років або
позбавлення волі на строк до чотирьох років; за ч. З ст. 296 —
позбавлення волі на строк від двох до п’яти років; за ч. 4 ст. 296 —
позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Злочини проти громадського порядку та моральності можна
визначити як умисні суспільне небезпечні посягання на
громадський порядок у різних сферах забезпечення життєдіяльності
людей і моральні основи життя суспільства, взяті під охорону
законом про кримінальну відповідальність.
Об’єктом даного виду злочинів є громадський порядок.
Громадський порядок — це сукупність суспільних відносин, що
забезпечують спокійні умови життя людей у різних сферах
суспільне корисної діяльності, відпочинку, побуту і нормальної
діяльності підприємств, організацій, установ у цій сфері. Суспільна
моральність — це погляди, уявлення і правила, що визначають
поведінку, духовні та моральні якості, необхідні людині в
суспільстві, та відповідні правила, що визначають умови
нормального громадського життя людей.
Хуліганство — один з небезпечних і дуже поширених
злочинів проти громадського порядку. Частина 1 ст. 296 визнає
хуліганством грубе порушення громадського порядку з мотивів
явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою
зухвалістю чи винятковим цинізмом. Будь-які інші види
хуліганських дій утворюють адміністративний делікт.
Хуліганство є одним із найпоширеніших правопорушень,
спрямованих проти громадського порядку. Особа, яка вчинила
хуліганство, посягає на суспільні відносини, що забезпечують
нормальні умови життя людей у різних сферах суспільно корисної

діяльності, спокійний відпочинок і дотримання правил поведінки в
суспільному житті та побуті, часто завдає шкоди особистим
інтересам людей, їхньому здоров’ю, власності, навколишньому
середовищу тощо.
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Хуліганство - найпоширеніший вид злочину ХХІ ст. У статті
проаналізовано
хуліганство як одне з найпоширеніших
правопорушень, спрямованих проти громадського порядку,
сутності хуліганство, його форми, та запобіжні методи.
Ключові слова: молодь, хуліганство, відповідальність,
порушення.
Хулиганство - самый распространенный вид преступления
ХХІ ст. В статье проанализировано хулиганство является одним
из распостраненных правонарушений, направленных против
общественного порядка, раскрыта сущность хулиганства, его
формы, и предохранительные методы.
Ключевые слова: молодежь, хулиганство, ответственность,
нарушение.
Most widespread type of crime of the ХХІ item In the article it is
considered is hooliganism is one of the offences directed against a
public peace, essence hooliganism, his forms, and preventive methods is
analyzed.
Keywords: young people, hooliganism, responsibility, violation.
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РЕФОРМА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ
Розбудова в Україні сучасної правової держави, що ґрунтується
на гуманістичних традиціях європейської спільноти, спонукає
вчених-юристів до подальшого вивчення та впровадження у
повсякденну діяльність правових норм та інституцій, притаманних
сучасному цивілізованому світу. І хоча на становлення українського
законодавства впливають різні правові сім’ї, балансування між
тенденціями не завжди стає корисним для подальшої оптимізації
нормативно-правового закріплення стосунків, що виникають в
українському суспільстві.
Ключове місце у правовому забезпеченні адміністративної
реформи посідає адміністративне право — найважливіша
фундаментальна галузь правової системи України. Воно базується на
положеннях Конституції України, законодавчих актах Верховної
Ради, актах Президента та Уряду країни, актах центральних і
місцевих органів державної виконавчої влади і тісно пов’язано з
теоретичними положеннями таких суміжних юридичних дисциплін,
як теорія держави і права, конституційне (державне) право, цивільне
право, кримінальне право, кримінальний процес, кримінологія,
трудове право та інших.
Розбудова в Україні сучасної правової держави, що ґрунтується
на гуманістичних традиціях європейської спільноти, вивчення та
впровадження у повсякденну діяльність правових норм та
інституцій, притаманних сучасному цивілізованому світу.
Адміністративне право органічно пов’язано з виконавчою
владою та державним управлінням. Воно виступає обов’язковим
інструментом, за допомогою якого здійснюється реалізація
державної виконавчої влади у формі державного управління. Його
норми є правовою основою побудови й ефективного функціонування
найбільш активної та потужної державної підсистеми — апарату
державного управління.

Безпосередньо нормами адміністративного права встановлюються державно-владні управлінські правовідносини та
закріплюються права і обов’язки громадян, а також інших суб’єктів,
що не мають владних повноважень, у відношеннях з представниками
держави; встановлюються організаційні та правові засади
функціонування всієї системи державної адміністрації; здійснюється
розподіл повноважень між органами державного управління та їх
структурними одиницями; визначаються принципи, методи, форми
державно-управлінської діяльності.
На сучасному етапі розвитку нашого суспільства метою
адміністративно-правового
регулювання
є
встановлення
і
регламентація таких взаємовідносин громадян, якими кожній людині
має бути гарантовано реальне додержання і охорона у сфері
виконавчої влади належних їй прав і свобод, а також ефективний
захист цих прав і свобод у випадках їх порушення.
В адміністративному праві традиційно виділяють дві частини
— Загальну та Особливу.
Загальна частина адміністративного права об’єднує норми,
якими закріплюються основні принципи державного управління,
регулюється правове положення його суб’єктів, визначаються
методи та форми виконавчо-розпорядчої діяльності, встановлюється
адміністративна відповідальність, регламентуються процесуальнопроцедурні питання у сфері державного управління.
Особлива частина адміністративного права об’єднує норми,
якими закріплюються правові основи виконавчо-розпорядчої
діяльності держави в адміністративно-політичній сфері, в сферах
економіки і соціально-культурного будівництва, підприємництва,
міжгалузевого управління, а також забезпечення законності в
державному управлінні.
Зміст Загальної та Особливої частин адміністративного права
взаємозалежні і складають єдине ціле.
Розбудова в Україні сучасної правової держави, що
ґрунтується на гуманістичних традиціях європейської спільноти,
спонукає вчених-юристів до подальшого вивчення та впровадження
у повсякденну діяльність правових норм та інституцій, притаманних
сучасному цивілізованому світу. І хоча на становлення українського
законодавства впливають різні правові сім’ї, балансування між
тенденціями не завжди стає корисним для подальшої оптимізації
нормативно-правового закріплення стосунків, що виникають в
українському суспільстві. Інколи законодавчі акти мають суто

декларативний характер і не впливають на процеси, які відбуваються
в державі. Водночас норми інших нормативних актів, які були
прийняті ще у часи Радянського Союзу, морально застаріли. На тлі
правового нігілізму широких верств населення, бездіяльності й
безвідповідальності бюрократичного апарату норми Конституції
України залишаються тим ідеалом, для досягнення якого
недостатньо прийняття того чи іншого новітнього нормативного
акта; у цьому контексті необхідним є як узгодження галузей чинного
законодавства, так і подальше зростання правосвідомості населення.
Тільки за таких умов можлива побудова в Україні правової
гуманістичної, соціально спрямованої держави.
У контексті розвитку правового поля вкрай актуальним є
вивчення правових стосунків між громадянами України та
адміністративними установами, які є частиною державної влади.
Адміністративне право – галузь правової системи, яка покликана
регулювати особливу групу суспільних відносин; сукупність
правових норм, що виникають у зв’язку з практичною реалізацією
виконавчої влади в процесі здійснення державної управлінської
діяльності [2]. Адміністративне право покликане захищати права
особи в публічних відносинах. В основі суб’єктивних публічних
прав нескладно побачити гарантії використання особою певної
можливості здійснювати юридично значущі дії на власний розсуд у
гарантованих відповідними нормами сферах організації і реалізації
суспільно-важливих людських відносин. Від приватних суб’єктивні
права публічного характеру відрізняються тим, що у відносинах, в
яких вони формуються і реалізуються, зобов’язаною стороною (крім
самого носія цих прав як учасника відносин) є носій публічної влади
– суб’єкт владних повноважень. Отже, суб’єктивне публічне право –
це визнання можливості отримання певного суспільного блага і
водночас відповідна правова форма, що виражає таку гарантію [14].
Питання адміністративно-правового регулювання діяльності
публічної влади досліджують вчені: В. Авер’янов, Ю. Битяк, О.
Бандурка, І. Голосніченко, Л. Коваль, В. Колпаков, А. Комзюк, В.
Опришко, М. Тищенко О. Якуба, тощо [3, 6, 10, 15]. В їхніх працях
зазначено, що нова система державного управління, необхідність
якої пов’язана з комплексною перебудовою наявної у нашій державі
управлінської системи та розбудовою нових, важливих інститутів,
має впроваджуватися в межах адміністративної реформи.
Адміністративна реформа в Україні має поліпшити стан організації
виконавчої влади, зробити її одним із важливих чинників

прискорення економічних, політичних, соціальних, державноправових перетворень [19; 20]. В. Авер’янов зазначає, що розроблена
Концепція адміністративної реформи стосується не тільки
управлінських, а й інших проблем, у ній також визначено завдання
переосмислення організаційних і правових засад державного
управління, науково-методологічної бази адміністративного права як
галузі публічного права [1].
Можна визначити такі стратегічні цілі адміністративної
реформи: підвищення ефективності дій влади відповідно до завдань,
які має держава на нинішньому етапі;
забезпечення прозорості прийняття державних рішень і
персоніфікованої відповідальності за їхню реалізацію;
наближення державного апарату до потреб пересічних
громадян;
ліквідація причин хабарництва і корупції в державному апараті;
підвищення ефективності державної служби [19]. Із комплексу
проблем, які мають бути вирішені в рамках адміністративної
реформи в Україні, більше уваги звертають на проблеми
реформування виконавчої влади. У Концепції визначено п’ять
напрямів здійснення адміністративної реформи:
1) створення нової правової бази, що регламентуватиме
державне управління в Україні;
2) формування нових інститутів, організаційних структур та
інструментів здійснення державного управління;
3) кадрове забезпечення нової системи державного управління;
4) зміцнення та формування нових фінансово-економічних
основ забезпечення системи державного управління;
5) наукове та інформаційне забезпечення системи державного
управління, формування механізмів наукового інформаційного
моніторингу її функціонування [7].
На думку вчених: Ю. Битяка, В. Гаращука, О. Д’яченко, М.
Тищенка, В. Зуй, яку підтримали В. Авер’янов, Н. Нижник та Ю.
Тодика, потреба адміністративної реформи в Україні не викликає
сумнівів, але якщо говорити про адміністративне право та його
реформування, то це питання стосується вже галузі права,
відповідної системи законодавства і аж ніяк не науки, оскільки
суспільне
призначення
адміністративного
права
завжди
пов’язувалося із забезпеченням і охороною прав і свобод громадян
та виконанням ними обов’язків у сфері державного управління, із
завданнями щодо організації управління суспільними справами.

Звичайно, на різних етапах розвитку суспільства, держави, правової
системи пріоритети були різними, як і пріоритетність самої
виконавчої влади та органів, що її здійснюють.
Ефективне правове супроводження адміністративної реформи
передбачає
подальшу
систематизацію
адміністративного
законодавства, насамперед шляхом його кодифікації. Оскільки
здійснити кодифікацію норм адміністративного законодавства
одночасно і в одному акті об’єктивно неможливо, доцільно
здійснити поетапну кодифікацію за окремими сферами та
інститутами адміністративно-правового регулювання. Кожний етап
цього процесу має завершуватися підготовкою окремих частин
майбутнього узагальнюючого Адміністративного кодексу України у
вигляді відповідних томів (або «книг»), що повинні мати
кодифікований характер і можуть називатися відповідними
«кодексами» Наголосимо, упорядкування адміністративного права
може здійснюватися шляхом видання кодифікованих актів за
окремими сферами та інститутами адміністративно-правового
регулювання.
Таким чином, Адміністративний кодекс має містити
кодифікацію норм, які регулюють діяльність владних органів і
посадових осіб та їхню відповідальність. У ньому мають бути норми
щодо адміністративної відповідальності посадових осіб за
порушення норм законодавства: дисциплінарна, матеріальна тощо.
Адміністративні правопорушення – правопорушення, які вчиняє
особа, наділена владними повноваженнями у сфері юрисдикційноуправлінської діяльності органу, в якій вона перебуває на державній
службі. Адміністративна відповідальність – це відповідальність
посадової особи державного органу або органу місцевого
самоврядування за вчинення адміністративного правопорушення.
Відповідно, особа, стосовно якої здійснено протиправні дії,
регламентовані
Адміністративним
кодексом
(посадові
правопорушення), може звернутись до керівництва посадової особи,
яка вчинила посадовий (адміністративний) проступок, або до органів
прокуратури, адміністративного суду або загального суду з позовом
[7].
Таким чином громадяни, відповідно до Кодексу про
адміністративне судочинство, зможуть ефективно захищати власні
права і права суспільства від свавілля або бездіяльності окремих
службовців та бюрократичного апарату держави [8].
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Перестройка в Украине современного правового государства,
которое основывается на гуманистических традициях европейского
сообщества, побуждает ученых-юристов к последующему изучению
и внедрению в повседневную деятельность правовых норм и
институций, присущих современному цивилизованному миру. И хотя
на становление украинского законодательства влияют разные
правовые семьи, балансирование между тенденциями не всегда
становится полезным для последующей оптимизации нормативно
правового закрепление отношений, которые возникают в обществе.
Ключевые слова: правовое государство, правовые нормы,
административная ответственность.

Re-erecting in Ukraine of the modern legal state, which is based on
humanism traditions of European community, induces scientists-lawyers
to the subsequent study and introduction in everyday activity of legal
norms and instituciy, inherent the modern civilized world. And although
different legal monogynopaediums influence on becoming of the
Ukrainian legislation, balancing between tendencies not always becomes
useful to subsequent optimization normatively legal fixing of relations
which arise up in.
Keywords: legislative state, norms of legislation, administrative
responsibility.
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ПРОБЛЕМА НАРКОТОРГІВЛІ ТА ЗРОСТАННЯ
ЗЛОЧИННОСТІ ВНАСЛІДОК ЇЇ РОЗВИТКУ
З’явилася та стрімко розвивається одна з основних загроз
розбудови незалежної України – наркобізнес, який обґрунтовано
вважається найнебезпечнішим проявом сучасної організованої
злочинності.
Протягом останніх років в Україні спостерігається стійка
тенденція до подальшого загострення проблем, пов’язаних з
незаконним обігом (культивування наркотиковмісних рослин,
розробка, виробництво, виготовлення, зберігання, розподіл, торгівля,
використання, переміщення на території України та за її межами)
наркотичних засобів, психотропних речовин, що створює
безпосередню загрозу генофонду нації, забезпеченню правопорядку,
національній безпеці країни.
Причини того, що Україна перетворилася на країну не лише
транзиту, а й споживача та виробника наркотиків – полягають, на
нашу думку, у низці таких факторів:
1) величезний ринок наркоторгівлі;
2) міжнародним наркобізнесом Україна нині розглядається як
новий ринок збуту та зручна територія для транзиту, в країну масово
надходять наркотики іноземного походження (героїн, кокаїн,
амфетаміни та інші). Інформація від країн – членів Інтерполу вказує
на велику кількість вантажів, переправлених морем зі Стамбула до

Одеси або Севастополя, які потім сухопутними маршрутами через
Україну потрапляють на західноєвропейські ринки. Численні
наркотрафіки пролягають з країн Центральної та Східної Азії,
транзитом через Російську Федерацію. Йде до нас чорне зілля з
Польщі, Румунії та Молдови [9];
3) падіння життєвого рівня населення;
4) правовий нігілізм;
5) політична та економічна нестабільність в державі;
6) втягування у злочинну діяльність у сфері незаконного обігу
наркотиків широких верств населення України;
7) недосконалість антинаркотичного законодавства або
відсутність дієвого контролю за його виконанням;
8) корумпованість державних службовців і працівників
правоохоронних органів;
9) вплив транснаціонального наркобізнесу;
10) попит породжує пропозицію та навпаки.
Сьогодні в Україні триває процес формування наркомафії, у
першу чергу, власної української, а також етнічної, як складної
багатогалузевої структури, що включає організацію контрабанди,
виробництва,
переробки,
транспортування
і
незаконне
розповсюдження наркотичних засобів у загальнонаціональних
масштабах, усвідомлюючи стрімке зростання темпів та обсягів
наркобізнесу у зв’язку з демократизацією митного контролю та
кордонів України, використання нашої держави за зону транзиту.
Наркобізнесом займаються злочинні угруповання, які
отримують від цієї кримінально караної діяльності дуже великі
прибутки, що потім «відмивають». У такому разі наркобізнес
набуває форми організованої злочинної діяльності.
Нині відбувається перебудова структури нелегального обігу
наркотиків, зрощення міжнародних злочинних угруповань з
аналогічними кримінальними структурами в Україні. З’являються
підпільні лабораторії з виготовлення нових видів наркотиків. Такі
реалії сьогодення наркозлочинності в Україні, тому правоохоронні
органи розробили комплекс заходів, спрямованих на випередження
та протидію розповсюдження наркотиків у державі, а зусилля
передусім спрямовують на ліквідацію організованих груп
наркозлочинців.
Значне погіршення криміногенної ситуації у сфері незаконного
обігу наркотичних засобів і психотропних речовин в Україні, суттєве
зростання пов’язаної з цим злочинності, підвищення рівня

розповсюдження наркоманії та наркобізнесу актуалізували
важливість дослідження проблеми удосконалення системи протидії
незаконному обігу наркотиків та наркоманії з відображенням
концептуального розуміння цієї проблеми, запобігання їй на
національному та міжнародному рівнях.
Загалом міжнародний досвід боротьби з наркоманією і науково
аргументовані рекомендації ООН стали предметом спеціального
вивчення і впровадження в життя суверенною Україною, особливо в
галузі застосування заходів кримінально-правового впливу. У нашій
державі вже зараз проводиться чітка межа між наркоманом-хворим і
наркоманом-злочинцем, а також наголошено саме на ранній
профілактиці наркоманії; створюються коротко- і довгострокові
програми антинаркотичної діяльності, що складаються на
комплексній основі з урахуванням щільного міжнародного
співробітництва.
Одним з приоритетних напрямів міжнародного співробітництва
є укладання дво- і багато сторонніх договорів про правову допомогу
між Україною та іншими державами. У більшості таких угод
передбачено співробітництво у боротьбі зі злочинністю та
незаконним обігом наркотичних засобів. Підписано цільові угоди та
протоколи у цій галузі з усіма країнами СНД, а також МВС Австрії,
Польщі, Угорщини, ФРН, Румунії, Словаччини та іншими. На їх
виконання
налагоджено
конкретний
обмін
інформацією,
делегаціями, проводяться зустрічі керівників служб, наради та
семінари. В Україні розпочато впровадження першого етапу проекту
Україна, Білорусь, Молдова, проти наркотиків, що фінансується за
рахунок бюджетів ЄС та ООН. Чітко простежується збільшення
кількості та різноманітності заходів, що розробляються
міжнародними організаціями для протидії розповсюдженню
наркотизму.
Заходи подолання наркотизму, здійснювані під егідою ООН
Комісією з наркотичних засобів Економічної і Соціальної ради ООН,
Міжнародним комітетом з контролю за наркотиками ООН та іншими
міжнародними організаціями, за
їх направленістю можна
класифікувати за групами: інформаційно-аналітичні, організаційні,
навчально-освітні, науково-дослідні, технічні, медичні, економічні,
фінансові, міжнародно-правові, попереджувальні, контрольні,
правотворчі та інше.
Зважаючи на те, що наркобізнес є міжнародною проблемою, а
також враховуючи швидкі інтеграційні процеси, руйнування

ідеологічних перешкод, відкритість кордонів, необхідність
міжнародного співробітництва і взаємодії країн у боротьбі з
нелегальним обігом наркотичних засобів не викликає сумніву.
Пріоритетними напрямами роботи у сфері міжнародного
співробітництва є:
- укладення міжнародних договорів у сфері боротьби з
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів;
- приведення законодавства України у відповідність з
міжнародним,
адаптація
національного
законодавства
до
законодавства Європейського Союзу, що регулює відносини у сфері
боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів;
- налагодження взаємодії з відповідними органами інших країн,
міжнародними організаціями для проведення спільних операцій,
вжиття інших заходів у сфері боротьби з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- інтеграція України у світовий інформаційний простір, обмін
інформацією з питань боротьби з незаконним обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- впровадження у разі потреби інституту офіцерів зв’язку з
питань боротьби з транснаціональною злочинністю, пов’язаною з
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів.
Нелегальні наркотики завжди обґрунтовано вважалися
серйозним соціальним лихом минулого століття і є підстави
стверджувати, що це зло притаманне сьогоденню. Головним
фактором було і залишається те, що тисячі людей практично в усіх
країнах світу вживають наркотики, незважаючи на їх негативний
вплив на фізичний та психічний стан здоров’я. Встановлено, що
нелегальний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів та їх вживання щорічно набувають все більш значних
масштабів. Як наслідок, швидко зростає кількість злочинів,
пов’язаних з наркотичними засобами, і кількість осіб, які вживають
наркотики та психотропні речовини. Наявність взаємозв’язку між
наркотизмом і злочинністю сьогодні не викликає сумнівів.
Потрапляючи до наркотичної залежності при постійно зростаючих
цінах на наркотики, наркоман перебуває у стані підвищеної
готовності щодо вчинення злочину з метою відшукання коштів на їх
придбання. Водночас, чим більше споживачів наркотиків, тим вищі

доходи наркоторговців, тим вищою є їх зацікавленість у
вдосконаленні своєї злочинної діяльності з розповсюдження
наркотичних засобів з усіма наслідками, що випливають з цього.
Масштаби та обсяг вживання наркотиків перебувають у прямій
залежності від незаконної торгівлі ними, яку вже давно прибрали до
рук міжнародні «синдикати» і ведуть широкий наступ на всі країни
та континенти з метою заволодіння ринків збуту [12, с.323].
Тому спільні дії з розв’язання проблеми боротьби з незаконним
обігом наркотиків у світовому масштабі є загальною
відповідальністю, що вимагає комплексного і збалансованого
підходу.
В Україні наявна певна структура державних органів для
боротьби з незаконним обігом наркотиків та з проблемою
наркоманії. Президент та уряд України розглядають контроль за
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин як один із
приоритетних напрямів національної політики. Для координації цієї
роботи у державі створено Національну координаційну раду
боротьби з наркоманією при кабінеті Міністрів України, до складу
якої включено представників усіх органів центральної влади,
залучених до протидії розповсюдження наркоманії і Україні.
Водночас МВС спільно з іншими зацікавленими центральними
органами виконавчої влади розробило Програму реалізації
державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом
наркотичних засобів психотропних речовин на 2003-2010 роки.
Мета програми – вирішення проблеми на державному рівні. А це
розробка і впровадження методів антинаркотичного виховання та
освіти населення, лікування і реабілітація хворих на наркоманію,
організації підготовки кадрів у медичні і правоохоронних сферах,
розробка досконалих методів виявлення наркотиків, технологій
культивування наркотичних рослин і знищення їх нелегальних
посівів, удосконалення правоохоронної діяльності та взаємодія з
правоохоронними органами і спецслужбами інших країн.
Україна, разом з іншими країнами, спрямовує свої зусилля на
те,
щоб
наркотичні
засоби,
психотропні
речовини
використовувалися лише за призначенням і здійснює заходи щодо
контролю за цим процесом. З цією метою відповідно до рішення
Ради національної безпеки України та наказу Міністра охорони
здоров’я України створено Комітет з контролю за наркотиками, що
визнано та зареєстровано Міжнародним комітетом з контролю за
наркотиками як компетентний національний орган, уповноважений

здійснювати на території нашої держави контрольно-експертні
функції у сфері виробництва, зберігання, імпорту та реалізації
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Набуло досить широкого розповсюдження немедичне вживання
наркотичних засобів і психотропних речовин; існує своя сировинна
база; є належний попит з боку споживачів і достатня пропозиція з
боку постачальників; вже створено кримінальний ринок наркотиків
на рівні організованих злочинних угруповань, однією з
найболючіших проблем стає відмивання коштів, одержаних від
незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
За таких умов боротьба з незаконним обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидія
зловживанню
наркотичними
засобами
та
психотропними
речовинами є важливою складовою частиною діяльності держави і
потребує координації зусиль центральних та місцевих органів
виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та
організацій, налагодження тісного співробітництва з відповідними
державними органами і громадськими об’єднаннями зарубіжних
країн, міжнародними організаціями, визначення основних напрямів
державної політики у цій сфері.
Із завоюванням ринку збуту наркотиків міжнародна наркомафія
розгортає внутрішню боротьбу між організованими злочинними
формуваннями, що діють в Україні, за контроль над незаконним
обігом наркотиків. У нашій країні з’явилися особливо небезпечні
наркотичні засоби і психотропні речовини, зокрема героїн і кокаїн.
Прогноз розвитку ситуації по наркотиках в Україні є
несприятливим. За оцінками експертів, найближчим часом
розширення зон діяльності наркомафії на території України та
сусідніх держав не зупинятиметься. Нестабільний економічний стан
нашої країни може спричинити не лише активізацію діяльності
ділків наркобізнесу, а й
втягнення у торгівлю наркотиками
малозабезпечених верств суспільства, насамперед молоді і студентів.
Це дає підстави стверджувати, що злочинні прояви, пов’язані з
наркотиками, найближчим часом виявляється для нашої держави
однією з болючих проблем.
Кримінальні угруповання формують розгалужену мережу
розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин,
активно розширюють зв’язки за кордоном з аналогічними
кримінальними угрупованнями.

Пошук і апробація нових методів профілактики наркоманії
серед молоді, антинаркотичної пропаганди, лікування і реабілітації
хворих на наркоманію є не завжди адекватними ситуації, що
склалася. За таких умов боротьба з незаконним обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидія
зловживанню
наркотичними
засобами
та
психотропними
речовинами є важливою складовою частиною діяльності держави і
потребує координації зусиль центральних та місцевих органів
виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та
організацій, налагодження тісного співробітництва з відповідними
державними органами і громадськими об’єднаннями зарубіжних
країн, міжнародними організаціями, визначення основних напрямів
державної політики у цій сфері.
Необхідно підкреслити, що сьогодні в усіх державах триває
процес загострення проблем, пов’язаних з
наркотиками, що,
безперечно, загрожує не тільки здоров’ю людей, а й соціальноекономічній стабільності. Злочинність, пов’язана з наркотиками,
дестабілізує процес формування демократичних правових держав і
більше проникає до різних сфер економічного та соціального життя
держав.
Зростання наркоманії – це не лише зростання СНІДу, а
відповідно і зростання злочинів, що скоюються під дією наркотиків.
Щоб роздобути гроші, наркомани йдуть на все – за допомогою
обману, фальсифікації, шахрайства, жебрацтва, здирства вони
отримують якусь суму грошей, шукають випадкові заробітки,
забирають гроші у сім’ї, продають особисті речі і предмети
загального користування сім’ї. Коли виносити з дому вже нема чого,
наркоман іде на злочин, спочатку – не тяжкий (дрібні крадіжки у
колишніх друзів і знайомих). У міру розвитку наркоманії
обважнюють проступки. Починаючи з дрібних крадіжок, злодійства,
шахрайства, вимагання, підробки документів, рецептурних бланків,
вони стають на шлях серйозніших, а потім і тяжких злочинів –
крадіжок, грабежів, убивств.
Деградація особистості у наркоманів настає набагато швидше
(у 10-20 раз), ніж у алкоголіків, і є однією з безпосередніх причин
здійснення ними правопорушень. Вона набагато тісніше пов’язана із
злочинністю, ніж алкоголізм. Цей зв’язок дуже чітко простежується
в історії життя наркомана.
Розвиток наркоманії і злочинності знаходяться у прямій
залежності. Патологічна тяга до наркотичних речовин виявляється

стимулятором до корисливих вбивств, якими переслідується мета
заволодіти наркотиками або грошовими коштами для їх придбання.
У цьому разі значна частина злочину здійснюється під впливом
наркотиків. Наркоманів часто використовують кримінальні
структури. Потрапивши до рук досвідчених злочинців, наркомани
стають знаряддям у їх руках. Обіцянками і роздачею наркотичних
засобів, шантажем і погрозами вони схиляють або примушують
наркоманів брати участь у крадіжках, пограбуваннях, убивствах.
Спроба самогубства у нас юридично не карається, а тільки морально
засуджується. Але повільне самогубство за допомогою наркотиків
могло бути таким, що карається, оскільки поки людина доведе себе
до смерті, вона завдасть дуже багато шкоди не лише своїм близьким,
оточуючим, але і суспільству.
Цілеспрямована робота профілактики наркоманії, боротьба за
здоров’я людини має починатися з раннього дитинства. За даними
анонімного анкетування, в деяких регіонах 89-90 % школярів 5-11
класів мають знайомих і друзів, що вживають наркотичні речовини,
35-36 % наркотики пропонують спробувати, 42-43 % вже пробували
(практично кожний другий) і 20 % хотіли б спробувати, що це таке,
хоч раз у житті. Маленькі діти починають формувати свої поняття
про наркотичні засоби та наслідки їх зловживання. Підготовка
профілактичних заходів для дітей молодшого віку ефективніша, ніж
спроба змінити порівняно міцно укорінене уявлення про наркотичні
засоби у підлітків старших класів.
Законодавство України передбачає як кримінальну так і
адміністративну відповідальність за вчинення злочинів, пов’язаних
із наркотичними засобами, психотропними речовинами та
прекурсорами. Так, Кримінальним кодексом України передбачена
кримінальна відповідальність за окремі види злочинів, вчинених у
стані наркотичного сп’яніння або відносно наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів, а саме: контрабанда
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів; використання коштів, здобутих від незаконного обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів, незаконне виробництво, виготовлення, придбання,
зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних речовин,
психотропних або їх аналогів; викрадення, привласнення, вимагання
наркотичних речовин, психотропних речовин або їх аналогів чи
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим
становищем; незаконне виробництво, виготовлення, придбання,

зберігання, перевезення їх без мети збуту; посів або вирощування
снотворного маку чи конопель; незаконні введення в організм
наркотичних речовин, психотропних або їх аналогів; схиляння до
вживання наркотичних речовин; за утримання та організацію місць
для незаконного вживання; незаконна видача рецепта на право
придбання наркотичних речовин;порушення встановлених правил
передбачається розділом XIII ККУ. Основними покараннями, які
застосовують до осіб, що вчинили вищезазначені злочини, є
обмеження волі до 3 років та позбавлення волі 2-15 років [2].
Адміністративний кодекс України передбачає адміністративну
відповідальність за незаконне виробництво, придбання, зберігання,
перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних
речовин без мети збуту в невеликих розмірах. До осіб, які ввічнили
зазначені правопорушення, можуть застосовуватися адміністративні
стягнення, такі як: арешт на 15 діб або накладання штрафу від 18 до
40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Отже, можна зробити висновок, що Україна, яка є невід’ємною
частиною світової співдружності, не могла довго перебувати поза
глобальною епідемією наркоманії. Значущість цієї проблеми у країні
наростає з кожним роком. Наша держава вже перетворилася на, так
звану, наркозалежну країну [9]. Небезпеку цієї хвороби можна
зрозуміти з даної роботи. Для того, щоб отримати перемогу над цією
хворобою, людство повинно перш за все зрозуміти небезпеку цього
лиха. Адже у багатьох, особливо у молоді, неправильне уявлення про
наркотики. Люди помиляються вважаючи наркоманію розвагою, що
відносить у світ приємних відчуттів. Вони навіть не підозрюють, яку
небезпеку приховують у собі ці «задоволення», які наслідки
спричиняють нешкідливі на перший погляд захоплення, до якої
життєвої трагедії вони призводять. Хворий на наркоманію втрачає
свою людську суть, а суспільство втрачає особистість і звалює на
свої плечі витрати на утримання примітивного індивіда, інваліда,
утриманця. На нашу думку, повністю наркоманію не знищити, адже
наркомани у країні були і будуть. Можливо лише зменшити число
залежних. Для вирішення цього питання необхідно дивитися у
корінь самої проблеми, необхідно з’ясувати причину і створити
умови, щоб у майбутньому вона не призвела до небажаних
результатів. Незважаючи на вжиті заходи, проблема наркоманії та
пов’язаної з нею злочинністю залишається однією з найгостріших на
сьогодні. Одними тільки репресивними заходами правоохоронних
органів подолати наркозлочинність та наркоманію не можливо.

Потрібне слово громадськості, виховання, широка роз’яснювальна
робота.
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У статті висвітлюються проблеми вдосконалення
правового регулювання в сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів, протидії наркозлочинності,
покращення антинаркотичної профілактичної роботи та взаємодії
правоохоронних органів і громадськості.
Ключові слова: наркотичні засоби, криміногенна ситуація,
наркоторгівля, злочинність, незаконний обіг наркотиків.
В статье рассматриваются проблемы усовершенствования
правового регулирования в сфере оборота наркотических средств,
психотропных
веществ,
их
аналогов,
противодействия
наркопреступности,
улучшения
антинаркотической
профилактической работы и взаимодействия правоохранительных
органов и общественности.
Ключевые слова: наркотические вещества, криминогенная
ситуацыя, наркоторговля, приступность, незаконный оборот
наркотиков.
The problems of improvement of law regulating in the sphere of
drugs, psychotropic things and their analogues running, resistance to
crimes in drugs business, improvement of prophylactic activity, connected
with usage drugs and cooperation and cooperation of judicial organs and
community are opened in the article.
Keywords: narcotic facilities, criminogenic situation, narcotrade,
criminality, illegal appeal of drugs.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ КРИМІНАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ІНШИМИ ІНОЗЕМНИМИ
ДЕРЖАВАМИ
Виважений і послідовний курс України на європейську та
євроатлантичну інтеграцію, необхідність створення надійної системи
колективної безпеки й оборони, протидії організованій злочинності й
тероризму висувають перед нашою державою високі вимоги щодо
відповідності системи кримінального законодавства міжнародним
нормам і найкращим зразкам демократичної нормотворчості,
виробленим у розвинених державах світу. За цих умов видається
актуальним акцентувати увагу на порівняльних кримінальноправових дослідженнях, зокрема на вивченні федерального
кримінального законодавства Сполучених Штатів Америки та
Англії.
Крім того, порівняння кримінального законодавства України,
Англії та США є однією із ключових процесів, адже воно
безпосередньо сприяє зближенню, гармонізації та взаємозбагаченню
двох різних правових сімей – романо-германської та англоамериканської. За часів незалежності України вагомі теоретичні
розробки національного кримінального права і суттєві порівняльноправові дослідження здійснювали: П.П. Андрушко, М.І. Бажанов,
Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Ф.Г. Бурчак, П.А. Воробей, С.Б. Гавриш,
В.О. Глушков, В.К. Грищук, Н.О. Гуторова, О.М. Джужа, О.О.
Дудоров, В.П. Ємельянов, М.Й. Коржанський, О.М. Костенко, Л.М.
Кривоченко, С.Я. Лихова, П.С. Матишевський, М.І. Мельник, В.О.
Меркулова, В.А. Мисливий, П.П. Михайленко, А.А. Музика, В.О.
Навроцький, В.І. Осадчий, М.І. Панов,
Мета дослідження ґрунтується на усвідомленні глобального
характеру злочинності, необхідності раціонального запозичення
позитивного досвіду іноземного нормотворення та зумовлена
потребами посилення ефективності
правового регулювання

відповідних суспільних відносин, що забезпечують виконання
завдань Кримінального кодексу України.
Об’єкт дослідження – кримінально-правова охорона суспільних
відносин у державах романо-германської та англо-американської
правових сімей .
Предмет
дослідження
–
кримінальне
законодавство
України,Англії та США у контексті його порівняльного пізнання.
Пропозиції, висновки викладені в статті можуть бути
використані для подальших розробок,а також зниження рівня
злочинності. Наукова новизна полягає у тому, що це є в Україні
комплексним і системним порівняльно-правовим дослідженням
основних положень кримінального законодавства України, Англії та
США.
У тексті Конституції України законодавець використає термін
«законодавство», але не дає його визначення. У юриспруденції,
правозастосовній
діяльності
використається
розуміння
законодавства у вузькому й широкому змісті.
У вузькому змісті «законодавство» - це тільки закони.
У широкому змісті «законодавство» - це закони й підзаконні
правові-нормативно-правові акти. Звідси й розуміння системи
законодавства як системи всіх діючих нормативно-правових актів.
В юридичній науці поняття «система законодавства»
розглядається в широкому та вузькому розумінні. Так, у широкому
розумінні, система законодавства — це одна з форм існування права,
спосіб надання юридичного значення нормам права, засіб їх
організації та поєднання у статті нормативно-правових актів та
інших правових приписів. Крім того, це система всіх виданих та
впорядкованих державними органами, безпосередньо народом або
уповноваженими суб’єктами нормативно-правових актів.
У вузькому розумінні система законодавства — це система всіх
виданих парламентом або уповноваженими суб’єктами, у тому числі
і народом на референдумі — законів. Іншими словами система
законодавства є формою існування правових норм, засобом їх
організації у правові акти.
Структура системи законодавства — це зумовлена системою
права внутрішня організація нормативно-правових актів, що
виражається у їх єдності, об’єктивності, визначеності, а також у
розподілі законів та підзаконних нормативно-правових актів за
галузями та інститутами.

Галузь законодавства — це система нормативно-правових
актів, об’єднаних за певними сферами правового регулювання
суспільних відносин. Як правило, цілісності та узгодженості галузі
законодавства надає кодифікований акт — кодекс. Внутрішню
будову галузі законодавства складають інститути законодавства, які
регулюють певну сторону однорідних суспільних відносин.
Якщо розглядати кримінальне право з погляду галузі права, то
воно: а) являє собою систему юридичних норм, що визначають
підстави і принципи кримінальної відповідальності, встановлюють,
які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання
необхідно застосувати до осіб, що їх вчинили; б) ці норми
встановлюються тільки єдиним органом законодавчої влади —
Верховною Радою України. Жоден інший орган або посадова особа
не можуть встановлювати норми кримінального права. Саме цією
ознакою кримінальне право відрізняється від інших галузей права.
Таким чином, кримінальне право — це система юридичних
норм, встановлених вищим органом законодавчої влади, що
визначають підстави і принципи кримінальної відповідальності,
котрі встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та
які покарання можуть бути застосовані до осіб, що їх вчинили.
У США немає єдиної, загальнонаціональної кримінальноправової системи, що обумовлене особливостями американського
федералізму. У країні діють 53 самостійних системи -50 штатів,
федеральна, Округа Колумбію, де розташована столиця, і держава
Пуерто-ріко, що «вільно приєдналася». Це породило таке характерне
для США явище, як правовий дуалізм, що означає, що на території
кожного штату діє право даного штату, а за певних умов - право
федеральне .
Основними джерелами кримінального права США є загальне
або прецедентне право і статутне право, тобто законодавство. Але
оскільки до теперішнього часу не залишилося жодного штату, де
кримінальна репресія спиралася б в основному на норми загального
права, а статутне право виступало б як доповнення до нього, і «всі
штати прагнуть до того, щоб зробити статутне право
всеохоплюючим», є сенс почати розгляд джерел кримінального
права із законодавства.
Джерелами федерального кримінального законодавства є:
Конституція США 1787 р., акти Конгресу, підзаконні акти, а також
норми міжнародного кримінального права, в незначному ступені право індіанських племен.

Конституція США не дозволяє чітко розмежувати компетенцію
федерації і штатів в області кримінального законодавства. У розділі
8 ст. 1 після перерахування питань, по яких «Конгрес має право»
ухвалювати рішення наголошується, що він також може «видавати
всі закони, які необхідні для здійснення як вищезгаданих прав, так і
всіх інших прав, якими справжня Конституція наділяє Уряд
Сполучених Штатів, його Департаменти і посадових осіб.
Ймовірно, це конституційне положення і стало підставою для
надзвичайно інтенсивного розвитку федерального кримінального
законодавства: спочатку на федеральному рівні було цього лише
декілька кримінальних законів, основна їх частина була прийнята в
штатах. Конституція США містить ряд положенні,що безпосередньо
мають кримінально-правовий характер, або що мають відношення до
кримінального права. Серед них такі, наприклад, як заборона на
видання законів, що мають зворотну силу, на застосування
жорстоких і незвичайних покарань, на позбавлення життя, свободи і
власності без законного судового розгляду та інші. У Конституції
(розділ 3 ст. 111) навіть закріплено визначення такого злочину, як
зрада. У США немає федерального кримінального кодексу в його
загальноприйнятому розумінні.
Актом Конгресу від 25 червня 1948 р. основна маса раніше
діючого законодавства була, як сказано в нім, «переглянута,
кодифікована» і включена у формі закону в розділ 18 Зведення
законів США «Злочину і кримінальний процесс». Частину 1 цього
розділу «Злочини» налічує 86 розділів. Формально вона не має ні
Загальною ні Особливій частині. Фактично ж перший розділ
«Загальні положення» - міні-загальна частина, оскільки вона
складається всього лише з 22 статей, більшість з яких містять
визначення термінів , які використані у вказаному розділі . Крім
того, три статті (§ 2, 3 і 4) присвячено інституту співучасті, а одна (§
17) - неосудності. Решта розділів розташована в алфавітному
порядку. Тому на початку опинилися статті про відповідальність за
посягання на тварин і рослини (гл. 3), в середині - про вбивство (гл.
51), в кінці - про відповідальність за тероризм (гл. 113 В), зраду (гл.
115) і військові злочини (гл. 118).
Проте далеко не всі кримінально-правові норми, навіть
загального характеру, зібрані в ч. 1 розділу 18 Зведення законів. Є
вони в частині II цього розділу, де розглядаються питання покарань
(пробации, штрафу і тюремного висновку - гл. 227, а також страта.

A y сучасній Англії основними джерелами права, у тому числі і
кримінального, є статути (парламентське законодавство) і судові
прецеденти.
Загальне право. Хоча деякі важливі питання Загальної частини
до справжнього моменту отримали своє законодавче рішення, все ж
таки значна їх частина існує до цих пір в тому вигляді, в якому вони
були сформульовані в судових прецедентах. Відсутність в Англії
Кримінального кодексу є специфічною особливістю кримінального
права, витікаючою зі всього ходу історичного розвитку англійського
права. Можна сказати, що судова практика є найбільш стародавнім
джерелом англійського права. Ще задовго до видання законодавчих
актів, починаючи з XII ст., королівські судді, що засідали в судах у
Вестмінстері і роз’їзних судах графств, розглядаючи справи і
ухвалюючи вироки, створювали правила, які згодом лягли в основу
кримінального права Англії. Так, судді Суду Королівської лави в ХХШ ст.ст. виробили правила про відповідальність за найбільш тяжкі
злочини - фелонії, а в XIV ст. - за менш тяжкі злочини - місдімінори.
Пізніше певну роль у формуванні кримінального права зіграв Суд
Зоряної палати, рішення якого, наприклад, лягли в основу сучасної
доктрини змови і замаху.
І сьогодні відповідальність за деякі злочини встановлюється за
загальним правом. Це означає, що їх визначення можна знайти не в
парламентському акті, а у рішеннях судів. В даному випадку мова
йде не тільки про визначення злочину як такого, але і про покарання,
яке повинне бути призначене винному. Деякі статути визначають
покарання за злочини, відповідальність за яких встановлена за
загальним правом. Тяжке і просте вбивства, наприклад, є злочинами
за загальним правом. Визначення ж цих діянь не можна зустріти ні в
одному статуті, проте покарання за них передбачені в Законі «Про
злочини проти особи» 1861 році і законодавчих актах. При цьому
слід пам’ятати, що суди не мають права встановлювати кримінальну
відповідальність за будь-які нові злочинні дії або розширювати вже
існуючі склади злочинів. Це правило було підтверджене в 1972 р.
рішенням у справі Нуллера, винесеним Палатою лордів, яка
відмовилася подвердить наявність такого повноваження у суддів.
Про те, хто і коли почав описувати спори сторін в суді і
рішення суддів, існують різні думки: одні англійські історики
вважають, що перші записи робили клерки судів, інші - що первинне
це були конспекти студентів-юристів. Проте, вже до кінця XIII ст.
такі записи набули поширення серед суддів і членів виниклої у той

час корпорації правозаступників. Перші записи такого роду, що
отримали назву «Щорічники», були рукописними, а потім, з
винаходом книгодрукування, виходили в друкарському вигляді під
іменами укладачів. Щорічники містили короткі повідомлення про
обставини справи, імена позовників, суддів, барристеров, короткий
виклад їх доводів і вирішень суддів. Слід зазначити, що починаючи з
1362 р. судовий розгляд почав вестися англійською мовою, хоча
судові рішення і інші процесуальні документи до 1731 р. як і раніше
складалися латиною .
Збірки судових звітів приблизно з середини XIX ст. видавалися
під іменами укладачів - відомих англійських юристів - (Кок Крок,
Плоуден і ін.). Потім з 1864 р. починає виходити щомісячна серія
звітів під назвою «Law Reports». Ці звіти видавалися приватними
видавцями під спостереженням особливої ради.
В даний час найбільш відомими і авторитетними є
Всеанглійські судові звіти, що публікуються щонеділі, а також «The
Criminal Appeal Reports».
А в сучасній Україні джерелами кримінального права є:
1. Конституція України як база кримінального законодавства.
Державне право, норми якого закріплені в Конституції України і
других конституційних законах України, має основоположне
значення для кримінального права.
Норми кримінального права повинні повністю відповідати
положенням Конституції. Якщо ж яка-небудь норма суперечить
розпорядженням Конституції, вона не може бути застосована. Далі,
при ухваленні нових кримінальних законів останні повинні бути
співвіднесені з розпорядженнями Конституції і не можуть мати з
ними розбіжності. Більш того, норми Конституції є нормами прямої
дії і тим самим можуть застосовуватися і при вирішенні
кримінальних справ. Для кримінального права мають вирішальне
значення такі положення Конституції : заборона зворотної дії в часі
законів і других нормативних актів
(ч.1 ст.58 ); ніхто не може
відповідати за діяння, які на час їх здійснення не визнавалися
законом як правопорушення (ч.2 ст.58 ); ніхто не може двічі
притягати до юридичної відповідальності одного вигляду за одне і те
ж правопорушення і ін.Кримінальне право покликане охороняти
притаманними йому методами встановлений Конституцією
суспільний і державний лад, законні права і свободи громадян від
злочинних на них посягань. У зв’зку з тим, що в ст. 3 Конституції
зазначено, що людина, її життя і здоров’я, честь та гідність,

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю, у кримінальному законодавстві встановлена
сувора відповідальність за злочинні діяння, спрямовані проти цих
благ особи .
Конституція закріплю, що захист суверенітету і теріторіальної
цілісності України, забеспечення її економічної та інформаційної
безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього
Українського народу. Тому в ККУ передбачається відповідальність
за посягання на суверенітет, територіальну цілісність і
недоторканність України як найважливіші об’єкти кримінальноправової охорони.
Можна навести ще багато положень Конституції, що
визначають спрямованість і зміст норм кримінального права. Проте
лише ще одним. Так, у ст.27 Конституції встановлено, що кожен має
право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей
від протиправних посягань. Відповідно до цього в КК докладно
регулюються права громадянина на необхідну оборону, чітко
окреслюються її межі, вказується, що такі дії особи, що захищається
є правомірними і не можуть тягти кримінальної відповідальності .
Отже, кримінальне право знаходиться в субординаційній
залежності і повинно цілком відповідати Основному Закону
держави.
Основним джерелом кримінального права України є
Кримінальний Кодекс - основний систематизований законодавчий
акт, який об’єднує всю сукупність кримінально-правових норм.
Кримінальний Кодекс є не просто законом, а законом, що кодифікує,
включаються норми, що діють і знов прийняті законодавцем.
Істотною межею акту, що кодифікує, є його нормативне
узагальнення, формулювання загальних положень, які закріплюють
юридичні особливості цієї галузі. Це має істотне значення для
кримінального права. Новий КК України діє з 5 квітня 2001р. У
нормах КК сформульовані завдання, підстави і принципи
кримінальної відповідальності, встановлено, яке суспільно
небезпечне діяння є злочином, які покарання застосовуються до осіб,
що їх зробили, правове забезпечення охорони прав і свобод людини і
громадянина, власності, суспільного порядку і суспільної безпеки,
навколишнього середовища, конституційного ладу України від
злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також
попередження злочинів. На відміну від КК 1960 р., у тексті чинного
КК прямо закріплюється положення про те. що підставою

кримінальной відповідальності є вчинення особою суспільно
небезпечного діяння, яка містить склад слочину.
Кримінальний кодекс і окремі закони України про кримінальну
відповідальність приймаються Верховною Радою України. КК
України поділяється на Загальну та Особливу частини. У Загальній
частині сосереджені норми, що встановлюють принципи
кримінального права, а також визначають його основні інститути.
Наприклад, поняття злочину і його видів, вини і її форм, співучасті в
злочині, повторності, сукупності та рецедиву злочину, покарання та
його мети, видів покарань та підстав їх застосування. Це норми, які
застосовуються до всіх злочинів. Особлива частина містить норми,
що вказують, які конкретно суспільно небезпечні діяння є злочинами
і які заходи кримінального покарання можуть бути застосовані до
осіб, що їх вчинили. Загальна частина складається із 15 розділів,
Особлива частина включає 20 розділів. Частини пов’язані між собою
і утворюють нерозривну системну єдність. Кримінальне право
України грунтується не тільки на Конституції України, а й на
загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права підписані і ратифіковані Україною міжнародні договори, які містять
кримінально-правові норми. Гарантією цього є положення ч.5 ст.3
КК України та ст.9 Конституції України, згідно яких чинні
міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою
є частиною національного законодавства
України.
Таким чином,був зроблений порівняльний аналіз дослідження
джерел кримінального законодавства з іншими іноземними
державами і при цьому
висвітлювалися основні джерела
кримінального права в кожній державі, їх особливості і значення в
сучасному суспільстві.
Таким чином, з’ясування переліку та змісту джерел
кримінального законодавства України, Англії та США дозволило:
встановити й вивчити загальне та особливе у системах
кримінального права; дослідити процеси формування та
вдосконалення відповідних кримінально-правових норм; розкрити
особливості структури кримінально-правової галузі у зазначених
країнах та побачити законодавчий підхід у поглядах на
місцерозташування й призначення нормативних приписів.
Також
було
констатовано,
що
чинне
кримінальне
законодавство України та федеральне законодавство США
характеризуються множинністю та комплексністю своїх джерел, які

перебувають у тісному взаємозв’язку з усіма процесами,
характерними для українського, так і для американського
суспільства. Що стосується кримінального права Англії, то воно має
свою особливість, а саме наявність єдиного джерела права, в тому
числі і кримінального,статути(парламенське законодавство) та
судові прецеденти і відсутність кримінального кодексу.
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У статті розглянуто порівняння джерел кримінального
законодавства України, Англії та США та обгрунтовано їхні
основні аспекти кримінального законодавства України, а також
його
науковий
аналіз.
Дано
поняття
«кримінальне
право»,»структура
системи
законодавства»,
«галузь
законодавства»,»законодавство».Найбільша
увага
приділена
порівнянні джерел кримінального законодавства.
Головною метою є розкриття загального порівняння джерел
кримінального законодавства України,Англії та США і розкриття
основних відмінностей в кримінальному законодавстві, а також їх
науковий аналіз.
Ключові слова: кримінальне право, cтруктура системи
законодавства, галузь законодавства ,законодавство.
В статье рассмотрены сравнения источников уголовного
законодательства Украины, Англии и США и обоснованы их
основные аспекты уголовного законодательства Украины, а также
его анализ. Дано понятие «уголовное право», «структура системы
законодательства»,
«отрасль
законодательства»,

«законодательство». Наибольшее внимание уделено сравнению
источников уголовного законодательства.
Главной целью является раскрытие общего сравнения
источников уголовного законодательства Украины, Англии и США и
раскрытие основных различий в уголовном законодательстве, а
также их анализ.
Ключевые слова: уголовное право, cтруктура системы
законодательства, отрасль законодательства, законодательство.
In the article comparing sources of criminal legislation of Ukraine,
England and the USA and proved their main aspects of the criminal
legislation of Ukraine and its scientific analysis. Given the concept of
«criminal law», «the structure of legislation», «industry legislation»,
«legislation.» Greatest attention is paid to comparison of sources of
criminal law.
The main purpose is to compare the disclosure of sources of general
criminal laws of Ukraine, England and the United States and opening the
main similarities and differences in criminal law, and their scientific
analysis.
Key words: «criminal law», «structure of the legislation», «industry
legislation», «legislation.»
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ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА
ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ НЕПОВНОЛІТНІМИ З ПСИХІЧНИМИ
АНОМАЛІЯМИ
За даними статистики, опублікованими Верховним Судом
України, спостерігається постійна тенденція до збільшення серед
засуджених неповнолітніх осіб. Якщо у 1992 році було засуджено 11
625 неповнолітніх осіб [10, с. 15–16], то у 2004 році — 21 800 [2, с.
28].

Слід відмітити, що показник захворюваності на психічні
розлади в Україні в 2002 році становив 24,9 на 10 тис. населення, в
2004 році — відповідно 24,3 на 10 тис. населення, а по Харківській
області в 2002 році — 14,8 на 10 тис. населення і в 2004 році — 16,2
на 10 тис. населення. Необхідно також підкреслити, що за вказаний
порівняльний період значно зросла в згаданій області
захворюваність дітей на порушення психологічного розвитку,
поведінкові і емоційні розлади, що розпочинаються звичайно в
дитячому та підлітковому віці — від 98,1 до 124,4 на 10 тис.
населення відповідного віку (за даними статвідділу Харківського
обласного психоневрологічного диспансеру).
Актуальністю даної теми є те, що підліткова злочинність
постійно молодшає, тобто постійно зростає як загальна кількість, так
і питома вага неповнолітніх підлітків, які вчинили злочини у віці 14–
15 років. За даними статистики Верховного Суду України, якщо у
1992 році серед засуджених неповнолітніх доля неповнолітніх у віці
14–15 років становила 16,6% [10, с. 16], то у 2004 році — 29,7% [2, с.
28].
В Україні існує ще одна негативна тенденція — тенденція до
зростання кількості психічно хворих осіб та осіб з психічними
аномаліями. Проведені останнім часом дослідження свідчать про те,
що у цьому випадку уразливим контингентом в Україні в першу
чергу є, зокрема, підлітки [6, с. 74], а також про суттєвий зв’язок
насильницької злочинності з їх психічними аномаліями в межах
осудності, які є її умовами, хоча не завжди безпосередніми [11, с. 5].
Дану тему досліджували такі науковці: Абрамов В. А.,
Білокобильська Т. К., Емельянов В. П. та ін.
Завданням роботи є висвітлення того, що особливу
небезпечність для суспільного розвитку представляє собою злиття
двох негативних тенденцій та існування такої категорії злочинності
як злочинність неповнолітніх з психічними аномаліями. Тому перед
науковцями постають завдання обміркувати усі нові аспекти
проблеми, провести дослідження з метою встановлення
кримінологічних характеристик злочинності неповнолітніх з
психічними аномаліями, попередження цієї злочинності та
розроблення підходів відносно призначення адекватного покарання
неповнолітнім особам, які вчинили злочин у стані осудності, але
виявляють при цьому ті або інші психічні аномалії.
За результатами експертиз також мають місце стійкі тенденції:
постійно зростає кількість та питома вага неповнолітніх, які

визнаються здоровими і такими, що не мають аномалій, та
зменшується кількість та питома вага неповнолітніх з психічними
аномаліями, що не виключають осудності, при чому це в однаковій
мірі характерно як для м. Харкова, так і для Харківської області. В
цілому ж спостерігається така картина: із загального числа
неповнолітніх, яким проводилась судово-психіатрична експертиза у
зв’язку зі скоєнням злочину, визнано психічно здоровими і такими,
що не мають аномалій: в 2002 році — 27 (18,6%), в 2003 році — 41
(32,0%), в 2004 році — 50 (47,6%); визнано такими, що виявляють
психічні аномалії, які не виключають осудності, в 2002 році — 117
(80,7%), 2003 році — 84 (65,6%), в 2004 році — 53 (50,5%); інших
визнано неосудними.
Виявлені в ході дослідження тенденції скоріше свідчать не про
зменшення розмаху злочинності неповнолітніх з психічними
аномаліями, а про збільшення її латентності та про ті труднощі, з
якими стикаються судово-слідчі органи та психіатри у зв’язку з
раніше зазначеними змінами у кримінальному законодавстві та
процесом імплементації міжнародних стандартів.
Однією з таких труднощів в першу чергу є те, що при наявності
у КК України норми про обмежену осудність поки ще не
відпрацьовано науковцями і практиками критеріїв обмеженої
осудності. Ця обставина і призводить до того, що вкрай рідко
неповнолітні з психічними аномаліями визнаються обмежено
осудними. За нашими даними, всього лише в двох актах судовопсихіатричних експертиз в 2002 році було зроблено висновок, що
особа не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії. При
чому обидва акти були у відношенні однієї і тієї ж особи 14-річного
віку, яка виявляла легку розумову відсталість (олігофренію у формі
помірної дебільності) і ці злочини скоїла протягом 2002 року у м.
Харкові.
У відношенні інших 252 (99,2%) неповнолітніх з психічними
аномаліями був зроблений висновок про те, що ці особи могли
усвідомлювати свої дії і керувати ними.
У цьому зв’язку виникає питання про те, яким повинно бути до
цих осіб ставлення суду в момент призначення покарання.
У відношенні обмежено осудних в ч. 2 ст. 20 КК України прямо
вказується, що визнання особи обмежено осудною враховується
судом при призначенні покарання і може бути підставою для
застосування примусових заходів медичного характеру.

У відношенні ж осудних, але з психічними аномаліями, діють
загальні правила призначення покарання неповнолітнім. Згідно ч. 1
ст. 103 КК України, при призначенні покарання неповнолітньому
суд, крім обставин, передбачених у статтях 65–67 цього Кодексу,
враховує умови його життя та виховання, вплив дорослих, рівень
розвитку та інші особливості особи неповнолітнього.
Однією з особливостей особи неповнолітнього є наявність у
нього психічної аномалії в межах осудності, і суди завжди
враховували її як обставину, що пом’якшує покарання, коли в якості
таких аномалій вказувались розумова відсталість (олігофренія),
психопатія (патохарактерологічний розвиток особистості), епілепсія,
наслідки органічного ураження головного мозку, наслідки черепномозкової травми.
З роками проявляє себе тенденція до росту кількості і питомої
ваги серед підекспертних неповнолітніх тих осіб, у яких встановлено
несоціалізований чи соціалізований розлад поведінки або
дисоціальний розлад особистості при одночасному зменшенні
кількості та питомої ваги осіб з іншими видами аномалій.
Проте, із усіх вказаних аномалій судам здавна знайомі (і в них
вже випрацювалась практика призначення покарання особам з
такими аномаліями) лише легка розумова відсталість, синдром
залежності від психоактивних речовин та органічний розлад
особистості, який є різновидом розладу особистості і поведінки
внаслідок хвороби, ушкодження та дисфункції головного мозку, інші
ж аномалії представляються зовсім новими і не дають ніяких
орієнтирів відносно того, як слід поступати судам при призначенні
покарання неповнолітнім з такими видами аномалій. Не вносять тут
ясності також клінічні описування та вказівки про діагностику
психічних та поведінкових розладів, надані відповідно з МКХ-10,
котрі не несуть в собі теоретичного смислу і не претендують на
всеоб’ємне визначення сучасного стану знань про психічні розлади.
Вони представляють собою просто групи симптомів та коментарів,
відносно яких більше число радників і консультантів в багатьох
країнах світу договорились як про прийняту основу визначення меж
категорій і класифікації психічних розладів. «Договірний» принцип
(або принцип класифікаційного консенсусу) визначає відсутність
строгих логічних підходів при наповненні МКХ-10 діагностичними
рубриками. На сучасному етапі розвитку психіатрії досягнення між
різними
психіатричними
школами
реалізуються
шляхом
проголошення атеоретичного, прагматичного підходу до проблем

систематики, тимчасової відмови від урахування етіопатогенетичних
факторів, що веде від нозологічних принципів класифікації та
створює певні діагностичні та експертні проблеми і відображає
складні перетворюючі процеси в сучасній клінічній психіатрії, яка
вступила в «постнозологічний період свого розвитку» [1, 7, 9].
1.1. Несоціалізований розлад поведінки
Цей тип розладу поведінки характеризується сполученням
завзятої дисоціальної або агресивної поведінки зі значним загальним
порушенням взаємовідносин дитини з іншими дітьми.
Відсутність ефективної інтеграції в групі однолітків складає
ключову відмінність від «соціалізованих» порушень поведінки, і це є
найбільш важлива відмінність. Про порушені взаємовідносини з
однолітками свідчать головним чином ізолювання від них та/або їх
відторгнення або непопулярність у інших дітей, відсутність близьких
друзів або постійних взаємних зв’язків з іншими дітьми в тій самій
віковій групі. У зв’язках з дорослими є тенденція до прояву незгоди,
жорстокості та обурення; однак можуть з’являтись і добрі
взаємовідносини з дорослими і якщо таке стається, це не виключає
діагноз. Часто, але не завжди, відмічаються супровідні емоційні
розлади.
Характерно (але не обов’язково) є те, що порушник самотній.
Типова поведінка включає до себе хуліганство, непомірну
забіякуватість і (у більш старших дітей) вимагання або напад із
застосуванням насильства; надмірна неслухняність, грубість,
індивідуалізм і опір авторитетам; тяжкі спалахи гніву і
неконтрольованої ярості, руйнування майна, підпали і жорсткість до
інших дітей та тварин. Проте деякі самотні діти можуть, проте,
залучатись до групи правопорушників; тому при встановленні
діагнозу характер дії менш важливий, ніж якість особистих
взаємовідносин.
Звичайно розлад виявляється у різних ситуаціях, але може бути
більш очевидним у школі; сумісною з діагнозом є ситуаційна
специфічність до іншого, ніж дім, місцезнаходження [5, с. 237–238].
1.2. Соціалізований розлад поведінки
Ця категорія застосовується до розладів поведінки, які
включають стійку дисоціальну або агресивну поведінку та
виникаючу у дітей, звичайно добре інтегрованих у групі однолітків.
Ключовою диференційною ознакою є наявність адекватних,
тривалих взаємовідносин з однолітками приблизно того ж віку.
Часто, але не завжди група однолітків складається із неповнолітніх,

втягнених до демонстративної або дисоціальної активності (у якій
соціально неприпустима поведінка дитини може схвалюватись
групою ровесників та регулюватись субкультурою, до якої він
належить). Однак це не є необхідною вимогою для встановлення
діагнозу; дитина може складати частину неделінквентної групи
ровесників зі своєю власною делінквентною поведінкою за її
межами.
Є тенденція до поганих взаємовідносин з тими дорослими, які
відносяться до представників влади, але з деякими дорослими
можуть бути добрі взаємозв’язки. Емоційні розлади звичайно
мінімальні. Порушення поведінки можуть включати або не включати
сімейну сторону, але якщо вони обмежені домом, то це не виключає
діагнозу. Часто розлад найбільше помітно за межами сім’ї та
специфічність прояву розладу в обстановці школи (або інших не
сімейних умовах) сумісна з діагнозом [5, с. 238].
Клінічне описання та діагностика дисоціального розладу
особистості (F60.2) дається у підрубриці F60 «Специфічні розлади
особистості», загальними для яких вказуються наступні ознаки:
«Специфічний розлад особистості — це тяжке порушення
характерологічної
конституції
та
поведінкових
тенденцій
індивідуума, яке втягує зазвичай декілька сфер особистості та майже
завжди
супроводжується
особистісною
та
соціальною
дезінтеграцією. Особистісний розлад виникає звичайно в пізньому
дитинстві або підлітковому віці та продовжує проявлятися у періоді
зрілості. Тому діагноз особистісного розладу навряд чи адекватний
до 16–17-річного віку» [5, с. 180
2. Дисоціальний розлад особистості
Особистісний розлад, звичайно звертає на себе увагу грубою
невідповідністю між поведінкою та пануючими соціальними
нормами, які характеризуються наступним:
а) безсердечна байдужість до почуттів інших;
б) груба та стійка позиція безвідповідальності та зневаги
соціальними правилами і обов’язками;
в) неспроможність підтримувати взаємовідносини при
відсутності ускладнень в їх становленні;
г) вкрай низька толерантність до фрустрацій, а також низький
поріг ступеню агресії, включаючи насильство;
ґ) неспроможність відчувати почуття провини та отримувати
вигоду з життєвого досвіду, особливо покарання;

д) виразна схильність обвинувачувати оточуючих або висувати
пристойні пояснення своїй поведінці, яке призводить суб’єкта до
конфлікту з суспільством.
В якості додаткової ознаки може мати місце постійна
дратівливість. У дитячому та підлітковому віці підтвердженням
діагнозу може слугувати розлад поведінки, хоча воно і не
обов’язкове [5, с. 182]. За даними нашого дослідження, однозначно
простежується чіткий прямий зв’язок між віком і видом встановленої
психічної аномалії.
Так, із 80 неповнолітніх, яким був у процесі
судово-психіатричної
експертизи
встановлений
діагноз
«несоціалізований розлад поведінки», на момент скоєння злочину
були у віці: 14 років — 45 (56,3%), 15 років — 22 (27,5%), 16 років
— 8 (10,0%), 17 років — 5 (6,2%), тобто на вікову категорію 14–15
років приходиться 83,8%, 16–17 років — 16,2%; із 10 неповнолітніх з
діагнозом «соціалізований розлад поведінки» на момент скоєння
злочину усі знаходилися у віковій категорії 14–15 років, при цьому у
віці 14 років — 8 (80,0%), 15 років — 2 (20,0%); з 19 неповнолітніх з
діагнозом «дисоціальний розлад особистості», навпаки на момент
вчинення злочину були у віковій категорії 14–15 років — 2 (10,5%),
16–17 років — 17 (89,5%), при цьому у віці 16 років — 7 (36,8%), 17
років — 10 (52,7%).
Але якщо неповнолітній вік суд на загальних підставах у
порядку п. 3 ч. 1 ст. 66 КК України визнає обставиною, яка
пом’якшує покарання, тоді як ставитися до факту встановлення
несоціалізованого розладу поведінки, соціалізованого розладу
поведінки або дисоціального розладу особистості — проблема
вельми складна, оскільки клінічні описування та вказівки з
діагностики цих аномалій у найменшому ступені говорять про те, що
особи з такою поведінкою потребують вибачливості та пом’якшення
покарання, а навпаки свідчать про те, що ці особи завзято не
бажають дотримуватись соціальних норм та становитись на шлях
виправлення, але це характеризує їх виключно з негативного боку.
До того ж негативна характеристика неповнолітніх з такими
аномаліями не рідко об’єктивно підтверджується і іншими
матеріалами кримінальної справи. Так, із числа неповнолітніх, у
яких було встановлено несоціалізований розлад поведінки, погано
навчались, порушували дисципліну, пропускали заняття — 74
(92,5%), раніше судимі — 9 (12,5%), не судимі, але знаходилися на
обліку в міліції за різні правопорушення — 36 (45,0%). З числа
неповнолітніх, у яких було встановлено соціалізований розлад

поведінки, погано навчались, порушували дисципліну, пропускали
заняття — 10 (100,0%), судимих немає, не судимі, але знаходились
на обліку в міліції — 2 (20%). З числа неповнолітніх, в яких було
встановлено дисоціальний розлад особистості, погано навчались,
порушували дисципліну, пропускали заняття — 18 (94,3%), раніше
судимі — 5 (26,3%), не судимі, але знаходились на обліку в міліції
— 6 (31,6%).
Проведеним нами дослідженням було встановлено, що багато з
неповнолітніх раніше перебували на обліку у психіатра з
традиційними і добре знайомими судово-слідчим органам
діагнозами: розумова відсталість (олігофренія), психопатія
(патохарактерологічний розвиток особистості), епілепсія, наслідки
ураження головного мозку, наслідки черепно-мозкової травми.
Серед неповнолітніх з діагнозом «несоціалізований розлад
поведінки» таких було 47 (58,7%), з діагнозом «соціалізований
розлад поведінки» — 8 (80,0%), з діагнозом «дисоціальний розлад
особистості» — 16 (81,4%). І про це прямо вказувалося в актах
судово-психіатричних експертиз, що, в совою чергу, може слугувати
обставиною, яка пом’якшує покарання.
На підставі викладеного можна зробити висновок про те, що
ситуація, що склалася відносно призначення покарання
неповнолітнім з психічними аномаліями, потребує фундаментальних
комплексних досліджень і вироблення спільними зусиллями юристів
і психіатрів критеріїв обмеженої осудності, а також єдиної стратегії в
призначенні покарання незалежно від виду аномалії і доведення її до
практичних працівників суду, прокуратури та слідства.
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У статті розглянуто статистику зростання злочинів,
вчинених неповнолітніми особами з психічними аномаліями. Дано
визначення таким поняттям, як «не соціалізований розлад
поведінки» та «соціалізований розлад поведінки». найбільша увага
приділена показникам захворюваності на психічні розлади в Україні
серед неповнолітніх осіб. Головною метою є вирішення проблеми
призначення покарання за злочини, вчиненні неповнолітніми особами
з психічними аномаліями.
Ключові слова: держава, право, неповнолітні, злочинність,
психічні аномалії.
В статье рассмотрена статистика роста преступлений,
совершенных несовершеннолетними лицами с психическими
аномалиями. Дано определение таким понятиям, как не
«социализирующее расстройство поведения» и «социализирующее

расстройство
поведения».
наибольшее
внимание
уделено
показателям заболеваемости на психические расстройства в
Украине среди несовершеннолетних лиц. Главной целью является
решение проблемы назначения наказания за преступления,
совершении несовершеннолетними лицами с психическими
аномалиями.
Ключевые слова: государство, право, несовершеннолетние,
преступность, психические аномалии.
Statistics of growth of the crimes accomplished by minor persons
with psychical anomalies are considered in the article. Determination is
given to such concepts, as not «socializing disorder of conduct» and
«socializing disorder of conduct». Most attention is spared to the indexes
of morbidity on psychical disorders in Ukraine among minor persons. The
decision of problem of setting of punishment for the crimes is a primary
objective, accomplishing by minor persons with psychical anomalies.
Keywords: the state, right, not fullyage person, criminality,
psychical anomalies.
Осадча Людмила Іванівна
cтарший викладач
Кіровоградського інституту
розвитку людини «Україна»
КРИМІНАЛЬНИЙ ЗЛОЧИН, КЛАСИФІКАЦІЯ
ЗЛОЧИНІВ ТА ЇХ КВАЛІФІКАЦІЯ
Поняття злочину є одним з центральних у кримінальному праві.
Всі інші його інститути так чи інакше обертаються навколо нього,
розкриваючи зміст окремих елементів, що характеризують його,
окремих сторін тощо.
Відповідно до ч.І СТ.11 КК України злочином визнається
суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене
суб’єктом злочину.
Даною статтею визначено два види злочинного діяння: 1)
злочинна дія - це активна небезпечна поведінка людини, яка
заборонена законом; 2) злочинна бездіяльність - це пасивна форма
небезпечної поведінки людини, яка виявляється в утриманні від
вчинення дії, яку людина могла і зобов’язана була вчинити на
вимогу закону.

Для того щоб конкретне діяння було визначено злочином, воно
повинно містити комплекс відповідних ознак, які відрізняють його
від інших діянь. КК України чітко називає ознаки, які притаманні
поняттю «злочин».
Характерними ознаками злочину є:
1) суспільна небезпечність. Означає, що дія чи бездіяльність
завдає шкоду чи створює загрозу завдання шкоди об’єктам, що
охороняються кримінальним законом;
2) протиправність. Означає, що злочином є лише те діяння, яке
прямо передбачене кримінальним законом. Під протиправністю
розуміється порушення особою конкретної кримінально-правової
норми;
3) винність. Означає, що діяння вважається злочином тільки
тоді, коли в діях особи є вина у формі умислу чи необережності;
4) караність. Означає, що злочином є тільки те діяння, за яке
кримінальним законом передбачений певний вид і розмір покарання.
Діяння не може вважатися злочином, якщо воно не має хоча б
однієї з цих ознак. З іншого боку не є злочином діяння, яке
формально має всі ознаки злочину, але не становить суспільної
небезпеки.
Злочини різняться між собою за внутрішньою і за зовнішньою
ознаками. У Загальній частині КК України в основу поділу злочинів
на певні категорії покладено два критерії: 1) характер і ступень
суспільної небезпечності злочинного діяння; 2) вид покарання
(позбавлення волі) і розмір його санкцій, передбачених законом.
За цими критеріями злочини поділяються на чотири категорії
(ст.12 КК України):
1) злочини невеликої тяжкості - за які передбачене покарання у
виді позбавлення волі на строк не більш двох років, або інше, більш
м’яке покарання;
2) злочини середньої тяжкості - за які передбачене покарання у
виді позбавлення волі на строк не більш п’яти років;
3) тяжкі злочини - за які передбачене покарання у виді
позбавлення волі на строк не більш десяти років;
4) особливо тяжкі злочини - за які передбачене покарання у
виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного
позбавлення волі.
У кожній науці завжди є щось особливе, що є серцевиною цієї
науки. В кримінальному праві - це склад злочину. Але слід
зазначити, що це поняття є науковою дефініцією, абстракцією і

немає нормативного характеру. У КК України міститься 702 склади
злочинів, які необхідно відмежовувати від реального злочину, від
вчинку.
Як же співвідносяться поняття «злочин» та «склад злочину»?
«Злочин» - це поняття явища, яке визначається, передусім, з позиції
соціально-політичних і кримінально-правових, а «склад злочину» —
це вчення про це явище виключно з кримінально-правових позицій.
Таким чином співвідношення понять «злочин» і «склад злочину» це
співвідношення явища .та вчення про це явище.
Значення складу злочину полягає в тому, що він дає можливість
єдиного підходу до розуміння змісту злочину, його конструкції,
єдиного застосування кримінального закону.
Отже, склад злочину - це сукупність встановлених
кримінальним законом об’єктивних і суб’єктивних ознак, що
визначають конкретне суспільно небезпечне діяння як злочинне.
Кожному конкретному складу злочину притаманні певні
елементи: об’єкт злочину і об’єктивна сторона злочину (їх
сукупність називають об’єктивними ознаками складу), суб’єкт і
суб’єктивна
сторона
злочину (їх
сукупність
називають
суб’єктивними ознаками складу). У своїй єдності об’єктивні і
суб’єктивні ознаки й утворюють склад злочину.
Об’єкт злочину - це суспільні відносини, що охороняються
кримінальним законом і на що посягає злочин. Ст.1 КК України
містить перелік об’єктів, які перебувають під кримінально-правовою
охороною: права і свободи людини і громадянина, власність,
громадський
порядок
і
громадська
безпека,
довкілля,
конституційний устрій Україні, мир і безпека людства.
Саме об’єкт дозволяє розкрити соціальну сутність злочину,
з’ясувати його суспільно небезпечні наслідки, сприяє правильній
кваліфікації діяння, а також відмежуванню його від суміжних
суспільно небезпечних посягань. Об’єкт відіграє істотну роль і для
визначення самого поняття злочину, значною мірою впливає на зміст
об’єктивних і суб’єктивних ознак, є вихідним при кваліфікації
злочинів.
Об’єктивна сторона злочину - це зовнішня сторона злочину, що
характеризується суспільно небезпечним діянням (дією чи
бездіяльністю), суспільно небезпечними наслідками, причинним
зв’язком між діянням і суспільно небезпечними наслідками, місцем,
часом, обстановкою, способом, а також засобами вчинення злочину.

Але не всі зазначені ознаки об’єктивної сторони входять до
кожного складу злочину, а тому не всі вони мають значення для
кваліфікації. У теорії кримінального права вищезазначені ознаки
поділяються на обов’язкові та факультативні.
До обов’язкових ознак належать діяння у формі дії або
бездіяльності. Ці ознаки вказуються в диспозиції статті Особливої
частини КК або випливає з її змісту і мають бути встановлені при
кваліфікації злочину.
До факультативних ознак належать час, місце, спосіб вчинення
злочину, використані знаряддя та засоби вчинення злочину. Ці
ознаки для одних складів злочину є обов’язковими, якщо зазначені у
диспозиції конкретної статті або її частини, для інших необов’язковими, оскільки вони не вказані у диспозиції статті і не
впливають на кваліфікацію злочину.
Об’єктивна сторона кожного складу конкретного злочину
майже завжди різна. Тому вона є головним критерієм розмежування
окремих конкретних злочинів. Виявлення усіх ознак об’єктивної
сторони складу злочину сприяє встановленню вини особи у
вчиненому нею злочині.
Суб’єкт злочину - це фізична осудна особа у віці, з якого може
наставати кримінальна відповідальність, яка вчинила злочин, при
цьому усвідомлювала суспільну небезпеку свого діяння та керувала
ним.
У КК України приписи щодо суб’єкта злочину об’єднані в IV
розділі «Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт
злочину)» і в якому використано два види суб’єкта злочину:
загальний і спеціальний, а також дано визначення кожного з цих
видів і зазначено ознаки, які характерні для кожного із них.
Отже, згідно ст. 18 КК України суб’єкт злочину як елемент
складу злочину характеризується трьома обов’язковими ознаками:
1) фізична особа - тобто суб’єктом злочину може бути тільки
людина. Юридичні особи не можуть бути суб’єктами злочину;
2) осудна особа - тобто здатність особи під час вчинення
злочину усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними.
Питання про осудність особи виникає тільки у зв’язку з вчиненням
нею злочину;
3) особа, яка досягає до моменту вчинення злочину
встановленого кримінальним законом віку. У ч. І ст.22 КК України
прямо зазначено, що «кримінальній відповідальності підлягають
особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років». Цей вік

називають загальним віком кримінальної відповідальності. За окремі
злочини, вичерпний перелік яких наведений в 4.2 ст.22 КК України
(умисні вбивства, бандитизм, зґвалтування, крадіжка, розбій, грабіж
тощо) відповідальність настає з 14 років.
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Об’єктивна сторона кожного складу конкретного злочину
майже завжди різна. Тому вона є головним критерієм
розмежування окремих конкретних злочинів. Виявлення усіх ознак
об’єктивної сторони складу злочину сприяє встановленню вини
особи у вчиненому нею злочині.
Суб’єкт злочину - це фізична осудна особа у віці, з якого може
наставати кримінальна відповідальність, яка вчинила злочин, при
цьому усвідомлювала суспільну небезпеку свого діяння та керувала
ним.
Ключові слова: злочин, суб’єкт злочину, осудна особа,
кримінальна відповідальність.

Объективная сторона каждого состава конкретного
преступления почти всегда разная. Поэтому она является главным
критерием разграничения отдельных конкретных преступлений.
Выявление всех признаков объективной стороны состава
преступления способствует установлению вины лица в совершенном
ею преступлении.
Субъект преступления - это физическое вменяемое лицо в
возрасте, из которого может наступать криминальная
ответственность, которая совершила преступление, при этом
осознавала общественную опасность своего деяния и руководила им.
Ключевые слова: преступление, субъект преступления,
вменяемое лицо, криминальная ответственность.
Objective side of every concrete corpus delict is almost always
different. Therefore it is the main criterion of differentiating of separate
concrete crimes. The exposure of all signs of ob’’ektivnoy side of corpus
delict is instrumental in establishment of guilt of person in a perfect by it
crime. Subject of crime - it a physical responsible person in age, which
criminal responsibility which committed crime can come from, here
realized the public danger of the act and managed him.
Keywords: crime, subject of crime, responsible person, criminal
responsibility.
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ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ЗА УХИЛЕННЯ
ВІД ОПОДАТКУВАННЯ
Актуальність теми підтверджується статистичними даними, що
свідчать про загрозливий характер, якого набула злочинність у сфері
оподаткування. За даними Державної податкової адміністрації
України, у 2008 р. за фактами ухилення від сплати податків
порушено понад 9 тис. кримінальних справ.

Предмет дослідження - теоретичні та методологічні проблеми
правових відносин, пов’язаних з порушенням юридичними особами
встановленого державою порядку організації і діяльності, інтересів
громадян, юридичних осіб, державної дисципліни та встановленого
порядку управління, особливості притягнення їх до кримінальної
відповідальності і накладення на них адміністративних стягнень.
Мета і завдання дослідження: на основі чинного законодавства
України, теоретичних розробок науковців, проектів законів та
нормативних актів, практики їх реалізації здійснити аналіз сутності і
змісту кримінальної відповідальності юридичних осіб.
Суб’єктом злочину за кримінальним правом України є фізична
осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого може наставати
кримінальна відповідальність. Спеціальним суб’єктом злочину є
фізична осудна особа, що вчинила у віці, з якого може наставати
кримінальна відповідальність, злочин, суб’єктом якого може бути
лише певна особа. Таке визначення суб’єкта злочину, яке зараз
отримало законодавче закріплення у ст.18 нового Кримінального
кодексу України, є результатом багаторічних досліджень науки
кримінального права [1-7].
Суб’єктом злочину за діючим кримінальним законодавством
України визнаються лише фізичні особи. Це рішення законодавця у
новому Кримінальному кодексі відповідає принципу персональної,
особистої відповідальності кожної людини за винне вчинене нею
суспільно небезпечне діяння [8, c.99-100] і є традиційним для
вітчизняного кримінального права. Тобто кримінальне право,
визнаючи суб’єктом злочину лише фізичну особу, розглядає злочин
як соціальне явище, а тому послідовно проводить лінію, що
суб’єктом злочину може бути лише особа, яка має розум і відносну
свободу волі.
Разом з тим, не можна не звернути увагу на те, що доцільність
введення
кримінальної
відповідальності
юридичних
осіб
відстоюється багатьма як вітчизняними, так і зарубіжними вченимикриміналістами. Інститут кримінальної відповідальності юридичних
осіб існує в багатьох державах, зокрема у США, Канаді, Франції,
Шотландії, Нідерландах та ін. Однак, як зазначається у літературі,
більшість європейських держав все ж таки не визнають такої
відповідальності. У Російській Федерації питання про визнання
юридичних осіб суб’єктами злочину досить активно почало
обговорюватися, починаючи з 1991 р. Так, зокрема, на позитивному
вирішенні цього питання наполягали А.В.Наумов, С.Г.Келіна,

А.С.Нікіфоров та ін. [9-11]. Позитивно це питання було вирішено і в
проектах нового Кримінального кодексу Російської Федерації, однак
вже при обговоренні і голосуванні проекту у першому читанні в
Державній Думі ця пропозиція не дістала підтримки, а тому і новий
КК Російської Федерації 1996 р. не передбачає можливості
кримінальної відповідальності юридичних осіб.
Пропозицію про введення кримінальної відповідальності
юридичних осіб, у тому числі і за злочини у сфері господарювання,
містив і проект КК України, підготовлений за завданням Комісії
Верховної Ради України ХII скликання з питань правопорядку та
боротьби зі злочинністю (голова авторського колективу – проф.
В.Смітієнко). Як санкції, що повинні були застосовуватися до
юридичної особи, пропонувалось кримінальну реституцію, заборону
здійснювати певну діяльність, конфіскацію знарядь і засобів
вчинення злочину, оголошення юридичної особи злочинною
організацією та її ліквідація з конфіскацією майна [12]. Автори ж
іншого проекту КК України – підготовленого робочою групою
Кабінету Міністрів України – відстоювали точку зору, відповідно до
якої суб’єктом злочину може виступати лише фізична особа [13].
Останнє рішення й було прийняте Верховною Радою України і
закріплено у новому Кримінальному кодексі України.
Розглянемо аргументи, які було висунуто на підтримку ідеї
кримінальної відповідальності юридичних осіб. По-перше, за
допомогою засобів кримінального покарання, і, перш за все,
штрафів, що застосовуються до юридичної особи у значно вищих
розмірах, ніж до фізичної, ставиться за мету зробити економічно
невигідним зайняття протиправною діяльністю. По-друге, вирішення
питання про стягнення таких штрафів з юридичної особи у межах,
зокрема, адміністративного провадження, визнається недоцільним,
оскільки, з одного боку – суспільна небезпека наслідків такої
протиправної діяльності юридичної особи значно вища, ніж
суспільна небезпека адміністративних правопорушень; по-друге,
рівень законності у кримінальному процесі на декілька порядків
вище, ніж в адміністративному [9-11;14]. В.Смітієнко та Г.Агафонов
обгрунтовують свою думку також і результатами досліджень в галузі
соціальної психології, відповідно до яких спільнота людей
перетворюється у суб’єкт активної діяльності. З цього випливає, що
юридична особа як суб’єкт злочину, будучи не фантомом або
логічною абстракцією, а цілком реальною структурою, спроможна
усвідомлювати та сприймати тяжкість карального впливу [15, с.50].

Несприйняття ж кримінальної відповідальності юридичних осіб
пояснюється не принципами, а інерцією мислення: корпорацію не
можна «посадити у тюрму», у неї «немає совісті, оскільки у неї
немає душі, яку б можна було засудити, тіла, яке б можна було
ударити» [11, с.18-27]. А.Ф.Нікіфоровим навіть було зроблено
спробу обгрунтувати тезу, що кримінальна відповідальність
юридичних осіб не суперечить принципу особистої винної
відповідальності. Цей автор зазначає, що оскільки «особа»у праві –
це не лише особа фізична, але й особа юридична, яка має
правосуб’єктність, то принцип особистої відповідальності при
такому
рішенні не порушується. Щодо принципу винної
відповідальності, то А.Ф.Нікіфоров визнає, що дійсно кримінальна
відповідальність юридичних осіб не відповідає сталим канонам –
принципу вини, винного, суб’єктивного ставлення у вину. Сам же
механізм винного зв’язку юридичної особи зі шкідливими
наслідками вчиненого ним правопорушення у світовій практиці
продуманий і розроблений недостатньо, оскільки ідея перекладення
кримінальної відповідальності на корпорації виникла з міркувань
прагматизму і доцільності і з соціальної точки зору була
виправданою [11]. Все це у сукупності і є, на думку прихильників
встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб,
підставою для такого рішення.
Аналізуючи наведені аргументи, ми не знаходимо їх достатніми
для відмови від принципу відповідальності винної особи за вчинення
нею суспільно небезпечного діяння. Навряд чи можна визнати
переконливими аргументи на користь визнання як особисту
кримінальну відповідальність юридичної особи, оскільки особиста
відповідальність можлива лише щодо відповідальності винної особи,
якою, як на думку прибічників, так і противників цієї позиції,
юридична особа визнана бути не може. Як цілком слушно зазначає
О.О.Дудоров, «принцип особистої, персональної відповідальності за
злочин, вчинений винувато, є важливим досягненням людської
цивілізації, від якого не варто відмовлятися навіть з огляду на деякі
міжнародно-правові рекомендації та багатий, але досить
неоднозначний зарубіжний досвід» [16, с.133-141]. За злочини
кримінальну відповідальність повинні нести конкретні фізичні особи
– службові, матеріально відповідальні і т.п., винні у прийнятті
злочинного рішення. Саме їх злочинна поведінка, а не поведінка
юридичної особи у цілому, є свідомою, що за наявності певної
свободи волі і дає підстави для застосування до них засобів

кримінальної відповідальності. Щодо застосування до юридичної
особи такого специфічного виду покарання, як оголошення її
злочинною, то, на нашу думку це рішення не може бути
справедливим стосовно рядових працівників підприємства чи
організації, які, у багатьох випадках, не мають жодного відношення
до прийняття злочинного рішення.
Відстоюючи необхідність визнання суб’єктом злочину лише
фізичної особи, не можна залишити поза увагою доцільність
прийняття в межах кримінального судочинства заходів юридичної
відповідальності до юридичних осіб у разі здійснення ними
протиправної діяльності. Діюче в Україні законодавство передбачає
можливість притягнення
юридичних осіб до
цивільної,
адміністративної та фінансової відповідальності (наприклад,
відповідно до Цивільного кодексу України, Законів «Про
господарські товариства», «Про об’єднання громадян», «Про
порядок погашення зобов’язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами» та ін.). При цьому
міри відповідальності до юридичних осіб застосовуються поряд з
кримінальною відповідальністю винних фізичних осіб – керівників
юридичних осіб, службових осіб та ін. Так, зокрема, відповідно до
п.17.1.6. Закону «Про порядок погашення зобов’язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» у
разі, коли посадову особу платника податків засуджено за скоєння
злочину щодо ухилення від сплати податків, платник податків
(юридична особа) сплачує штраф у розмірі п’ятдесяти відсотків від
суми недоплати, але не менше ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. Зважаючи на те, що «кримінальний процес,
порівняно з адміністративним, цивільним та арбітражним
судочинством є більш серйозною та ефективною процедурою, яка
здатна викликати значний громадський резонанс і в межах якої
більш реально стягнути заподіяні збитки і покарати організаціюправопорушника» [16], доцільним було б застосування не лише
цивільної, але й адміністративної та фінансової відповідальності до
юридичної особи саме в межах кримінального судочинства.
Питання відповідальності юридичної особи за збитки, завдані
державі внаслідок вчинення її службовими особами ухилення від
сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів не
одноманітно регламентовані діючим законодавством та недостатньо
розроблені теорією кримінального права, що породжує суттєві
складнощі і протиріччя у правозастосовчій практиці. Можливість

притягнення юридичної особи – платника податків – до фінансової
відповідальності за порушення податкового законодавства на
підставі цивільного позиву у кримінальній справі передбачена
нормами діючого законодавства. Однак, як вбачається, ці норми
сформульовані недостатньо чітко й однозначно, що припускає
можливість вирішення цих питань не лише судом при розгляді
кримінальної справи, а й арбітражним судом. Так, відповідно до ст.
28 Кримінально-процесуального кодексу України особа, яка зазнала
матеріальної шкоди від злочину, вправі при провадженні в
кримінальній справі пред’явити до обвинуваченого або до осіб, що
несуть відповідальність за дії обвинуваченого, цивільний позов, який
розглядається судом разом з кримінальною справою. Ст. 51
Кримінально-процесуального кодексу України встановлює, що
цивільним позивачем може бути визнано підприємство, установу чи
організацію, яка в силу закону несе матеріальну відповідальність за
шкоду, завдану злочинними діями обвинуваченого. З цих положень
випливає, що податковий орган повинен у випадках, коли
податковий борг (податкове зобов’язання з урахуванням штрафних
санкцій та пеня) не погашений платником податків добровільно, при
притягненні до кримінальної відповідальності за ухилення від
оподаткування службових осіб підприємств, установ або організацій
пред’являти цивільний позив до юридичної особи. Це відповідає і
п.2 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 3 від 31.03.89
«Про практику застосування судами України законодавства про
відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і
стягнення безпідставно нажитого майна». У цьому документі
Верховний суд зобов’язує у кожній справі про злочин, яким
заподіяно матеріальну шкоду, при постановлені вироку вирішити
цивільний позов, а коли його не пред’явлено згідно з вимогами
частин 2,3 ст. 29 КПК, – з власної ініціативи вирішити питання про
відшкодування шкоди, якщо цього вимагає охорона державних або
громадських інтересів, а також в інших передбачених законом
випадках.
Проведений аналіз діючого законодавства дозволяє зробити
однозначний висновок: при розгляді кримінальної справи про
ухилення від оподаткування, вчинене посадовими особами
підприємств, установ чи організацій, суд зобов’язаний вирішити
питання про необхідність стягнення з юридичної особи на користь
держави несплачених податків, зборів, інших обов’язкових платежів.

Разом з тим виникає питання: при розгляді цивільного позиву у
кримінальній справі необхідно вирішувати питання лише про
стягнення з юридичної особи несплачених сум податків та
неподаткових платежів, або також і суми фінансових санкцій
(штрафу і пені), які повинні бути накладені на юридичну особу.
Тобто необхідно з’ясувати, чи є підстави для прийняття при розгляді
кримінальної справи рішення про притягнення юридичної особи –
платника податків – до фінансової відповідальності. Притягнення
юридичної особи до фінансової відповідальності за податкові
правопорушення відповідно до Законів «Про державну податкову
службу в Україні» від 04.12.90 в редакції Закону від 24.12.93 та «Про
порядок погашення зобов’язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.00 є
компетенцією органів Державної податкової служби. Якщо ж
платник податків незгоден з рішенням про застосування до нього
фінансових санкцій, або не сплачує їх добровільно у встановлені
строки, то за позовом однієї зі сторін спір вирішується
господарським судом. Відповідно ж до ст. 26 Цивільного
процесуального кодексу України при об’єднанні кількох зв’язаних
між собою вимог, з яких окремі підвідомчі суду, а інші –
господарському суду, всі вимоги підлягають розглядові у суді.
Оскільки питання про відшкодування матеріальних збитків державі,
які було завдано при вчиненні податкових злочинів службовими
особами підприємств, установ чи організацій, підлягає вирішенню
при розгляді цивільного позову у кримінальній справі, то на підставі
ст. 26 ЦПК України суд повинен вирішити і питання щодо
притягнення юридичної особи до фінансової відповідальності. Тому
у випадках порушення кримінальної справи про ухилення від сплати
податків, зборів, інших обов’язкових платежів службовими особами
підприємств, установ чи організацій питання про примусове
стягнення з юридичної особи несплачених сум податків, зборів,
інших податкових платежів, а також правомірність застосування
фінансових санкцій належить вирішенню лише у суді загальної
юрисдикції, який розглядатиме кримінальну справу. За таких умов
розгляд цієї справи господарським судом суперечить п.2.ст. 62 та ч.1
ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, а тому є
неприпустимим.
1. Визнання суб’єктом злочину за новим Кримінальним
кодексом України лише фізичної особи є цілком обгрунтованим як з

точки зору теорії кримінального права, так і потреб правозастосовчої
практики.
2. У випадках, коли законодавством України (цивільним,
адміністративним, фінансовим та ін.) передбачено відповідальність
юридичних осіб при вчиненні службовими особами кримінальнокарних діянь, питання про притягнення юридичної особи до такої
відповідальності повинно
вирішуватися
у кримінальному
судочинстві у порядку ст. 28 КПК України.
3. При вчиненні службовими особами підприємств, установ,
організацій ухилення від сплати податків, зборів, інших
обов’язкових платежів спірні питання стягнення з юридичної особи
несплачених сум податків, неподаткових платежів, а також штрафу і
пені повинні вирішуватися судом при розгляді цивільного позову у
кримінальній справі.
Література
1. Конституція України офіційне інтернет-представництво
президента України: www.kmu.gov.ua
2. Кримінальний Кодекс України: Офіційне видання – К.:
Видавничий Дім «ІнЮре», 2006. – 400 с.
3. Цивільний Кодекс України: - Харків: Фоліо, 2007. – 121с. –
(Кодекси України).
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення – К.:
Вид. «Сірін», 2005. – 168с.
5. Основи держави і права за редакцією доц. Настюка М.І.-вид.
2-е доп. i випр.- Львів 2006.
6. Правознавство за редакцією Михайла Настюка: вид.друге –
Львів: видавництво «Світ», 2005.
7. Підопригора О.А. Цивільне правоУкраїни / Підопригора
О.А., Сумін В.О., Підопригора О.О - К.: «Юрінформ», 2007.
У ході дослідження вивчені зміст та види заходів кримінальної
відповідальності, які застосовуються до юридичних осіб. А також
визначені особливості накладення стягнень на юридичних осіб та
механізм досягнення мети адміністративного покарання.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ І РОСІЇ
Вивчення основних положень кримінального права необхідно
почати з визначення його предмету, завдань, місця в правовій
системі, специфіки його регулюючої ролі в порівнянні з іншими
галузями. З цих вихідних позицій ми зможемо із знанням справи
з’ясувати поняття і круг джерел кримінального права України і Росії,
їх зміст, їх відмінності. А це у свою чергу дозволить провести їх
порівняльну характеристику, яка здається необхідною і цікавою.
Кримінальне право як галузь права традиційно визначається як
сукупність юридичних норм, які встановлюють злочинність і
караність діянь, що представляють небезпеку для даного
суспільства. При цьому з часів Стародавнього Риму існує формула:
«Немає ні злочину, ні покарання, якщо про це не вказано в законі.
Іншими словами, розпорядження кримінального права про круг
діянь, що визнаються злочинними, про види і розміри покарання є

вичерпними. Їх не може довільно розширити ні слідчий, прокурор
або суддя, ні інша посадова особа, включаючи вищих представників
влади в державі.
Але зміст кримінально-правових норм не вичерпується
сказаним. Кримінальне право визначає також межі, цілі і принципи
кримінально-правової дії на злочинність і злочинців, передумови і
умови відповідальності за злочини, систему покарань, початкові
положення, умови і межі їх застосування. Принципове значення для
забезпечення громадського порядку і спокою мають і норми
кримінального права, сприяючі включенню осіб, покараних за
досконалі злочини, в нормальне життя після застосування до них
кримінально-правових мерів.
При порівнянні з іншими галузями права впадає в очі його
принципова особливість. Такі галузі, як конституційне, цивільне,
сімейне право та інші, націлені на регулювання звичайних,
нормальних суспільних відносин в процесі життєдіяльності
громадян і народу в цілому. Вони встановлюють, закріплюють,
сприяють реалізації і прогресивному розвитку має рацію, свобод,
законних інтересів, але також і обов’язків осіб і їх об’єднань в
політичній, економічній, побутовій і інших сферах. Звичайно,
перелічені вище галузі права передбачають і певні наслідки
порушення їх розпоряджень, як і порядок вирішення виникаючих
конфліктів. Але це напрям їх регулювання носить допоміжний
похідний характер, а коло передбачених засобів дії не обмежує
можливість використання особою, до якої вони застосовуються,
конституційних прав і свобод особи.
Кримінальне ж право має на своїй меті не регулювання
звичайних суспільних відносин, але охорону і захист останніх, якщо
конфліктні ситуації виходять за рамки можливостей дії з боку
відповідної галузі права.
З урахуванням вищесказаного розглянемо поняття, коло і
особливості змісту джерел кримінального права Росії. Згадаємо
перш за все про те, що як і для будь-якої іншої галузі права,
джерелами в широкому (матеріальному) сенсі є реально існуючі
потреби і інтереси суспільства і його членів. В даному випадку мова
йде про потреби і інтереси у сфері безпеки особи, суспільства,
держави, захищеності від посягань, створенні умов для нормального
функціонування суспільних відносин у всіх сферах. Своєчасне і
точне виявлення цих потреб і інтересів соціологічною і правовою
наукою, сприйняття наукових рекомендацій органами і особами, від

яких безпосередньо залежить кримінально-правове регулювання,
дозволяють створити і удосконалювати ефективну систему
кримінального права, застосовувати його в потрібних випадках і
межах.
Якщо
ж
аналіз
запізнюється,
кримінальне
право
перетворюється на систему імпульсних реакцій за принципом «проб
і помилок».
Норми кримінального права, що встановлюють заборони
злочинної поведінки, передумови і умови відповідальності і
покарання за нього, а також — що дуже важливе — що дозволяють і
заохочують необхідну оборону дії в умовах крайньої необхідності і
обгрунтованої риски (про них піде мова нижче), викладені в
нормативних актах наступних видів і рівнів: міжнародно-правові
зобов’язання Росії, Конституція, Кримінальний кодекс, закони і інші
акти, що роз’яснюють зміст так званих бланкетних норм (тобто
таких, в яких предмет заборони тільки називається, наприклад
порушення правил охорони праці, але його зміст не розкривається),
нормативні акти, які у випадках, прямо передбачених кримінальним
законом, встановлюють допоміжні правила його застосування
(наприклад, перелік майна, не підмета конфіскації).
У системі джерел кримінального права нормативні акти вищого
рівня
—
міжнародно-правові
зобов’язання,
Конституція,
Кримінальний кодекс займають майже весь «правовий простір»
даної сфери регулювання. Цим система джерел кримінального права
істотно відрізняється від аналогічних систем багатьох інших галузей
права (цивільного, адміністративного і так далі), де підзаконні
джерела грають набагато більш значущу роль. Ця особливість
пов’язана не тільки з більшою визначеністю меж регулювання в
кримінальному праві, в якому головним є достатньо просте
співвідношення двох понять «злочинне» і «незлочинне», але і з тим,
що кримінальне право регулює в буквальному і переносному сенсі
питання життя і смерті, свободи і несвободи і так далі
Кримінальне право будь-якої країни має декілька джерел. У
Росії, як і в більшості інших країн, основним джерелом
кримінального права є кримінальний закон.
Розгляд окремих ланок системи джерел кримінального права
виходячи з виду (форми) нормативних актів почнемо з міжнародноправових зобов’язань Росії, пов’язаних з кримінально-правовою
боротьбою із злочинністю. Тому є дві причини. По-перше, в учбовій
літературі це джерело розглядається недостатньо детально. По-

друге, Конституція РФ 1993 р. додала цьому джерелу вищу
юридичну силу: ст. 15 не тільки розглядає «загальновизнані
принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори» як
складову частину російської правової системи, але і встановлює, що
при суперечності міжнародних договорів внутрішньому праву
передбачаються правила міжнародних договорів.
Особливістю міжнародно-правових зобов’язань Росії як
джерело її кримінального права є те, що це джерело, як правило,
використовується як підстава для внесення змін до чинного
законодавства, а не безпосередньо правоохоронними органами. Річ у
тому, що міжнародно-правові зобов’язання включають або
положення, що мають характер принципів, або узгоджені на
міждержавному рівні описи окремих видів злочинів, що вимагають
єдиних рішень в кримінальному законодавстві різних країн. Але в
міжнародних договорах не встановлюються характер і розміри
покарання. Тому ці питання треба вирішити у внутрішньому
кримінальному законодавстві.
Але при суперечності внутрішнього права і міжнародно
визнаних норм кримінального права положення Конституції про
переважну
силу
міжнародних
договорів
застосовується
безпосередньо. Наприклад, Загальна декларація прав людини,
проголошена ООН, встановлює, що ніхто не може бути засуджений
за діяння, яке лише після його здійснення почало кваліфікуватися як
злочин. При виявленні такого факту засуджений підлягає негайному
звільненню, реабілітації і відшкодуванню збитку виходячи з
міжнародно-правових зобов’язань Росії.
Треба мати на увазі, що і багато інших норм цієї Декларації є
джерелом кримінального права. Зокрема, ст. 9-21 передбачають
заборону довільних арештів або затримань, презумпцію невинності,
заборону довільного втручання в особисте і сімейне життя,
порушення недоторканності житла і кореспонденції, право на
недоторканність майна від незаконних посягань, право на свободу
думки, слова, релігії, переконань; право на участь у виборах і так
далі При цьому Декларація обумовлює, що всі ці права повинні бути
забезпечені захистом закону. Іншими словами, з урахуванням
значущості названих благ кримінальне законодавство повинне
розглядати їх істотне порушення як злочинне діяння.
Необхідно вказати ще деякі міжнародно-правові зобов’язання
Росії, що мають силу джерел її кримінального права. Так, Мінімальні
стандартні правила поводження з увязненими передбачають

роздільний від’їзд покарання у вигляді позбавлення свободи залежно
від підлоги, віку, попередньої судимості. Російський кримінальний
закон утілив цей стандарт в описі видів виправних установ, як і
вимога орієнтуватися на заохочення хорошої поведінки засуджених,
передбачивши в зв’язку з цим підстави для умовно-дострокового
звільнення.
Джерелом кримінального права Росії є і Стандарти мінімальних
правил ООН відносно заходів, не пов’язаних з тюремним висновком
(Токійські правила). Вони передбачають, що вибір таких заходів
повинен грунтуватися на оцінці не тільки тяжкості діяння, але і
беручи до уваги особу винного, його біографію, прогнозі здійснення
цілей покарання, забезпеченні прав жертви злочину, міжнародноправові зобов’язання по Мінімальних стандартних правилах ООН,
що стосуються відправлення правосуддя відносно неповнолітніх
(Пекінські правила).
Вони застерігають від встановлення віку кримінальної
відповідальності без оцінки того, чи здатні особи, що досягли цього
віку, усвідомлювати значення порушуваних заборон; вимагають
обліку вікових особливостей особи в період дорослішання при
рішенні питань відповідальності і покарання. Кримінальне
законодавство РФ, зокрема його норми про вік кримінальної
відповідальності і про особливості відповідальності і покарання
неповнолітніх (ст. 20, 89 і ін. УК РФ 1996 р.), відповідає цій вимозі.
Декларація ООН про принципи правосуддя для жертв злочинів
і зловживань владою також є джерелом російського кримінального
права, орієнтуючи його на необхідність пріоритетного захисту
законних інтересів потерпілих шляхом створення оптимальних
можливостей для відновлення порушених прав або відшкодування
збитку.Орієнтиром для внутрішнього законодавства служить і
Декларація про захист всіх осіб від тортур і інших жорстоких,
нелюдяних або принижуючих гідність видів звернення і покарання.
Нарешті, згадаємо про значення як міжнародного джерела
російського кримінального права документа ООН «Заходи, що
гарантують захист має рацію тих, які засуджені до страти». Цей
документ не наказує, як іноді думають, обов’язкову відміну
національним законодавством виняткової міри покарання. Але він
вимагає від країн, в яких вона існує, обмежити її застосування тільки
особливо тяжкими злочинами із смертельним результатом для
жертви. Конституція РФ вже сприйняла цю формулу, а через неї —
вітчизняна судова практика. Ці обмеження відповідно до сказаного

вище мають пріоритет, оскільки витікають з міжнародно-правових
зобов’язань.
Кажучи про міжнародно-правові зобов’язання як джерела
кримінального права, доцільно виділити договори Росії з іншими
державами-учасниками Співдружності Незалежних Держав (СНД).
Ми маємо на увазі багатобічну Конвенцію про правову допомогу і
правові відносини по цивільних, сімейних і кримінальних справах, а
також двосторонні договори РФ по цих же питаннях з поряд держав
СНД. Оскільки СНД не є ні федерацією, ні конфедерацією, названі
документи також мають статус міжнародно-правових, хоча ряд їх
положень свідчить про те, що сторони виходитимуть з існування
загального простору кримінально-правової боротьби із злочинністю.
Ці документи детальніше, ніж кримінальний закон, регулюють,
наприклад, підстави і порядок видачі злочинців, особливості
кримінального переслідування громадян відповідної держави на
прохання іншої держави СНД; встановлюють правила застосування
закону при конкуренції кодексів двох держав і — що є обмеженням
принципу застосування на території даної країни її законодавства —
можливість керуватися переліком пом’якшувальних і обтяжливих
обставин іншої держави СНД.
Слід звернути увагу на значення Конституції РФ як джерела
кримінального права. Звичайно, і в цій якості вона зберігає значення
Основного
Закону,
бази
для
галузевого
законодавства.
Основоположне
значення
для
російського
кримінального
законодавства мають багато конституційних положень (наприклад,
ст. 1, 2, 8, 9, 15, 19-30, 35-43, 45, 52, 103).
З 1 січня 1997 р. в Росії діє новий Кримінальний кодекс 1996р.
(далі - КК), що змінив Кодекс 1960 р. Реформа кримінального
законодавства пов’язана з необхідністю привести його у
відповідність з новою системою суспільних відносин в Росії, як і з
необхідністю забезпечити відповідність кримінального закону
міжнародно-правовим вимогам у сфері боротьби із злочинністю.
Новий КК побудований відповідно до дійсних змін і тенденцій
боротьби із злочинністю, виражає потребу суспільства в посиленні
цієї боротьби. Досить нагадати про положення КК, що створюють
правові основи ефективної дії проти організованої, економічної,
комп’ютерної злочинності, інший новий вигляд злочинів. Кодекс
орієнтований на реалізацію принципу справедливості, зокрема на
індивідуалізацію відповідальності залежно від скоєного, особи і
мотивації винного.

Покарання повинне бути необхідним, своєчасним і достатнім,
але не надмірним. Розширений перелік видів покарань, зокрема не
пов’язаних з позбавленням волі. В той же час для тяжких і особливо
тяжких злочинів збільшений максимальний термін позбавлення волі
(до 20, а в деяких випадках до 30 років або довічно). Посилена
правова захищеність громадян, що беруть участь в боротьбі із
злочинністю, і працівників правоохоронних органів; розширені
можливості пом’якшення відповідальності учасників злочини, які
потім проявили діяльне розкаяння. Вирішені складні питання
наслідків дій, пов’язаних з виконання наказу, обгрунтованого
ризику, дій, що призвели невинне спричинення шкоди (зокрема
через невідповідність психофізіологічних якостей особи нервовопсихічним, перевантаженням). Детально врегульовані особливості
відповідальності і покарання неповнолітніх і молодих дорослих у
віці до 20 років, а також осіб з психічними аномаліями, не
позбавлених, проте, здатності управляти власною поведінкою. Ці і
ряд інших нових підходів, закріплених в КК 1996 р., перетворюють
його на ефективний і сучасний інструмент боротьби із злочинністю.
У зв’язку з питанням про норми відсилань і бланкетних
кримінального закону необхідно звернутися до поняття допоміжних
джерел
кримінального
права.
Якщо
міжнародно-правові
зобов’язання Росії, її Конституція, кримінальне законодавство є його
основними джерелами, то нормативні акти будь-якого рівня, що
відносяться до інших галузей права (закони, укази, ухвали, акти
місцевого самоврядування, відомчі акти і так далі), до яких
доводиться звертатися, щоб встановити об’єкт і зміст тих
правовідносин, посягання на нормальний хід яких норми відсилань і
бланкетних кримінального закону розглядають як злочин, є
допоміжними джерелами. Причому лише постільки, поскільки
основне джерело кримінального права наказує звернутися до джерел
правового регулювання інших сфер життєдіяльності суспільства,
щоб визначити круг і межі кримінально-правового захисту
відповідних правовідносин.
Розгляд питання про джерела кримінального права був би
неповним без розгляду значення судової практики. Традиційним тут
є твердження, що, оскільки вирішення суду будь-якого рівня — це
акт правозастосування, у конкретній справі воно не може
розглядатися як джерело має рацію, тобто як акт, приписуючий в
узагальненій формі обов’язкові правила поведінки, які захищаються
державним примушенням (його загрозою). Проте розгляд питання по

суті приводить до виводу, що традиційна позиція по відношенню до
судової практики не враховує фактичного положення справ.Суд,
застосовуючи норми КК, які є типовими узагальненими моделями, у
ряді випадків їх тлумачить, конкретизує. Тим більше суди
наглядових інстанцій і Верховний Суд РФ як вища ланка правосуддя
по кримінальних і цивільних справах. Вони мають можливість
узагальнювати практику, виявляти ситуації, що повторюються, і
давати по ним роз’яснення.Оскільки вищестоячі судові інстанції свої
роз’яснення, що тлумачать закон і що розкривають його конкретний
зміст, публікують, ці роз’яснення, звичайно, є орієнтирами для
органів розслідування і судів. Адже ухваливши рішення, що йде
врозріз з цими роз’ясненнями, вони прирікають його на відміну в
одній з подальших стадій судочинства.
Аналіз складу джерел кримінального права України повинен
проводитися, виходячи з того складу, що склався на основі
загальносвітового досвіду, тобто треба визначити можливе
функціонування тих або інших джерел у новій правовій системі
України.
Право сучасної України переживає період оновлення та
входження в європейський правовий простір. Важливим з огляду на
необхідність приведення українського права у відповідність з
нормами та принципами міжнародного права є вивчення
європейського досвіду та європейської правової доктрини. Одна з
проблем, яка досліджується сьогодні і науковцями Європи, проблема джерел та форм права. Проблема зумовлена не тільки
науковим інтересом, а й важливістю з ясування особливостей права
міждержавних об єднань, зокрема права Європейського Союзу, що є
сьогодні реальністю і конкурує з національним правом.
Конституція посідає особливе місце як серед джерел
кримінального права, так і серед усіх законодавчих актів інших
галузей права, вона є основним законом, основним джерелом
національної правової системи. У ній містяться найголовніші
відправні точки, що відбивають правову концепцію нашої держави і
суспільства на сучасному етапі його розвитку. Положення
Конституції завжди є первинними, установчими. Як зазначає
В. М. Шаповал, виходячи з досягнень сталої конституційної теорії і
практики, визначення Конституції Основним Законом України слід
розуміти як акцентування на її основоположності стосовно держави і
права. Далі він обґрунтовано вважає, що характеристика Конституції
як Основного Закону України означає, що вона є правовою основою

держави або формальною і змістовною основою права, має найвищу
юридичну силу. Тому Конституція виступає юридичною базою
розвитку всіх галузей права як основа, ядро всієї правової системи.
Держава об’єктивно зацікавлена як у тривалості існування і
стабільності конституції, так і в її особливому правовому захисті.
Конституція
України
є
концептуальним
джерелом
кримінального права України ,яка має найвищу юридичну силу,а її
норми є нормами прямої дії. Норми кримінального права повинні
цілком відповідати положенням Конституції.Невідповідність законів
про кримінальну відповідальність Конституції України, а також
порушення встановленої Конституцією України процедури їх
розгляду,ухвалення або набрання ними чинності, тягнуть за собою
визнання їх Конституційним Судом України у встановленому
порядку неконституційними. Для кримінального права мають
вирішальне значення такі положення Конституції як: заборона
зворотної дії в часі законів та інших нормтивних актів (ч.1 ст.58 );
ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не
визнаалися законом як правопорушення (ч.2 ст.58); ніхто не може
бути двічі притягнений до юридичної відповідальності за одне й те
саме провопорушення (ст.61 ) та ін.
Норми кримінального права повинні цілком відповідати
положенням Конституції. Якщо ж яка-небудь норма суперечить
приписам Конституції, вона не може бути застосована. Далі, при
прийнятті нових кримінальних законів останні повинні бути
співвіднесені з приписами Конституції і не можуть мати з ними
розбіжностей. Більш того, норми Конституції є нормами прямої дії і
тим самим можуть застосовуватися й при вирішенні кримінальних
справ. Наприклад, ст. 39 КК, що регулює відповідальність особи при
виконанні нею злочинного наказу чи розпорядження, може бути
правильно застосована лише на підставі ст. 60 Конституції України,
де передбачено, що ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні
розпорядження чи накази і що за надання і виконання явно
злочинного
розпорядження чи наказу настає юридична
відповідальність.
Для кримінального права мають вирішальне значення такі
положення Конституції : заборона зворотної дії в часі законів та
інших нормативних актів ( ч.1 ст.58 ); ніхто не може відповідати за
діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як
правопорушення (ч.2 ст.58 ); ніхто не може бути двічі притягнений

до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме
правопорушення (ст.61) та ін.
Основним джерелом кримінального права України є
Кримінальний Кодекс – кодифікований закон, що становить чинне
законодавство про кримінальну відповідальність. Кримінальний
Кодекс України був прийнятий 5 квітня 2001 року.Кримінальний
Кодекс України грунтується не тільки на Конституції України,а й на
загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права.
Гарантією цього є положення ч.5 ст.3.
Кримінальний кодекс України 2001 року здійснив чимало
кроків на шляху нормативного закріплення теоретичних розробок.
Серед безсумнівних досягнень нового КК, на думку багатьох вчених,
одним з яких є професор Фріс П.Л., і з думкою яких , на на наш
погляд необхідно погодитися та звернути увагу, є:
- суттєва структурна перебудова КК (у порівнянні із КК 1960
р.), яка відобразила, з одного боку, новий історичний етап розвитку
країни в цілому, а з другого, стала наслідком відповідних досягнень
теоретичної думки в галузі кримінального права;
- побудова його, на відміну від попереднього законодавства,
за принципами «від позитиву до негатива», «від легшого до більш
тяжкого» (н-д, визначення спочатку поняття осудності, а вже в
подальшому – неосудності);
- більш чітке визначення принципів та умов дії
кримінального закону за територіальною ознакою, в часі та по колу
осіб;
- широке використання в текстах багатьох норм понять
основополагаючого інституту кримінального права – інституту
складу злочину із здійсненням нормативного закріплення змісту
ряду його елементів;
- чітке закріплення змісту стадій злочинної діяльності;
- спроба визначення організованої злочинної діяльності та її
диференціація;
- нормативне закріплення форм множинності злочинів;
- нових обставин, що виключають злочинність діяння;
- демократичні зміни в інститутах звільнення від
кримінальної відповідальності та від покарання;
- глибинна перебудова системи покарання, та інституту його
призначення;

- диференціація за родовими об’єктами злочинів та
структурна перебудова на базі цьому фундаменті всієї Особливої
частини КК.
Разом із тим, незважаючи на практично десятирічний період
підготовки КК, в ньому не знайшли свого відображення ряд
важливих теоретичних розробок, залишились недоопраціьованими
ряд інститутів, що суттєво погіршує процес застосування
кримінального закону.
Джерелом кримінального законодавства України є окремі
некодифіковані кримінальні закони, які діють паралельно з КК. Із
прийняття ЗУ «Про дію міжнародних договорів на території
України» від 10.12.1991р. статусу джерела кримінального права
набули укладені та належним чином ратифіковані Україною
міжнародні договори, які становлять невід`ємну частину
національного законодавства України і застосовуються у порядку,
передбаченому для норм національного законодавства. Міжнародні
кримінально-правові норми, що стосуються Загальної частини
кримінального права, як норми-принципи безпосередньо, не
зазнаючи ніяких змін, імплементуються у національне законодавство
України. Такими є норми 4-х Європейських Конвенцій,
ратифікованих Україною 22.09.1995, які для України набули
чинності з 01.01.1996, а також норми Конвенції країн СНД «Про
правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і
кримінальних відносинах» 1993р. (Мінська Конвенція), яка набула
чинності для України 14.04.1995 та протокол до цієї Конвенції 1997
року. В рамках ООН застосовується Конвенція проти
транснаціональної організованої злочинності 2000 року разом з
двома Протоколами до неї тощо.
Інші джерела (рішення Конституційного Суду, судова
практика) також є джерелами кримінального права , однак таке
регулювання має фрагментарний характер і обумовлено
компетенцією таких органів. Правоположення, що містяться в них,
починають діяти у разі, якщо в законах відсутні необхідні для цього
приписи. Отже, норми, що містяться в цих джерелах, доповнюють
норми законів. І підзаконні акти посідають своє визначене місце в
системі джерел кримінального права. оперативніше стимулюють
розвиток» . Багато підзаконних актів спрямовані на правильне
застосування норм інших джерел права (законів, міжнародних
договорів і ін.). У зв’язку з цим зазначається, що «у кожній правовій
системі чималу роль відіграють норми, покликані визначати порядок

розробки, введення в дію і реалізації тих норм, яким призначено
бути безпосереднім регулятором суспільних відносин («норми про
норми»).
Повноваження КСУ по перевірці конституційності законів
передбачені Конституцією. Визначаючи правову природу актів КСУ,
які вирішили питання про конституційність кримінальнопроцесуального закону, слід зазначити, що відповідно до ч. 2 ст. 152
Конституції визнання галузевого закону неконституційним тягне
втрату їм у цілому або окремих його положень юридичної сили. З
огляду на те, що це веде до припинення їхньої дії, можна зробити
висновок, що таке рішення КСУ є нормативним актом, тому що під
нормативно-правовим актом розуміють письмовий документ
державного органу, яким установлюються, змінюються або
припиняються норми права, що містять правила загального
характеру.
Таким чином, система основних джерел кримінального права
Росії складається з: Конституції РФ; Кримінального кодексу; норм
міжнародного права та судової практики.
З урахуванням викладеного є можливим включити судову
практику в систему джерел кримінального права з тією умовою, що
мова йде саме про тлумачення закону, розкриття його точного сенсу,
а не про довільне звуження, розширення або підміну його
формулювань.
Підводячи підсумок можна констатувати, що з’ясування
переліку та змісту джерел кримінального законодавства України та
Росії дозволило: встановити й вивчити загальне та особливе у
системах джерел кримінального права обох держав; дослідити
процеси формування та вдосконалення відповідних кримінальноправових норм; розкрити особливості структури кримінальноправової галузі у зазначених країнах та побачити законодавчий
підхід у поглядах на місцерозташування й призначення нормативних
приписів.Детальний аналіз джерел кримінального права і їхньої
системи показав, що джерелами кримінального права є не лише
закони. Фактично при здійсненні кримінальних відносин діють усі
розглянуті нами джерела права.
Викладене дозволяє стверджувати, що джерела кримінального
права України та Росії можуть бути зведені до такого переліку:
Конституція , КК . закони , міжнародні договори , рішення і ухвали
Конституційного Суду , рішення Європейського Суду з прав людини
прийняті стосовно цих держав, рішення Верховного Суду ,

відповідні відомчі нормативні акти . І цей склад, на нашу думку, є
базою для регулювання кримінальних відносин. Крім того, цей
перелік свідчить про те, що кримінальна наука, на відміну від
загальної теорії права, визначає більш вузьке коло джерел
кримінального права.
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ІСТОРИКО - ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО
ЯК ОСНОВА ПІЗНАННЯ ПРАВОВИХ СИСТЕМ
У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
Дослідження джерел українського і російського кримінального
права має як наукове, так і практичне значення. Джерела
українського права, так само як і джерела російського права, були
предметом досліджень багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних
вчених.
Різноманітність джерел права та їх використання залежить від
стану загальної і правової культури народу, його психологічного
складу, його побуту, суспільного ладу та державного устрою країни.
У результаті національно - визвольної війни та соціальної революції
1648-1654 років в Україні виникла не тільки демократична
республіка, в якій усі три гілки влади були виборними, а й сталися
соціальні зміни, які докорінним чином вплинули на правове
становище усіх верств українського населення.
Вищим органом державної влади в Україні була Генеральна
рада, яка проходила за участю козаків, міщан, духовенства та селян.
На ній обирали главу держави – гетьмана, який очолював виконавчу
гілку влади, командував військом та був вищою апеляційною
судовою інстанцією.
Вищим виконавчим органом в державі – урядом, була Рада
гетьмана, до якої входила вибірна генеральна старшина та виборні
обозний, суддя, підскарбій та писар.
На чолі сіл стояли виборні голови, а на чолі містечок – виборні
війти. У великих містах існувала влада сотника та магістрату з
війтами та лавниками, бурмистрами та райцями.
Усе зазначене докорінним чином вплинуло на формування
джерел не тільки кримінального права, а й всього українського
права.

На відміну від республіканської демократичної України
Московська держава в середині ХУІІ століття за формою правління
була монархією, а влада царя – деспотичною. В його руках
зосереджувалася вся повнота влади: законодавча, виконавча і судова.
На ментальності населення Московської держави досить
відчутно позначалось багатовікове монголо-татарське іго.
Деспотична монархія, кріпосницький суспільний лад та
менталітет населення Московської держави були найважливішими
чинниками, які визначали джерела російського кримінального
права.
У сучасній юридичній науці до джерел права відносять
офіційні документи, у яких містяться норми права, і саме тому їх
називають «письмовими джерелами» [3].
З другої половини ХУІІ століття в українському суспільстві
домінуючими стали природно-правові погляди на право. Саме тому
основним джерелом права України досліджуваного періоду стає
звичай-сукупність правил поведінки українців, що формувалися
віками та поступово трансформувалися в норми звичаєвого права.
Норми звичаєвого права залишаються чинними, якщо вони не
протирічять суспільній моралі та здоровому глузду, етиці та
суспільному і політичному ладу держави. В Україні ту або іншу
норму звичаєвого права обґрунтовували учасники судового процесу,
вони ж повинні були доводити, що вона застосовувалась і раніше. Як
правило гарантами дотримання норм звичаєвого права були
авторитетні козаки літнього віку.
У кримінальному праві України з другої половини ХУІІ
століття норми звичаєвого права застосовувались не лише
громадськими (копними) судами, але й полковими судами. У 1690
році гетьман Іван Мазепа наказав полковому суду судити вбивцю
ченця і старця-келійника «по праву Малоросійського краю
обыклого… и казнить»[4].
У другій половині ХУІІ століття в Україні остаточно
сформувалися
і застосовувалися в судах норми так званого
«загального права». Судова практика в Україні цього періоду
засвідчує, що норми загального права застосовувались як норми
кримінального, так і кримінально-процесуального права.
Поява норм загального права була реакцією на ті зрушення, які
відбулися в Україні в результаті соціальної революції середини ХУІІ
століття.

Невід’ємною складовою загального права України було «право
справедливості», суть якого полягала в тому, що учасники судового
процесу погоджувались на застосування покарання, яке було, у
порівнянні із звичаєм та законом, набагато м’якшим та
поблажливішим. В українському кримінальному праві досліджуваної
доби смертні вироки та тілесні покарання зникли і поступилися
місцем гуманним рішенням. Осіб, які вчинили тяжкі злочини не
піддавали карі, а передавали під опіку громад або духовенства.
Норми загального права, без будь-яких винятків, застосовували
при розгляді справ в копних судах. Загальне право, яке
застосовували в усіх судах, було не чим іншим, як «здоровим
глуздом « суддів та учасників судового процесу. Приймаючи
рішення, учасники копного суду творили матеріальне право у
вигляді норм загального права.
У роботі копного суду брали участь усі бажаючі селяни,
міщани, духовенство, урядовці тощо[5]. Будь-яких обмежень у
кількості членів копних судів не існувало – все залежало від
тяжкості і місця вчинення злочину.
До юрисдикції копного суду відносились справи про крадіжку
домашніх тварин, збіжжя, речей домашнього вжитку, заволодіння
чужим майном шляхом розбою, про пограбування, вбивство,
поранення, підпали, поруб лісу, косіння чужого сіна тощо. Норми,
які виробляли копні суди, інколи ставали нормами законодавчих
актів.
Аналіз діяльності копних судів дає досліднику право
стверджувати, що загальне право – це право, яке «сиділо» у
свідомості українського народу, а його норми реалізовувались в
судовій практиці.
Крім звичаєвого та загального права важливою формою
українського кримінального права були нормативні акти, які видавав
Гетьман та Генеральна військова канцелярія: універсали, ордери,
листи та інструкції. Ними вирішувалися конкретні питання
суспільно-політичних відносин, визначався порядок діяльності
судових органів, права та обов’язки державних службових осіб
тощо.
Вищезазначені джерела українського кримінального права
використовувалися з середини ХУІІ століття і до кінця 30-х років
ХУІІІ століття. У другій третині ХУІІІ століття в Україні починає
з’являтися велике земельне володіння і українська старшина
відходить від застосування норм загального права та нормативних

актів українських органів державної влади. Суди, розглядаючи
земельні спори, право спадщини та різні види злочинів, починають
застосовувати норми звичаєвого права та норми закону.
Найважливішим нормативним актом, на норми якого посилалися
судді, був Литовський Статут у польській редакції 1588 року. Так,
наприклад, у 70-і роки ХУІІІ століття граф Григорій Розумовський,
захищаючи своє право на земельне володіння, посилався на
Литовський Статут, зокрема, на розділ І артикул 2 - про право
володіння , на розділ ІІІ, артикул 5 – про пожалування та привілей
шляхті на землю [1,с.21]. Досить часто норми Литовського Статуту
застосовували в процесуальному праві. Окрім нього в Україні стали
застосовувати Саксонський взірець, Порядок Гроїцького та норми
Магдебурзького права.
У 1728 році під тиском російської царської влади в Україні
почала працювати комісія над складанням зводу законів під назвою
«Права, за якими судиться малоросійський народ». Основою Зводу
законів стали Литовський Статут та Магдебурзьке право. Так як
Україна фактично увійшла до складу Російської імперії, то укладачі
Зводу використали для його укладення і норми російського права,
зокрема ті, які містилися в Соборному Уложенні 1649 року.
У зводі законів «Права, за якими судиться малоросійський
народ» були вміщені ті норми Соборного Уложення в яких мова йде
про державні злочини та систему покарань. Нормам кримінального
права було надано абстрактного характеру, було також розширено
матеріальну частину кримінального права як з погляду кількості
злочинів, так і ужорсточення покарань, що не відповідало ні
правосвідомості українців, ні практиці українських судів.
Під впливом російського законодавства укладачі зводу законів
під поняттям «державні злочини» розуміли злочини проти монарха
та зраду. Злочинці, які вчиняли такі злочини мали бути покарані
смертною карою – четвертуванням. Разом із злочинцем мали бути
покарані його дружина та його діти. До Зводу законів було внесено,
взяте із Соборного Уложення правило про «слово і дєло государєво»,
яким мали бути узаконені доноси і в Україні.
Зазначене свідчить про те, що на Україну з другої третини
ХУІІІ століття починає поширюватись російське законодавство.
Якщо українське право середини ХУІІ – кінця ХУІІІ століть
мало велику кількість різноманітних джерел, то в Московській
державі єдиним джерелом права був закон. Такої думки
дотримуються багато дослідників історії російського права. Зокрема,

Владимирский-Буданов М.Ф. вважав, що з середини ХУІ століття
єдиним джерелом права в Московській державі був закон [2, с.352].
Такої ж думки дотримувалися багато інших дослідників історії
російського права.
За твердженням російського дореволюційного дослідника
В.Єсіпова, в Росії «все люди Божьи да государевы, воля Божья да
государева являются и источниками права и правды» [6]. Інший
дослідник – Таганцев М.С. також вважав, що основою державного
устрою є царська влада, а усі люди належать цареві і богові, і саме
тому воля Божа і царя є «источником права и правды»[7].
У ХУІІ столітті Московська держава перебувала біля 50 років у
стані війни з різними країнами і народами. Війна вимагала грошей і
людей. Казнокрадство і хабарництво, свавілля воєвод і приказних
чиновників, їх збагачення вело до зубожіння широких мас
населення, яке проявляло незадоволення. Кріпаки і холопи втікали
від своїх панів, прихоплюючи і панське майно. Країна стояла
напередодні масових повстань.
Придушуючи повстання, царська влада карала смертною
карою, не беручи до уваги винуватість або невинуватість особи.
Участь у заколоті брало не більше 200 осіб, а, придушуючи
повстання, стрільці вбили більше 7000 осіб [8].
Щоб підвести законодавчу базу для жорстоких покарань
вирішено було розробити кодекс, який увібрав би як старе
законодавство, так і досвід інших країн, а також вмістив би нові
норми, які відповідали б вимогам тодішньої доби.
Цар Олексій Михайлович не ставив за мету створення нових
законів, він вважав, що існуючих законів достатньо, але їх необхідно
об’єднати і відкорегувати На середину ХУІІ століття існувала маса
царських указів і грамот, які в окремих випадках мали казусний
характер і досить часто вони протирічили один одному. Саме тому і
вирішено було систематизувати законодавство у вигляді кодексу,
яким і стало Соборне Уложення.
У Соборному Уложенні на перше місце були поставлені
злочини, які мали суто релігійний, або політичний та державний
характер, а його норми вбачали в кожному посяганні на порушення
існуючих політичних і релігійно-моральних засад московського
суспільства непокору царю – самодержцю, аморальною та
антирелігійною дією. Головною метою покарання, згідно Уложення,
було «поддержаніе божественного порядка въ обществе посредством
подчиненія своевольной личности под всластъ Всесильного

Могущества, управляющего міромъ; наказание обезпечивало
владычество справедливости» [6,с.47].
З таким твердженням важко погодитись. За підрахунками
автора цієї роботи до Соборного Уложення були включені 24 статті
Кормчої книги, у яких були визначені види кримінальних покарань.
До Соборного Уложення ввійшли також 56 статей Литовського
Статуту, які видозмінювались під впливом московської дійсності. Це
можна бачити з того, що, наприклад, покарання за крадіжку
(«татьбу») в Соборному Уложенні (глава ХХІ, стаття 9) карається за
принципом множинності: побиття кнутом, потім відрізання лівого
вуха, потім дворічне ув’язнення, а потім заслання. Разом з тим,
згідно статті 219, глави Х крадіжка вулика карається лише побиттям
кнутом.
Зазначену різницю в покаранні за «татьбу» можна пояснити
тим, що стаття 9 глави ХХІ є продуктом нормотворчої діяльності
комісії, що укладала Соборне Уложення, тоді як стаття 219, глави Х
повністю взята із Литовського Статуту, тобто запозичена із
іноземного джерела.
Норма статті 223(глава Х) «А будетъ кто по недружбе учнетъ в
чъем лесу на стенах огонь класти, и от того въ томъ лесу учинится
пожаръ, или в чьемъ лесу пожаръ учинится от конскихъ или иныя
животины отъ пастуховъ небреженіемъ и такимъ пожаромъ учинятъ
поруху бортному деревью и пчеламъ и зверъ и птицы изъ того лесу
темъ пожаромъ отгонятъ… и на техъ людяхъ за такое пожарное
розорение взятии пеня, что Государъ укажетъ, а истцу велети на
нихъ доправити убытки по сыску. А будетъ отъ кого такое дело
учинится безъ хитрости; и на немъ пени и истцова иску не имати»
взята із Литовського Статуту (Артикул 17, розділ Х, параграф 1 і 2).
Інші норми, що стосуються знищення майна вогнем взяті із норм
візантійського права, зокрема Кормчої книги[11].
У цілому можна погодитись, що зазначені включення
«терялисъ, поглощалисъ, в огромной массе началъ чисто русскихъ,
переданныхъ Судебниками и дополнительными къ нимъ
узаконеніями»[10]. Разом з тим новели, які містилися в Соборному
Уложенні не були такими, адже вони виникли в результаті практики,
яка застосовувалась завдяки діяльності деспотичної монархії.
Запозичення з іноземних джерел були досить значними в добу
правління Петра І, проте норми Соборного Уложення були чинними
аж до 1835 року, коли було складено і набув чинності Звід законів
Російської імперії.

Цар Олексій Михайлович не прагнув створити новий за своїм
змістом законодавчий акт. Він лише вимагав «возстановить и
исправить расшатанное мятежами» звичне становище царської влади
і порядку в суспільстві. У Соборному Уложенні було закріплено
московський
суспільний устрій та побут, а саме воно було
«родовито как Москва, патріархально какъ русскій народъ и грозно
как царскій гневъ» [11, с.30].
Отже, укладачі Соборного Уложення брали норми із
Судебників 1497 р. і 1550 р., із боярських і царських рішень, Кормчої
книги, Литовського Статуту та практичної діяльності різних
приказів, зокрема Розбійного.
Аналіз норм, зокрема тих, що стосуються видів покарань, дає
досліднику підстави стверджувати, що вони відповідають
загальному духу і характеру московського суспільного життя, а саме
Соборне Уложення мало, не дивлячись на його багатоджерельність,
специфічний зміст і відповідало політиці московської деспотичної
монархії.
Незабаром після прийняття Соборного Уложення було видано
ряд додаткових указів і наказів стосовно покарання винних у
знищенні майна вогнем. В них замість спалення злочинців
закріплено смертну кару через повішення на шибениці.
У добу правління Петра І здійснювалося широке запозичення
не лише окремих норм із іноземних джерел, а й юридичних актів у
цілому. Такими були, наприклад, військові статути Швеції та
Нідерландів, які були перекладені російською мовою, норми яких
були доповнені новелами з урахуванням російської дійсності.
Отже, якщо українське кримінальне право середини ХУІІ кінця ХУІІІ століть базувалося на багатьох джерелах, то російське –
лише на законі. Це пояснюється існуванням різних типів держав,
форм правління, суспільним ладом, менталітетом, побутом,
загальною та правовою культурою двох народів.
Література
1. Гуржій О.І. Право в українській козацькій державі. – К.1994.
2. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории руського
права. – Ростов-на- Дону.- 1995.- С.352
3. Sim R, Race P. A Level of English Law. – London, 1994.- P.37

4. Дядиченко В.А. Норми суспільно-політичного устрою
Лівобережної України кінця ХУІІ- початку ХУІІІ ст. – К. – 1959.С.314
5. Праці комісії для виучування історії західно-руського та
українського права. Вип.4.- К.-1928.-С.120
6. Есипов В.В. Очеркъ русскаго уголовнаго права. Варшава,
Типографія Варшавского учебного округа, 1894.- С.38
7. Таганцев Н.С. Лекціи по руському уголовному праву.
Вып.1.- СПб.-1887.-С.145
8. Малиновскій І. Кровавая месть и смертные казни. Вып.1.Томскъ,1908.- С.153
9. Есипов В.В. Преступление и наказание в древнем праве. –
Варшава, 1903.- С.46
10. Загоскин Н.П. Исторія права Московскаго государства. Т.1,
Казань, въ университетской типографіи, 1877.- С.10
11. Есипов В.В Повреждение имущества огнем по русскому
уголовному праву. - СПб, 1892.- С.3
Статтю присвячено порівняльному аналізові українського та
російського кримінального законодавства. Установлено, що
українське кримінальне право середини ХУІІ - кінця ХУІІІ століть
базувалося на багатьох джерелах, а російське – лише на законі. Це
пояснено існуванням різних типів держав, форм правління,
суспільним ладом, менталітетом, побутом, загальною та правовою
культурою двох народів.
Ключові слова: кримінальне законодавство, порівняльноісторичний аналіз, правові норми.
Статья посвящена сравнительному анализу украинского и
русского криминального законодательства. Установлено, что
украинское криминальное право середины ХУІІ - конца ХУІІІ веков
базировалось на многих источниках, а русское - лишь на законе. Это
объяснено существованием разных типов государств, форм
правления, общественным строем, менталитетом, бытом, общей и
правовой культурой двух народов.
Ключевые
слова:
криминальное
законодательство,
сравнительно-исторический анализ, правовые нормы.
The article is sanctified to the comparative analysis of the
Ukrainian and Russian criminal legislation. Set, that the Ukrainian

criminal right for the middle of ХУІІ - end of ХУІІІ of centuries was
based on many sources, and Russian - only on a law. It is explained by
existence of different types of the states, forms of rule, framework of
society, mentality, way of life, general and legal culture of two people.
Keywords: criminal legislation, comparative-historical analysis,
legal norms.
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ІНОЗЕМЦІ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО
ПРАВА
Cвобода зовнішньоекономічної діяльності для українських
підприємців, відкритість української економіки для іноземних
інвестицій, зняття багатьох адміністративних заборон і обмежень на
в’їзд іноземців в Україну та перебування їх у нашій країні, розвиток
ділових зв’язків і туризму, зростання міжнародної напруженості, що
відбувається у світі в останні роки, - все це призвело до різкого
збільшення кількості іноземців, які прибувають до нашої країни, що
потребує врегулювання їх правового становища.З розпадом СРСР і
утворенням на його території незалежних держав, в результаті чого
колишні союзні республіки набули статус самостійних держав, а
мільйони людей, які перебувають на цих територіях, виявилися
стосовно один до одного іноземцями.
Сучасний етап державотворення знаменується наповненням
різноманітних суспільних відносин новим змістом, зумовленим
змінами, які відбуваються сьогодні в українському суспільстві.Разом
з тим, характерною рисою сьогодення є наявність нормативноправової бази, яка
дісталася Україні ще від часів існування СРСР. Певною мірою
це стосується і сфери забезпечення прав людини у галузі
адміністративних правовідносин, де наявність застарілої правової
бази поряд з різкою зміною процесів, що відбуваються в
українському суспільстві і у своїй сукупності живлять тенденцію

недотримання міжнародних правових стандартів забезпечення прав
людини. Найрельєфніше це спостерігається стосовно іноземців,
забезпечення статусу яких опосередковується значним масивом
правових норм, що не завжди адекватно усвідомлюються
посадовими особами, які повинні забезпечувати їх адміністративноправовий статус.
Дану тему досліджували: Авер’янова В., Андрійко
О.Ф.,Алексєєва С.С., Бандурко А.М., Бандурко О.О., Битяка Ю.П.,
Голосніченко І.П.
Завдання роботи полягає в тому, щоб на основі діючого
законодавства і практики його застосування, висновків та ідей
правової науки комплексно дослідити адміністративно-правовий
статус іноземців в Україні, розглянути теоретичні проблеми,
пов’язані з діяльністю органів внутрішніх справ по забезпеченню
правового статусу іноземців та механізмом його забезпечення, а
також розробити науково-практичні рекомендації і пропозиції
стосовно обраної проблематики.
В адміністративному праві під суб’єктом розуміють носія
(власника) прав і свобод у сфері державного управління, що
передбачені адміністративно-правовими нормами, що здатен надані
права реалізувати, а покладені обов’язки виконувати.
Іноземці є особливими суб’єктами адміністративного права, що
мають та території України певне коло прав та обов’язків.Іноземець особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином
(підданим) іншої держави або держав [3,ст.1].
Основною формою закріплення особливостей правового
статусу іноземців є закон, а основною сферою, де вони
встановлюються, є сфера відносин громадян з виконавчою владою.
Іншими словами, найбільша кількість особливостей правового
статусу іноземних громадян закріплена адміністративно-правовими
нормами, що містяться в державних законах. Насамперед в
Конституції України, до якої включені статті 26, 92 та ряд інших
про права й обов’язки іноземців. Конституція визначає,що іноземці
та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних
підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також
несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України [1,ст.26].
Конституційні положення безумовно стимулюють розширення
і поглиблення наукових досліджень проблем правового становища
цієї категорії громадян, детальний розгляд актуальних питань,
пов’язаних з реалізацією прав іноземців і дотриманням ними

покладених на них обов’язків. Важливим у цьому напрямку стало
також прийняття Верховною Радою Закону України «Про правовий
статус іноземців та осіб без громадянства», який визначив принципи
перебування іноземців в Україні, їх основні права, свободи й
обов’язки, порядок в’їзду і виїзду та відповідальності за вчинення
правопорушень. Звертає увагу і те, що саме цей закон комплексно
об’єднав норми з основних питань правового статусу іноземців.
Проте, нажаль відсутня систематизація правових норм у сфері
державного управління, які визначають правове становище іноземців
та регулюють організацію і діяльність органів внутрішніх справ по
забезпеченню їх адміністративно-правового статусу в нашій країні.
Для вітчизняної адміністративно-правової науки розробка проблеми
механізму забезпечення правового статусу іноземців є новим,
недостатньо вивченим напрямом наукового пошуку.
Іноземці є рівними перед законом незалежно від походження,
соціального й майнового стану, расової та національної належності,
статі, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, інших
обставин.
Чинне законодавство спеціально регламентує право іноземців
на інвестиційну та підприємницьку діяльність; на трудову
діяльність; на відпочинок; на охорону здоров’я, на соціальний
захист; на житло; на освіту; на користування досягненнями
культури; на участь в об’єднаннях громадян; на свободу совісті; на
шлюбні і сімейні відносини; майнові та особисті немайнові права [8,
с.157].
Іноземці і особи без громадянства, які перебувають на території
України, підлягають адміністративній відповідальності назагальних
підставах з громадянами України,відповідальність за адміністративні
правопорушення, вчинені на території України іноземцями, які
згідно з чинними законами та міжнародними договорами України
користуються імунітетом відадміністративної юрисдикції України,
вирішуються дипломатичним шляхом. [2, с.16].
Для всіх осіб, що знаходяться на території України, що не є її
громадянами, законодавством встановлені наступні особливості
праводієздатності:
1) вони не можуть бути державними службовцями, займати деякі
посади, працювати в міліції;
2) вони не допускаються до діяльності, пов’язаної з державною
таємницею;
3) на них не поширюється військовий обов’язок;

4) їх адміністративна деліктоздатність специфічна (за низку
правопорушень до відповідальності можуть залучати тільки
іноземців, тільки до них може застосовуватися таке адміністративне
стягнення,
як
виселення);
5) іноземні громадяни й особи без громадянства можуть в’їжджати в
Україну при наявності дозволу. Він може бути не виданий виходячи
з інтересів
забезпечення безпеки і за іншими підставами,
встановленим
законодавством;
6) вони проживають і здійснюють свою діяльність на підставі
спеціальних документів (посвідка на проживання, закордонних
паспортів
і
ін.);
7) для них можуть бути встановлені обмеження в пересуванні і
виборі місця проживання, коли це необхідно для забезпечення
державної безпеки, суспільного порядку, захисту прав і законних
інтересів
громадян;
8) по території, відкритої для іноземців, вони можуть вільно
пересуватися за умови повідомлення про це ОВС чи приймаючі їх
організації. Після прибуття в пункт призначення вони повинні
зареєструвати
своє
тимчасове
перебування
в
ОВС.
9) іноземні громадяни можуть здобувати цивільну зброю по
ліцензіях, виданим ОВС на підставі клопотань представництв
держав, громадянами яких вони є. Порушення термінів вивозу зброї
тягне
за
собою
її
конфіскацію;
10) виїзд з України їм може бути не дозволений при наявності
обставин, установлених законодавством (наприклад, якщо це
суперечить інтересам державної безпеки, якщо особа залучається до
кримінальної відповідальності).
За часом перебування на території України всіх іноземних
громадян можна поділити на:
постійно проживаючих;
тимчасово перебувають;
проїжджаючих через територію України транзитом.
11) цивільна дієздатність іноземного громадянина визна-чається за
законом країни, громадянином якої він є, а цивільна дієздатність
особи без громадянства - за законом країни, в якій вона має постійне
місце проживання. Тому, наприклад, громадянин Швейцарії є
дієздатним з 20-річного віку, громадянин США, залежно від штату, в
якому він проживає, з 18 чи з 21-річного віку тощо. В той же час слід
мати на увазі, що цивільна дієздатність іноземних громадян і осіб без
громадянства щодо угод, які укладаються в Україні, і зобов’язань,

що виникають внаслідок заподіяння шкоди в Україні, визначається
за зако-нодавством України;
12) питання про кримінальну відповідальність дипломатич-них
представників іноземних держав та інших громадян, які згідно з
чинними законами і міжнародними договорами не підсудні в
кримінальних справах судам України, в разі вчинення цими особами
злочину на території України, вирішується дипло-матичним шляхом;
особи без громадянства, які перебувають в Україні, несуть
кримінальну відповідальність за злочини, які во-ни вчинили за
межами України, за Кримінальним кодексом України, якщо вони
притягнуті до кримінальної відповідальності або віддані до суду на
території України. Крім того. Особливою частиною Криміналь-ного
кодексу України передбачені склади злочинів, суб’єктами яких не
можуть бути іноземці (наприклад, державна зрада, роз-голошення
державної таємниці, ухилення від призову на строко-ву військову
службу, військові злочини тощо), або, навпаки, мо-жуть бути
іноземці (шпигунство, незаконне перетинання державного кордону
тощо);
13) питання про адміністративну відповідальність іно-земців, які
згідно з чинними законами і міжнародними дого-ворами
користуються імунітетом від адміністративної юрис-дикції України,
вирішується дипломатичним шляхом (ст-16 Кодексу України про
адміністративні правопорушення). Крім того, Кодексом передбачені
склади адміністративних право-порушень, суб’єктами яких не
можуть бути іноземці (це, на-приклад, правопорушення, які
вчинюються службовими осо-бами органів влади, пов’язані з
невиконанням військового обов’язку та деякі інші), або, навпаки,
можуть бути тільки іноземці (порушення іноземними громадянами і
особами без громадянства правил перебування в Україні і
транзитного проїзду через Україну тощо);
14) шлюби між іноземними громадянами, укладені в Україні у
посольствах або консульствах іноземних держав, визнаються
дійсними в Україні на умовах взаємності і якщо ці особи в момент
одруження були громадянами держави, яка призначила посла або
консула;
15) фізичні особи, які не мають постійного місця проживання на
території України, мають право здійснювати зовнішньоекономічну
діяльність, якщо вони є суб’єктами господарської діяльності за
законом держави, в якій вони мають постійне місце проживання або
громадянами якої вони є. (ст.5 Закону України «Про

зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р.);
16) громадяни інших держав, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, користуються всіма пільгами, що
передбачені законодавством України про ліквідацію наслідків
Чорнобильської катастрофи, у разі переїзду на по-стійне місце
проживання в Україну (ст.66 Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» від 19 грудня 1991р.);
17) громадяни інших держав, що перебували в складі колишнього
Союзу РСР, які є ветеранами війни, користуються всіма пільгами і
перевагами, передбаченими Законом України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р. у разі
переїзду на постійне місце проживання в Україну (ст.19 цього
Закону);
18) іноземних громадян і осіб без громадянства, взятих під варту,
розміщують у камерах, як правило, окремо від інших осіб (ст.8
Закону України «Про попереднє ув’язнення»).
Юрисдикція України не поширюється на іноземців, які мають
відповідно до міжнародних договорів дипломатичні або консульські
привілеї та імунітети, їх наявність означає: недоторканність особи,
недоторканність житла, імунітет від юрисдикції, фіскальний
імунітет, митні привілеї тощо.
До іноземців, які користуються повним імунітетом від
юрисдикції України, належать: глави дипломатичних представництв,
члени дипломатичного персоналу представництв, члени сімей глав
дипломатичних представництв і члени сімей дипломатичного
персоналу представництв, представники іноземних держав (глави
держав, урядів тощо), члени парламентських і урядових делегацій,
співробітники деяких міжнародних організацій. Проте на цих осіб не
розповсюджується імунітет від цивільної юрисдикції в тих випадках,
якщо вони вступають у цивільно-правові відносини як приватні
особи з відповідними позивами за умови, що це виходить за межі їх
офіційних функцій.
Частковим імунітетом від юрисдикції України користуються:
глави консульських представництв, консульські посадові особи,
члени їх сімей, співробітники адміністративно-технічного персоналу
дипломатичного представництва, дипломатичні кур’єри тощо. Ці
особи користуються привілеями та імунітетами лише стосовно їх
службової діяльності.
Іноземці та особи без громадянства можуть в’їжджати в

Україну та виїжджати з України за дійсними національними
паспортами або документами, які їх замінюють. При цьому вони
повинні одержати в’їзну та виїзну візи, якщо інше не передбачено
законодавством України та міжнародними договорами України.
Для постійного проживання необхідний дозвіл органа внутрішніх
справ. Заяви про видачу такого дозволу подаються особами, що
проживають за кордоном, у консульські служби, а іноземцями, що
тимчасово перебувають вУкраїні, безпосередньо в ОВС.
Основний документ, що засвідчує особистість постійно
проживаючого іноземця - посвідка на проживання. Вона видається
ОВС негромадянам України, що досягли 16-літнього віку, на термін
дії їхніх закордонних паспортів, але не більше ніж на 5 років.
Іноземним громадянам, що досягли 45-літнього віку, посвідка на
проживання видається на весь термін дії їхніх закордонних
паспортів. Якщо іноземець протягом року з дня закінчення терміну
дії свого закордонного паспорта не пред’явить нових чи справжніх
документів, йому видається посвідка на проживання для особи без
громадянства
Тимчасово прибулі в Україну особи, що не є громадянами
України, проживають по своїх закордонних паспортах. Після
прибуття в пункт призначення закордонні паспорти протягом трьох
діб подаються на реєстрацію. Від реєстрації звільнені дипломати,
туристи, що роблять круїзи, члени екіпажів морських і повітряних
судів і ряд інших осіб.
Запис про реєстрацію провадиться по місцеві первісного
перебування громадян. На підставі дозволу про залучення іноземних
робочих термін реєстрації визначається до одного року, а в окремих
випадках допускається його продовження ще до одного року.
Іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами
України права та обов’язки в трудових відносинах.
Іноземний громадянин (крім постійно проживаючим, визнаним
біженцем, що одержав притулок), що в’їхав в Україну з метою
здійснення професійної діяльності, може працювати за наймом
тільки при наявності підтвердження на право трудової діяльності,
виданого на його ім’я на підставі отриманого роботодавцем
дозволу.Дозвіл на використання праці іноземця видається
роботодавцю Державним центром зайнятості або за його дорученням
центром зайнятості Автономної Республіки Крим, обласними,
Київським та Севастопольським міськими центрами зайнятості [6
п.2].

Особисті і службові автотранспортні засоби іноземних
громадян, що прибули в Україну на термін до 6 місяців, ставляться
на облік у митних органах, а ввезені на термін більш 6 місяців
реєструються в ДАІ.
Важливою особливістю адміністративно-правового статусу
особи, що не має українського громадянства і тимчасово
знаходиться в нашій країні, є обов’язок виїхати з України після
закінчення визначеного йому терміну перебування. Термін
перебування може бути скорочений, якщо:
1) відпали підстави для подальшого перебування іноземного
громадянина;
2) він порушує законодавство про правове положення
іноземних громадян.
На даний час ще діють Правила транзитного проїзду
іноземних громадян. Ці Правила визначають порядок: в’їзду в
Україну, виїзду з України і транзитного проїзду через її
територію іноземців та осіб без громадянства (іноземців та осіб без
громадянства)
Транзитний проїзд через Україну повітряним, залізничним і
морським транспортом осіб, що не є її громадянами, дозволяється
при наявності документів дійсних для в’їзду в суміжну державу і
відповідних
проїзних
документів.
Транзитний проїзд на легкових автомобілях, а також здійснення
міжнародних транзитних автоперевезень провадяться на основі
міждержавних угод при наявності документів, що дають право на
в’їзд у суміжну державу. Транзитні візи видаються, як правило, без
права зупинки. Безвізовий транзит дозволяється при наявності
міжурядових угод про безпересадочні переліти через територію
України.
У прикордонний пункт виїзду іноземні громадяни прибувають
по встановлених маршрутах із зупинками в пунктах, названих у
транзитних візах. Автомобільний транзит здійснюється по дорогах,
відкритим для міжнародного повідомлення. Бажаючі змінити
маршрут проходження зобов’язані одержати на це дозвіл ОВС. Там
же варто одержати дозвіл на перебування в Україні, якщо
громадянин зробив змушену зупинку на термін більш доби. За
дозволом в останньому випадку потрібно звернутися протягом
наступної доби з моменту зупинки.

Для того щоб вдосконалити діяльності органів внутрішніх
справ у сфері забезпечення адміністративно-правового статусу
іноземців в Україні, потрібно:
- удосконалити структуру органів внутрішніх справ, які беруть
участь у забезпеченні правового статусу іноземців та боротьбі з їх
правопорушеннями в Україні, створивши з цією метою
спеціалізовані підрозділи;
- активно впроваджувати спеціальні технічні засоби у
діяльність апаратів і підрозділів органів внутрішніх справ, ширше
використовувати можливості комп’ютерної техніки для поліпшення
інформаційно-аналітичної та іншої діяльності по лінії роботи з
іноземцями;
- забезпечити чергові частини органів внутрішніх справ та
відділень міліції нормативними актами по роботі з іноземцями,
зокрема Інструкцією про порядок повідомлення посольств і
консульств про затримання й арешти громадян держави,
представленої ними, а також відвідування консульськими
посадовими особами і співробітниками посольств затриманих,
арештованих і засуджених іноземних громадян;
- розробити пам’ятку черговому по органу внутрішніх справ
про його дії при затриманні іноземців чи зверненні їх до міліції;
- розробити і направити у відповідні органи методичні
рекомендації про порядок виявлення, затримання і медичного огляду
іноземців, які перебувають на території Україні з порушенням
встановлених правил і поширюють інфекційні захворювання, що
загрожують оточуючому середовищу та громадянам;
- з використанням автоматизованих інформаційних банків
системи віз та реєстрації підготувати і направити в зацікавлені
органи інформаційні матеріали: в оперативні служби органів
внутрішніх справ - списки найбільш криміногенних категорій
іноземних громадян; в органи санепіднагляду - відомості про
іноземних громадян, які компактно проживають на території країни
для огляду на предмет встановлення у них інфекційних захворювань;
до податкової поліції - списки організацій, що приймають іноземних
громадян на роботу - для перевірки фінансової діяльності і сплати
податків.
Іноземці на території України несуть відповідальність на
загальних підставах. Іноземцю, який порушує законодавство
України, якщо ці порушення не передбачають адміністративної
або кримінальної відповідальності, може бути скорочено термін

перебування в Україні. За рішенням органу внутрішніх справ або
Служби безпеки України іноземець може бути видворений за
межі України, якщо його дії суперечать інтересам забезпечення
безпеки України або охорони громадського порядку; якщо це є
необхідним для охорони здоров’я, захисту прав і законних
інтересів громадян України; якщо він грубо порушив
законодавство про правовий статус іноземців.
Закон України «Про правовий статус іноземців»,визначає, що
іноземець та особа без громадянства підлягають затриманню і
адміністративному видворенню у примусовому порядку, коли вони
ухиляються від виїзду після прийняття рішення про видворення або
коли є обгрунтовані підстави вважати, що вони ухилятимуться від
виїзду.[3ст32] З наведеного тексту витікає, що адміністративне
видворення може застосовуватися лише у двох випадках:
а) якщо відповідні особи ухиляються від виїзду після прийняття
рішення про видворення;
б) якщо є обгрунтовані підстави вважати, що вони будуть
ухилятися від виїзду.
Другою підставою адміністративного видворення є інформація
про майбутню протиправну поведінку. Зауважимо, що йдеться не
про можливу в майбутньому, а саме про відому майбутню
протиправну поведінку. Таким чином, отримана інформація повинна
об’єктивно і точно засвідчити наявність у іноземців замислу
ухилитися від виїзду, а також містити «штамп» майбутньої
протиправної поведінки. Навіть важко уявити, у яких формах може
бути об’єктивована така інформація, а також гарантії того, що особа
ухилятиметься від виїзду, а не змінить в останній момент своїх
намірів.
Отже, іноземець - особа, яка не перебуває в громадянстві
України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав.
Основною формою закріплення особливостей правового
статусу іноземців є закон, а основною сферою, де вони
встановлюються, є сфера відносин громадян з виконавчою владою.
Правовий статус іноземців в Україні визначають Конституція
України, Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства» від 4 лютого 1994 p., інші нормативні акти і
міжнародні договори України.
Іноземці та особи без громадянства користуються в Україні
численними економічними, соціальними та культурними правами і
свободами. Як суб’єкти права приватної власності вони можуть

володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю,
результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. У їхній
власності можуть перебувати житлові будинки, квартири, предмети
особистого користування, засоби виробництва, кошти тощо. Вони
також є суб’єктами свободи підприємницької діяльності, права на
працю, права на страйк, права на відпочинок, права на соціальний
захист, права на житло, права на достатній життєвий рівень, права на
охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування, права
на сприятливе навколишнє середовище і екологічну безпеку.Іноземці
та особи без громадянства мають право на звернення до суду та до
інших державних органів для захисту їхніх особистих, майнових та
інших прав. Разом з тим вони мають ряд обмежень у
праводієздатності.
Розробка проблеми механізму забезпечення правового статусу
іноземців є недостатньо вивченим напрямом наукового пошуку,
тому потрібно приділяти особливу увагу в забезпеченні дотримання
основних прав та свобод щодо іноземців на території України.
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У статті особливу увагу приділено важливості визначення
адміністративно-правового
статусу
іноземців
в
Україні,
теоретичним проблемам, пов’язаним з діяльністю органів
внутрішніх справ по забезпеченню правового статусу іноземців та
механізмом його забезпечення.Також запропоновано основні
напрями вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ у сфері
забезпечення адміністративно-правового статусу іноземців в
Україні.
Ключові слова: іноземець, адміністративно-правовий статус,
правоздатність, право на проживання, транзитний проїзд.
В статье особое внимание уделено важности определения
административно-правового статуса иностранцев в Украине,
теоретическим проблемам, связанным с деятельностью органов
внутренних дел по обеспечению правового статуса иностранцев и
механизмом его забезпечення.Также предложены основные
направления совершенствования деятельности органов внутренних
дел в сфере обеспечения административно-правового статуса
иностранцев в Украине.
Ключевые слова: иностранец, административно-правовой
статус, правоспособность, право на проживание, транзитный
проезд.
In this article special attention is paid to the importance of
determining the administrative and legal status of foreigners in Ukraine,
the theoretical problems associated with the activities of internal affairs
for the legal status of foreigners and means of its implementation. Also
provides the main directions for improving enforcement activity in the
area of administrative and legal status of foreigners in Ukraine.
Keywords: alien, administrative and legal status, legal capacity,
right to residence in transit.
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ЗАГАЛЬНОПРАВОВІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ
НАСЛІДКИ ВЧИНЕННЯ НОВОГО ЗЛОЧИНУ
СУДИМОЮ ОСОБОЮ
Актуальність
теми
полягає
в
тому,
що
пошук
найоптимальніших шляхів удосконалення системи правових засобів
протидії негативним соціальним явищам, а також посилення
ефективності правового регулювання охорони суспільних відносин є
актуальними завданнями сьогодення. У зв’язку з цим особливого
значення набуває наукова обґрунтованість рішень, які приймаються у
сфері законотворчої діяльності, робота з удосконалювання правових
норм. Ця вимога повною мірою стосується й інституту судимості.
Деякі аспекти погашення судимості розглядали вітчизняні вченіправознавці А. Абдурахманова, В. Голіна, В. Горобцов, М.
Грамматчіков, М. Євтєєв, В. Єраксін, С. Зельдов, Б. Кирись, Л.
Кривоченко, В. Навроцький. Л. Помчалов, М. Степаненко, Ю.
Ткачевський, В. Тютюгін. Г. Шаутаєва, С. Яценко та ін. Проте єдності
в поглядах на проблемні питання погашення судимості досягнуто не
було, і деякі з них ще потребують подальших наукових досліджень.
Об’єкт дослідження – правове регулювання охорони
суспільних відносин.
Предмет дослідження – удосконалення системи правових
засобів протидії негативним соціальним явищам.
Метою є аналіз особливостей погашення судимості за
спливом визначених Кримінальним кодексом України строків
після виконання або відбуття покарання та формулювання
рекомендацій щодо вдосконалення деяких положень кримінального
законодавства України.
Завдання дослідження:
1. Визначити найоптимальніші шляхи удосконалення системи
правових засобів протидії негативним соціальним явищам.
2. Розглянути випадки вчинення нового злочину особою, яка
має судимість.
3. Визначити питання про те, які злочини можуть переривати
перебіг строків погашення судимості.

Методи дослідження. Відповідно до мети та завдань
дослідження використовувався комплекс наукових методів, зокрема:
теоретичний аналіз, соціологічних, правознавчих наукових
джерел та статистичних даних (дав можливість застосувати
системний підхід до дослідження системи правових засобів протидії
негативним соціальним явищам, а також посилення ефективності
правового регулювання охорони суспільних відносин );
структурно-функціональний аналіз (забезпечив виявлення
зв’язків та взаємодії елементів системи правових засобів протидії
негативним соціальним явищам).
Наукова новизна отриманих результатів полягає в
теоретичному обґрунтуванні організаційно-методичних основ
правового регулювання суспільних відносин.
Слово «рецидив» - латинського походження й у перекладі
означає «той, що повертається»,
«повторюваний». Рецидивом
називають випадки вчинення нового умисного злочину особою, яка
має судимість за умисний злочин (ст. 34 ККУ). Оскільки рецидив –
це повторюваність злочинів, пов’язана із засудженням за попередній
злочин, йому, насамперед, властиві ознаки, характерні для
повторюваності. Це такі:
1.
Рецидив має місце там, де особою вчинено два або
більше самостійних і тільки умисних злочинів.
2.
При рецидиві кожен із вчинених злочинів утворює
собою одиничний злочин (різні його види).
3.
Злочини, що утворюють рецидив, обов’язково
віддалені один від одного певним проміжком часу, іноді дуже
тривалим (так званий рецидив, віддалений у часі).
Проте рецидив має і свою, тільки йому властиву ознаку, що
відрізняє його від фактичної повторності. Такою ознакою є
судимість. Факт судимості створюється обвинувальним вироком
суду, що набрав законної сили, із призначенням винному певного
покарання. Протягом строку покарання, а в певних випадках і
протягом певного проміжку часу після відбуття покарання, існує
судимість як певний правовий стан. Вчинення особою нового
умисного злочину протягом строку судимості, тобто протягом
строку покарання або протягом певного строку після його відбуття, і
створює рецидив злочинів.
Вчинення нового злочину протягом строку судимості має у
теорії назву легального рецидиву. У Кримінальному кодексі України
закріплено саме поняття легального рецидиву, тобто такого, що

відповідно до прямих вказівок закону утворюється наявністю
судимості за раніше вчинений умисний злочин.
У статті 34 прямо передбачено, що рецидивом злочинів
визнається вчинення нового умисного злочину особою, що має
судимість за умисний злочин.
Якщо ж судимість за раніше вчинений злочин погашена або
знята у встановленому законом порядку – рецидив злочинів
виключається. Рецидив описують як кваліфікуючу ознаку окремих
злочинів двома способами:
1. Вказівкою на попередню судимість.
2. Вказівкою на повторність злочинів.
Вже було зазначено, що скрізь, де закон говорить про
повторність, має місце і рецидив злочинів.
Іноді в літературі вживають поняття фактичного або
кримінологічного рецидиву, під яким розуміють фактичну
повторність, тобто повторність, не пов’язану із засудженням за
раніше вчинений злочин. Вважається, що поняття фактичного
рецидиву є зайвим, оскільки воно ототожнює рецидив із
повторністю, тоді як рецидив – більш небезпечний вид множинності,
ніж фактична повторність. Саме легальний рецидив відрізняється від
усіх видів множинності своєю більшою суспільною небезпечністю.
У літературі існують різні класифікації рецидиву. Зокрема
виділяють рецидив менше тяжких і тяжких злочинів, рецидив
умисних і необережних злочинів, однорідних і різнорідних злочинів.
Найбільш прийнятною є класифікація рецидиву за характером
злочинів, кількістю судимостей, ступенем суспільної небезпечності.
Саме з урахуванням цих ознак далі розглянемо види рецидиву.
Залежно від характеру злочинів, що входять у рецидив, його
поділяють на такі два види: 1) загальний рецидив і 2) спеціальний
рецидив.
Загальний рецидив – це такий рецидив, куди входять різнорідні
злочини, тобто не тотожні за родовим або безпосереднім об’єктом, і
ті, що мають різні форми вини. Це, наприклад, випадок, коли особа
має судимість за спричинення умисного тілесного ушкодження і
протягом строку судимості вчиняє шахрайство, або коли особа,
маючи судимість за крадіжку вчиняє хуліганство. Загальний рецидив
не впливає на кваліфікацію злочину, але розглядається за п. 1 ст. 67
КК як обставина, яка обтяжує покарання.
Спеціальним називають рецидив, до якого входять тотожні або
однорідні злочини, тобто однакові за складом або такі, що мають

тотожні або подібні безпосередні об’єкти і вчиненні при одній і тій
самій формі вини. Наприклад, особа, раніше засуджена за
хуліганство, знову вчиняє хуліганство, або маючи судимість за
шахрайство, чинить крадіжку або вимагання.Спеціальний рецидив є
більш небезпечним, ніж рецидив загальний, у ньому найбільшою
мірою виявляється антисоціальна настанова особи на вчинення
нових злочинів. Саме спеціальний рецидив передбачений в окремих
статтях Особливої частини як кваліфікуюча ознака злочинів.
Залежно від кількості судимостей рецидив поділяють на два
види: простий і складний.
Простий є в тих випадках, коли особа має дві судимості за
умисні злочини. Наприклад, маючи судимість за крадіжку, особа,
вчиняє хуліганство, за яке також засуджується.
Складний, або багаторазовий рецидив – це рецидив злочинів,
при якому особа має три і більше судимості. Наприклад, три
судимості за крадіжку або судимості за хуліганство, вимагання і
крадіжку.
Простий і складний рецидив можуть утворювати загальний або
спеціальний рецидив чи їх комбінації. Наприклад, за наявності трьох
судимостей за крадіжку маємо спеціальний і одночасно складний
рецидив, за наявності судимостей за хуліганство, грабіж і крадіжку –
сполучення в багаторазовому рецидиві – рецидиву загального і
спеціального.
За
ступенем
суспільної
небезпечності
виділяють
пенітенціарний і рецидив тяжких та особливо тяжких злочинів.
Пенітенціарний рецидив має місце там, де особа, яка була
засуджена до позбавлення волі, знову вчиняє протягом строку
судимості новий злочин, за який засуджується до позбавлення волі.
Відомий чинному законодавству. Великого значення надається
цьому рецидиву при вирішенні питання про умовно-дострокове
звільнення. Наприклад, якщо для умовно-дострокове звільнення
потрібно відбуття не менше половини строку покарання,
призначеного вироком, то при пенітенціарному рецидиві – не менше
2/3 цього строку. В пункті 2 ч. 3 ст. 81 передбачено, що умовнодострокове звільнення може бути застосовано після відбуття не
менше третин призначеного строку покарання до особи, що раніше
відбувала покарання у вигляді позбавлення волі за умисний злочин і
до погашення або зняття судимості знову вчинила умисний злочин,
за який вона засуджена до позбавлення волі. У таких ситуаціях
особи, що вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, можуть бути

умовно достроково звільнені на підставі п.2 ч. 3 ст. 107 після
відбуття не менше половини строку призначеного покарання, хоча,
за загальним правилом, вони підлягають звільненню після
фактичного відбуття не менше однієї третини цього строку.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 81 особи, які були звільнені умовнодостроково і знову вчинили умисний злочин протягом невідбутої
частини покарання, підлягають умовно-достроковому звільненню
після фактичного відбуття трьох чвертей строку покарання.
Неповнолітні в таких випадках повинні відбути не менше двох
третин призначеного їм строку позбавлення волі.
Рецидив тяжких і особливо тяжких злочинів – це рецидив, при
якому особа, маючи судимість за один із таких злочинів, знову
вчиняє, незалежно від їх послідовності, новий такий самий злочин.
Такий рецидив впливає на кваліфікацію злочинів. Наприклад, особа,
яка була раніше засуджена за новий розбій або бандитизм, відповідає
за ч. 2 ст. 187. Рецидив особливо тяжких злочинів при сукупності
вироків дає можливість призначити остаточне покарання в межах до
25 років позбавлення волі.
Пошук найоптимальніших шляхів удосконалення системи
правових засобів протидії негативним соціальним явищам, а також
посилення ефективності правового регулювання охорони суспільних
відносин є актуальними завданнями сьогодення. У зв’язку з цим
особливого значення набуває наукова обґрунтованість рішень, які
приймаються у сфері законотворчої діяльності, робота з удосконалювання правових норм. Ця вимога повною мірою стосується й
інституту судимості.
Якщо засудженій особі призначено покарання у вигляді: штрафу,
громадських робіт, виправних робіт, арешту, обмеження або позбавлення волі, то судимість погашається за таких умов:
• виконання або відбуття призначеного покарання (основного та
додаткового):
• невчинення особою нового злочину під час перебігу строку
погашення судимості;
• перебігу встановленого законом строку від одного до восьми
років залежно від одного із зазначених видів покарання та ступеня
тяжкості злочину у випадку відбуття покарання у вигляді позбавлення
волі.
Розглянемо докладніше кожну з цих умов.
1. Відбуття (виконання) покарання є необхідною складовою
погашення судимості, причому йдеться як про основне, так і про до-

даткове покарання. Так, у випадку призначення особі покарання у
вигляді позбавлення волі без застосування до неї додаткових видів
покарання перебіг строку погашення судимості починається від дня
відбуття основного покарання. За наявності будь-якого додаткового
покарання, призначеного особі разом із позбавленням волі, строк
погашення судимості обчислюється тільки після закінчення виконання
додаткового покарання.
Наприклад, особу було засуджено до позбавлення волі за
ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН. При цьому її позбавили на три роки права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю. За цієї умови строки
погашення судимості почнуть обчислюватися тільки через три роки
після відбуття покарання у вигляді позбавлення волі.
Слід підкреслити особливу важливість указівки закону на види
покарання (основні та додаткові), які мають бути відбуті для
погашення судимості. За відсутності такого положення у
попередньому кримінальному законі виникало багато проблемних
питань, пов’язаних із обчисленням строків погашення судимості.
До строку погашення судимості зараховується час, протягом
якого вирок не було виконано, якщо при цьому давність виконання
вироку не переривалася. Якщо вирок не було виконано, судимість
погашається після закінчення строків давності виконання вироку.
Згідно з чинним законодавством покарання може бути відбуте
повністю чи (за наявності до того підстав) частково. В останньому
випадку мається на увазі дострокове звільнення від відбування
покарання в порядку статей 80, 81, 83, 84 Кримінального кодексу (далі
- КК) України, коли строк погашення судимості обчислюється з дня
дострокового звільнення особи від відбування основного покарання.
За наявності додаткового покарання судимість погашається з дня
виконання такого покарання (ч. З ст. 90 КК України). В. Тютюгін,
ґрунтуючись на нормах радянського законодавства, визначив такі
особливості погашення судимості в разі дострокового звільнення від
покарання (вони залишаються актуальними й нині):
1) строки погашення судимості починають спливати не після
закінчення невідбутої частини основного покарання, а з моменту
звільнення особи від його відбування;
2) у випадку умовно-дострокового звільнення від покарання
починається перебіг двох строків: строку невідбутої частини
покарання та строку погашення судимості.
Певні особливості, пов’язані з обчисленням строків погашення
судимості, має звільнення від відбування покарання вагітних жінок і

жінок, котрі мають дітей віком до трьох років (ст. 83 КК України), та
у зв’язку із хворобою (ст. 84 КК України). На нашу думку, не можна
обчислювати строки погашення судимості з моменту звільнення від
відбування покарання на зазначених підставах. За правовою природою
ці види звільнення від відбування покарання передбачають відстрочку
виконання покарання з нереабілітуючих, але поважних причин (наявність дитини чи тяжке захворювання). Такий висновок випливає з
положень ч. 4 ст. 83 і ч. 4 ст. 84 КК України, які передбачають
можливість подальшого відбування покарання особою, котра була
спочатку звільнена від нього. У першому випадку жінка
направляється для відбування покарання, призначеного вироком суду,
після досягнення дитиною трирічного віку чи в разі її смерті, а в
другому - після одужання особи. Такий розвиток подій можливий за
відсутності підстав для прийняття інших рішень, передбачених
законом. Отже, неправильно вести відлік строку погашення судимості
до досягнення дитиною засудженої жінки трирічного віку (чи до її
смерті), а також до моменту одужання засудженої особи. Інакше не
виключений варіант, коли судимість в особи погашена, а можливість
відбуття покарання ще залишається.
Для усунення суперечності, що склалася, пропонуємо внести
зміни до статей S3 і 84 КК України. По-перше, змінити назву: ст. 83 «Відстрочка виконання покарання вагітним жінкам і жінкам, котрі
мають дітей віком до трьох років»; ст. 84 - «Звільнення від покарання
та відстрочка його виконання за хворобою».
По-друге, в ч. і ст. 83 КК України зазначити, що жінка не
звільняється від покарання, а їй відстрочується виконання частини
покарання, що залишилася. Пропонуємо викласти ч. і ст. 83 КК
України в такій редакції:
«Засудженим до обмеження волі або до позбавлення волі жінкам, які
стали вагітними або народили дітей під час відбування покарання, крім
засуджених до позбавлення волі на строк більше п’яти років за умисні
тяжкі та особливо тяжкі злочини, суд може відстрочити відбуття частини
покарання, яка залишилася, у межах строку, на який згідно із законом
жінку може бути звільнено від роботи у зв ‘язку з вагітністю, пологами й до
досягнення дитиною трирічного віку».
У тексті ст. 83 КК України словосполучення «звільнення від
покарання» в різних формах його використання замінити на
словосполучення «відстрочка покарання».
По-третє, в ч. 1 і ч. 2 ст. 84 КК України зазначити, що особа не
звільняється від покарання, а їй відстрочується виконання всього пока-

рання або його частини. Пропонуємо викласти ч. 1 і ч. 2 ст. 84 КК
України в такій редакції:
«Відстрочується відбування частини покарання особі, котра під час
його відбування захворіла на психічну хворобу, яка позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними. До такої
особи можуть застосовуватися примусові заходи медичного характеру
відповідно до статей 92-95 цього Кодексу.
Особі, котра після вчинення злочину або постановлення вироку
судом захворіла на іншу тяжку хворобу, яка перешкоджає відбуванню
покарання, може бути відстрочено відбування покарання або його
частини. При вирішенні цього питання суд враховує тяжкість вчиненого
злочину, характер захворювання, особу засудженого та інші обставини
справи».
Можливою є заміна невідбутої частини покарання більш м’яким
покаранням на підставі ст. 82 КК України. Як і дострокове звільнення
особи від відбування покарання, така заміна є заохоченням за
бездоганну поведінку засудженого в процесі відбування покарання.
Більш м’яке покарання призначається в межах строків, установлених у
Загальній частині КК України для певного виду покарання, і не
повинне перевищувати невідбутого строку покарання, призначеного
вироком. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким може
бути застосована, якщо засуджений став на шлях виправлення і
фактично відбув строк покарання, передбачений ч. 4 ст. 82 КК
України. У такому разі відлік строку погашення судимості має починатися з дня відбуття більш м’якого основного та додаткового
покарання (ч. 4 ст. 90 КК України). Тривалість строку визначається
виходячи з фактично відбутого більш суворого покарання, яке
спочатку й було призначено за вироком суду.
Наприклад, особу було засуджено за умисний тяжкий злочин до
покарання на вісім років позбавлення волі. Після відбування п’яти років
невідбуту частину покарання було замінено виправними роботами строком на
два роки. Відповідно до п. 8 ст. 89 КК України строк погашення судимості в
такому разі становить шість років, а його перебіг почнеться після відбування
виправних робіт, тобто через вісім років після початку відбування
призначеного покарання.
2. Важливою вимогою закону щодо погашення судимості є
обов’язок особи не вчиняти під час перебігу відповідного строку
нового злочину. Як слушно зазначає М. Євтєєв, вимога невчинення
нового злочину протягом певного строку після відбуття кримінального
покарання є своєрідним випробуванням для особи, котра відбула

покарання. Той, хто витримав це випробування, доводить, що він не
становить ніякої суспільної небезпечності й тому визнається не
судимим.
Якщо судима особа вчинила новий злочин, то стан судимості за
перший злочин продовжується, але сплив строку її погашення
зупиняється. Тобто скоєння будь-якого злочину до закінчення строку
погашення судимості перериває його перебіг. При цьому під першим
злочином слід розуміти злочин, за який особу засуджено до якоїнебудь міри покарання і судимість за який не припинено в законному
порядку. Новий злочин - це наступний злочин, що його вчинила та ж
сама особа. У такому випадку перебіг строку погашення судимості
обчислюється заново (від самого початку) після фактичного відбуття
основного та додаткового покарання за останній злочин (ч. 5 ст. 90
КК
України).
З
цього
моменту
будуть
одночасно
тривати два строки погашення судимості: за перший і другий злочини.
При цьому частина строку, яка сплила до вчинення нового злочину,
втрачає своє значення, анулюється. Обчислення зазначених строків
повинне здійснюватися паралельно без складання або поглинання.
Сплив кожного зі строків закінчується самостійно залежно від їх
тривалості. Проаналізуємо це положення закону на прикладі
кримінальної справи, розглянутої Ленінським районним судом м.
Луганська за обвинуваченням М. у вчиненні злочину, передбаченого
ч.2 ст. 186 КК України. Згідно з матеріалами справи 10.12.2004 р. М.
буде засуджено за скоєння злочинів, передбачених ч. З ст. 185 і ч. 3
ст. 186 КК України. На підставі ст. 69 КК України йому призначено
покарання у вигляді позбавлення волі на строк 1 рік і 8 місяців.
Відбувши строк покарання 14.03.2005 p. M. звільняється з місця
позбавлення волі.
Однак на шлях виправлення не стає і вже 26.04.2005 року
вчиняє новий злочин, передбачений ч. 2 ст. 186 КК Ук раїни.
Суд
08.08.2005 р. засуджує М. за скоєння цього злочину і призначає
покарання у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки. Строк
відбуття покарання обчислюється з 26.04.2005 р. - з моменту
затримання.
Отже, у зазначеній ситуації особа, маючи непогашену та
незняту судимість, вчиняє новий злочин, який перериває строк
погашення судимості за перші два злочини. Оскільки М. повністю
відбув призначене йому покарання і звільнився з місця позбавлення волі
26.04.2007 p. строки погашення судимості повинні обчислюватися так:
починаючи з цієї дати спливатимуть одразу три строки погашення

судимості: за перші злочини - по три роки за кожний (з урахуванням п.
З ч. 2 ст. 108 КК України), за останній злочин - шість років. Проте що
слід розуміти під новим злочином, яким переривається строк
погашення судимості? Як випливає із закону, йдеться про ситуацію,
коли за новий злочин вироком суду було призначено покарання й
винна особа реально його відбула. Поняття «після фактичного
відбуття покарання», на думку В. Малкова, передбачає відбуття
засудженим повністю або частково основного покарання,
призначеного за вироком суду, а якщо було призначено й додаткове
покарання, то після його відбуття .
Деякі фахівці вважають, що переривати строк погашення
судимості може лише той новий злочин, щодо якого є обвинувальний
вирок суду й коли особі призначало реально здійснюване покарання.
Отже, спори навколо зазначеного питання точилися ще за радянських
часів. З нашого погляду, переривати строк погашення судимості може
такий злочин, винність особи у вчиненні якого доведено в
установленому законом порядку та формалізовано у вигляді рішення
суду: як про звільнення від кримінальної відповідальності або від
покарання (за наявності для того підстав), так і про засудження особи
за вчинений злочин із призначенням покарання та наступним реальним відбуттям цього покарання, адже скоєння особою до погашення
попередньої судимості нового злочину, незалежно від прийнятого за
його фактом рішення, підтверджує недосягнення цілей як
попереднього покарання, так і самої судимості. Тому вважаємо, що у
випадках звільнення судимої особи від кримінальної відповідальності
чи від покарання або його відбування за вчинення останнього злочину
строк судимості за попередній злочин мас заново обчислюватися з
моменту набрання законної сили відповідним рішенням суду. Така
ситуація чинним кримінальним законом не передбачена, але вона має
бути регламентована в ч. 5 ст. 90 КК України, що сприятиме усуненню
законодавчої невизначеності та правильному застосуванню закону.
На нашу думку, потребує обговорення питання про те, які
злочини можуть переривати перебіг строків погашення судимості. В
юридичній літературі пропонується два варіанти вирішення:
• перебіг строків погашення судимості перериває будь-який
злочин;
• перебіг зазначених строків переривають лише умисні злочини.
Чинний КК України (ч. 5 ст. 90) передбачив перший варіант
вирішення проблеми, визнавши, що будь-який злочин може
переривати перебіг погашення судимості. Проте така позиція

законодавця викликає сумніви. Як слушно зазначає М. Грамматчіков,
не можна ставити знак рівняння між особою, яка вчинила умисний
злочин, і «випадковим злочинцем». Про стійку спрямованість особи
на вчинення злочинів, її небажання піддаватися профілактичному та
виховному впливу, ігнорування попереднього засудження, що значною
мірою характеризує її небезпечність, свідчить скоєння саме умисного
злочину. Тому буде справедливо, якщо тільки він перериватиме строк
погашення судимості. У разі скоєння особою злочину з необережності
перебіг строків судимості за перший злочин не повинен перериватися,
а має закінчуватися в загальному порядку.
На підставі викладеного пропонуємо внести зміни до ч. 5 ст. 90
КК України, виклавши її в такій редакції:
• Якщо особа, яка відбула покарання, до закінчення строку
погашення судимості вчинить новий умисний злочин, перебіг строку
погашення судимості переривається й обчислюється заново. У цих
випадках строки погашення судимості обчислюються окремо за кожний
злочин після фактичного відбуття покарання (основного та
додаткового) за останній злочин. Якщо особу звільнено від
кримінальної відповідальності чи засуджено зі звільненням від
покарання за останній злочин, перебіг строку погашення судимості за
перший злочин обчислюється з моменту набрання законної сили
відповідним рішенням суду».
3. Сплив певного строку з моменту виконання чи відбуття
покарання. Оскільки юридична природа судимості прямо пов’язана
зі вчиненням злочину і призначенням за нього покарання, то її строки
залежать від суспільної небезпечності першого (злочину), а також виду другого (покарання) і, що найголовніше, точно встановлені
законом. Правильно вважає В. Голіна. що тривалість строків
погашення судимості має визначатися законодавцем не довільно, а
виходячи із цілей виправлення та закріплення досягнутих результатів
щодо різних категорій засуджених. Ю. Ткачевський справедливо
додає, що встановлення строків судимості має характер кримінальноправової презумпції - обґрунтованого припущення законодавця про
те. що саме ці строки достатні для досягнення цілей, які має судимість.
Безумовно, міра кримінального покарання, застосована судом,
відображає характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного злочину,
особистість звинуваченого, обставини, які пом’якшують чи
обтяжують його відповідальність. Тому, чим суворіший вид
кримінального покарання застосовано до засудженого, тим триваліші

строки мають минути до погашення судимості. Так, з особи, котру
засуджено до штрафу, громадських чи виправних робіт або арешту,
судимість погашається після спливу річного строку з дня виконання чи
відбуття одного з перелічених видів покарань, що пояснюється
незначною мірою суспільної небезпечності злочинів, за які
передбачено зазначені покарання. При засудженні до обмеження волі
судимість погашається після, закінчення дворічного строку з дня
відбуття цього покарання. У разі засудження до покарання у вигляді
позбавлення волі судимість погашається після спливу диференційованих строків залежно від ступеня тяжкості вчиненого злочину.
Правильне застосування норм про погашення судимості є дуже
важливим з точки зору дотримання прав і свобод людини, оскільки
після завершення строку погашення судимості припиняються
несприятливі правові наслідки судимості. Помилкове збільшення
строку погашення судимості може призвести до подовження певних
обмежень особи, що буде істотним порушенням її прав. Момент
припинення судимості є настільки ж важливою подією в житті
особи, як і момент набрання обвинувальним вироком законної сили,
оскільки з обох випадках кардинально змінюється її статус. Тому
конче необхідно правильно визначати момент погашення судимості.
Якщо засудженій особі призначено покарання у вигляді: штрафу,
громадських робіт, виправних робіт, арешту, обмеження або позбавлення волі, то судимість погашається за таких умов:
• виконання або відбуття призначеного покарання (основного та
додаткового):
• невчинення особою нового злочину під час перебігу строку
погашення судимості;
• перебігу встановленого законом строку від одного до восьми
років залежно від одного із зазначених видів покарання та ступеня
тяжкості злочину у випадку відбуття покарання у вигляді позбавлення
волі.
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Рецидив - це повторюваність злочинів, пов’язана із засудженням
особи за попередній злочин.
У літературі існують різні класифікації рецидиву. Зокрема
виділяють рецидив менше тяжких і тяжких злочинів, рецидив
умисних і необережних злочинів, однорідних і різнорідних злочинів.
Ключові слова: судимість, злочин, рецидив злочину, повторні
злочини, новий умисний злочин, загальний рецидив, спеціальний
рецидив.
Рецидив - это повторяемость преступлений, связанная с
осуждением лица за предыдущее преступление.
В литературе существуют различные классификации
рецидива. В частности выделяют рецидив меньше тяжких и
тяжких преступлений, рецидив умышленных и неосторожных
преступлений, однородных и разнородных преступлений.
Ключевые слова: судимость, преступление, рецидив
преступления, повторные преступления, новое преднамеренное
преступление, общий рецидив, специальный рецидив.
Repeated crimes - a repetition of the crimes associated with the
individual’s conviction for the previous offense.
In the literature there are different classifications of recurrence. In
particular, emit less severe relapse and serious crimes, intentional and
reckless recurrence of crimes, homogeneous and heterogeneous crimes.
Keywords: previous conviction, crime, relapse of crime, repeated
crimes, new intentional crime, general relapse, special relapse.

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ТА ПОДАТКОВОГО ПРАВА У
ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Антоненко Володимир Олександрович
викладач кафедри теорії та історії
держави і права Кіровоградського
юридичного інституту Харківського
національного університету внутрішніх спpав
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІЙ КОДИФІКАЦІЇ:
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
В умовах кількісного збільшення нормативного матеріалу
актуальною є проблема впорядкування й систематизації прийнятих
правових актів з метою ефективного їх використання, адже від
впорядкованості законодавства залежить розвиток держави. Складність
юридичної природи систематизації нормативно-правових актів,
різноманітність її видів зумовили значний інтерес вчених-юристів до
вказаної проблематики. Зокрема, різні аспекти кодифікації нормативноправових актів розглядалися в працях таких вчених, як В. К. Грищук, В. Я.
Калакура, Р. Кабріяк, Д. Керімов, А. А. Козловськийта ін.
Мета роботи: розкрити особливості поняття та видів функцій
кодифікації.
Зміст кодифікаційної діяльності розкривається через її функції,
які визначаються її метою. Науковці функціями кодифікації
називають основні прояви властивостей відповідного процесу,
напрями його впливу на суспільні відносини, в яких проявляється її
ціннісний аспект як суспільно-корисної діяльності [1, с.26].
В. Погорєлов під функціями кодифікації розуміє напрямки її
впливу на чинне законодавство, а через нього на систему права і
правову систему в цілому[2].
О. Рогач зазначає, що результатом діяльності суб’єкта
кодифікації є розробка та прийняття кодифікаційного акту, який є не
лише метою процесу кодифікації, а і визначає його функціональне
призначення. Функції кодифікації можуть бути визначені як
напрямки впливу на законодавство з метою його вдосконалення та
підвищення ефективності [1, с.10].

Серед науковців є різні точки зору не лише щодо визначення
поняття функцій кодифікації, а також щодо їх класифікації. Так О.
Рогач виділяє такі функції кодифікаційної діяльності:
1) вдосконалення форми законодавства через пошук
оптимальних форм кодифікаційних актів, розробку класифікаційних
властивостей актів кодифікаційного характеру, що, в свою чергу,
надає можливість визначити особливості кодифікаційних актів,
дослідити шляхи їх вдосконалення;
2) вдосконалення змісту законодавства з метою усунення
прогалин в законодавстві, розбіжностей між окремими його
нормами, ліквідації колізій, дублювань, скасування застарілих
нормативно-правових приписів, вдосконалення діючих інститутів
права;
3) стабілізація законодавства, яка виявляється у закріпленні у
кодифікаційному акті, як результаті кодифікації, лише стабільних
норм, розрахованих на достатньо тривалий період часу;
4) фундаментальна функція полягає в тому, що в ході
кодифікаційних робіт розробляються нормативні приписи, які
регулюють важливу, достатньо широку сферу суспільних відносин.
У свою чергу, кодифікаційні акти, що містять ці приписи,
зумовлюють ієрархію актів відповідної галузі, стають нормативною
основою для створення внутрігалузевої системи [3].
У працях В. Погорєлова подано інший перелік функцій
кодифікації: правотворчу, фундаментальну, інтегративну, усунення
дефектів у законодавстві, узагальнюючу, системоутворюючу,
стабілізуючу, оптимізуючу [2].
Також, на нашу думку, необхідно виділити такі функції, як:
- Ієрархіризуюча функція кодифікації виражається у
формалізації рівнів правового регулювання (законодавчого,
підзаконного). Кодифікаційний акт, зазвичай, очолює систему
взаємозалежних нормативних актів, утворюючих певну галузь,
підгалузь, інститут законодавства [4, c.209].
- Новелізуючу функцію кодифікації. Як зазначалось в
літературі, вона «характеризується перш за все тим, що законодавець
створює модель певної поведінки суб’єктів суспільних відносин з
метою встановлення нових порядків або заборони суспільних
відносин, котрі на його думку, заважають розвитку, нормальному
існуванню суспільства і держави» [5, c.35].
Перелік встановлених нами функцій кодифікації не є
вичерпним, він відбиває лише основні моменти кодифікаційної

діяльності. В певній мірі вони визначають місце і значення
кодифікації в правовій системі.
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У статті проаналізовано проблему впорядкування й
систематизації прийнятих правових актів з метою ефективного їх
використання, а також розкрито особливості поняття кодифікації
та види функцій кодифікації.
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В статье проанализирована проблема упорядочения и
систематизации принятых правовых актов с целью эффективного
их использования, а также раскрыты особенности понятия
кодификації и виды функций кодификации.
Ключевые слова: кодификация, нормативно-правовой акт,
система законодательства.

In the article the problem of organization and systematization of the
accepted legal acts is analysed with the aim of their effective use, and
also the features of concept of codification and types of functions of
codification are exposed.
Keywords: codification, normatively-legal act, system of legislation.
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НОВАЦІЇ ПРОЕКТУ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
Українська податкова система є однією з найскладніших і
найменш ефективних серед країн не лише Європи, але й усього
світу, що регулярно підтверджують міжнародні звіти та рейтинги,
дослідження вітчизняних економістів, а також оцінки інвесторів, що
працюють в Україні.
У рейтингу податкових систем Paying Taxes 2010,
підготовленому Світовим банком спільно з Price Water House
Coopers, Україна посіла 181-ше місце зі 183. За даними дослідження,
середньостатистичне українське підприємство протягом року
сплачує 147 податків та платежів, що є найгіршим показником у світі
(181-ше місце). Для порівняння: у Росії кількість платежів складає
11, у Польщі – 40, у Чехії – 12, у Бєларусі – 107, у Грузії – 18, у США
– 10, у Франції та Китаї – 7. Більшість податків та внесків (96) в
Україні пов’язані з оподаткуванням праці. До речі, вітчизняна
система оподаткування нараховує 28 загальнонаціональних і 14
місцевихподатків і зборів. Причому вартість багатьох із них
перевищує надходження від їх справляння.
Розгалужена система податків вимагає значних матеріальних і
часових витрат на їх облік та сплату. Виконання обов’язкових
податкових процедур, таких як ведення податкового обліку,
підготовка та подання звітності, сплата податків того, щорічно
віднімає у підприємців 736 годин (175-те місце). Для порівняння:
уРосії аналогічні витрати складають 320 годин, у Польщі – 396, у
Чехії – 613, у Грузії – 387, у США – 187, у Франції – 132, у Китаї –
504, у Бєларусі – 900. Майже половина часу, витраченого

українськими підприємствами на облік, нарахування і сплату
податків та внесків, знову-таки, пов’язана з оплатою праці.
Низька оцінка якості вітчизняної податкової системи свідчить
про серйозні проблеми та внутрішні суперечності. Щоб
проаналізувати наявні та розробити нові механізми реалізації
стимулюючого потенціалу податкової політики в умовах
обмеженості фінансових ресурсів та актуальності фіскальних
завдань, Національний інститут стратегічних досліджень (далі –
НІСД), підготував аналітичну доповідь «Пріоритети реформування
податкової політики України: як перейти від фіскалізму до
стимулювання ділової активності». Особливу увагу експерти
приділили проекту Податкового кодексу України (далі – ПКУ),
проаналізувавши його норми на предмет доцільності.
Прогресивні кроки
Кодифікований акт пропонує низку позитивних змін податкової
системи:
- скорочує кількість податків і зборів та знижує податковий
тиск на економіку. Так, проект ПКУ сприяє формуванню цілісної та
зрозумілої системи оподаткування. Замість конгломерату понять
«податок», «платіж», «збір» «плата», «внески», які складають зараз
систему оподаткування, проект чітко вирізняє два режими
обов’язкових платежів: податок та збір. Податком називається
обов’язковий, безумовний, індивідуально безвідплатний платіж, що
справляється з платників податків у формі відчуження грошових
коштів або інших матеріальних активів, у тому числі при виконанні
угод про розподіл продукції, що належать їм на правах власності,
оперативного управління чи господарського відання, з метою
забезпечення діяльності держави та територіальних громад. Збором
(платою, внеском) є обов’язковий платіж, що справляється з
платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у
тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними
органами,
органами
місцевого
самоврядування,
іншими
уповноваженими органами та особами юридично значущих дій.
Важливим
кроком стало скорочення кількості загально
державних та місцевих податків і зборів. Замість 28 загально
державних і 14 місцевих обов’язкових платежів, закріплених
Законом України «Про систему оподаткування», проект ПКУ
пропонуєзапровадити 19 і 5 платежів відповідно. При цьому до 2015
р. Будуть скасовані ще один державний і два місцевих збори. Таким
чином, кількість державних місцевих платежів складе 18 і 3

відповідно. Водночас необхідно підкреслити, що видалені платежі не
створювали додаткового тиску на економіку, а лише
перерозподіляли кошти для підтримки окремих сфер. Перевагою
податкової реформи експерти назвали також зниження ставок деяких
ключових податків;
- реалізує стимулюючий потенціал податкової політики. Проект
ПКУ запроваджує низку перспективних інструментів, які
дозволяють реалізувати стимулюючий потенціал податкової
системиУкраїни. Новацією податкової політики згідно з проектом
ПКУ є інвестиційно-інноваційний податковий кредит, який
представляє собою відстрочення податкового зобов’язання зі сплати
податку на прибуток, що надається суб’єкту господарювання з
метою збільшення його фінансових ресурсів для виконання
інвестиційних (інноваційних) проектів (програм). Щоб отримати
право на застосування цього інструмента, платнику податку на
прибуток необхідно укласти з органом державної податкової служби
договір про надання інвестиційно-інноваційного податкового
кредиту, визначивши ключові параметри інвестиційного проекту.
Інші інструменти реалізації стимулюючого потенціалу
податкової системи, такі як податкові пільги та прискорена
амортизація, відповідно до проекту ПКУ пропонують застосовувати
в рамках спеціальних правових режимів. До спеціальних податкових
режимів проект відніс:
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів
малого підприємництва;
фіксований сільськогосподарський податок;
спеціальний режим оподаткування суб’єктів господарювання,
які реалізують інвестиційні проекти на території спеціальних
(вільних) економічних зон;
спеціальний режим оподаткування суб’єктів господарювання,
що реалізують інвестиційні проекти на територіях пріоритетного
розвитку;
спеціальний режим оподаткування технологічних парків,
їхучасників та спільних підприємств, що реалізують проекти
технологічних парків;
- підвищує фіскальну ефективність податкової системи. Щоб
зменшити негативний вплив на дохідну частину бюджету від
зниження податкового навантаження на економіку та розширення
переліку податкових пільг, уряд запропонував низку заходів для
додаткової мобілізації коштів.

Крім того, проект надає податковій службі додатковіі
нструменти для запобігання ухиленню від сплати податків та
застосуванню схем мінімізації оподаткування. Зокрема, запроваджує
концепцію звичайних цін, посилює боротьбу з ухиленням від
оподаткування виробництва і реалізації під акцизних товарів.
Дискусійні аспекти
Водночас проект ПКУ має низку вад, які можуть виявитися
впливовішими за прогресивні наміри. Ключовою проблемою
документа, на погляд експертів, є розширення повноважень
податкової служби. Значну частину актуальних проблем можна
вирішити, запровадивши відповідні механізми в законодавче поле,
але проект ПКУ віддає перевагу варіантам вирішення проблем, що
потребують активної участі податкової служби. Дискусійними є такі
права органів державної податкової служби: право отримувати
інформацію, що становить банківську таємницю (і застосовувати
санкції в разі відмови фінансової установи надати таку інформацію),
звертатися до суду з вимогою визнання недійсними установчих
документів суб’єктів господарювання і правочинів, звертатися до
суду щодо стягнення до бюджету коштів та / або майна, отриманого
сторонами за нікчемними правочинами, а також господарськими
зобов’язаннями, що визнані судом недійсними.
Щодо окремих податків проект надає не обґрунтовано широкі
права, які дозволяють податковим органами коригувати чинне
законодавство. Наприклад, у документі зазначено, що «перелік
підстав, які дають право на позапланову виїзну документальну
перевірку платника для визначення достовірності нарахування
такого бюджетного відшкодування, визначається центральним
органом державної податкової служби».
Крім того, проект ПКУ розширює поле для «ручного
управління» низкою важливих аспектів податкового законодавства.
Зокрема, до повноважень Кабміну проект відніс загальний порядок
надання та повернення до бюджету інвестиційно-інноваційного
податкового кредиту, формування переліку видів власного
виробництва, які звільняються від оподаткування, формування
Державного реєстру підприємств, установ та організацій, які
здійснюють
розроблення,
впровадження
та
використання
енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, прибуток
яких частково звільняється від оподаткування, затвердження
переліку платних послуг, для надання яких необхідно придбавати
торговий патент, тощо.

До негативних чинників експерти віднесли й посилення
оподаткування доходів фізичних осіб. Зокрема, пропонується:
Оподатковувати подвійною ставкою доходи, нараховані як
виграш або приз (окрім державної грошової лотереї) на користь
резидентів або нерезидентів;
Оподатковувати подвійною ставкою фізичних осіб –
нерезидентів за всіма одержуваними ними доходами;
запровадити з 2013 р. податок в розмірі 5% на доходи,
одержувані фізичними особами від розміщення коштів на
депозитному або поточному банківському рахунку, а також доходи
за іменними ощадними сертифікатами, внесками у кредитних
спілках, у вигляді інвестдоходу, виплачуваного компанією з
управління активами, іпотечними сертифікатами, за сертифікатами
фондів операцій з нерухомістю, а також доходи, виплачувані
фондами фінансування будівництва;
запровадити оподаткування доходів від продажу рухомого та
нерухомого майна.
Дискусійним аспектом також є запропонований варіант
реформи спрощеної системи. За формального збереження цього
інституту проект ПКУ пропонує запровадити такі обмеження, які
зроблять його недоступним і нецікавим для підприємців, що
займаються бізнесом, а не наданням дрібних побутових послуг.
Крім того, не реалізовано намір уряду збільшити
оподаткування предметів розкоші. У процесі роботи над проектом
ПКУ з нього вилучили податок на нерухомість. Він попри наявність
у нинішній системі оподаткування наразі не функціонує. Податок на
нерухомість, що його містив робочий варіант проекту ПКУ, на
погляд експертів НІСД, був прогресивною і дієвою ідеєю.
Відповідно до пропозицій оподаткуванню підлягала площа об’єкта
(квартири), щоперевищує 300 кв. м. Для фізичних осіб була
встановлена ставка 2% від розміру мінімальної заробітної плати
(близько 20 грн.), помножена на метраж. Для юридичних осіб
податок на нерухомість був встановлений у розмірі 0,5% балансової
вартості об’єкта, яку визначає БТІ. Виключення податку на
нерухомість з переліку податків свідчить про те, що уряд відмовився
від ідеї його запровадження.
Статтю присвячено аналізові новацій проекту нового
Податкового кодексу України. Автор звертає увагу на дискусійні

моменти, що можуть бути підставою для правових колізій у разі
прийняття цього проекту.
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Статья посвящена анализу новаций проекта нового
Налогового кодекса Украины. Автор обращает внимание на
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ПРОГАЛИНИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО
РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН НА
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
ТА БЕЗОПЛАТНУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ
Згідно з частинами 1 та 2 статті 46 Конституції України [1]:
«Громадяни мають право на соціальний захист, що включає
право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової
втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних
від них обставин, а також у старості та в інших випадках,
передбачених законом.
Це право гарантується загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян,
підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших

джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних,
комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними».
Відповідно до частин 1-3 статті 49 Конституції України:
«Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та
медичне страхування.
Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням
відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчопрофілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх
громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних
закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно;
існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена…»
Прогалини у праві – повна або часткова відсутність
нормативно-правової регламентації певної групи суспільних
відносин, що потребують правового регулювання. Є здебільшого
наслідком недоліків нормотворчої діяльності. Прогалини у праві
усуваються шляхом прийняття необхідних законів та інших
нормативно-правових актів [7]. Це безпосередньо стосується й
обставин відсутності детального правового регулювання частини
питань соціального захисту та питань надання громадянам України
безоплатної медичної допомоги, зокрема їх загальнообов’язкового
державного медичного страхування.
Тому усунення існуючих прогалин у законодавстві щодо
реалізації конституційних прав громадян на соціальний захист та
безоплатну медичну допомогу є одним з важливих наукових
завдань розбудови України, як демократичної, соціальної, правової
держави (стаття 1 Конституції України), та практичним завданням
додержання охоронюваних Конституцією та законами України прав
громадян.
Президентські вибори 2010 року засвідчили, що найбільш
актуальними, життєво важливими завданнями державно-правового
розвитку України на сьогодні, з точки зору громадян республіки,
разом з пріоритетністю загальнолюдських цінностей та зміцненням й
удосконаленням світового правопорядку, є, в першу чергу, правове
регулювання соціально економічних процесів (включаючи
забезпечення належного рівня соціального захисту населення, у тому
числі і безоплатного медичного обслуговування).
Обраний Президентом України В..Янукович у своїй програмі
[8, с. 9-11] з вказаних питань задекларував, зокрема, таке:

«Я гарантирую гражданам Украины равный доступ к
качественному безплатному медицинскому обслуживанию в
государственных и коммунальных лечебных учреждениях.
-.Финансирование медицины – не менее 10% ВВП.
-.Бесплатная медицинская помощь всем слоям населения».
«Я гарантирую достойную пенсию.
-.Каждому пенсионеру – пенсию, соответствующую трудовому
стажу, квалификации и условиям труда.
-.Минимальная пенсия – на 20% выше прожиточного
минимума.
-.Работающим пенсионерам – и зарплату, и пенсию.
-.Защита пенсий от инфляции» та інше.
До цього часу в Україні законодавчо не врегульовано у
повному обсязі питання соціального захисту (стаття 46 Конституції
України), а також питання забезпечення конституційного права
кожного на медичне страхування (стаття 49 Конституції України),
що є однією з вирішальних умов гарантування громадянам надання
безоплатної медичної допомоги.
Статтею 3 Основ законодавства України про охорону здоров’я
[3] визначено, що у цих Основах та інших актах законодавства про
охорону здоров’я основні поняття мають таке значення:
-.здоров’я – стан повного фізичного, душевного і соціального
благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів;
-.охорона здоров’я – система заходів, спрямованих на
забезпечення збереження і розвитку фізіологічних і психологічних
функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності
людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній
тривалості життя.
Науково обґрунтовані напрями здійснення належного
соціального захисту (соціального благополуччя), що є однією з
функцій сучасної держави і складовою наведеного вище поняття
здоров’я, було визначено Концепцією соціального забезпечення
населення України, схваленою постановою Верховної Ради України
від 21.12.1993 [5]. Даною Концепцією визначено таке:
4.1..Соціальне страхування є джерелом матеріального
забезпечення громадян у разі безробіття, захворювання, нещасного
випадку, а також у старості. Відповідно до цього запроваджуються
такі самостійні види соціального страхування:
-.страхування на випадок безробіття;
-.медичне страхування;

-.страхування від нещасного випадку на виробництві;
-.пенсійне страхування.
Соціальне страхування незалежно від сфери його застосування
повинно спиратися на такі загальні принципи:
-.обов’язковість соціального страхування всіх працюючих за
наймом;
-.забезпечення для осіб, зайнятих підприємницькою, творчою
діяльністю, фермерів, членів кооперативів права вибору щодо участі
в обов’язковому і добровільному чи лише у добровільному
страхуванні;
-.добровільність страхування для осіб, які підлягають
обов’язковому соціальному страхуванню з метою одержання
додаткового чи підвищеного рівня матеріального забезпечення;
-.обов’язковість фінансової участі застрахованих осіб у
формуванні страхових фондів (за винятком страхування від
нещасного випадку на виробництві), що є головною умовою
одержання права на соціальні виплати, їх диференціації в окремих
видах соціального страхування;
-.рівноправність усіх застрахованих осіб стосовно зобов’язань
щодо фінансування витрат і одержуваних в результаті цього прав і
гарантій;
-.особливий порядок фінансування страхових фондів, що
забезпечує автоматичне відтворення коштів на виплати по
соціальному страхуванню. З цією метою трудящі та підприємства
(підприємці)
сплачують
страхові
внески,
розміри
яких
встановлюються у відсотках до заробітної плати (коштів на оплату
праці);
-.державна гарантованість виплат по соціальному страхуванню;
-.автономність управління діяльністю фондів соціального
страхування
на
принципах
соціального
партнерства
і
самоврядування під контролем держави.
Система обов’язкового соціального страхування базується на
принципі солідарності, за яким здійснюється перерозподіл коштів
від працездатних – непрацездатним, від здорових – хворим, від
працюючих – безробітним тощо. При цьому трудящі відраховують
частину свого заробітку на пенсії, медичне обслуговування та на
утримання безробітних під зобов’язання держави, яка гарантує їм,
що при настанні старості, у разі інвалідності наступні покоління
громадян робитимуть відрахування на їх утримання або утримання
їх сімей.

Щодо відрахувань коштів, що спрямовуються на допомогу
сім’ям з дітьми, то ці відрахування також зумовлюються інтересами
трудящих, оскільки йдуть на підтримку тих, хто у майбутньому
повинен здійснювати їх забезпечення.
4.2..Медичне страхування забезпечує право працюючих
громадян та членів їх сімей на кваліфіковане медичне
обслуговування, матеріальне забезпечення у разі захворювання та в
інших випадках.
Фонд медичного страхування створюється за рахунок
страхових внесків підприємств та громадян, а також благодійних
внесків громадян і підприємств, кредитів банків, інших кредиторів та
інших джерел, формування яких не заборонено законодавством
України.
За рахунок коштів фонду фінансуються:
-.медична допомога;
-.лікування в медичних закладах;
-.допомога у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку з
хворобою;
-.допомога по догляду за хворою дитиною;
-.допомога по вагітності і пологах;
-.допомога при народженні дитини;
-.допомога по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку;
-.санаторно-курортне лікування та відпочинок;
-.допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів);
-.медична допомога.
4.3. Необхідно дотримуватись цілісного підходу до реформи
системи соціального забезпечення громадян України.
На першому етапі, що характеризується кризовими явищами в
економіці, зберігається діюча система соціального забезпечення.
Одночасно посилюється її адресність; уточнюються рівні
забезпеченості, за яких людина одержує право на соціальну
допомогу, удосконалюються форми надання натуральної допомоги
малозабезпеченим громадянам. У цей же час створюються
передумови для реформування системи соціального захисту;
розробляється проект Основ законодавства про соціальне
страхування громадян, удосконалюється управління діяльністю
фонду соціального страхування, започатковується приватне
страхування на комерційній основі.

На другому етапі в умовах досягнення стабілізації становища в
економіці приймається комплекс актів законодавства і проводяться
відповідні організаційно-фінансові заходи щодо здійснення реформи
соціального страхування.
Для реалізації цієї Концепції необхідно розробити і прийняти
такі законодавчі акти:
-.Основи законодавства про соціальне страхування громадян;
-.про добровільне соціальне страхування громадян;
-.про соціальне страхування громадян на випадок безробіття;
-.про соціальне страхування громадян на випадок хвороби
(медичне страхування);
-.про соціальне страхування громадян від нещасного випадку
на виробництві;
-.про пенсійне страхування громадян;
-.про матеріальне забезпечення громадян, що потерпіли від
техногенно-екологічних та природних катастроф.
4.4..У період з 1991 до 2010 р. були сформовані та реформовані
певна законодавча база і державна інфраструктура галузі
соціального захисту шляхом прийняття та виконання, зокрема,
Законів України «Про пенсійне забезпечення» (05.11.1991), «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб» (09.04.1992), «Про збір на обов’язкове державне
пенсійне страхування» (26.06.1997), «Основи законодавства України
про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
(14.01.1998), «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності» (23.09.1999),
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття» (02.03.2000), «Про пенсії за особливі заслуги
перед Україною» (01.06.2000), «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям» (01.06.2000), «Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам» (16.11.2000),
«Про недержавне пенсійне забезпечення» (09.07.2003), «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (09.07.2003),
«Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на
пенсію, та інвалідам» (18.05.2004) та інші.
4.5..Проте до цього часу залишився неврегульованим
передбачений статтею 4 Основ законодавства України про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування [2] такий

важливий вид страхування як медичне страхування, що
безпосередньо стосується прав практично усіх громадян України.
Парламентські слухання з даного питання проводилися 20
травня 2009.р., однак, згідно з пунктом 2 постанови Верховної Ради
від 21.10.2009 №.1651-VI [6], Кабінет Міністрів України до 1 липня
2010 р. зобов’язаний був лише проінформувати Верховну Раду
України про стан реалізації Рекомендацій парламентських слухань
на тему: «Шляхи реформування охорони здоров’я та медичне
страхування в Україні».
А частиною 1 (абзац 18) статті 10 Закону України «Про засади
внутрішньої і зовнішньої політики» (від 01.07.2010) [4] «розвиток
страхової
медицини,
зокрема
шляхом
запровадження
загальнообов’язкового
державного
медичного
страхування»
передбачено лише у загальному вигляді (без визначення строків та
відповідальних за виконання).
Крім того, із передбачених Концепцією соціального
забезпечення населення України законодавчих актів про матеріальне
забезпечення громадян, що потерпіли від техногенно-екологічних та
природних катастроф, ще до ухвалення цієї Концепції було прийнято
лише Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи»
(від
28.02.1991).
Протягом майже 17 років від часу схвалення Верховною Радою
України 21.12.1993 Концепції соціального забезпечення населення
України, понад 14 років від дня прийняття 28.06.1996 Конституції
України та більше 12 років від ухвалення 14.01.1998 Основ
законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування залишаються не усунутими прогалини у законодавстві з
питань матеріального забезпечення громадян, що потерпіли від
техногенно-екологічних та природних катастроф, а також з питань
медичного страхування.
Ці обставини свідчать про відсутність належної зацікавленості
центрального органу державної виконавчої влади (Кабінету
Міністрів України), єдиного в державі органу законодавчої влади –
парламенту (Верховної Ради України) та глави держави – гаранта
додержання Конституції України, прав і свобод людини і
громадянина (Президента України) у оперативному створенні
прозорого та дієвого правового механізму забезпечення
конституційного права громадян на соціальний захист від
техногенно-екологічних та природних катастроф і безоплатну

медичну допомогу (бо, власне, для їх особового складу дані питання
не є актуальними).
Законом України «Про засади внутрішньої і зовнішньої
політики» (від 01.07.2010) «розвиток страхової медицини, зокрема
шляхом
запровадження
загальнообов’язкового
державного
медичного страхування» передбачено лише у загальному вигляді. А
щодо
прийняття
передбаченого
Концепцією
соціального
забезпечення населення України законодавчого акта про матеріальне
забезпечення громадян, що потерпіли від техногенно-екологічних та
природних катастроф – навіть не згадується. За таких обставин
перспективи усунення зазначених прогалин у законодавстві
теоретично продовжують зберігатися, але вирішення цих питань на
даному етапі законотворення залежить виключно від політичної волі
Парламенту України та Президента України щодо виконання ними
задекларованих під час виборів зобов’язань.
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Статтю присвячено актуальним питанням удосконалення
національної правової системи України. А саме – питанням усунення
прогалин у законодавстві щодо реалізації конституційних прав
громадян на соціальний захист та безоплатну медичну допомогу.
Ключові слова: медична допомога, права громадян, прогалини у
законодавстві, соціальний захист.
Статья посвящена актуальным вопросам усовершенствования
национальной правовой системы Украины. А именно – вопросам
устранения пробелов законодательства относительно реализации
конституционных прав граждан на социальную защиту и
бесплатную медицинскую помощь.
Ключевые слова: медицинская помощь, права граждан,
пробелы законодательства, социальная защита.
The article is sanctified to the pressing questions of improvement of
the national legal system of Ukraine. Namely - by the question of removal
of blanks in a legislation in relation to realization of constitutional rights
for citizens on social defence and безоплатну medicare.
Keywords: medicare, rights for citizens, blank in a legislation,
social defence.
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ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Вирішенню питання про немайнові права фізичної особи на
рівні цивільного законодавства присвячено книгу другу ЦК України
«Особисті немайнові права фізичної особи». Якщо в ЦК УРСР 1964
р. регулювання та охорона цих відносин взагалі не виділялися в
окрему структурну одиницю і губились у Загальній частині серед
правових норм, що регулювали правовий статус фізичної особи, то у
структурі чинного ЦК України регулювання та охорона цих
відносин складають окрему книгу, вміщену після Загальної частини,

що підкреслює пріоритет людини та її внутрішніх (духовних) благ
над іншими цінностями.
Під поняттям особистих немайнових прав слід розуміти юридично гарантовані можливості, які довічно належать кожній особі за
законом, є немайновими та особистісними.
Для характеристики особистих немайнових прав особи слід
використовувати такі основні ознаки:
1) ці права належать кожній особі — це означає, що вони
належать усім без винятку фізичним особам і всі вони рівні в
можливості реалізації та охорони цих прав;
2) ці права належать особі за законом — це означає, що підставою їх виникнення є юридичний факт (подія або дія), який
передбачено в законі;
3) ці права належать особі довічно — це означає, що вони
належить фізичній особі до моменту смерті. Переважна більшість
особистих немайнових прав виникає в особи з моменту народження,
наприклад, право на життя, здоров’я, свободу та особисту
недоторканність, ім’я (найменування) тощо. Однак окремі види
особистих немайнових прав можуть виникати в осіб і з іншого
моменту, що передбачено в законі, наприклад, право на донорство
має лише особа з моменту досягнення повноліття;
4) ці права є немайновими — це означає, що в них немає
майнового (економічного) змісту, тобто фактично неможливо
визначити вартість цих прав, а відповідно і блага, що є його
об’єктом, в грошовому еквіваленті;
5) ці права є особистісними — це означає, що їх не може бути
відчужено (як примусово, так і добровільно, як постійно, так і
тимчасово) від особи носія цих прав та/або передано іншим особам.
Додаткове правове регулювання особистих немайнових прав
здійснюється низкою міжнародних нормативно-правових актів,
зокрема, Загальною декларацією прав людини (1948 р.),
Європейською конвенцією захисту прав і основних свобод людини
(1950 р.), Міжнародним пактом про економічні, соціальні та
культурні права (1966 р.) та ін.
Змістом особистих немайнових прав визнано можливість
фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку
у сфері свого приватного життя (ст. 272 ЦК). Отже, особисті
немайнові права мають як негативний зміст, тобто можливість
особи-носія вимагати захисту у разі порушення, загрози порушення,
невизнання чи оспорення цих прав, так і позитивний зміст, тобто

можливість учиняти певні активні дії, які спрямовані на їх
реалізацію, в передбачених законом межах.
Ще однією особливістю реалізації особистих немайнових прав
є те, що їх повинна здійснювати особа, як правило, самостійно.
Проте в інтересах малолітніх і неповнолітніх, а також повнолітніх
фізичних осіб, які за віком чи за станом здоров’я не можуть
самостійно здійснювати свої особисті права, ЦК України допускає
здійснення права батьками (усиновлювачами), опікунами,
піклувальниками (ст. 273 ЦК). При цьому, з метою реалізації
особистих немайнових прав, особа може вимагати від службових
(посадових) осіб учинення відповідних дій, спрямованих на
забезпечення здійснення цих прав. А всі рішення, дії та бездіяльність
державних органів влади та місцевого самоврядування, посадових
осіб, а також діяння фізичних та юридичних осіб, що спрямовані на
порушення особистих немайнових прав, є незаконними (ст. 274 ЦК).
Усю сукупність особистих немайнових прав законодавець
розподілив відповідно до мети цього права на особисті немайнові
права, що забезпечують природне існування фізичної особи, та
особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної
особи.
При дослідження даної теми ми ставимо перед собою такі
завдання
1. Дослідити поняття особистого немайнового права
2. Дослідити види особистих немайнових прав
3. Дослідити особисті немайнові права, що забезпечують
природне існування фізичної особи
4. Дослідити особливості особистих немайнових прав, що
забезпечують соціальне буття фізичної особи
До предмета цивільно-правового регулювання, крім майнових
відносин, належать особисті немайнові відносини. Важливо
зазначити, що структурно при визначенні предмета цивільноправового регулювання саме особисті немайнові правовідносини
передують хрестоматійним для цивільного права майновим відносинам, що підкреслює важливість даного виду відносин у цивільноправовій системі. Слід також зауважити, що особисті немайнові правовідносини, змістом яких є відповідні особисті немайнові права, виникають щодо особистих немайнових благ, таких як життя, здоров’я,
честь, гідність, ім’я тощо. Однак ці особисті немайнові блага не
можуть регулюватися нормами права, оскільки вони є, переважно,
природними благами (цінностями) й існують незалежно від того,

врегульовані вони правом чи ні. Але внаслідок відповідної регуляції
вони стають об’єктами певних особистих немайнових прав, що робить дані блага ще й юридично значимими. .[ 5 ст. 26 ]
Аналізуючи ст. 269 ЦК України, слід зазначити, що особисті
немайнові права — це юридично гарантовані можливості, які довічно належать кожній фізичній особі за законом і характеризуються немайновістю та особистісністю.
Отже, для характеристики особистих немайнових прав особи
слід керуватися такими основними ознаками:
— дане право належить кожній особі — це означає, що воно
належить усім без винятку особам (фізичним та юридичним) за
умови, що наявність цього права в особи не суперечить її сутності
(наприклад, юридична особа не може бути наділена правом на
життя, здоров’я, честь, гідність тощо). При цьому всі особи рівні у
можливості реалізації та охорони цих прав;
— дане право належить особі довічно — це означає, що воно
належить фізичній особі до моменту смерті, а юридичній особі — до
моменту припинення;
— дане право належить особі за законом — це означає, що
підставою його виникнення є юридичний факт (подія або дія),
передбачений законом. Переважна більшість особистих немайнових
прав виникає в особи з моменту народження (створення), наприклад,
право на життя, здоров’я, свободу та особисту недоторканність, ім’я
(найменування) тощо. Однак окремі види особистих немайнових
прав можуть виникати в осіб і з іншого моменту, передбаченого
законом, наприклад, право на донорство особа має лише з моменту
досягнення повноліття, а право на зміну імені має особа, яка досягла
16 років, тощо;
4) дане право є немайновим — це означає, що в ньому
відсутній майновий (економічний) зміст, тобто фактично
неможливо визначити вартість цього права, а відповідно і блага, що
є його об’єктом, у грошовому еквіваленті;
5) дане право є особистісним — це означає, що воно не може
бути відчужене (як примусово, так і добровільно, як постійно, так і
тимчасово) від особи-носія цих прав та/або передане іншим особам.
Деякі автори вирізняють ще й такі ознаки особистих
немайнових прав:
специфічність об’єкта,
індивідуалізація
особистості, специфіка підстав виникнення та припинення,
безстроковість, незалежність від інших прав, виключність тощо.
Однак, на нашу думку, дані ознаки мають факультативний характер і

не можуть визнаватися такими, що характеризують усі без винятку
особисті немайнові права.
Що стосується правової природи особистих немайнових прав,
то на сьогодні їх цивілістична природа в літературі фактично не
оспорюється. Однак окремими авторами особистим немайновим
правам приписується конституційно-правова природа. Беззаперечно,
що в Конституції України, зокрема у розділі другому,
закріплюються основні особисті права громадян, однак у ній
неможливо та й недоцільно передбачити основні способи реалізації
та охорони цих прав. Це все закріплюється на рівні галузевого
цивільного законодавства, де особисті немайнові права дістають
свій подальший розвиток. Адже ніхто не буде оспорювати
цивілістичну природу права власності лише через те, що основні
засади цього права закріплені у ст. 41 Конституції України. [ 5, ст.
24].
Змістом особистих немайнових прав визнається можливість
фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку
у сфері свого приватного життя (ст. 271 ЦК України). Отже,
особисті немайнові права не є цивільними правами лише з
негативним змістом, тобто лише з виключною можливістю особиносія вимагати захисту у випадку порушення, загрози порушення,
невизнання чи оспорення цих прав. Дані права містять і активний
зміст, тобто можливість вчиняти певні активні дії, спрямовані на їх
реалізацію, у передбачених законом межах.
Наявність передбачених законом меж реалізації особистих немайнових прав фізичної особи свідчить про те, що вони не є абсолютними. При цьому, відповідно до ст. 274 ЦК України, обмеження
особистих немайнових прав фізичної особи, передбачених Конституцією України, мають встановлюватися Конституцією, обмеження
особистих немайнових прав, передбачених ЦК України або законами, мають бути визначені ними також. Слід вирізняти як загальні
межі реалізації особистих немайнових прав (наприклад, заборона
порушення прав інших осіб), так і спеціальні межі, характерні лише
окремим особистим немайновим правам (наприклад, коли інформація про хворобу фізичної особи може погіршити стан її здоров’я або стан здоров’я її батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, зашкодити процесу лікування, то право на інформацію
про стан здоров’я може бути обмежене).
Ще однією особливістю реалізації особистих немайнових прав
є те, що вони мають здійснюватися особою, як правило, самостійно.

Проте в інтересах малолітніх, неповнолітніх, а також повнолітніх
фізичних осіб, які за віком або станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої особисті немайнові права, ЦК України
допускає здійснення їх права батьками (усиновлювачами),
опікунами, піклувальниками (ст. 272 ЦК України).
Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки
Крим, органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень забезпечують здійснення фізичною особою особистих немайнових прав.
Юридичні особи, їх працівники, окремі фізичні особи,
професійні обов’язки яких стосуються особистих немайнових прав
фізичної особи, зобов’язані утримуватися від дій, якими ці права
можуть бути порушені (ст. 273 ЦК України) [5, с.30].
У ст. 270 ЦК України насамперед виділяються особисті
немайнові права, попередньо врегульовані в Конституції України:
право на життя (ст. 27 Конституції України), право на охорону
здоров’я (ст. 49 Конституції України), право на безпечне життя і
здоров’я довкілля (ст. 50 Конституції України), право на свободу та
особисту недоторканність (ст. 29 Конституції України), право на
недоторканність особистого і сімейного життя (ст. 32 Конституції
України), право на повагу до гідності та честі (ст. 28 Конституції
України), право на таємницю листування, телефонних розмов,
телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 31 Конституції України),
право на недоторканність житла (ст. ЗО Конституції України), право
на вільний вибір місця проживання та на свободу пересування (ст.
33 Конституції України), право на свободу літературної, художньої,
наукової і технічної творчості (ст. 54 Конституції України). Однак
даний перелік не є вичерпним і може бути доповнений як самою
Конституцією України, так і ЦК України та іншими законами. Але
зрозуміло, що передбачити повний перелік даних прав у законах
видається нереальним, тому законодавець встановлює можливість
розширювального тлумачення особистих немайнових прав навіть
незалежно від того, закріплені вони в законі чи ні. При цьому за
основу має братися те, чи відповідає дане особисте немайнове право
вимогам, що висуваються до даного виду цивільних прав,
передбачених ст. 269 ЦК України. Тому важливо не лише визначити
повний перелік особистих немайнових прав, а й здійснити їх
класифікацію залежно від того чи іншого правового критерію.
У ЦК України всі особисті немайнові права, залежно від
цільового призначення, поділяються на:

• особисті немайнові права, що забезпечують природне
існування фізичної особи (право на життя, здоров’я, свободу,
особисту недоторканність тощо);
• особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття
фізичної особи (право на ім’я, індивідуальність, особисте життя
тощо).
Однак серед науковців немає єдиної точки зору щодо
однаковості критерію класифікації особистих немайнових прав.
Одну з перших класифікацій запропонував В. А. Рясенцев, який
вирізняє п’ять видів особистих немайнових прав: 1) особисті права,
сутність яких складають немайнові блага, невіддільні від
особистості (життя, здоров’я, недоторканність особистості); 2)
особисті права, в основі яких лежать немайнові блага, що
індивідуалізують особу в колективі (ім’я, честь, гідність тощо); 3)
особисті немайнові права у сфері шлюбно-сімейного права; 4)
особисті немайнові права, що перебувають у сфері творчої
діяльності, а також інтереси, що витікають з реалізації права на
відпочинок, різноманітні культурні потреби тощо; 5) особисті
немайнові права, в основі яких лежить майновий інтерес.
Отже,
в основі даного класифікаційного критерію лежить об’єкт особистих
немайнових прав. Подібні класифікації на основі зазначеного
критерію пропонувалися й іншими авторами [6, ст. 46 ].
У юридичній літературі існують й інші погляди щодо
класифікації особистих немайнових прав3. Проте, зважаючи, що
основним завданням даного підручника є не детальний аналіз усіх
існуючих класифікацій особистих немайнових прав, а лише
ознайомлення читача з основними поглядами щодо цього питання в
цивілістичній науці, тому запропонований законодавцем поділ
видається достатньо обґрунтованим та таким, що може бути
використаний для подальшого розгляду конкретних особистих
немайнових прав.
До особистих немайнових прав, що забезпечують природне
існування фізичної особи, відповідно до глави 21 ЦК України, слід
відносити:
• право на життя;
• право на здоров’я;
• право на безпечне довкілля;
• право на свободу та особисту недоторканність;
• право на сім’ю, опіку, піклування та патронатне виховання.

Згідно з ч. 1 ст. 281 ЦК України кожна фізична особа має невід’ємне право на життя. Законодавець не визначає ні особистого
немайнового блага «життя», ні самого «права на життя». Проте,
аналізуючи чинне законодавство, можна дійти висновку, що під поняттям «право на життя» слід розуміти таке особисте немайнове
право, яке об’єднує два основних аспекти: право на власне життя
та право давати життя іншим.
Право на власне життя містить активний та негативний зміст,
до яких, зокрема, слід відносити:
• право на фізичне існування, під яким слід розуміти природне
право фізичної особи на існування як біологічного, психічного та соціального організму;
• право на фізичну (природну) смерть об’єднує передбачену ч.
4 ст. 281 ЦК України абсолютну заборону задоволення прохання
фізичної особи про припинення її життя (активна евтаназія);
• право на медичні, наукові та інші досліди, тобто юридично
закріплена можливість проведення над повнолітньою фізичною особою різноманітних дослідів лише за умови її вільної згоди (ч. З ст.
281 ЦК України);
• право на усунення небезпеки, що загрожує життю, має можливість будь-якими не забороненими законом способами захищати
від протиправних посягань своє життя, а також життя інших людей
(ч. 2 ст. 281 ЦК України) і вимагати усунення небезпеки, яка
загрожує життю людини, що створена внаслідок підприємницької
або іншої діяльності (ст. 282 ЦК України).
• право давати життя іншим є складовою частиною
загального права на життя. Призначення цього права полягає у
виконанні людиною її священної місії — продовження людського
роду. Безперечно, основним повноваженням, що складає зміст права
давати життя іншим, є можливість виконання репродуктивної
функції природним шляхом. Однак треба звернути увагу на те, що,
крім даного повноваження, право давати життя іншим — це:
• право на штучне переривання вагітності, ЯКИЙ відповідно до
п. 6 ст. 281 ЦК України наділені лише жінки, за умови, що вагітність
не перевищує 12 тижнів. Перелік обставин, що дають право на
переривання вагітності після 12 тижнів вагітності за медичними та
соціальними показаннями, встановлюється законом;
—
право на штучне запліднення та перенесення зародка в
організм жінки, яке має повнолітня жінка за медичними
показаннями (ч. 7 ст. 281 ЦК України). .[ 9 ст. 124 ]

Окреме питання стосується меж реалізації даного права. У літературі доволі поширеною є точка зору, що право на життя є абсолютним правом1. Але дане право все ж таки має певні межі, наприклад, воно обмежується діяннями інших осіб у межах необхідної
оборони.
Ще одним спірним питанням серед науковців є питання моменту виникнення права на життя. Так, окремі автори вважають, що
право на життя виникає з моменту зачаття. На нашу думку, право на
життя виникає все ж таки з моменту народження, під яким слід
розуміти момент відділення життєздатної дитини від організму
матері. І саме з цього моменту фізична особа, яка народилася,
«перебирає» на себе всю сукупність прав та обов’язків, які включаються до її правоздатності, в тому числі і право на життя. Окрім
того, сприйняття запропонованої нам позиції призвело б до того, що
проведення абортів каралось би в порядку, передбаченому кримінальним законодавством за вбивство ненародженої особи. На
нашу думку, аборт, якщо він проведений за передбачених законом
підстав і умов, слід віднести скоріше до права жінки на визначення
змісту свого особистого життя або ж однієї із складових права на
здоров’я.
До особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне
буття фізичної особи, згідно з главою 22 ЦК України слід відносити:
• право на ім’я;
• право на честь, гідність та ділову репутацію;
• право на індивідуальність;
• право на зображення та голос;
• право на особисте життя;
• право на особисті папери та таємницю кореспонденції;
• право на інформацію;
• право на свободу творчості;
• право на вибір роду занять;
• право на місце проживання;
• право на недоторканність житла;
• право на пересування;
• право на свободу об’єднань;
• право на мирні зібрання.
Особисте немайнове право на ім’я означає:
1) можливість володіти, користуватись та розпоряджатися іменем, тобто можливість бути носієм імені (володіння), використовувати (платно чи безоплатно) своє ім’я у всіх сферах

суспільних відносин, рівно як і розголошувати своє ім’я, давати
дозвіл розголошувати своє ім’я чи заборонити розголошувати своє
ім’я (користування), а також вирішувати фактичну долю свого імені,
наприклад, передавати його дітям, змінювати із досягненням
повноліття, одруження, розлучення тощо (розпорядження).
2) можливість вимагати звертатись до особи відповідно до
імені полягає в тому, що ніхто не має права на довільне спотворення
в написанні чи вимові імені. Будь-яке спотворення є порушенням
цього права. У разі перекручення імені фізичної особи (наприклад у
засобах масової інформації, під час спілкування тощо) його має бути
виправлено.
3) можливість використовувати псевдонім, яка полягає у використанні для своєї індивідуалізації вигаданого імені;
4) можливість вимагати зупинити незаконне використання
свого імені, під яким слід розуміти заборону будь-якого порушення
права на ім’я.
Право на індивідуальність фізичної особи полягає в можливості:
1) володіти певною індивідуальністю, тобто бути визнаним
носієм цього особистого немайнового блага;
2) використовувати свою індивідуальність, тобто обирати
будь-яку з можливих форм та способів прояву своєї індивідуальності, якщо вони не заборонені законом та не суперечать
моральним засадам суспільства. Окремі прояви індивідуальності
можуть обмежуватись за певними критеріями (місцем, часом,
специфікою діяльності тощо).
Право на особисте життя відіграє надзвичайно важливу роль,
оскільки дозволяє особі не стільки брати участь у суспільному житті,
скільки захищати власне приватне життя від вторгнення із-зовні. Під
поняттям особисте життя слід розуміти поведінку фізичних осіб поза
межами виконання різноманітних суспільних обов’язків.
Право на таємницю кореспонденції (ст. 306 ЦК), під яким слід
розуміти право на таємницю листування, телеграм, телефонних
розмов та інших видів кореспонденції.
Проте здійснення фізичними особами права на інформацію не
повинно порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні,
духовні, екологічні та інші права, свободи та законні інтереси інших
громадян, права та інтереси юридичних осіб. При цьому слід
зауважити, що законодавством встановлено певні спеціальні режими
для окремих видів інформації. Наприклад, у разі, якщо інформація

стосується особи (персональні дані), то закон встановлює
можливість збирання, зберігання, використання і поширення
інформації про особисте життя фізичної особи лише за її згоди.
Отже, останні перетворення в політико-економічному житті
України, зміна соціальних цінностей та орієнтирів зумовили вихід у
системі суспільних пріоритетів на перше місце людини як
особистості. Зокрема, згідно зі ст. З Конституції України вищими
соціальними цінностями визнається людина, її життя і здоров’я,
честь і гідність, недоторканність та безпека. Тобто всі інші блага, у
тому числі й матеріальні, знаходяться в ієрархії соціальних
пріоритетів нижче і є суспільними благами другого порядку. І саме
такий підхід до місця і ролі людини та її внутрішнього (духовного)
світу в системі соціальних цінностей відповідає міжнародним
стандартам прав людини1 та зумовлює необхідність їх повного і
всебічного регулювання та охорони на галузевому рівні, насамперед
нормами цивільного права.
Що стосується правової природи особистих немайнових прав,
то на сьогодні їх цивілістична природа в літературі фактично не
оспорюється. Однак окремими авторами особистим немайновим
правам приписується конституційно-правова природа. Беззаперечно,
що в Конституції України, зокрема у розділі другому, закріплюються
основні особисті права громадян, однак у ній неможливо та й недоцільно передбачити основні способи реалізації та охорони цих прав.
Це все закріплюється на рівні галузевого цивільного законодавства,
де особисті немайнові права дістають свій подальший розвиток.
Адже ніхто не буде оспорювати цивілістичну природу права власності лише через те, що основні засади цього права закріплені у ст. 41
Конституції України.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБІГУ АКЦІЙ НА РИНКУ ЦІННИХ
ПАПЕРІВ
Обіг акцій на ринку цінних паперів супроводжується рядом
правопорушень та злочинів. Така тенденція, на фоні розвитку ринку
цінних паперів і значного за об’ємом грошових ресурсів випуску
акцій, свідчить не тільки про латентність злочинів, але і про
відсутність напрацювань практики щодо їх виявлення та розкриття.
Ряд вчених вивчали особливості функціонування ринку цінних
паперів (надалі РЦП) , регулювання правового захисту даного ринку
від злочинних посягань, виявлення та попередження зловживань,
пов’язаних з діяльністю фінансових посередників на РЦП. Проте
вивчення стану наукової розробки проблеми свідчить про
відсутність напрацювань в напрямку забезпечення оперативних
підрозділів відповідними рекомендаціями щодо виявлення і фіксації
зазначених злочинів. На низьку ефективність оперативно-службової
діяльності впливає відсутність ґрунтовних знань оперативних
працівників щодо обігу акцій на РЦП, причин та умов, що
обумовлюють можливість вчинення злочинів, нових можливостей,
що з’являються у злочинців внаслідок розвитку технічних засобів,
системи електронних платежів, комп’ютерного програмного
забезпечення тощо. Створення в Україні остаточно сформованої
правової держави вимагає застосування всіх необхідних заходів її
захисту, що в свою чергу вимагає відповідного науковотеоретичного обґрунтування діяльності оперативних підрозділів, до
компетенції яких відноситься розкриття зазначених злочинів.
Особливістю злочинів, пов’язаних з незаконним обігом акцій на
РЦП є те, що саме порушення правил випуску та подальшого обігу
за певних умов визначається як злочин, що обумовлює необхідність
розгляду особливостей обігу акцій та, відповідно, способів
порушення правил його обігу для надання характеристики злочинів.
Особи, які випускають акції (здійснюють їх емісію) і здійснюють
подальшу торгівлю ними відповідають за додержання правил
випуску акцій, встановлених державою. До емітентів відносяться
професійні учасники РЦП та підприємства , що випускають акції.
Порядок випуску (емісії) акцій чітко визначений нормативними

актами – Закон України «Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні» від 30.10.1996 р. [1], Постанова КМУ № 1099
«Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації
державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною
формою власності у відкриті акціонерні товариства» від 11.09.1996
р. [2], Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 87 «Типовий договір про обслуговування емісії цінних паперів»
від 14.07.98 р. [3], Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку № 25 «Про затвердження Положення про порядок
реєстрації випуску акцій та інформації про емісію акцій відкритих
акціонерних товариств, які створюються шляхом заснування
органом, уповноваженим управляти об’єктами державної власності,
та холдингових компаній, що створюються в процесі корпоратизації
та приватизації « від 15.02.99 р. [4], Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку № 39 «Про затвердження
Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих
акціонерних товариств, створених із державних підприємств у
процесі приватизації та корпоратизації» від 11.04.2000 р. [5],
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №
125 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску
акцій акціонерного товариства при зміні номінальної вартості та
кількості акцій без зміни розміру статутного фонду» від 14.09.2000
р. [6], Наказ Фонду державного майна України № 1935 «Про
затвердження Положення про порядок приватизації акцій (часток,
паїв), що належать державі в майні міжгосподарських підприємств
та в статутних фондах створених на їх базі господарських товариств»
від 15.09.2000 р. [7], Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку № 167 «Про затвердження Положення про порядок
реєстрації випуску акцій закритих акціонерних товариств» від
11.06.2002 р. [8], Наказ Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку № 210 «Про затвердження Тимчасових положень
про порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про їх
випуск» від 20.09.96 р. [9], Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку № 398 «Про внесення змін до Порядку
скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про
реєстрацію випуску акцій» від 14.07.2005 р. [10]. Практично, емітент
має право на випуск акцій з моменту реєстрації цього випуску в
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі
ДКЦПФР). Якщо подані для реєстрації акції пропонуються для
відкритого продажу, тобто призначені для розміщення з-поміж

юридичних осіб і громадян, коло яких заздалегідь визначити
неможливо, то емітент зобов’язаний подати ДКЦПФР для реєстрації
також інформацію про емісію акцій. Емітент має право на
опублікування інформації про емісію з моменту її реєстрації у
ДКЦПФР або її територіальних відділень. Після реєстрації випуску
цінних паперів емітенту видається свідоцтво, яке є підставою для
друкування бланків сертифікатів цінних паперів, якщо цінні папери
випускаються у документарній формі. Якщо цінні папери
випускаються у бездокументарній формі, то свідоцтво є підставою
для оформлення глобального сертифіката. Реєстрація інформації про
випуск акцій є підставою для оформлення тимчасового глобального
сертифіката. Акції можуть бути реалізовані як шляхом продажу
окремим громадянам (юридичним особам), так і цілим пакетом,
звісно, кількість акцій та їх номінальна вартість не повинна
перевищувати вартості активів підприємства, яке виступає
емітентом, тобто приватизується шляхом створення акціонерного
товариства з їх попередньою оцінкою. В подальшому, після
розміщення акцій, всі дії щодо зупинення обігу акцій, відновлення
обігу акцій, скасування реєстрації випусків акцій та анулювання
свідоцтв
про
реєстрацію
випусків
акцій
здійснюються
уповноваженими особами ДКЦПФР або її територіальних органів
(далі - реєструвальний орган) відповідно до Порядку скасування
реєстрації випусків акцій на анулювання свідоцтв про реєстрацію
випуску акцій. Порядок зміни номінальної вартості акцій та
кількості акцій без зміни розміру статутного фонду включає таку
послідовність дій акціонерного товариства:
- прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної
вартості;
- направлення до ДКЦПФР і держателям іменних акцій
персонально (способом, передбаченим статутом) повідомлення про
деномінацію, яке містить відповідні відомості (повідомлення про
деномінацію друкується акціонерним товариством у місцевій пресі
за місцезнаходженням акціонерного товариства і в одному з
офіційних друкованих видань ВРУ, КМУ чи ДКЦПФР і повинні
містити наступну інформацію: найменування та місцезнаходження
емітента, номери телефону або факсу та код за ЄДРПОУ; розмір
статутного фонду, кількість та номінальну вартість акцій на момент
прийняття рішення про деномінацію; дату й номер рішення
(протоколу) про емісію акцій нової номінальної вартості; загальну
суму випуску акцій із зазначенням номінальної вартості, кількості,

типу і категорії акцій; серії та порядкові номери акцій; термін,
порядок та місце отримання акціонерами акцій нової номінальної
вартості; застереження щодо відсутності обмеження терміну обміну
акцій ;
- оцінка та викуп акцій у акціонерів;
- обмін акцій старої номінальної вартості на письмові
зобов’язання про видачу відповідної кількості акцій нової
номінальної вартості;
- внесення змін до статуту або викладення його в новій редакції
щодо нової номінальної вартості та кількості акцій, реєстрація таких
змін відповідно до чинного законодавства;
- реєстрація в органах ДКЦФР випуску акцій нової номінальної
вартості;
- обмін письмових зобов’язань на акції нової номінальної
вартості.
Необхідно зазначити, що у ряді випадків порушення зазначено
порядку може бути викликано суто економічними причинами, але
також такі дії свідчать про підготовку або вчинення злочинів,
фінансових правопорушень. КК України такі дії осіб можуть
кваліфікуватися за ст.223 («Порушення порядку випуску (емісії) та
обігу цінних паперів»), ст.224 («Виготовлення, збут та використання
підроблених недержавних цінних паперів») КК України [11].
Проте законодавством не визначено чітких критеріїв
розмежування злочину і адміністративного правопорушення.
Зокрема, ст. 13 [1] передбачає адміністративну відповідальність
громадян і посадових осіб за здійснення операцій з випуску в обіг
або розміщення не зареєстрованих відповідно до законодавства
цінних паперів, а ч. 1 ст. 223 КК України – кримінальну
відповідальність за випуск (емісію) громадянином або посадовою
особою суб’єкта підприємницької діяльності цінних паперів у формі
їх відкритого розміщення без реєстрації емісії у встановленому
порядку, тобто за одні і ті ж самі дії особа може бути притягнена або
до адміністративної, або до кримінальної відповідальності.
Очевидно, що у такому разі за основу розмежування злочину і
адміністративного проступку слід узяти ступінь суспільної
небезпеки вчинених дій, у свою чергу, залежить від розміру
заподіяної інвесторам шкоди, загального розміру емісії цінних
паперів тощо.
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пропонує розмежування злочину і адміністративного проступку на
основі ступеня суспільної небезпеки вчинених дій, який, у свою чергу,
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Статья посвящена проблеме правонарушений, которые
осуществляются во время обращения акций на рынке ценных бумаг.
Автор
предлагает
разграничение
преступления
и
административного проступка на основе степени общественной
опасности совершенных действий, которая, в свою очередь,
зависит от размера причиненного инвесторам вреда, общего
размера эмиссии ценных бумаг и тому подобное.
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The article is sanctified to the problem of offences which come true
during the appeal of actions at the market of equities. An author offers
differentiation of crime and administrative misconduct on the basis of

degree of public danger of perfect actions, which, in turn, depends on the
size of the harm general size of capital issue caused to the investors and
others like that.
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РОЛЬ КОНСТИТУЦІЇ В ПРАВОТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ
Сутність конституції - це її внутрішня основа, смисл, найбільш
важливі якості і властивості, які визначають всі структурні та
функціональні характеристики основного закону суспільства й
держави, що знаходять свій предметний вираз у його змісті. Це
найбільш узагальнююча категорія, яка уособлює істотні ознаки
соціального, політичного призначення та нормативно-правового
змісту конституції. Сутність конституції знаходить своє втілення в
найрізноманітніших аспектах. Крім юридичного важливий, перш за
все, соціально-політичний аспект конституції. Це своєрідний
суспільний договір, який фіксує і узгоджує політичні інтереси
різноманітних соціальних груп, прошарків, класів тощо. Більшість з
них виникає і реалізується в політичній сфері, яка як відомо, є
об’єктом діяльності політичних партій, громадських рухів та інших
соціальних об’єднань.
Мета роботи - дослідити роль конституції в житті України.
Термін «конституція» походить від латинського
слова
«constituto»,
що буквально можна перекласти як «устрій,
встановлення, утвердження». Разом з тим існує думка, що він бере
початок від звороту «rem publicum co», з якого починаються окремі
акти римських імператорів. Конституція - категорія історична.
Окремі її елементи були сформульовані в працях древньогрецьких
філософів, зокрема Платона і Арістотеля, указах імператорів
Стародавнього Риму, які мали силу джерела права, в актах
конституційного типу - хартіях (Магдебурзьке і Любекське право
13 - 18 ст.). Сучасне розуміння слова «конституція» (конституція

держави) бере свій початок із періоду зміни в Європі феодального
ладу на буржуазний (XVII -XVIII ст.)
і
кінцево
викристалізовується на початок XX ст. уже як сутність основного
закону держави. Першими (писаними) конституціями довгий час
вважали Конституцію Пилипа Орлика 1710 р., Конституцію США
1787 р., Конституції Франції та Польщі
1791р. Наука
конституційного права знає різні підходи (погляди різних правових
шкіл) щодо визначення поняття конституції. Одним із
найуніфікованіших вважають визначення, за яким «Конституція - це
Основний Закон держави, що об’єднує у собі групу норм із вищою
юридичною силою, які закріплюють основи державного ладу, права,
свободи та обов’язки особи і громадянина, системута принципи
організації державної влади, територіальної організації держави
тощо .Конституція - це Основний Закон держави, який регулює у
відповідності з волею та інтересами пануючого класу (класів,
народу) суспільні відносини, що складаються в процесі
здійснення основоположних засад
організації суспільства й
держави. Конституція - політико-правовий документ, в якому
знаходять свій концентрований, офіційний вираз і закріплення
головні, базові
устої суспільного і державного устрою:
належність державної влади, характер власності, права і свободи
громадян,
національне
державний
і адміністративне територіальний устрій, а також система і принципи діяльності
механізму здійснення повновладдя народу. Конституція - це
особливий інститут правової системи держави, якому належить
правове верховенство по відношенню до всіх її актів. Це не просто
закон, а особливий закон країни: закон законів, як називав її Маркс.
Вона оформляє національну систему права, стягує воєдино діюче
законодавство,визначає основи законності і правопорядку в країні.
Конституція країни – це Основний Закон. Закони являють собою
систему, а не хаотичний набір різних положень. В основі цієї
системи - Конституція, що є не тільки установчим документом
держави та її основних інституцій: парламенту, уряду, суду,
місцевого самоврядування і те. ін., а й юридичним актом. Як
юридичний документ, Конституція має бути викладена в чітких
юридичних термінах, її положення не повинні суперечити одне
одному, тобто створювати колізії. Як документ установчий,
Конституція
повинна
містити
процедури розв’язання
суперечностей, що виникають у процесі діяльності держави. Одна з
функцій Конституції, яка випливає із її суті, - це затвердження

справжнього народовладдя. Конституція не може
заважати
саморегуляції суспільства: вона повинна бути
орієнтиром,
еталоном, на який рівняються його політичні, правові та моральні
цінності. Завдання полягає в тому, щоб через усвідомлення
сутності Конституції, «поставити на місце «співвідношення
суспільства й держави. Це, безперечно, не означає, що
традиційні класові протиріччя
зникають
зовсім:
вони
пом’якшуються, набувають нових рис, відступають на задній
план. На першому плані є фактори, обумовлені кризою сучасної
цивілізації, необхідністю збереження людства від загибелі. Саме в
таких умовах особливої ваги і значення набуває соціальний
консенсус, де Конституція відіграє особливу роль, виступає
головним політико-правовим засобом його забезпечення. З огляду
цього змішуються оціночні характеристики: Конституція має
виражати інтереси не стільки держави, скільки інтереси
громадянського суспільства, головною цінністю якого є людина.
Це є мірилом соціальної цінності і ефективності Конституції.
Відтак, між іншим, вирішується давня суперечка відносно того,
чим є Конституція: законом суспільства чи держави. Відповідь
однозначна: вона повинна стати основою, правовою базою
ефективного рішення загальних справ громадянського суспільства,
могутнім засобом його самозбереження і розвитку, забезпечення
реалізації прав і свобод людини. Будь-яка Конституція виникає і діє
для того, щоб врегулювати устрій держави, а не суспільства, хоч
індиферентною до справ суспільства вона не може бути. Вона не
може стояти осторонь від таких спеціальних інституцій як
власність, права і свободи громадян; громадські та релігійні
об’єднання; громадянське суспільство з його політичною,
економічною та соціально-класовими
основами;
влада
як
авторитарний спосіб організації суспільства; права і свободи
нації тощо. Це - елементи
організації суспільства, а не
державного устрою, його прерогатив. Закріплення таких засад
суспільства є одною з функцій Конституції як Основного Закону
суспільства й держави. Основними рисами конституції є:
1)Її
основоположний
характер,
оскільки
предметом
конституційного регулювання є фундаментальні, найважливіші
суспільні відносини, які визначають «обличчя» суспільства;
2) Народний характер, який полягає в тому, що конституція має
слугувати народу, створюється ним, забезпечує його участь в
управлінні справами суспільства і держави;

3) Реальний характер, тобто відповідність фактично існуючим
суспільним відносинам;
4) Органічне поєднання стабільності й динамізму конституції.
Отже Конституція - це Основний Закон держави, який регулює
у відповідності з волею та інтересами пануючого класу (класів,
народу) суспільні відносини, що складаються в процесі
здійснення основоположних засад
організації суспільства й
держави. Конституція - політико-правовий документ, в якому
знаходять свій концентрований, офіційний вираз і закріплення
головні, базові
устої суспільного і державного устрою:
належність державної влади, характер власності, права і свободи
громадян,
національне
державний
і адміністративне територіальний устрій, а також система і принципи діяльності
механізму здійснення повновладдя народу.
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Неможливо уявити демократичну державу сучасного світу,
яка б не мала своєї конституції. Адже саме в конституції

закріплюються вихідні положення, на яких ґрунтуються
найголовніші форми життя суспільства. Вона закладає підвалини
організації та функціонування держави і громадських структур,
формулює основи правового статусу особи, є базисом усієї
правотворчої діяльності.
Ключові слова: Конституція, правотворчість, закон,
держава, суверенітет.
Невозможно представить демократическое государство
современного мира, которое бы не имело своей конституции. Ведь
именно в конституции закрепляются исходные положения, на
которых основываются самые главные формы жизни общества.
Она закладывает фундаменты организации и функционирования
государства и общественных структур, формулирует основы
правового статуса лица, является базисом всей правотворческой
деятельности.
Ключевые слова: Конституция, правотворчество, закон,
государство, суверенитет.
It is impossible to imagine the democratic state of the modern
world, which would not have the constitution. In fact initial positions
which the most important forms of life of society are based on are
fastened exactly in a constitution. She mortgages foundations of
organization and functioning of the state and public structures,
formulates bases of legal status of person, is the base of all activity.
Keywords: Constitution, правотворчість, law, state, sovereignty.
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ДЕМОГРАФІЧНА, ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА
СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ
ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МЕГАПОЛІСУ
Необхідною умовою для успішного просування України
шляхом розвитку незалежної, європейської держави, становлення
відкритого, цивілізаційного та демократичного суспільства є
формування людського потенціалу. Процеси глобалізації та
інтеграції, які відбуваються у всіх країнах світу, вимагають нових

підходів щодо покращення використання людського потенціалу,
особливо, у великих містах. У сучасних умовах, саме з мегаполісами
вчені пов’язують подальший розвиток НТП і майбутнє людства.
Тому, ключового значення набувають теоретичні і імперичні
дослідження
проблем
формування
людського
потенціалу
українського мегаполісу як явища, що дозволяє прогнозувати його
тенденції і, в певній мірі, управляти ними, сприяти підвищенню
потенціалу людської активності соціальних суб’єктів.
Проблемою є протиріччя, яке полягає у потребах суспільства,
його інститутів, знання механізму впливу демографічних,
економічних та соціальних факторів на розвиток людського
потенціалу мегаполісу і відсутність науково-обгрунтованого
уявлення про їх місце у взаємодії, без чого неможливо оптимізувати
ефективного використання вітчизняних трудових ресурсів. Отримані
знання сприятимуть збагаченню економічної теорії та матимуть
практичне застосування: дадуть можливість контролювати,
керегувати й більш ефективно управляти формуванням людського
потенціалу у цілому, поступом і напрямком соціально-економічних
змін, здійснювати діагностику соціально-економічного клімату
мегаполісу, допоможуть поліпшити існуючі і знайти нові, більш
дієвіші механізми впливу на формування людського потенціалу
сучасного мегаполісу.
Тематиці розвитку людського потенціалу присвячені роботи
таких вітчизняних вчених як: Д. П. Богині, С. Й. Вовканича, М. І.
Долішнього, Е. М. Лібанової, С. І. Пи-рожкова, М. Д. Романюка.
Питанню наукового обгрунтування та практичних досліджень у
сфері рівня та якості життя, соціально-економічному стану розвитку
міст, середовища міського проживання присвячені праці авторів Е.
Д. Блейклі, Н. Ю. Глинського, В. М. Горбатова, С. М. Злупка, О. І.
Карого, П. М. Мавко, Л. Т. Шевчук та багатьох інших.
Водночас розгляду питань щодо місця демографічної,
економічної та соціальної складових у механізмі формування
людського потенціалу мегаполісу приділено недостатньо уваги, що
певним чином вплинуло на характер нашого дослідження.
Цілі даної статті полягають у комплексному науковому та
практичному дослідженні
впливу регіональних чинників на
формування людського потенціалу за сучасних умов з метою
розробки на цій основі деякі практичні рекомендації (для органів
держадміністрації, міського самоврядування, засобів масової
інформації і т.п.) з оптимізації процесів регулювання демографічної,

економічної та соціальної складових механізму формування
людського потенціалу в індустріальному українському мегаполісі.
Людину можна назвати дорогоцінною коштовністю держави,
яка додає постійно нову рушійну силу – наукову думку. Стрімкий
розвиток українських мегаполісів зацікавлений у формуванні
особистостей, які здатні самостійно й активно діяти, гнучко і
неординарно реагувати на виклики життя, особливо, в умовах
фінансово-економічної та демографічної криз. Роль і місце
українського мегаполісу в розвитку людського потенціалу
неоднозначна і проявляється по-різному. Слід підкреслити, що
справжнє значення людського потенціалу, його потаємних резервів,
ми тільки починаємо розуміти. Досвід європейських країн з
розвинутою і перехідною економікою засвідчує важливість
виваженої регіональної політики в забезпеченні економічного
процвітання, безпеки держави, у створенні рівних умов розвитку
всього населення незалежно від місця проживання. Однак, не варто
забувати, що Україна відноситься до країн з підвищеною
урбанізацією населення. Так, станом на початок 2008 року 68%
населення відноситься до міського, а 32% – до сільського [1, С. 47].
Тому, детальніше зупинимось на проблемах розвитку людського
потенціалу українських великих міст. Місто можна розглядати як
особливе творіння розуму і рук людини, а за сучасних умов і як
місце розвитку людського потенціалу. Сучасні мегаполіси – це
особливі гігантські скупчення міст, які зрослись в єдине ціле.
Мегапо́ліс – це урбанізована форма міського розселення, що
стихійно склалась, розповсюджена у кількох високорозвинених
країнах, обумовлена високою концентрацією населення (щільність
населення в мегаполісах США — 2,7 люд./га, в Японії,
Великобританії, Німеччини — 8-10 люд./га) [2]. Сучасні містамегаполіси стають відносно відокремленими як від національного,
так і глобального розвитку, фактично формуючи самостійні
осередки. Спеціалісти вважають [3, С. 86], що мегаполіс – це
продуктивна територія, в якій близькі відстані, обсяги та
концентрація ресурсів забезпечують ефект масштабу та конкурентну
перевагу за виробничими витратами. Крім цього, мегаполіс вінчають
центром: прийняття рішень, контролем за їх виконанням, інформації
та
комунікацій.
Мегаполіс
ще
величають
інкубатором
підприємництва й інновацій.
Українські міста поступово набувають статусу мегаполісу.
Виділення українських міст – мегаполісів відбувається відповідно до

існуючої європейської практики та законопроекту адміністративної
реформи, згідно яких, до таких відносяться міста з населенням 750
тис. населення і більше [3, С. 89]. Спираючись на вищенаведені
норми, в Україні до міст-мегаполісів можна віднести: Київ, Харків,
Донецьк, Одесу, Дніпропетровськ, Львів. Проте законодавчо
сформованого і економічно обгрунтованого місця цих регіонів –
мегаполісів в національній економіці поки ще не визначено.
Доцільно наголосити, що в часописі «Фокус» визначено 55
найкращих міст для життя в Україні, серед яких пальму першості
отримав Львів [4]. Крім цього, до трійки лідерів віднесено: ще Київ
та Івано-Франківськ. До чільної десятки найкращих для життя і
формування людського потенціалу міст в Україні ввійшли також
Чернівці, Ялта, Харків, Одеса, Іллічівськ, Сімферополь та
Севастополь. Так, за кількістю дитсадків, шкіл, лікарень і ринків (на
тисячу мешканців) – лідирує Ялта. За хорошою екологією – Чернігів,
за низьким рівнем безробіття – Одеса, за найліпшим діловим
потенціалом – Київ. На думку експертів та пересічних громадян,
Львів переміг, передусім, завдяки своїй туристичній та культурній
привабливості. Гальмуючими чинниками формування людського
потенціалу Львова є: незручності в побуті; занедбані сквери і парки;
загазованість центральної частини міста; погані дороги як по області,
так і в самому місті; відсутність авіасполучення з багатьма містами
світу тощо. Відродження культурних цінностей: книжковий форум,
День батяра та інші культурні заходи підтверджують наявність
значної рушійної сили у механізмі розвитку людського потенціалу м.
Львова.
На думку директора Інституту трансформації суспільства Олега
Соскіна − «сучасні українські мегаполіси переживають системну
структурну кризу» [5]. Олегом Соскіним разом з професором
Віталієм Тронем було проведено порівняння різних моделей
місцевого самоврядування і передбачено, що «нинішня система
може протриматись ще максимум два роки; не пізніше 2010 року її
повний розпад остаточно набере масового характеру»[5]. Фахівці
стверджують, що процес розпаду розвивається у двох напрямках: «з
одного боку, жиріють багаті мегаполіси, але забезпечити
повсякденні потреби людини: організувати збір та переробку сміття,
очищення стоків, облаштування доріг, рух транспорту, забезпечення
населення якісною водою, знизити рівень злочинності тощо – вони
не можуть. Чимало міст перетворюються на ігрові центри, на
притулки для торговців наркотиками, для зграй злочинців. А з

другого боку, спостерігається розвал системи місцевого
самоврядування в малих містах і селищах міського типу»[5]. Отже,
важливим фактором формування людського потенціалу мегаполісу
слугує культура як в широкому розумінні, так і етнокультурна та
господарська культура в усіх її формах і проявах, в тому числі,
культура соціальної та економічної свідомості, моралі, етики, які
суттєво впливають на поведінку людей. Крім цього, для поліпшення
розвитку людського потенціалу мегаполісу, поряд з культурним
життям і зовнішньою привабливістю, треба ще дуже багато
докладати зусиль щодо вдосконалення інфраструктури в кожному
українському місті, при цьому постійно нарощуючи ресурс його
розвитку з покращення комфортності.
Природною основою людського потенціалу мегаполісу є
населення, яке називають
«детермінантом» якості людського
потенціалу. Наростаючі кризові явища в національній економіці
зумовлюють загострення проблеми зайнятості населення, зниження
їх добробуту. У звязку з цим, важливого значення набуває висвітлення
питань демографічної, економічної та соціальної складових розвитку
людського потенціалу в усіх його проявах. Ефективному використанню
людського потенціалу українського мегаполісу, заважають численні
перешкоди, спричинені несприятливими тенденціями демографічного
розвитку. Основні причини демографічної кризи мегаполісів мають
характер соціально-психологічного забарвлення, а саме: втрата
значною частиною суспільства морального пріоритету великої
родини; зміни в соціальному статусі жінки, розширення сфери її поза
сімейних інтересів, підвищення її рівня освіти і зайнятості; зниження
статусу жінки-матері; високий рівень вимог до матеріального
забезпечення в шлюбі та до утримання дітей; зниження цінності
дітей у житті родини. Демографічна ситуація не є ідентичною в своїх
проявах в усіх регіонах України. Свою специфіку найбільше вона
зберегла в Західному регіоні, який протягом всієї другої половини
ХХ століття у своєму деморозвитку вигідно відрізнявся від решти
території країни. Визначення місця демографічного чинника серед
складових розвитку людського потенціалу мегаполісу проявляється
у його тісному взаємозв’язку із подіями природного, економічного
та політичного характеру, які, впливаючи на соціальний стан
суспільства, знаходять відображення у зміні соціальних показників
окремого індивіда чи спільноти в цілому. Доцільним, при
характеристиці складових формування людського потенціалу
мегаполісу, є виокремлення поняття ризику демографічних втрат як

складової соціального ризику, яке на сьогоднішній день знаходиться
лише на початку свого становлення.
Соціальну суть демографічного ризику висвітлює А. Мозгова,
згідно чого ризик трактується як потенційна можливість загрози
майбутніх втрат, зумовлених суб’єктивним рішенням [6, С. 142]. Під
ризиком демографічних втрат в демографії, на думку Ю. Б.
Феленчак, слід розуміти вірогідність виникнення неочікуваних
несприятливих змін у проходженні демографічних процесів,
зумовлених дією природних і суспільних чинників або їх сукупним
впливом, які можуть відображатись у зміні чисельності населення
досліджуваного регіону і опосередковано спричинити появу або
збільшення суспільних втрат і витрат [6, С. 144]. Інакше кажучи,
ризик демографічних втрат є опосередкованим фактором
виникнення ризику економічних втрат – адже втрати
працересурсного потенціалу спричиняють недоотримання або втрати
економічного прибутку спочатку у мегаполісі чи регіоні, а потім і в
державі загалом. Отже, з економічної точки зору, під ризиком
демографічних втрат можна вартісно виразити несприятливі зміни у
демографічній сфері мегаполісу та наслідки прийняття неадекватних
до демографічної ситуації рішень. Щодо оцінки суспільних втрат
людського розвитку мегаполісу, які були зумовлені демографічними
факторами, необхідно виокремити, перш за все, моральні втрати, які
не мають чітких одиниць вимірювання; ще варто підкреслити
втрати, що піддаються оцінюванню у кількісних показниках
(фінансові, матеріальні, демографічні); важливо не забувати про
втрати, які можуть бути виражені у кількісних показниках (втрата
здоров’я, роботи, годувальника тощо). Крім цього, втрати можуть
бути як поточними, так і на перспективу – у кілька поколінь.
Сучасні економічні системи базуються передусім на знаннях, а
отже, пред’являють дуже високі вимоги до якості робочої сили – її
здоров’я, кваліфікації, активності, здатності до інтенсивної і
водночас креативної праці, тобто до рівня людського розвитку.
Сучасний стан системи охорони здоров’я не дозволяє повною мірою
забезпечити право громадян на медичну допомогу на рівні,
передбаченому міжнародними стандартами та законодавством України.
Здоров’я необхідно розглядати як невід’ємний фактор, що є одним із
визначальних при формуванні добробуту індивіда. Тому, на втраті
здоров’я, як однєї з гострих проблем розвитку людського потенціалу
мегаполісу, особливо тієї, що торкаються довготривалого
погіршення стану здоров’я населення, хотілося б зупинитись

докладніше.
Представники
державного
Нью-Йоркського
університету під керівництвом Тоні Брук у співпраці з Асоціацією
психіатрів України вперше наважилися підрахувати коефіцієнт у
даних про психічне здоров’я українців, завдяки чому змогли
зрозуміти, наскільки в Україні поширені розлади настрою (депресії),
страхи та фобії та алкоголізм. Чверть опитаних чоловіків зловживає
спиртним, ще 10% на власному досвіді знають, що таке депресія, а
близько 5% – страхи та фобії [7]. Жінки більше схильні до депресій
(20%) та різних страхів (8%), ніж до алкоголізму (менше 5%) [7].
Отже, при зіставленні даних дослідження з даними перепису
отримано 2,5 мільйона чоловіків і 3,5 тисячі жінок, які мають
проблеми зі спиртним (за офіційними даними – всього 800 тисяч).
Середній вік питущих українців – 25 років, у більшості вони з
середньою освітою і працездатні. Найбільш «п’яними» регіонами
виявилися Київ та Київська область (25,5% і 39,7 % відповідно),
непитущою – Західна Україна. Найдепресивнішим мегаполісом
визнано Київ, що, на думку експертів, викликаний напруженістю та
швидким ритмом життя у великих містах. Американські вчені
констатують, що вияви клінічної депресії (порушення сну, втрата
ваги, плаксивість, відсутність інтересу до будь-якої діяльності,
нездатність приймати рішення) має 15% населення: 27% із них —
жінки за 50 років, та, насамперед, жителі Києва, яким в середньому
28-м років.
Страхи та фобії сьогодні для українців не є
характерними. Найгіршим є те, що в Україні не хочуть лікуватися ні
від алкоголізму, ні від депресії.
Необхідно наголосити, що демографічна складова виступає як
підґрунтя та наслідок реалізації потреб і можливостей індивіда, а
також як результат функціонування економічних ресурсів,
механізмів або в інтересах забезпечення формування людського
потенціалу мегаполісу, або проти нього. Демографічні фактори
впливу на формування людського потенціалу мегаполісу набувають
екстенсивного характеру завдяки відтворенню трудового потенціалу
населення через кількісну складову та характеризуючи структурні
особливості (статевовіковий склад, освітній рівень, стан здоров’я
тощо) його розміщення, тобто якісні параметри та якісні ознаки.
Специфіка кризової демографічної ситуації в українських
мегаполісах визначається тим, що значні кількісні втрати населення,
зумовлені і низькою народжуваністю, і значними масштабами
передчасної смертності. Показник середньої очікуваної тривалості
життя акумулює в собі вплив широкого комплексу соціально-

економічних факторів (рівня та умов життя, медичного
обслуговування,
життєзбережувальної
поведінки
населення,
екологічної ситуації). Необхідність більш предметного і
поглибленого вивчення формування людського потенціалу
мегаполісу ставить перед дослідниками задачі з поглибленого
визначення територіальних індексів розвитку людського потенціалу
в межах країни, які враховуватимуть специфіку вітчизняних
демографічних та соціально-економічних умов. Тому, враховуючи
сучасні
тенденції
розвитку
українських
мегаполісів
та
нерівномірність
розвитку
окремих
територій,
необхідно
застосовувати регіональну диференціацію державної політики.
Питанням дня можна назвати міграційний чинник та проблеми,
які виникають при щодобових маятникових «міграційних процесах»
за схемою «дім + робота + дім» у межах мегаполісу. Потяг до
великого міста, де є набагато більше шансів працевлаштуватися і
отримувати гідну заробітну плату, належний рівень освіти та
медичного обслуговування – все це завжди вабило і спонукає
сьогодні людей до маятникової міграції та незворотної міграції з
сільської місцевості та з невеликих містечок. Неврегульованість
міграційного натиску особливо різко проявилася в містах Києві та
Харкові. На жаль, за останні 25-30 років державою не розроблено
регуляторів міграційних процесів в межах великого міста –
мегаполісу; відсутній і механізм регулювання міграційних процесів.
В механізмі розвитку людського потенціалу мегаполісу чільне
місце займають економічні важелі, але не тільки суто заробітна
плата. Серед чинників економічного розвитку України дедалі більше
на особливу увагу заслуговують, інституційні передумови суспільні установки, звичаї, традиції, які набувають економічного
характеру. В житті кожного індивіда мегаполісу зараз багато важить
те, як себе реалізувати, якою мірою в рівні оплати праці
враховується талант і творчий підхід, креативне мислення
працівника. Взаємозалежність економічного зростання й людського
розвитку – одна з серйозних проблем філософських, економічних,
соціологічних досліджень, адже, економіка існує для розвитку
людей, а не люди – для розвитку економіки. Найважливішим
стимулом до високопродуктивної праці та суспільно-корисної
діяльності багатьох громадян сприяє забезпечення особистої
свободи, участь у спільній справі, яка об’єднує жителів мегаполісу:
спорт, покращення природно-охоронної сфери життєдіяльності
тощо.

На нашу думку, формування людського потенціалу мегаполісу
визначається могутнім потоком можливостей та максимальним
рівнем досягнень щодо отримання високооплачуваної роботи,
кар’єрного зростання, престижної
освіти, покращення стану
фізичного та психічного здоров’я, заняттям спортом, залученням до
культурних цінностей, творчого пошуку тощо, що забезпечується
свободою, правами людини, повагою до особистості, здоровим
довкіллям. Суть і складові механізму формування людського
потенціалу мегаполісу визначаються природою демографічного
чинника, який опосередковано впливає на виникнення ризику
економічних та соціальних витрат працересурсного потенціалу
суспільства.
Матеріали дослідження дозволяють зробити узагальнення, що
демографічна, економічна та соціальна складові у механізмі
формування людського потенціалу мегаполісу є одинаково
важливими, однак, окремі з них набувають домінуючого значення за
певних умов. Так, подальша централізація економічної активності в
українських мегаполісах сприяє економічному зростанню як самого
регіону, так і формуванню людського потенціалу. Гальмуючий ефект в
формуванні людського потенціалу від діяльності економіки містамегаполісу отримується, за умови занепадання і відмирання міста.
Ефективному використанню людського потенціалу мегаполісу
заважають численні перешкоди, серед яких перше місце посідають
несприятливі тенденції демографічного розвитку. Більшість
демографічних заходів, які проводяться в Україні не враховують
демографічних традицій й демографічної культури українських
мегаполісів та регіонів. І лише мудрі, виважені, на науковій основі,
успішні, як демографічна, так економічна та соціальна політики
даватимуть позитивний і соціальний, і економічний ефект. Перший
висвітлюватиметься в поліпшенні параметрів відтворення людського
потенціалу мегаполісу, всесторонній гармонізації соціальних
відносин,
другий
віддзеркалюватиметься
у
результатах
стимулювання продуктивної поведінки найбільш значущих
соціально-економічних груп населення.
Підсумовуючи вищесказане, варто наголосити, що зростання
урбанізованих територій в українських мегаполісах знаменує собою
особливий напрям розвитку людського потенціалу. На сьогодні, за
умов соціальної неоднорідності суспільства, різного рівня
матеріальної забезпеченості та доступності благ, неодмінною
потребою є всестороннє вивчення демографічних, економічних та

соціальних аспектів формування людського потенціалу мегаполісу, з
метою вирішення проблем, які призводять до руйнації людського
потенціалу. Шкода, що якісна оцінка рівня формування людського
потенціалу мегаполісу на сьогодні не набула необхідного розвитку.
Враховуючи те, що людський потенціал є складною та
багатовимірною категорією, варто проводити цільові моніторингові
дослідження проблем, пов’язаних з життям в мегаполісі, з метою
вибору пріоритетів та вироблення ефективних стратегій
регіонального та державного розвитку. Практика управління
формуванням
людського
потенціалу
потребує
розробки
вдосконаленої комплексної методики вимірювання його кількісноякісного рівня з метою проведення порівняльних оцінок і виявлення
закономірностей та напрямів можливих змін. Для гармонізації
деморозвитку в українських мегаполісах необхідно всі зусилля
направити на припинення зменшення населення, посилення
профілактики стану здоров’я, враховування генетики народонаселення
та розподілі в просторі розселення людини, яка визначає зміни у
процесах міграції та взаємодії з довкіллям.
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Визначено вплив чинників на формування людського потенціалу
в індустріальному українському мегаполісі в сучасних умовах;
розроблено практичні рекомендації з оптимізації процесів
регулювання демографічної, економічної та соціальної складових
механізму формування людського потенціалу мегаполісу.
Ключові слова: мегаполіс, механізм формування, людський
потенціал мегаполісу, демографічна, економічна, соціальна складові.
Определено влияние факторов на формирование человеческого
потенциала в индустриальном украинском мегаполисе в
современных условиях; разработаны практические рекомендации из
оптимизации
процессов
регулирования
демографической,
экономической
и
социальной
составляющих
механизма
формирования человеческого потенциала мегаполиса.
Ключевые слова: мегаполис, механизм формирования,
человеческий
потенциал
мегаполиса,
демографическая,
экономическая, социальная составу.
In the article the author presents the factors which influence the
formation of the human potential in an industrial Ukrainian megalopolis
nowadays; practical recommendations for optimization the process of
regulation demographic, economic and social components of the
mechanism of formation human potential in megalopolis are worked out.
Key words: megalopolis, the mechanism of formation, human
potential of megalopolis, demographic, economic, social potential.
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Національної академії внутрішніх справ
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЩОДО КОНТРОЛЮ
СУБ’ЄКТІВ СПОЖИВЧОГО РИНКУ
Процес національного відродження та розбудови демократичної
правової держави України на нинішньому етапі здійснення
радикальних соціально-економічних перетворень значною мірою
гальмується загостренням криміногенної обстановки. Зростання рівня
злочинності, зокрема у сфері економіки стало істотним
дестабілізуючим фактором, який завдає державі і суспільству в
цілому збитки матеріального характеру та морально-психологічну
шкоду. Особливе занепокоєння у системі економічних відносин
викликають злочини, що вчиняються на споживчому ринку. Якщо
згідно статистичних даних за окремі роки і відмічається деякий спад
рівня злочинності на споживчому ринку, то таке становище значною
мірою обумовлене з одного боку прийняттям нового кримінального
законодавства та недооцінкою суспільної небезпеки таких діянь, з
другого – наявністю істотних труднощів об’єктивного характеру у
виявленні та знешкодженні замаскованих злочинних груп, які
протягом тривалого часу діють під прикриттям корумпованих
чиновників в структурах державного апарату.
Поряд з цим існують труднощі об’єктивного та суб’єктивного
характеру, оскільки боротьба зі злочинами на споживчому ринку
охоплює систему різних відносин цієї сфери. Важливо й те, що з
розвитком форм і методів правоохоронної діяльності, розширенням
сфери її застосування, кримінально-правові заходи боротьби зі
злочинами, що вчиняються на споживчому ринку обумовлюють
нагальну потребу активних дій оперативних підрозділів. Але їх
діяльність має свої обмеження, що пов’язано з наявністю приватної
форми власності більшості суб’єктів, які діють на споживчому
ринку. Якщо раніше вся система торгівлі носила державний характер
і дії оперативних підрозділів ДСБЕЗ апріорі були законними,
оскільки захищали державну власність, то тепер переважає за своєю
масштабністю і обігом колективна і приватна форми власності
суб’єктів споживчого ринку за участю яких вчинюються злочини , що

вимагає правового обґрунтування діяльності оперативних підрозділів
ще до виявлення та фіксації зазначених злочинів. Значну частину
діяльності оперативних підрозділів щодо виявлення та фіксації
злочинів на споживчому ринку складають процедури перевірки
суб’єктів господарювання, тому нами визначено нормативні акти, які
регламентують наявність пакету документів (що повинні надаватися
для перевірки).
Працівникам оперативних підрозділів ДСБЕЗ МВС України під
час проведення перевірок адміністрацій ринків необхідно
витребувати наступні документи: свідоцтво про реєстрацію суб’єкта
підприємницької діяльності (п.6 Постанови КМУ № 108 від
08.02.1995 «Порядок зайняття торгівельною діяльністю, правила
торгівлі, обслуговування населення» [1]); рішення місцевого органу
виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про
відведення земельної ділянки, зареєстрований у встановленому
порядку (п. 2 Наказу Мінекономіки та з питань європейської
інтеграції України, МВС України, ДПА України, Держстандарту,
метрології та сертифікації України № 57/188/84/105 від 26.02.2002
«Про затвердження правил торгівлі на ринках» [2]); погодження
адміністрації ринку з територіальними установами СЕС,
ветеринарної медицини, МНС, архітектурно-будівельної комісії, ДАІ
щодо функціонуванні ринку (п. 7 [2]; договір оренди земельної
ділянки адміністрації ринку укладений з органами місцевого
самоврядування чи з іншими суб’єктами господарювання або акт на
право власності (п. 7 [2]); акт відповідності вимогам Ветеринарносанітарних правил для ринків (Наказ Головного державного
інспектора ветеринарної медицини України № 23 від 04.06.96 «Про
затвердження внутрішньо-санітарних правил для ринків» [3]); плансхему розташування торговельних місць, узгодженої з МНС та СЕС
(п. 13 [2]); свідоцтво про реєстрацію реєстраторів розрахункових
операцій (п.1 ст. 3 ЗУ «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг» від 19.12.1995 [4]); журнал реєстрації касових операцій
(п.1 ст. 3 [4]); акт про введення приміщення в експлуатацію
(Постанова КМУ № 1243 від 22.09.2004 «Про порядок прийняття в
експлуатацію закінчених будівельних об’єктів» [5]); висновок про
обстеження приміщення працівниками МНС та дозвіл МНС на
початок роботи (п. 47 [1]); висновок про обстеження приміщення
працівниками СЕС та дозвіл СЕС на початок роботи (п. 44, п. 45.10
[1]).

Під час перевірки суб’єктів підприємництва, які здійснюють
торгівлю продовольчими і промисловими товарами на ринках
необхідно витребувати наступні документи: свідоцтво про
реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (п.6 [1]);
торгівельний патент видається суб’єктам господарювання, на
здійснення певного виду діяльності (надання послуг, торговопосередницька, тощо (п. 2.3 Закону України «Про патентування
деяких видів підприємницької діяльності від 23.03.1996 [6]);
свідоцтво про сплату єдиного податку - видається суб’єктам
підприємницької діяльності, як фізичним так і юридичним особам,
які ведуть бухгалтерський облік за спрощеною системою
оподаткування (Указ Президента України № 746 від 28.06.1999 «Про
спрощену систему оподаткування» [7]); журнал реєстрації прибутків
та витрат приватного підприємця [7]; асортиментний перелік
товарів, які знаходяться в реалізації (затверджується керівником та
СЕС) [1]; особисту медичну книжку (п. 10 в редакції Наказу
Мінекономіки № 309 від 09.10.2006 «Про внесення змін до деяких
наказів (відповідно до ЗУ «Про захист прав споживачів» та
Постанови КМУ № 833 «Про затвердження порядку проведення
торгівельної діяльності та правил торгівельного обслуговування
населення»)» [12]); касовий чек про сплату ринкового збору та
послуг ринку - без наявності чеку торгівля заборонена (п. [2]); копію
угоди оренди торговельного місця з адміністрацією ринку (п. 20 [2]);
трудова угода продавця з підприємцем або виписка з наказу про
призначення (ст. 24 Кодексу законів про працю [8]); паспорт
продавця (п. 11 Наказу Міністерства з економічних зв’язків і торгівлі
№ 369 «Про затвердження правил роботи дрібно роздрібної
торгівельної мережі» [9]); копії сертифікатів відповідності тобто
документів, що підтверджують якість та безпеку товарів, завірених
мокрими печатками суб’єктів господарювання які, здійснили
реалізацію продовольчих чи непродовольчих товарів (Наказ
Мінекономіки № 185 від 11.07.2003 «Про затвердження правил
роздрібної торгівлі продовольчими товарами» [10] та Наказ
Мінекономіки № 104 від 19.04.2007 «Про затвердження правил
роздрібної торгівлі непродовольчими товарами» [11]); висновок
лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи (п. 26 [2]); засоби
вимірювальної
техніки
повинні
мати
повірочне
тавро
територіального органу Держспоживстандарту (п. 9 [1]).
Під час перевірок складів та магазинів необхідно витребувати
наступні документи: свідоцтво реєстрації суб’єкта підприємницької

діяльності (п.6 [1]); торговий патент (ст. 2,3 [6]); договір оренди
складського приміщення або акт на право власності приміщення;
договір оренди земельної ділянки або акт на право власності (ст.126
Земельного кодексу України); акт про введення приміщення в
експлуатацію [5]; висновок про обстеження приміщення і дозвіл
МНС на початок роботи (п. 47 [1]); висновок про обстеження
приміщення працівниками СЕС та дозвіл СЕС на початок роботи (п.
44, п. 45.10 [1]); свідоцтво про реєстрацію реєстратора
розрахункових операцій (п.1 ст.3 [4]); журнал реєстрації касових
операцій (п.1 ст.3 [4]); дозвіл СЕС на початок роботи,
асортиментний перелік товарів, які знаходяться в реалізації,
санітарні правила, зареєстрований санітарний журнал, особисті
медичні книжки працівників (п. 10 [12]); акт опломбування
реєстраторів розрахункових операцій (п.4 ст.3 [4]) ( під час
встановлення розбіжностей «Х» звіту та наявних грошових коштів в
касі (п.4 ст.3 [4]); під час виявлення неоприбуткованого товару
(ст.20, ст.21 [4]); наявність цінників на товарах (п.19 [1] та п.8 ст.3,
ст.23 [4]); трудова угода продавця з підприємцем або виписка з
наказу про призначення (ст. 24 [8]); паспорт продавця (п. 11 [9]);
медичну книжку (п.48 [1]); продавець зобов’язаний видати касовий
чек ( п.19 Наказу Міністерства з економічних зв’язків і торгівлі №
249 від 27.05.96 «Про продаж непродовольчих товарів»); копії
сертифікатів відповідності тобто документів, що підтверджують
якість та безпеку товарів, завірених мокрими печатками суб’єктів
господарювання які, здійснили реалізацію продовольчих чи
непродовольчих товарів [10] [11]; асортиментний перелік товарів, які
знаходяться в реалізації (затверджується керівником та головним
санітарним лікарем СЕС і розміщується на видному місці) (п.12 [1]);
засоби вимірювальної техніки повинні мати повірочне тавро
територіального органу Держспоживстандарту (п. 9 [1]). Наявність
зазначеного нормативного регламентування вказаних документів
дозволить
забезпечити
ефективність
перевірок
суб’єктів
господарювання та законність дій оперативних підрозділів.
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У статті проаналізовано та визначено нормативні акти, які
регламентують наявність пакету документів (що повинні надаватися
для перевірки), оскільки значну частину діяльності оперативних
підрозділів щодо виявлення та фіксації злочинів на споживчому ринку
складають процедури перевірки суб’єктів господарювання.
Ключові слова: нормативний акт, споживчий ринок, злочин,
суб’єкт господарювання.
В статье проанализированы и определены нормативные акты,
которые регламентируют наличие пакета документов (что
должны предоставляться для проверки), поскольку значительную
часть деятельности оперативных подразделений относительно
выявления и фиксации преступлений на потребительском рынке
складывают процедуры проверки субъектов ведения хозяйства.
Ключевые слова: нормативный акт, потребительский рынок,
преступление, субъект ведения хозяйства.
Normative acts which regulate the presence of package of
documents (what must be given for verification) are analysed in the
article and certain, as considerable part of activity of operative
subdivisions in relation to an exposure and fixing of crimes at the user
market is folded by procedures of verification of subjects of menage.
Keywords: normative act, user market, crime, subject of menage.
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Кіровоградського інституту
розвитку людини «Україна»
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗМІСТУ ЩОДО
ДІЯЛЬНОСТІ
СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
Одним з найважливіших чинників прогресивного розвитку
суспільства є гуманне, милосердне та дбайливе ставлення до дітей і
молоді, які позбавлені можливості вести повноцінне життя внаслідок
вад фізичного та психічного розвитку. На жаль, в Україні історично

склалася ситуація, за якої ця категорія дітей та молоді протягом
тривалого часу залишалася соціальне незахищеною і в певній мірі
ізольованою від соціуму. Відкрите обговорення проблем інвалідів
було непопулярним у суспільстві. Діти-інваліди, перебуваючи в
умовах інтернатного закладу або на вихованні у сім’ї, позбавлені
можливості вести повноцінний спосіб життя, виявляються
непідготовленими до нього у відкритому середовищі. Воно не
відповідає їхнім потребам, має бар’єри у спілкуванні.
Нині спостерігається тенденція зростання чисельності інвалідів
внаслідок зниження рівня медичного обслуговування та катастрофи
на Чорнобильській АЕС, поширення СНІДу, алкоголізму та
наркоманії.
Не в повній мірі відповідає і нормативно правова база для
спеціальних загальноосвітніх шкіл. Держава та законодавча влада
доклали чимало зусиль по прийняттю низки нормативно-правових
документів, які б задовольняли роботу даних закладів. Та, нажаль,
дана правова база не ідеальна. Як не ідеальне все в нашому
суспільстві. Про те, наше завдання, наблизитись до ідеального в
правовому полі стосовно спеціальних шкіл.
Актуальністю даної статті виступає те, що держава докладає
чимало зусиль для входження в Європейський Союз та поліпшення
становища дітей, які проживають та навчаються в спеціальних
загальноосвітніх
школах-інтернат.
Науковці
юридичного
спрямування також не стоять осторонь даного питання і
намагаються подати пропозиції що стосуються даного напряму, які
ще не вирішені з боку держави та чиновників.
Метою статті стоїть питання в удосконаленні нормативноправової бази, що стосується спеціальних загальноосвітніх шкілінтернатів. Завдання проявляється у тому, щоб дослідити наявне
підґрунтя правової бази для спеціалізованих шкіл, виявити
прогалини в ньому та відшукати шляхи вирішення та покращення
У 2008/2009 навчальному році функціонували 385 спеціальних
загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів з контингентом 48, 5 тис.
осіб, у тому числі 47 спеціальних загальноосвітніх шкіл з
продовженим днем, у яких здобували освіту, проживаючи в сім’ї, 4,8
тис. дітей з особливими освітніми потребами. Щороку в Україні
зменшується на 1,5–2 тис. вихованців інтернатних закладів для дітей
з особливими освітніми потребами, що пов’язано з їх інтеграцією у
загальноосвітні навчальні заклади та зменшенням рівня
народжуваності.

Разом з тим, ураховуючи світові тенденції розвитку освіти, в
Україні все більшого поширення набуває спільна форма навчання та
виховання дітей з особливостями розвитку та їх здоровими
однолітками.
Питаннями дослідження дітей з порушеннями психофізичного
розвитку з медичної точки зору займалися: : про загальні і
специфічні особливості аномального розвитку (Л.Борщевська,
В.Лубовський, А.Обухівська, Т.Розанова, Н.Стадненко, Ж.Шиф), про
корекційну ефективність спеціального навчання і виховання
(В.Бондар,
І.Єременко,
О.Д’ячков,
В.Синьов,
В.Тарасун,
Л.Фомічова, О.Хохліна, М.Шеремет, М.Ярмаченко) та ін..
Питаннями покращення нормативно-правової бази для спеціальних
шкіл з юридичної точки зору науковці майже не займалися.
За оперативними даними, із 100 тис. дітей з особливими
освітніми потребами, які інтегровані у загальноосвітні школи, 45
відсотків складають діти з інвалідністю. Це діти з проблемами
розумового розвитку, сенсорними порушеннями (глухі, зі зниженим
слухом, сліпі, зі зниженим зором), порушеннями опорно-рухового
апарату.
Більшість дітей-інвалідів позбавлена головного права, що
визначено у Конвенції про права дитини, а саме «росту в сімейному
оточенні, в атмосфері щастя, любові і розуміння», а також
можливості жити в умовах, «...в яких діти можуть брати активну
творчу участь у соціальному і політичному житті своїх країн».
Найголовнішими проблемами, які потребують негайного
вирішення, залишається проблема соціальної ізольованості дітей з
особливими потребами і надзвичайно складні умови існування сімей,
які виховують дітей-інвалідів. Ці проблеми є своєрідним
індикатором зрілості та цивілізованості будь-якої держави. В Україні
налічується понад 160 тис. дітей-інвалідів до 16 років.
Державна підтримка дітей та молоді з вадами розвитку
тривалий час зводилася лише до певного матеріального
забезпечення, надання медичних послуг та початкової освіти.
Сьогодні ситуація фактично не змінилася. В умовах
економічної нестабільності, кризового стану гуманітарної сфери
інваліди виявилися однією з найбільш соціально незахищених верств
населення.
В Україні є законодавчі акти, спрямовані на підтримку і
допомогу сім’ям, де є діти-інваліди. Проте основний тягар
вирішення соціальних проблем, пов’язаних з інвалідністю дитини,

лежить на плечах батьків. Ситуація ускладнюється тим, що багато
кому з них бракує відповідних психологічних, педагогічних,
медичних, юридичних знань.
Батьки спілкуються між собою, переймаються спільним лихом,
але це не вирішує їхніх проблем. Вони, безумовно, і самі потребують
соціально-психологічної підтримки та релаксації.
Створена в країні система соціальної допомоги базувалася на
медичній моделі, тому практична соціальна робота зводилася, в
основному, до збору і первинного аналізу даних про інвалідів та їхні
сім’ї та до розподілу різних видів матеріальної допомоги.
Останнім часом в Україні активізувалася робота, спрямована на
адаптацію інвалідів у суспільстві. Найважливішим аспектом цієї
адаптації є забезпечення умов для отримання інвалідами освіти і
фахової підготовки у відповідності до їхніх можливостей.
Відповідно до законодавства України з метою створення умов
для здобуття освіти в системі загальної середньої освіти функціонує
мережа спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей,
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку:
шкіл,
шкіл-інтернатів,
навчально-реабілітаційних
центрів,
навчально-виховних комплексів, об’єднань для дітей глухих, зі
зниженим слухом, сліпих, зі зниженим зором, розумово відсталих, з
порушеннями опорно-рухового апарату, із затримкою психічного
розвитку, з тяжкими порушеннями мовлення.
Назви спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) та
термін перебування у них дітей регламентуються постановою
Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 р. № 585 «Про
встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних
закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку».
Спеціальна школа (школа-інтернат) у своїй
діяльності
керується такими нормативно-правовими актами та документами:
- Всесвітню Декларацію про забезпечення виживання, захисту і
розвитку дітей (1990 р.);
- Конституцією України (1996 р.)
- Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні» (1991 р.);
- Закон України «Про сприяння соціальному становленню та
розвитку молоді в Україні» (1993р.);
- Закон України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Про дошкільну освіту», (1996 р.);

- Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо
поліпшення медичної допомоги населенню України» (2000 р.);
- Комплексну програму розв’язання проблем інвалідності (1992
р.);
- Національну програму «Планування сім’ї» (1995 р.);
- Національну програму «Діти України» (1996 р.);
- Постанову Кабінету Міністрів України «Про стан державної
молодіжної політики» (1999 р.);
- Постанову Кабінету Міністрів України «Про додаткові заходи
щодо реалізації окремих положень основних напрямків соціальної
політики на 1997-2000 роки» (1997 р.);
- Концепцію спеціальної освіти осіб з фізичними вадами в
Україні на найближчі роки та перспективу (1996 р.).
3 2006 року час спеціальні загальноосвітні школи (школиінтернати) працюють в умовах оновленого правового поля, яке
приєдналося до решти нормативно-правових актів.
З 1 січня 2006 року уведено в дію Закон України «Про
реабілітацію інвалідів в Україні», яким визначено, що спеціальні
загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку, є складовою системи
реабілітації дітей-інвалідів та забезпечують якість реабілітації
відповідно до державного стандарту у галузі освіти. Діє Закон
України «Про психіатричну допомогу».
На виконання зазначеного Закону та з метою забезпечення
системного підходу до організації реабілітації, запровадження
державних реабілітаційних стандартів постановами Кабінету
Міністрів України від 08.12.2006 р. 1686 затверджено Державну
типову програму реабілітації інвалідів (далі – Програма), від
23.05.2007 р. № 757 – Положення про індивідуальну програму
реабілітації інваліда. Діють також:
постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 № 589
«Про установлення натуральних добових норм харчування у
Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів та інших
реабілітаційних закладах сфери управління Міністерства праці та
соціальної політики»
наказ Мінпраці від 09.10.2006 №372 «Про затвердження
Типового положення про центр професійної реабілітації інвалідів»;
наказ Мінпраці від 19.10.2006 № 387 «Про затвердження
типових штатів працівників реабілітаційних установ системи органів
праці та соціального захисту населення»;

постанова Кабінету Міністрів України від 8.12.2006 №1686
«Про затвердження Державної типової програма реабілітації
інвалідів»;
постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. №80
«Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам
реабілітаційних послуг»;
наказ Мінпраці від 12.02.2007 №44 «Про встановлення
тривалості роботи педагогічного навантаження для окремих
категорій працівників закладів та установ соціального захисту
населення»;
наказ Мінпраці від 13.02.2007 №48 «Про затвердження
типового положення про центр соціальної реабілітації дітейінвалідів»;
наказ Мінпраці від 15.03.2007 №104 «Щодо організації, обліку
та звітності з надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних
послуг»
наказ Мінпраці від 12.04.2007 №155 «Про затвердження
Соціальних нормативів у сфері професійної реабілітації інвалідів
системи Міністерства праці та соціальної політики України».
наказ Мінпраці від 12.04.2007 №155 «Про затвердження
соціальних нормативів у сфері соціальної реабілітації дітейінвалідів»;
наказ Мінпраці від 14.05.2007 №219 «Про затвердження
типових переліків приміщень та обладнання кабінетів центру
соціальної реабілітації дітей-інвалідів системи Міністерства праці та
соціальної політики України»;
наказ Мінпраці від 14.05.2007 №220 «Про затвердження
типових переліків приміщень та обладнання кабінетів центру
професійної реабілітації інвалідів системи Міністерства праці та
соціальної політики України».
Крім того, Мінпраці разом з Коаліцією розроблено проекти
наказів «Про затвердження Типового положення про реабілітаційну
установу для інвалідів та дітей-інвалідів з розумовою відсталістю
змішаного типу» та «Про затвердження Типового положення про
Установу постійного та тимчасового перебування інвалідів з
розумовою відсталістю».
Реформування освіти в Україні передбачає розбудову та
оновлення змісту освіти, тому сучасна школа-інтернат повинна
створити оптимальні умови для розвитку й реалізації освітніх потреб
дітей, сформувати життєві компетенції учнів, що забезпечать

самовдосконалення та корекцію особистості,
допоможуть
самореалізуватися у системі соціальних відносин, успішно
адаптуватися у суспільстві.
Проаналізувавши
звітну
документацію
Чернівецького,
Полтавського, Київського, Одеського та Кіровоградського відділів
освіти при ОДА ми дійшли висновку про необхідність деяких
доповнень до нормативно-правових актів, а також до документації,
які регулюють діяльність спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), а саме
· не в усіх закладах методична робота планується на
діагностичній основі;
· недостатньо вивчається передовий педагогічний досвід та
впроваджуються інноваційні технології;
· слід вдосконалити роботу «Школи молодого вчителя»,
запровадивши дієві форми співпраці молодих педагогів із
наставниками;
· у наказах з основної діяльності відсутня аналітика, результати
моніторингу, терміни виконання та виконавці;
· окремими педагогами не ведеться поточне оцінювання
навчальних досягнень учнів;
· потребує вдосконалення та оновлення зміст дозвілля учнів,
гурткова робота (внести доповнення в навчальні та виховні плани).
Необхідно ввести в спеціальній школі в штатний норматив
посаду менеджер-організатор, який займався б організаційними та
економічними питаннями, а саме домовленість з постачальниками
продукції, проведення тендерів по різним напрямкам діяльності
спеціальної школи, складання розрахункових відомостей по
закупівлі продукції, визначення кількісних та якісних показників
продукції, заключення договорів по поставкам продукції, отримання
гуманітарної допомоги, яка необхідна для потреб спеціальної школи
(школи-інтернату).
А також посаду штатного лікаря (дитячий педіатр) через те, що
в спеціальній школі навчаються діти віком до 18 років. (внести
доповнення до наказу Міністерства освіти і науки від 05.12.2008
№1105 «Про затвердження Типових штатних нормативів
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку».
Не проведено дослідження в нових економічних та соціальних
умовах стосовно заповнюваності дітей на 1 групу (рекомендуємо до
10-12 дітей так, як з кожною дитиною можна більш повноцінно
спілкуватися, навчатися та підготовлювати до реалій сьогодення).

Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про
прийняття Верховною Радою України законопроекту № 6218 «Про
спеціальну освіту» (щодо створення належних умов для навчання дітей та
дітей-інвалідів в спеціальних школах)».
По досягненні дитини, яка перебуває на лікуванню в
спеціальній школі (школі-інтернаті) 16-ти річного віку видавати їй
пастор за наявності документів про те, що в неї відсутні батьки або
не встановлено батьківства. Дане питання вирішувати спільно з
представниками районного відділу освіти, спеціальної школи
(школи-інтернат) та паспортного столу районного відділу міліції
того району, де розташована спеціальна школа.
Працівникам спеціальної школи спільно з працівниками
санітарно-епідеміологічної служби розробити норми навантаження,
відповідно до яких вихованці спеціальних шкіл зможуть займатися
працею, а також встановити граничні норми, які дозволяли тримати
домашню живність на території спеціальної школи (школи-інтернат).
Впроваджувати, по можливості в життя, спільну освіту дітей з
обмеженими можливостями, які мають покращенні показники
оздоровлення, та їх здорових однолітків для їхньої інтеграції та
соціальної адаптації.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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На даний час наша держава гостро ставить питання щодо
захищеності дітей, які навчаються та проживають в школахінтернатах різних типів. Про те, не всі знають, що дані заклади не
в повній мірі
забезпечені нормативно-правовою базою, для забезпечення
належної їх діяльності. Головним питанням, яке виноситься в
статті – допомогти розв’язати питання по нормативно-правовим
актам.
Ключові слова: спеціальна загальноосвітня школа-інтернат,
діти-сироти, діти-інваліди, розумово відсталі діти, нормативно-

правова база для спеціальних шкіл, законодавча допомога дітямінвалідам.
В данное время наше государство остро ставит вопрос в
отношении защиты детей, которые обучаются и живут в школахинтернатах различных типов. Наряду с этим, не все знают, что
данные заведения не в полной мере обеспечены нормативноправовой базой для обеспечения надлежащей их деятельности.
Главный вопрос, который отображается в статьи – помочь
решить вопросы по нормативно-правовым актам.
Ключевые слова: специальная общеобразовательная школаинтернат, дети-сироты, дети-инвалиды, умственно отсталые
дети, нормативно-правовая база для специальных школ,
законодательная помощь детям-инвалидам.
Nowadays our state is interested in the questions of children who
study and live in school-internats of different types. But it is not known
that such educational institutions are provided with low base. The main
question opened below is connected with solving the problem with laws
that provide the rights of such children.
Keywords: special general school-boarding-school, childrenorphans, children-invalids, mentally backward children, normativelylegal base for the special schools, legislative help to the children-invalids.
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СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ,
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РІВНІВ ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА
СТРУКТУРИ
Термін «правова система» відображає конкретно історичний,
реально існуючий комплекс взаємопов’язаних юридичних засобів і
явищ держави. В цьому терміні закріплюється узагальнена
теоретична модель (конструкція) правового змісту, яка функціонує
легітимно [1].

Правова система — система, яка постійно розвивається, тобто не
є сталою. Вона безперервно вдосконалюється та змінюється в ході
історичного процесу.
Правову систему слід відрізняти від поняття «система права».
Система права на відміну від правової системи відображає не всю
сукупність правових явищ, а лише внутрішню будову права як
сукупність правових норм. Правова система — це більш широке
поняття, яке охоплює не лише право, як нормативну систему, його
джерела, а й праворозуміння, правоутворення, правозастосування,
юридичну науку, юридичну практику тощо. Поняття правової
системи дає змогу охопити всі правові явища в їх сукупності,
взаємозв’язку та взаємодії. Аналіз лише одних норм не дає повної
характеристики права. Важливим є і те, як воно формується,
систематизується, реалізується та ідеологічно обґрунтовується [2].
В теорії правової системи існують різні підходи до її поняття
та структури. Так, американський дослідник Л.Фрідмен у книзі
«Вступ у американське право» розглядаючи правову систему
відносить до її складу наступні структурні елементи: 1) державні
органи; 2) норми права, зразки поведінки, конкретні рішення і дії; 3)
правову культуру [3].
С. Б. Кобринська визначає правову систему як цілісне
багаторівневе
утворення,
яке
відображає
сукупність
взаємопов’язаних юридичних засобів (явиш), і по-друге, в якості
елементів включає такі правові явища, які забезпечують єдність соціальних і правових якостей [4, с.12].
Професор О. Ф.Скакун під правовою системою розуміє
комплекс взаємопов’язаних і узгоджених юридичних засобів, що
призначені для регулювання суспільних відносин, а також
юридичних явищ, виникаючих внаслідок такого регулювання
(правові норми, правові принципи, правосвідомість, законодавство,
правові відносини, юридичні установи, юридична техніка, правова
культура, стан законності та його деформація, правопорядок тощо).
Іншими словами, це обумовлена об’єктивними закономірностями
розвитку суспільства цілісна система юридичних явищ, що постійно
діють внаслідок відтворення і використання людьми та
організаціями (перш за все державою) для досягнення своїх цілей1.
Професор П. М. Рабінович, розмежовуючи правову систему і
систему права, зазначає, що правова (юридична) система - це система
всіх юридичних явищ, які існують у певній державі або у групі
однотипних держав, до складу якої входять: 1) різноманітні правові

акти і діяльність відповідних суб’єктів по створенню таких актів; 2)
різноманітні види і прояви правосвідомості; 3) стан законності та його
деформації [5].
Правова система — це цілісний комплекс правових явищ, який
зумовлений об’єктивними закономірностями розвитку суспільства,
усвідомлений та постійно відтворюваний людьми та їх організаціями
(державою) і який використовується ними для досягнення своїх цілей.
У правовій системі злилися природні потреби людей із їх
думками, долею та почуттями, з правовими традиціями та
арсеналом техніко - юридичних засобів, з вчинками, діяльністю їх
об’єднань.
При вивченні цієї теми доцільно використовувати системний
підхід, який дозволяє виділити 5рівнів правової системи:
суб ‘єктивно - сутнісний — цей рівень потрібен для того, щоб
підкреслити значення суб’єктів права в якості системовиникаючих
матеріальних факторів правової системи. Саме людина (громадянин,
іноземець, особа без громадянства) та її об’єднання (суспільні
організації, акціонерні товариства, інші комерційні та некомерційні
організації та держава в цілому), які мають права та несуть
юридичні обов’язки і виступають реальними елементами правової
системи;
- інтелектуально-психологічний — на цьому рівні формується
право
розуміння
конкретної
людини
та
правосвідомість
(індивідуальна та суспільна). Сукупність таких явищ, як знання,
емоції, почуття, ідеологічні та релігійні погляди і догми, моральні
постулати дозволяють людині сприймати, оцінювати правову
реальність, виробляти ставлення до неї та мотиви правової
поведінки;
- нормативно-регулятивний — певним системовиникаючим
фактором є і
норми права. Вони об’єктивують ідеальні уявлення людей про
справедливість та несправедливість, про важливість стимулювання
розвитку тих чи інших суспільних відносин. Правові норми — це
той елемент, із яким пов’язані всі інші компоненти. Правові норми
примушують працювати всі компоненти правової системи;
- організаційно-діяльністний — охоплює всі юридично
оформлені

зв’язки та відношення, форми реалізації права, різноманітні
види правової поведінки людей, правотворчу та правозастосовчу
діяльність держави та суспільства;
- соціально-результативний — з одного боку відображає,
наскільки людина як суб’єкт права освоїла правову дійсність, як вона
«живе» в ній, а з іншого — яке формувались і наскільки ідентичні
інтересам індивіда та суспільства різного роду режими та стани, що
дозволяють уявити собі певні результати діяльності юридичних норм
(правова культура, законність, правопорядок).
Отже, правова система — сукупність взаємозв’язаних,
узгоджених і взаємодіючих юридичних засобів, за допомогою яких
відбувається регулювання суспільних відносин. Вона:
—базується на праві;
—формується у зв’язку з правом;
—має вторинний характер по відношенню до базисних
відношень;
—існує у вигляді складного комплексного утворення;
—складається із ряду елементів.
До елементів правової системи відносяться наступні апатичні
елементи:
—система права;
—система законодавства;
—правові принципи;
—правова культура;
—юридичні установи;
—юридична техніка;
—юридичні терміни;
—правова політика.
Система права — об’єктивно зумовлена внутрішня організація
права певного суспільства, яка полягає в єдності й погодженості всіх
юридичних норм та їх розподілі по галузях, підгалузях та інститутах
права.
Система законодавства — цілісна сукупність усіх
упорядкованих
чином нормативно-правових актів, що являє собою зовнішнє
вираження системи права. Структура системи законодавства — це її
будова, яка зумовлена правом, інтересами держави та потребами
практики правового регулювання.
Принципи права — основоположні ідеї, керівні засади, що
виражають сутність
права та виходять із генеральних ідей

справедливості та свободи. (Розрізняють галузеві, міжгалузеві та
принципи інститутів права).
Правова культура — це глибоке знання і розуміння права,
високосвідоме виконання його вимог як усвідомленої необхідності і
внутрішньої переконаності.
Юридичні установи — це такі органи, організації, установи,
посадові особи державного та недержавного походження, які
займаються правотворчою, правозастосовчою або правоохоронною
діяльністю.
Юридична (законодавча, нормотворча) техніка — сукупність
правил та прийомів підготовки, формування та опублікування
нормативних правових актів.
Юридичні терміни — це слова або словосполучення, які
достатньо чітко позначають визначені правові поняття.
1.Терміни загального вживання: житлове приміщення; майно;
честь, гідність.
2. Спеціальні юридичні терміни: правовідносини; юридична
особа; правова поведінка.
3. Спеціальні неюридичні терміни: трансляція; епідемія,
епізоотія, карантин;
військовозобов’язаний; вибухові речовини.
Правова політика — це засади, принципи, напрямки та завдання
правового регулювання суспільних відносин, а також стратегія і
тактика його здійснення.
До динамічних елементів правової системи можна віднести
наступні.
Правотворчість — діяльність компетентних державних органів,
їх посадових осіб або всього народу по встановленню, зміні чи
скасуванню юридичних норм.
Правореалізація — здійснення встановлених правових норм у
діяльності суб’єктів права в результаті дотримання заборон,
виконання юридичних зобов’язань, використання суб’єктивних
прав.
Юридична практика — це діяльність та накопичений у
результаті цього досвід компетентних органів, посадових осіб та
громадян по виданню та реалізації юридичних норм.
Правові відносини — специфічні суспільні відносини, учасники
яких виступають як носії прав і обов’язків, встановлених нормами
права.

Правова система виконує певні функції. Зокрема,
інтегративну, регулятивну, комунікативну й охоронну.
Головною і визначальною є функція інтеграції суспільства,
об’єднання різних верств населення для досягнення певного рівня
життя, реалізації важливої ідеї. Наприклад, щодо України — це
побудова громадянського суспільства, соціальної, правової
демократичної держави.
Інтегративна функція забезпечує об’єднання всіх правових
інститутів із правовою поведінкою і правовою діяльністю в єдине
ціле, їх взаємодію з іншими соціальними інститутами, які й дають
змогу забезпечити цілісність соціуму. Роль цієї функції має постійно
зростати в умовах трансформації українського суспільства,
створення консенсусних стосунків соціальних груп, поєднання
розвитку демократії з відповідальністю, підвищення довіри
населення до держави, підтримання суспільного спокою і
соціального миру.
Регулятивна функція правової системи дістає вираження у
формуванні нормативної основи, відповідних зразків діяльності, їх
включення в масову і професійну правову свідомість і поведінку.
З функції регулювання випливають і інші функції правової
системи: фіксація правової волі народу, моделювання суспільних
відносин (правовідносин), офіційне визначення міри свободи
суб’єктів права тощо.
Комунікативна функція правової системи забезпечує
одержання учасниками правовідносин інформації про те, якою є
позиція держави щодо необхідної, дозволеної чи забороненої
поведінки. Соціальна життєдіяльність індивідуумів органічно
пов’язана з одержанням, сприйняттям, засвоєнням і використанням
такої інформації. Правова інформація є одним із різновидів
соціальної інформації. За допомогою юридичних норм держава
сповіщає учасників суспільних відносин про позиції держави щодо
необхідної, дозволеної або забороненої поведінки.
Охоронна функція правової системи органічно пов’язана з
попередніми, її соціальне призначення полягає в охороні
загальнозначущих, соціально-важливих політичних, економічних,
культурних, етнонаціональних, особистих відносин та відповідно
витісненні явищ, що завдають шкоди розвитку цих відносин. Ця
функція визначається шляхом правового впливу на поведінку людей,
що здійснюється відповідно до волі й свідомості суб’єктів шляхом
встановлення заборон і можливості практичної реалізації юридичної

відповідальності. Цій меті підпорядковані такі правові засоби, як
встановлення заборони надії, що порушують права громадян,
громадських організацій, держави, визначення охоронних юридичних
фактів (формулювання складів правопорушення, встановлення
санкцій, широкі засоби профілактики правопорушень, у тому числі
злочинності тощо)
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Статтю присвячено аналізові поняття правової системи, яке
автор кваліфікує як більш широке поняття, яке охоплює не лише
право, як нормативну систему, його джерела, а й праворозуміння,
правоутворення, правозастосування, юридичну науку, юридичну
практику тощо.
Ключові слова: система права, система законодавства,
правові принципи, правова культура, юридичні установи, юридична
техніка, юридичні терміни, правова політика.
Статья посвящена анализу понятия правовой системы,
которое автор квалифицирует как более широкое понятие, которое
охватывает не только право, как нормативную систему, его
источники, но и правопонимание, правосоздание, правоприменение,
юридическую науку, юридическую практику и тому подобное.
Ключевые слова: система права, система законодательства,
правовые принципы, правовая культура, юридические учреждения,
юридическая техника, юридические сроки, правовая политика.
The article is sanctified to the analysis of concept of the legal
system, which an author characterizes as more wide concept which

embraces a right not only, as a normative system, his sources, but also
low-understanding, low-creation, use of law, legal science, legal practice
and others like that.
Keywords: the system is right, system of legislation, legal principles,
legal culture, legal establishments, legal technique, legal terms, legal
policy.
Присяжний Максим Вікторович
ад`юнкт Національної академії
внутрішніх справ
ВІДМИВАННЯ КОШТІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ В
УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Метою даної статті є дослідження історичного аспекту
виникнення явища відмивання коштів на фондовому ринку в
Україні, окремих детермінантів, що спричинили появу цього явища.
Історичний аспект виникнення явища відмивання коштів
розглядали такі вчені як А.М. Бандурка, О.І. Барановський, Т. Качка,
О.Є. Користін, М.В. Корнієнко, Є.В. Невмержицький, С.С.
Чернявський, та інші вчені. Поряд з тим, на сьогодні є
малодослідженим питання відмивання коштів на фондовому ринку в
Україні, історичні передумови, які сприяли виникненню цього явища
в нашій країні.
Існуючі дані дозволяють зробити висновки про те, що
виникнення легалізації (відмивання) грошей і майна як процесу і
поняття має давню історію. Це явище за своєю сутністю зародилось
задовго до його визначення як злочинного високодоходного бізнесу,
що є загрозою економічній безпеці держави [1, c. 7-8].
Окремі елементи явища «відмивання» грошей зустрічаються
майже у всих історичних епохах розвитку людства, при різних
соціально – економічних формаціях. Ще за часів царя Хаммурапі у
державі виникла необхідність правового втручання у сферу
лихварських операцій. Значна кількість статей законів Хаммурапі
присвячена договорам, зокрема договору позики, і лихварським
операціям (§ 89-107), які здійснювали тамкари, царські чиновники,
храми. Незаможні боржники змушені були віддавати або свою
землю, яка заставлялася для забезпечення боргу, або членів своєї
сім`ї у кабалу кредитору, що спричиняло відкрите невдоволення
бідноти. Регулювання лихварських операцій державою, обмеження

боргової кабали трьома роками (§117), як і встановлення твердих цін
за найм худоби тощо, були наслідком загальної економічної
політики Хаммурапі. За допомогою цих заходів він прагнув
уповільнити обезземелення селян, платників податків, і тим самим
запобігти економічному занепаду країни [2, c.43.].
Як приклад «відмивання» доходів, одержаних злочинним
шляхом, що стосується періоду правління Петра ІІ у Росії, Є.В.
Невмержицький наводить історичний факт відправки у заслання і
позбавлення свого майна за такі дії у 1728 році графа Меньшикова
[3, с.167]. Впродовж багатьох років він виключно безцеремонно
використовував казенне надбання у свою користь, купував за
рахунок казни у свій Василівсько – Острозький палац меблі,
різноманітні предмети домашнього вжитку, утримував за рахунок
казни своїх коней і прислугу і дозволяв своїм клевертам різноманітні
зловживання, що прикривались його заступництвом. За ці дії Петро І
відібрав у нього вигідний табачний відкуп, звання псковського
намісника, подаровані йому в Малоросії володіння Мазепи, і, окрім
цього Меньшиков заплатив 200000 рублів штрафу. Проте, незабаром
Меньшиков продовжив свою діяльність, направлену на збагачення за
рахунок державної казни, та після його арешту Верховною тайною
радою Петра ІІ у нього було конфісковано: 9000 душ селян і міста:
Оранієнбаум, Ямбург, Копор`є, Раненбург, два міста в Малоросії:
Почіп і Батурин, капіталу до 13000000 крб., з яких 9000000
перебували на зберіганні в іноземних банках, та, окрім цього, на
мільйон різної нерухомості і бриліантів: і лише золотого і
серебряного посуду – більше 200 пудів [4, с.443-449].
Переважна більшість дослідників процесу становлення явища
«відмивання коштів» приділяють значну увагу злочинній діяльності
одного з найвідоміших гангстерів США часів «великої депресії»
Меєра Ланскі. Вважається, шо він першим придумав надавати
вигляду надприбуткам від злочинної діяльності, шляхом
використання офшорних банків в Швейцарії. На той час Ланскі
здійснював досить активну діяльність на Кубі. В 1937 році він
придбав франшизу на декілька ігрових столів в казино гаванського
Hotel Nacional. Це казино, в якому панував повний хаос, де столи в
одній і тій самій кімнаті належали різним власникам, давало Ланскі
можливість переміщувати гроші із Флориди в безпечну Гавану, а
кошти, сховані в Швейцарії, переводити через Гавану у Флориду.
Податкові інспектори нічого не знали про гроші, що залишають
країну, але їм пропонувалось порахувати те, що приходить в неї у

вигляді «законного» прибутку від закордонних інвестицій [5, c.3141].
Вважаємо за необхідне зазначити, що окремі факти
«відмивання» доходів, одержаних злочинним шляхом, були наявні і
у Радянському Союзі часів тоталітарного режиму І.В. Сталіна, не
дивлячись на виняткову суворість кримінального законодавства того
часу. Зокрема, історики відмічають численні факти привласнення
трофейного майна на окупованих територіях вищим командним
складом Червоної Армії, та вивіз його до Радянського Союзу під
виглядом майна, що в подальшому підлягало передачі на потреби
о`бєктів промисловості, сільського господарства та місцевих громад.
Так, в 1946 році розпочалась так звана «трофейна справа». Під час
розслідування цієї справи в 1948 році органами бувшого МДБ СРСР
був заарештований член військової ради Групи радянських
окупаційних військ в Німеччині, генерал - лейтенант Тєлєгін К.Ф.
Слідством було встановлено, що Тєлєгін, перебуваючи разом з
радянськими військами на території Польщі і Німеччини,
використовуючи своє службове положення, займався стяганням,
скуповуючи за безцінок і привласнюючи цінності і майно, які
підлягали здачі в доход держави. Під час обшуку у Тєлєгіна
вилучено велику кількість цінностей, більш ніж 16 кілограмів
виробів зі срібла, 218 відрізів шерстяних і шовкових суконь, 21
мисливських ружжів, багато антикварних виробів із фарфора і
фаянса, хутра, гобелени роботи французьких і фламандських
майстрів XVII-XVIII століть і інші коштовні речі. Також були
заарештовані генерал – лейтенант Крюков В.В. та його дружина,
відома співачка Радянського Союзу Крюкова – Русланова Л.А.
Підставою для арешту сімейної пари, про що свідчать документи,
постала схильність до збагачення. У Крюкових конфіскували більш
ніж 700 тис. карбованців, та ще й дорогоцінностей на істотну суму,
123 картини відомих майстрів, дві дачі і багато іншого добра [6, с.
73-75].
Щодо виникнення явища відмивання грошей в останні роки
існування Радянського Союзу, та у пострадянській Росії ґрунтовне
дослідження провели Молчанова Т., Некрасов В., Корсун С., Усатий
Г. В 1990 році полковник Л. Вєсєловський із першого головного
управління КДБ підготував таємну записку на ім`я відомого
партійного функціонера Миколи Кручини, у якій виклав нову
стратегію. У документі з КДБ пропонувалось створити мережу
банків і торгівельних компаній в Росії і за кордоном і перевести туди

на «надзвичайний період» мільярди доларів урядових фондів і
тримати для комуністичної номенклатури до тих пір, поки не
настане більш сприятливий час. Кошти, що надійшли у вигляді
доходів до каси і не відображені у фінансових документах, можуть
бути використані для придбання анонімних акцій фондів окремих
компаній, підприємств, банків, що, з однієї сторони, забезпечить
стабільний дохід незалежно від подальшого становища партії, а з
іншого боку, ці акції можуть бути в любий час реалізовані на
фондових біржах із розміщенням капіталу з метою маскування
партійної участі, але зі збереженням контролю. Необхідно створити
… як на території СРСР, так і за його межами спеціальні групи
швидкого реагування, укомплектовані професійно підготовленими
інструкторами з діючого резерву КДБ або з особливо талановитих
осіб, залучених до співробітництва, як на добровільній основі, так і
осіб, які за тими чи іншими обставинами звільняються з КДБ СРСР.
Дана стратегія була реалізована. Нові підприємці, вибрані ЦК і
КДБ на роль зберігачів комуністичної «чорної каси», складались із
тайних агентів і бізнесменів – бандитів, які сформувались на
продажу алкогольної продукції або створенні кооперативів. Саме
таким шляхом отримали свій перший капітал багато які майбутні
російські мільярдери [1, с.9-11].
Дослідивши механізм маніпуляцій з цінними паперами,
подальше відмивання коштів, одержаних від такої діяльності,
британський дослідник Джеффрі Робінсон описує діяльність наших
співвітчизників з колишнього СРСР на фондовому ринку США на
початку 90-х років минулого століття наступним чином. На Уолл –
стріт вже були росіяни. Маючі дивовижну здатність залишатись поза
зоною видимості правоохоронних органів, вони вважали за краще
відпрацьовувати неринкові афери – приватне розміщення акцій і
пропозиції незареєстрованих акцій. Вони продавали стартові, часто
що не мають підприємств що діють, або яких – небудь реальних
перспектив компанії. Деколи ці компанії взагалі виявлялись
неіснуючими. Продавець «із підвалу» розповідав вам, як добре ідуть
у компанії справи, і говорив, що краще всього приєднатись до неї
саме зараз, «на першому етапі», тому що незабаром буде
проводитись
первинна
публічна пропозиція акцій.
Вам
пропонувалось придбати акції по 6 доларів за штуку, - це унікальна
можливість і зовсім недорого, тому що через три місяці компанія
стане публічною і її акції будуть продаватись вже за ціною 20
доларів за штуку. Коли ви, нарешті, розуміли, що вас кинули,

виявлялось, що ваші гроші вже на Кіпрі, Володимир змінив ім`я,
став Григорієм, а «підвал» переїхав у сосідній квартал [5, с.302].
У наш час, окрім іншого, отримання злочинних прибутків на
фондовому ринку, які в подальшому легалізуються, дослідники
пов`язують з використанням інсайдерської інформації. Одним із
відомих скандальних фактів інсайдерської торгівлі на території
колишнього СРСР став факт співробітництва відомого російського
політика А. Чубайса з інвестиційною компанією «Монтес Аурі».
Очолюючи передвиборний штаб Б. Єльцина, від перемоги якого
повністю залежало майбутнє фінансування ДКО, маючи доступ до
конфединційної інформації, яка впливала на курсоутворення, він
«ділився» нею з менеджерами зазначеної вище компанії. Ця
діяльність дала можливість тільки офіційно заробити А. Чубайсу
близько півмільйона доларів США.
В Україні правоохоронним органам, таким як СБУ, Генеральна
прокуратура та МВС, доручалося перевірити факти торгівлі
інсайдерською інформацією шляхом проведення валютних операцій
банками напередодні раптової девальвації гривні до інших світових
валют 21 квітня 2005 р. У здійсненні службових та інших злочинів
групою осіб підозрювалися голова НБУ та наближені до нього
особи, що мали доступ до інсайдерської інформації. Правоохоронні
органи, щоправда, не виявили достатньої сумлінності, і ці факти й
досі не отримали належної оцінки [7, с.80].
Розглядаючи явище відмивання доходів, одержаних злочинним
шляхом як соціальний феномен, стає очевидним, що це різновид
злочинної діяльності, який також постійно детермінується,
пристосовується до певних соціально – економічних, політичних
умов. При цьому змінюються предикатні злочини чи
правопорушення, які є караними на певний час у суспільстві,
предмети протиправного посягання, розмір доходів, одержаних
злочинним шляхом, схеми чи механізми укриття дійсного
походження протиправних доходів. Незмінною залишається мета
такого виду діяльності – приховування чи маскування дійсного
походження злочинно чи протиправно одержаних доходів, надання
їм вигляду законно одержаних. При цьому організовані злочинні
угруповання намагаються використовувати ті сфери економічного
життя суспільства, які є найбільш привабливими для приховування
дійсного походження злочинного капіталу, мають хиби в
законодавчому забезпеченні, дозволяють найефективніше й
найшвидше, з мінімальним ризиком для викриття таких дій

правоохоронними органами виконувати операції з переводу цих
коштів в легальну економічну систему.
На наш погляд, фондовий ринок є саме такою сферою
суспільних відносин, яка найбільш приваблива для організованих
злочинних угруповань з метою відмивання коштів.
Розглядаючи явище легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом на фондовому ринку в Україні,
вважаємо за необхідне зважити на детермінанти, що призвели до
виникнення цього явища, які, насамперед, полягають у виключних
відмінностях утворення та існування фондового ринку в Україні на
сучасному етапі. На наш погляд ці відмінності найбільш повно
висвітлено Ю.Я. Кравченком [8, с.31-33]:
1. Операції ЦП мають невелику вагу й передусім
проводяться на позабіржовому ринку або в ПФТС. У зв`язку з цим
більшість акцій недостатньо ліквідні. Багато учасників ринку мають
переважну спрямованість на одержання спекулятивного доходу й не
виявляють інтересу до довгострокових укладень.
2. Макроекономічні показники ринку ще обмежені, ринок, і
насамперед біржовий, настільки не розвинений, що його поки що не
можна порівнювати навіть із ринками деяких країн, що
розвиваються, і країн Східної Європи.
3. Матеріальна база ринку, його інфраструктура й необхідні
інститути одержали достатній розвиток, але часто використовуються
недостатньо ефективно або з порушенням чинних норм.
4. Роль держави у регулюванні ринку ЦП поки не
реалізована в необхідному обсязі, хоча Комісія з цінних паперів
активно й досить успішно займається розробкою нового
законодавства. Законодавства з низки питань поки бракує, є певні
прогалини й протиріччя в нормативно – правовій базі фондового
ринку, держава іноді не взмозі оперативно й результативно впливати
на поточні процеси.
5. Діяльність на українському ринку ЦП відрізняється
високим ступенем усіх ризиків (систематичного, кредитного,
політичного, податкового тощо).
6. Розвитку українського фондового ринку тривалий час
перешкоджав високий рівень інфляції, загальне падіння
виробництва. Емітенти не можуть забезпечити, а іноді не хочуть,
виплату дивідендів на вкладений капітал.
7. Обсяг інформації про діяльність АТ недостатній або не
дуже достовірний. Бракує достовірної інформації про ринок ЦП, про

фактичні операції, їх обсяги.
8. Учасникам ринку ЦП і насамперед емітентам і
фінансовим посередникам іноді бракує досвідченого персоналу.
9. Відсутність вільних коштів у інвесторів призводить до
недостатнього попиту на ЦП. На ринку немає умов для проведення
короткострокових спекулятивних операцій. Вітчизняні індивідуальні
(приватні) інвестори слабко залучені в роботу на ринку цінних
паперів.
10. Фондовий ринок поки не може повною мірою виконувати
своє основне призначення з ефективного перерозподілу грошових
ресурсів, в основному йде перерозподіл власності або створення
нових фінансових компаній, що не володіють до емісії в достатніх
обсягах реальними активами і, як наслідок, швидко зникають з
ринку.
11. Дефіцит державного бюджету приводив до необхідності
розширення ринку державних облігацій з їх порівняно високою
прибутковістю (хоча вона постійно знижувалася), що скорочувало
реальні інвестиції в ЦП і виробництво. До чого це призвело,
показали події на українському ринку державних облігацій у другій
половині 1998 року – на початку 1999 року.
12. Експерти відзначають високий рівень політичних ризиків і
пов`язаний із цим відтік капіталів, низький рівень іноземних
інвестицій.
Таким чином, на даному етапі дослідження нами розглянуто
явище відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом на різних
історичних проміжках існування людства, що дає можливість
зробити висновок про існування цього явища незалежно від
соціальної, політичної, економічної формацій суспільства. Окрім
цього, ми сконцентрували увагу на тих чинниках, які, на наш погляд,
є головними детермінантами виникнення та існування явища
відмивання коштів на фондовому ринку в Україні, та які потребують
подальшого наукового вивчення.
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У статті здійснено дослідження історичного аспекту
виникнення явища відмивання коштів на фондовому ринку в Україні,
окремих детермінантів, що спричинили появу цього явища.
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В статье осуществлено исследование исторического аспекта
возникновения явления отмывания средств на фондовом рынке в
Украине, отдельных детерминантов, которые повлекли появление
этого явления.
Ключевые слова: фондовый рынок, отмывание средств,
денежные ресурсы.
Research of historical aspect of origin of the phenomenon of
washing of money at the fund market in Ukraine, separate determinants
which entailed appearance of this
phenomenon is carried out in the article.
Keywords: fund market, washing of money, money resources.

Прокопчук Іван Іванович
старший викладач
Кіровоградського інституту
розвитку людини «Україна»
ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ
Розвиток українського суспільства на шляху демократичних
перетворень висуває перед українською державою важливе завдання
- сформувати та провести в життя правову політику, яка б мала
достатньою мірою обґрунтований статус у суспільстві. Визначити
особливості та необхідність формування правової політики в
сучасній Україні - означає зрозуміти всю складність і глибину
проблеми, усвідомити принципово інше призначення цього
феномена в умовах, що змінилися.
Визначальну роль має відігравати визначення основних
пріоритетів правової політики в Україні, що забезпечить реалізацію
державної правової політики, спрямованої на розвиток національної
правової системи, створення та реалізацію правових норм, зміцнення
режиму законності та безпеки, формування у населення розвинутої
правової культури, правового світогляду, утвердження принципів
справедливості, верховенства права, захист прав і свобод людини як
найвищої соціальної цінності.
Оскільки в юридичній науці аж до останнього часу таке явище,
як правова політика в цілому практично не вивчалася, то проблема
правової політики, а також її пріоритетів в українській державі,
природно, не виникала. Разом із тим це питання, при його очевидній
маловивченості, надзвичайно актуальне та значуще як для теорії, так
і для практики.
Проблема пріоритетів правової політики була у центрі уваги
таких вітчизняних та зарубіжних теоретиків, як С. Алексеев, В.
Селіванов, О. Коробова, П. Коробов, М. каков, М. Матузов та ін.
Але, на нашу думку, питання пріоритетів правової політики
потребує подальшого висвітлення.
Метою цієї статті є виявлення основних пріоритетів правової
політики, перш за все для української правової політики.
С. Алексеев вважає, що в кожному законі, іншому
нормативному документі є свого роду опорні ланки, основа та каркас
закону, його кредо, зміст. З точки зору соціального змісту - це ідея та

мета закону, очікуваний від його дії ефект, а правового - дозвільна
або заборонна спрямованість закону, юридична конструкція, що
поєднує нормативний матеріал [1, с 72].
У кожному законі, що претендує на те, щоб посісти гідне місце
в правовій системі, повинна бути свого роду «родзинка» - одна або
кілька взаємозалежних основних ідей, які надають йому особливий
зміст, соціальне звучання, дають хід вирішенню важливої проблеми.
А «родзинка» правової реформи, всієї правової політики в Україні
полягає в тому, що в такій реформі, у такій політиці повинні бути
пріоритети, передусім, пріоритети права.
Щоб проаналізувати сьогоднішні пріоритети правової політики,
необхідно перш за все усвідомити, що таке пріоритет. Категорія
«пріоритет правової політики» фахівцями ще не досліджена, тому,
природно, вона не є загальноприйнятою в науковому світі (як й інші
питання, що стосуються правової політики). З одного боку, не можна
стверджувати, що в роботах різних авторів вона використовується
для визначення того самого явища, з іншого-коли йдеться явно про
одні й ті самі явища, його начебто синонімічні найменування на
перевірку виявляються в принципі нетотожними поняттями.
Пріоритети політики - це визначальні напрями, акценти,
переваги в діяльності органів державної влади, побудовані
відповідно до її уявлень про ієрархію соціальних цінностей, що
підлягають захисту та забезпеченню правом в першу чергу. Тому
пріоритети правової політики можна розглядати як тактику, що
створює сприятливі умови для реалізації державою правової
політики, як вирішення нею тактичних (проміжних) завдань.
З цих позицій стратегічний напрям правової політики сьогодніпереведення суспільства за допомогою права в якісно інший стан,
формування громадянського суспільства, правової держави,
забезпечення їх стійкого поступального розвитку. Завдання правової
реформи полягає в тому, щоб поставити в центр правової системи
особистість як найвищу соціальну цінність із її багатосторонніми
духовними та матеріальними інтересами.
Відповідно, пріоритети сучасної правової політики особистість, сім’я, суспільство, держава. Ці пріоритети повинні
реалізовуватися за допомогою всіх галузей права як об’єднуюча,
системоутворююча засада правової системи. На цій основі повинні
здійснюватися правотворчість, правореалізація та інші правові й
організаційні форми реалізації державної правової політики. Без

комплексної взаємодії всіх компонентів правової системи не можуть
бути реалізовані цілі правової політики.
Важливою є роль правового виховання, формування у громадян
нашої держави, з урахуванням історичних особливостей, традицій,
специфіки української національної ідеї, правової культури та
правового світогляду. Правове виховання є необхідною
передумовою, умовою і результатом реалізації державою правової
політики. У цій сфері одним із основних пріоритетів повинно бути
подолання правового нігілізму, що століттями панував в українській
державі.
Проте держава неохоче займалася проблемами правової
політики як явища нового для суверенної України, значення якого
для правової державності ще не усвідомлене [2, с 8].
Пріоритетів у сучасній українській правовій політиці багато.
Під пріоритетами в даному випадку слід розуміти першочергові
завдання, проблеми, питання, які потрібно вирішувати у найближчій
перспективі. До найбільш загальних із них належать такі, як
побудова
правової
держави,
громадянського
суспільства,
вдосконалення законодавства та практики його застосування,
створення надійної правової бази державних реформ, боротьба із
злочинністю, вироблення ефективних антикорупційних заходів,
зміцнення захисту та гарантій прав людини, подолання правового
нігілізму тощо. Свої (найбільш конкретні) пріоритети є в рамках
галузевих юридичних наук.
Зупинимося на деяких пріоритетах, які мають як теоретичне,
так і прикладне значення.
Реалізація ідеї правової державності передбачає визначення
складної діалектики співвідношення права та держави або держави і
права, пошук оптимальних варіантів їх взаємодії в сучасних умовах.
У літературі розглядають три можливі моделі «субординації» між
зазначеними феноменами - тоталітарно-статистська, ліберальнодемократична і прагматична [8 с 289-290].
Відповідно до першої моделі держава вища за право і ним не
«зв’язана». Ця модель для нової України не підходить, оскільки є
моделлю вчорашнього дня.
Друга модель виходить із того, що право вище за державу,
владарює над нею. Ця модель уособлює ідеал, який на сьогодні є
недосяжним. До нього суспільство повинно прямувати як до кінцевої
мети. Це - забігання наперед, а політика є мистецтвом можливого.

Третя модель більш реалістична: держава створює право, але
вважає себе «зв’язаною» ним, підкоряється йому, тобто
самообмежується задля спільного блага. Саме цій моделі потрібно
віддавати перевагу як такій, що практично здійснюється на
сучасному етапі розвитку суспільства. Завдання полягає в тому, щоб
примусити владу поважати та виконувати власні закони, які, у свою
чергу, повинні бути соціально та науково обґрунтованими, адекватно
відображати нагальні потреби життя. Саме в цьому напрямі потрібно
рухатися на шляху формування й утвердження правової держави, до
«правління права» [8, с.125].
Зароки проведення «шоковихреформ», усупереч добрим
намірам і оптимістичним прогнозам осіб, які їх започатковували,
утворився великий розрив між: теорією і практикою прав людини.
Усунення сьогодні цього розриву — важливий і пріоритетний
напрям української правової політики. Інтереси та потреби
особистості полягають у найбільш повній практичній реалізації
елементарних прав особистості, перш за все таких, як право на
життя, здоров’я, безпеку, оплату праці, соціальний захист, медичну
допомогу, відпочинок, лікування тощо.
Наведення порядку у роботі органів державної влади - ще один
пріоритет. Про це досить відверто і переконливо йшлося в Посланні
Президента України до Верховної Ради України «Україна: поступ у
XXI сторіччя. Стратегія економічного та соціального розвитку на
2000-2004 роки» [7], яке саме собою свідчить про глибину та
масштаби здійснюваних перетворень у державі.
Справді, оздоровлення державно-владного механізму магістральний напрям правової політики України. Порядок у владі
залежить, передусім, від самої влади. Якщо вона апелює до народу,
то для цього потрібно посилити контроль знизу, відповідальність
зверху, здійснити стратегічне реформування державної служби,
підвищити рівень кадрів, звільнитися від корупціонерів, суворо
дотримуватися законів, принципів демократії, прав людини,
покінчити із конфронтацією та протистоянням у цій сфері, виробити
чітку програму виходу суспільства із кризи, підвищити життєвий
рівень населення і тим самим закріпити свій престиж в очах народу,
завоювати його довіру.
Сьогодні ми багато втрачаємо саме через те, що державна
політика є фрагментарною, розбалансованою, а іноді й різновекторною, із внутрішніми суперечностями. Під таким кутом зору
слід розглядати зміни, що сталися останнім часом у Верховній Раді

України. Необхідно, щоб налаштованість на входження у
парламентське русло, яка намітилася, була остаточною. Наш
парламент повинен бути єдиним цілим, консолідованим органом, де
не повинно бути переможців і переможених, диктату більшості над
меншістю, чи навпаки.
Важливий і невідкладний пріоритет - подолання правового
нігілізму і правового ідеалізму, а відтак і гострого дефіциту
юридичної культури. У першому випадку закони відверто
ігноруються, не виконуються, не цінують їх сили, здатної вирішити
всі наболілі проблеми. Масова свідомість вимагає прийняття все
нових і нових законів майже з кожного питання. Ці крайнощі
наслідок багатьох причин, без подолання яких ідея правової держави
нездійсненна.
Правове забезпечення економічного росту: заохочення
виробників; розроблення правового механізму вилучення засобів
виробництва у власників, які не можуть забезпечити виробництво
конкурентоспроможних товарів для наступної конкурсної передачі
(продажу) в інші руки, власникам, здатним організувати таке
виробництво, тощо.
Повинна бути прийнята програма скорочення державного
апарату, обмеження його втручання в економічне життя із чіткою
фіксацією цілей, етапів, коштів, ресурсів. Необхідно використати
досвід інших країн (США, Німеччини), щоб блокувати властиві
будь-якому державному апарату тенденції до злиття політичної й
економічної діяльності. Для цього є комплекс заходів, передусім
суворий контроль за діяльністю чиновників, звільнення з державної
служби та судове переслідування осіб, які порушили закон.
Щоб заходи боротьби з організованою злочинністю були
ефективними, слід налагодити систему відстежування руху злочинно
нажитих капіталів, що робить неефективним і небезпечним їх
використання в «нормальній» економіці, і передбачити можливість
конфіскації майна, що має ознаки злочинного походження.
Держава недостатньо уваги приділяє проблемам правової
політики як явища нового для суверенної України, значення якого
для правової державності ще не усвідомлене [2, с.8]. Недоліки
української правової політики, зокрема, пояснюються саме
зазначеними аспектами. Звичайно, перелічені деформації (а їх
набагато більше) є, перш за все, наслідком політичних рішень.
Сучасна українська правова політика покликана (просто зобов’язана)

всіма засобами спрямовувати реформи в гуманне, суспільно
орієнтоване, людське русло.
Правова політика України як складова її загальнодержавної
політики зумовлена об’єктивними закономірностями сучасного
суспільного розвитку, тими потребами, які лежать в основі всіх
перетворень, що відбуваються в країні. Вона спрямована на
подальше поглиблення демократичних реформ, розвиток економіки,
становлення ринкових відносин, оздоровлення соціальної сфери,
послідовний захист національних інтересів, прав і свобод людини.
Людині як істоті духовній неможливо жити на землі поза правом. І
необхідно зробити все, щоб наблизити право до народу, щоб
зміцнити масову правосвідомість, щоб народ розумів, знав і цінував
свої закони, щоб він добровільно виконував свої обов’язки та
заборони, лояльно користувався своїми повноваженнями. Право
повинно стати фактором життя, мірою реальної поведінки, силою
народної душі. Безглуздим і небезпечним є порядок, за якого право
недоступне народові [10, с 23-31].
Держава є безпосереднім фактором, умовою створення
правових настанов та основою їх здійснення. Державна влада має
інституційне значення для буття права як особливого інституту.
З метою комплексного дослідження поняття «державна правова
політика», визначення суб’єктів її реалізації, а також забезпечення її
ефективності необхідно проаналізувати форми її реалізації, яким
кореспондують відповідні форми діяльності органів державної
влади, що беруть участь у здійсненні державної правової політики. У
даному випадку необхідно розрізняти дві форми діяльності держави
у сфері правової політики, що здійснюються через систему органів
державної влади: правову - політику у сфері права, пов’язану з
формуванням концепції юридичного впливу та правотворчістю;
організаційну-правову політику за допомогою права, що має вияв у
правозастосовчій та правоохоронній діяльності.
Отже, правова політика в сучасній Україні повинна
орієнтуватися на основні пріоритети: реалізація ідеї правової
державності; ліквідація розриву між теорією та практикою прав
людини; наведення порядку у роботі органів державної влади;
подолання правового нігілізму та правового ідеалізму; правове
забезпечення економічного росту.
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Features and basic priorities of legal policy of Ukraine open up in
the article. Realization of idea of the legal state system, liquidation of
break between a theory and practice of human rights.
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Ротар Наталія Михайлівна
старший викладач
Кіровоградського інституту
розвитку людини «Україна»
ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА РІСТ ПРАВОВОЇ
КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА
На даний час особливо актуальним є питанням про зміцнення
високої правової культури кожного громадянина.
Правова культура - це якість правового життя суспільства і
ступінь гарантованості державою і суспільством прав і свобод
людини, а також знання, розуміння і дотримання права кожним
окремим членом суспільства.
Під правовою культурою ми розуміємо «визначений рівень
правового мислення і почуттів сприйняття правової дійсності», а
також «належний ступінь знання населенням законів і високий
рівень поваги норм права, їхнього авторитету». Людина з
недостатньо розвинутою правовою культурою, як правило, звертає
увагу тільки на найбільш волаючі випадки порушення закону,
наприклад злочину, а інші численні випадки ігнорування права
залишаються нею непоміченими. У такому сприйнятті право
з’являється у вигляді айсберга, менша частина якого видима, а
велика схована під товщею води. Тому саме висока культура дій і
вчинків, почуттів і спонукань повинна бути головним результатом
розвитку особистості громадянина нашого суспільства.
До проблеми формування правової культури зверталися багато
юристів-мислителів, серед них К.Д. Кавелін, Р.Ф. Ієринг, С.А
Муромцев, М.М. Ковалевський, Л.И. Петражицький, Б.А.
Кістяковський і інші. Праву приділялася важлива виховна роль.
Право в набагато більшому ступені дисциплінує людини ніж логіка і
методологія та систематичні вправи волі.
Право зіграло незначну роль у духовному і культурному
розвитку української інтелігенції, що складається з людей, що ні

індивідуально, ні соціально не були виховані (не говорячи про
простолюдинів). На думку Б.А. Кістяковського
українська
інтелігенція ніколи не поважала права, ніколи не бачила в ньому
цінності; із усіх культурних цінностей право знаходилося в неї у
великому загоні. Не могло бути і мови про формування міцної
правосвідомості і правової культури. У зв’язку з цим видатні
російські мислителі XIX ст. пропонували розвивати правову
свідомість за допомогою розробки правових ідей у літературі.
Можна помітити, що в ідейному розвитку нашої інтелігенції не
брала участь жодна правова ідея, тому що вона не була відбита в
літературі. Що стосується інших країн, то в англійців, приміром,
минулому у відповідну епоху з однієї сторони трактати Гоббса «Про
громадянина» і про державу – Левіафан і Фільмера про Патріарха», а
з іншого боку - твору Мільтона в захист волі слова і печатки,
памфлети Лільборна і правові ідеї порівнювачів – «левеллеров». У
німецькому духовному розвитку правові ідеї зіграли велику роль.
Тут до кінця XVII сторіччя створилася багатовікова традиція
завдяки Альтузію, Пуфендорфу, Томазію.
Право визнавалося
невід’ємною частиною культури [6, с. 68].
Подібного не було в розвитку нашої правової культури. У нас
при всіх університетах створювалися юридичні факультети,
відкривалися юридичні вищі навчальні заклади, але жоден із
представників викладацького складу цих закладів не видав ні книг,
ні статей, ні навіть правових етюдів, які б мали широке суспільне
значення і впливали б на правосвідомість людей. В області правових
ідей працювали Чичерін і Соловйов, але їм не удалося зробити
значного впливу на розуми російської інтелігенції. Багато правових
ідей дійсного часу запозичені. Але їх мало запозичати, їх треба було
пережити. Тим часом правосвідомість російської інтелігенції ніколи
не було охоплено цілком ідеями прав особистості і правової
держави. Кістяковський у своїй статті «У захист права» говорив про
притупленість
правосвідомості
української
інтелігенції…як
результат застарілого зла - відсутності якого б не було правового
порядку в повсякденному житті.[5, с. 53]
Виходячи з усього цього, можна судити про недостатньо
високу правову культуру українських громадян. Історія розвитку
права показує, що довгий час інтерес до правових ідей Україні був
відсутній. Накопичено невеликий запас робіт з цієї теми, і тому вона
актуальна в даний момент. Формування правової культури громадян
необхідно для побудови правової держави.

Як відомо для формування правової культури необхідно
враховувати ряд задач.
По-перше, забезпечити належну орієнтацію в основних
початках і принципах правової системи держави.
По-друге, створити базу для значного розширення обсягу і
підвищення рівня правового поводження адресатів права.
По-третє, забезпечити грамотну й ефективну боротьбу носіїв
права й обов’язків за свої законні інтереси перебороти правову
пасивність.
По-четверте,
здійснювати
роботу
по
профілактиці
правопорушень в аспекті реальної дії принципу незнання закону не
звільняє від відповідальності і вести боротьбу на подолання
правового нігілізму, що панує
останнім часом над масовою
свідомістю.
По-п’яте, активізувати правове поводження.
Аналізуючи події недавнього минулого складається така
ситуація, що активний ріст правової культури у населення нашої
країни відбувався під час певних кризових явищ. Для аналізу ми
запропонуємо три кризові ситуації, що активно підняли рівень
правової культури населення.
Виходячи із статистики даних консультацій в юридичних
фірмах, зараз велику питому вагу мають справи по захисту
інтересів осіб в так званому конфлікті «Клієнт-банк» (захист від дій
банків і колекторів, повернення депозитів, legal collection), [3, с. 21]
Для першої конфліктної ситуації характерно що, проблеми
банків, як правило, пов’язані з помилками економічного характеру
(помилки в ризик - менеджменті, змішення довгих і коротких
грошових потоків і т.п.), то клієнти банків припускалися помилки
вже юридичного характеру – не вичитуючи підписували договори
або просто не могли оцінити їх юридичне значення. Багато
договорів, що оформляють вищезгадані відносини, містять
третейські обмовки, що істотно утрудняють ефективний захист
інтересів «Клієнтів банків», і інші, приємні кожному становлячому
договір юристу дрібниці.
Звичайно, коли клієнти брали кредити – найголовніше для них
було швидке одержати кредит. Юридична захищеність інтересів при
цьому звичайно ігнорувалася.
Зараз для багатьох прийшов час «збирати каміння». Спливають
помилки, їх тепер прийнято систематизувати, аналізувати в різних
ЗМІ. Але всі помилки клієнтів банків як правило мають загальне

коріння. Це коріння – рівень правової культури в Україні. Лише
нікчемна мала кількість осіб, що опинилися в складних ситуаціях,
при укладенні договорів користувалися допомогою юристів. А
багато хто взагалі признається, що перед підписанням договір не
читали, вважаючи, що виправити що-небудь не можливо, інші (має
місце на Сході і Півдні України) просто заявляють, що погано
розуміють українську мову.
Будь-який юрист може розповісти десятки історій, коли
незначні з погляду клієнта положення договору приводять до дуже
серйозних наслідків. Іноді це історії болю і страху. Такі приклади
поширені як з участю громадян, так і в корпоративній практиці, тому
що посадовці, які реалізують права і обов’язки від імені підприємств,
є тими ж громадянами, правда, можливо дякуючи специфікам своєї
праці є більш юридично обізнаними [1, с. 6].
Приклад конфлікту «Клієнт – Банк» просто в даний момент є
найбільш показовим у зв’язку з тим, що в короткий проміжок часу
оголилися ті проблемні моменти, які звичайно розтягнуті в часі, і
виявилися вони відразу і масово.
Таким чином, конфлікт «Клієнт - Банк» наочно відображає
рівень правової культури населення.
Для другої конфліктної ситуації характерне, те що більшість
позовної діяльності яка ведеться фізичними особами відносно
державних органів спрямована на провадження у справах де
відповідачем виступають органи державної автомобільної інспекції.
Згідно статистичних даних, що були підготовлені судовими
установами за 2009 рік та на протязі 2010 року більше ніж 60
відсотків від усіх справ, що були прийняті до впровадження,
складають справи по захисту порушеного права відносно органів
державної влади, а саме органів державної автомобільної інспекції.
[2, с. 13]
Приклад конфлікту «Водій - Державна автомобільна інспекція»
в даний момент є також найбільш показовим у зв’язку з тим, що міри
відповідальної стали значно жорстокіші.
Для третьої конфліктної ситуації можна віднести події що,
відбулися 1 жовтня 2010. Конституційний суд скасував
політреформу 2004 року і повернув у дію Конституцію 1996 року.
Рішення, яке оголосив голова Конституційного Суду Анатолій
Головін, складається з чотирьох пунктів:
1. Визнати таким, що не відповідає Конституції (є
неконституційним) закон України «Про внесення змін до

Конституції України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV» у зв’язку з
порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття.
2. Закон України «Про внесення змін до Конституції України
від 8 грудня 2004 року № 2222-IV» втрачає чинність з дня ухвалення
КС цього рішення.
3. Згідно з частиною 2 ст. 70 закону України «Про КС»
покласти на органи державної влади обов’язок щодо невідкладного
виконання цього рішення стосовно приведення нормативноправових актів у відповідність до Конституції України від 28 червня
1996 року в редакції, що існувала до внесення до неї змін Законом
України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня
2004 року №2222-4».
4. Рішення Конституційного суду є обов’язковим до виконання
на території України, остаточним і не може бути оскаржено.[4]
Таким чином форма правління в Україні перетворюється з
парламентсько-президентської на президентсько-парламентську.
Отже у нас розширюється коло повноважень президента країни в
різних сферах економіки та державного правління. Ці події
викликали активну участь громадян в обговорення недавніх подій, а
отже і певне просвітлення у правових нормах теорії держави та
органів державної влади
На даному рівні правової культури існує маса проблем, не
розглянутих законодавством. По сьогоденню культурні у правовому
відношенні люди не повинні бути сліпими фанатиками права. Вони
повинні бачити його недоліки, як зайвий формалізм і інші, але це не
означає, що вони мають права самі здійснювати тлумачення закону,
що приводить до його порушення.
В даний час існує маса проблем у процесі формування
правової культури. Це, у першу чергу правова безграмотність
населення, складний процес право утворення, нерідке протиріччя
нормативно-правових актів реальної дійсності, а також не розвинута
ідеологія сильної правової держави і, як наслідок, правовий нігілізм,
заперечення моральних принципів.
Для вирішення цих і інших проблем необхідно цілеспрямована
політика держави на підвищення рівня правової культури
суспільства через процеси правоутворення, законодавчого процесу, а
також засобів масової інформації, художньої літератури, кіно і
мистецтво. Формування позитивного відношення до закону, права,
знання громадянами своїх прав і обов’язків перед державою і

суспільством є основними задачами в процесі формування правової
культури.
З нашої точки зору, кризові явища і їх активне освітлення ЗМІ
поступово підвищують рівень правової культури. У кризу звичайно
виживають сильні. Ці сильні, як правило, ефективно використовують
правове поле і додаток праці юристів.
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The question of development of legal culture of society in the
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Національної академії внутрішніх справ
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
СФЕРИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Земля є основним національним багатством, що перебуває під
особливою охороною держави. Право власності на землю
гарантується Конституцією України, цивільним та земельним
законодавством (ст. 14 Конституції України [1], ст.1 ЗК України [2]
та ст.373 ЦК України [3]). Але забезпечення цього права є досить
складним, адже в законодавстві не досить чітко розглянуто цей
механізм. Натомість, постійна зміна земельного законодавства, і в
певних випадках його протилежність, відсутність відповідальних
осіб, які б забезпечили відповідне відведення земельної ділянки у
власність (колективна безвідповідальність), надає можливість
посадовим особам сфери земельних відносин вчинювати
неправомірні дії (не порушуючи норми Закону), які в подальшому
наносять збитки суспільству та Державі в цілому. Зазначені недоліки
потребують ретельного вивчення та пошуку шляхів їх подолання.
Проблемам правового регулювання сфери земельних ресурсів
приділялася увага багатьох науковців [4] [5] [6], але їх напрацювання
здебільшого торкалися загальних норм регулювання зазначеної
сфери, що в свою чергу не відображало всієї проблеми земельного
законодавства, яке надає можливість посадовим особам органів
влади та управління, які регулюють сферу земельних ресурсів,

збагачуватися в межах чинного законодавства, не порушуючи
кримінального та адміністративного законодавства України.
Виходячи із окресленого, на нашу думку необхідно
проаналізувати ряд нормативно-правових актів та визначити основні
їх недоліки, які потребують ретельного проведення їх аналізу з
подальшим подоланням основних недоліків правового регулювання
даної сфери. З огляду на зазначене нами визначено наступні
прогалини:
– головною проблемою, на наший погляд, є досить великий
перелік органів сфери земельних відносин, які приймають участь у
відведенні земельної ділянки у власність (оренду), та відсутність
конкретного (головного) державного органу, який буде здійснювати
контроль над усіма процесами, що проводяться із земельною
документацією [2]. Цей недолік унеможливлює притягнення до
відповідальності конкретно визначеної посадової особи;
– відсутність загального доступу до інформації щодо
зареєстрованих заяв (клопотань) про вибір місця розташування
земельної ділянки (ст.151 [2]), що надає можливість посадовим
особам органів влади змінювати, тобто фальсифікувати черговість
подання фізичними та юридичними особами заяв (клопотань) на
відведення земельної ділянки у власність (оренду);
– відсутність оновлених схем меж населених пунктів та повної
інвентаризації земель. Аналізуючи практику судових рішень [7], ми
дійшли висновку, що в деяких випадках передача (надання) землі у
власність (оренду) органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування здійснюється одночасно різним особам;
– великі коефіцієнти визначення оцінки землі [8] [9]. Ця
недоопрацьована норма Закону надає можливість оцінювачам
земельної ділянки визначати вартість землі практично на власний
розсуд (наприклад: оціночна вартість земельної ділянки в одній
місцевості з одним цільовим призначенням та складом грунту
встановлюється з різною вартістю);
– відсутність чітко визначених термінів реєстрації договорів
оренди земельної ділянки [2] [10]. Ця прогалина надає можливість
особі, яка орендує земельну ділянку в органах влади (виконавчої
влади та місцевого самоврядування), користуватися нею певний час
безоплатно, наносячи при цьому збитки місцевому та державному
бюджету;
– відсутність конкретно визначеної посадової особи, яка
відповідає за підготовку рішення (розпорядження) щодо відведення

земельної ділянки у власність (оренду), зміну цільового призначення
земельної ділянки, встановлення ставки орендної плати. Дані дії
унеможливлють притягнення до відповідальності органи місцевого
самоврядування (депутатів міських, сільських та селищних рад), так
як, відповідно до законодавства України, притягнути до
відповідальності колегіальний орган практично не можливо.
Виходячи із наведеного, саме посадові особи органів влади та
управління користуються неврегульованістю нормативно-правових
актів з метою особистого збагачення, порушуючи при цьому права
громадян.
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У статті проаналізовано низку нормативно-правових актів
та визначено основні їх недоліки, які потребують ретельного
проведення їх аналізу з подальшим подоланням основних недоліків
правового регулювання даної сфери.
Ключові слова: нормативно-правовий акт, земельний ресурс,
договір оренди земельної ділянки.
В статье проанализирован ряд нормативно-правовых актов и
определены основные их недостатки, которые требуют
тщательного проведения их анализа с дальнейшим преодолением
основных недостатков правового регулирования данной сферы.
Ключевые слова: нормативно-правовой акт, земельный ресурс,
договор аренды земельного участка.
In the article the row of normatively-legal acts is analysed and their
basic defects which require careful realization of their analysis with the
further overcoming of basic lacks of the legal adjusting of this sphere are
certain.
Keywords: normatively-legal act, landed resource, contract of
tenancy of lot land.
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СУТНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Актуальність даної теми полягає в тому, що виникнення
еволюція права: ускладненням соціальної організації суспільства,
розвитком економічних відносин і, як наслідок, суспільної
свідомості. Іншими словами, на певному етапі розвитку суспільства
правове регулювання відносин тільки лише між фізичними особами
як суб’єктами приватного права, виявилося недостатнім для обігу,
що розвивався в економіці, і виникла необхідність в існуванні
різноманітних організацій.
Мета: змінити підхід до трактування сутності юридичної особи
під впливом різних соціальних, політичних, економічних та інших
змін.
Завдання статті полягає у характеристиці сутності юридичної
особи як суб’єкта цивільних правовідносин у сучасних умовах на
ґрунті положень чинного законодавства.
У сучасних умовах зводити проблему з’ясування сутності
юридичної особи лише до встановлення юридичної природи
державних юридичних осіб було б помилкою, оскільки останні
становлять лише незначну частину загальної сукупності соціальних
утворень, що визнаються законом юридичними особами. У зв’язку із
зміною економічної формації постає необхідність звернутися до
переосмислення теоретичних положень щодо сутності юридичних
осіб із метою найбільш ефективного застосування даного правового
інституту у нових умовах.
Дану тему досліджували такі науковці: С.І. Аскназій., А.В.
Венедиктов, Ю.К. Толстим, Д.М. Генкіним, Д.М. Генкіним, О.А.
Красавчикова, Ф.Савеньї.
Тривалий час сутність юридичної особи у радянській
цивілістиці з’ясовувалася лише стосовно державних юридичних
осіб, насамперед підприємств.

Основу цього становили потреби повністю одержавленої,
планово-централізованої економіки, у якій панував єдиний власник
— держава, що на свій розсуд створювала і припиняла діяльність
переважної більшості підприємств.
В умовах ринку реально діють різноманітні і рівноправні
власники. А тому виникає необхідність зміни підходів до
трактування сутності юридичної особи.
Почати розгляд цього питання доцільно зі згадування про
погляди на сутність юридичної особи у радянському цивільному
праві, оскільки чинні акти цивільного законодавства і навіть новий
ЦК саме їм завдячують низкою своїх положень. [2]
Отже, у радянській цивілістиці щодо сутності юридичної особи
найбільш популярними були такі теорії.
1) Теорія держави (теорія власника), автором якої був С.І.
Аскназій. Згідно з нею державна юридична особа — це сама
держава, взята, однак, не в єдності усіх її функцій, а у діяльності
лише на певній ділянці єдиної господарської системи, де вона
використовує певне майно за допомогою певного колективу
працівників.
2) Згідно з теорією колективу, яку запропонував А.В.
Венедиктов, у економічних відносинах виступають радянська
держава в цілому як власник всенародного надбання і організований
державою колектив робітників і службовців на чолі з його
відповідальним керівником, на який держава поклала виконання
певних завдань і якому для їх виконання надала відповідну частину
єдиного фонду державної власності. Цей колектив і визнається
безпосереднім учасником цивільного обігу, юридичною особою.
3) Теорія директора, запропонована Ю.К. Толстим, пояснювала
сутність державної юридичної особи тим, що остання
персоніфікується у його керівникові (директорові), оскільки він
здійснює від імені юридичної особи усі юридичне значимі дії і
уповноважений державою на управління майном підприємства.
Відповідальний керівник виступає як субстрат юридичної особи, він
невіддільний від останньої.
4) Теорія соціальної реальності сформульована в загальних
рисах Д.М. Генкіним. На його думку, необхідність існування
державних юридичних осіб зумовлена економічним ладом
соціалізму, де майнові відносини мають товарно-грошову форму, а
тому потребують, щоб державні організації діяли як самостійні,
відокремлені У майновому сенсі, утворення — суб’єкти цивільно-

правових зв’язків. Отже, державні юридичні особи є соціальною
реальністю, існування якої зумовлене соціально-економічним ладом
радянської держави. [2]
У цих та інших теоріях державної юридичної особи,
запропонованих у радянському цивільному праві, можна вказати на
сильні та слабкі сторони’. Водночас майже всі вони так чи інакше
вплинули на зміст норм цивільного законодавства, більшість з яких
донині є чинними в Україні. Наприклад, «теорія держави» значною
мірою була і є базисом господарського права, підґрунтям тези про
необхідність господарювання на основі чіткого планування. «Теорія
директора» вплинула на визначення статусу органів юридичної
особи та їх значення для здійснення правосуб’єктності останньої.
«Теорія колективу» помітна у нормах про відповідальність
організації за шкоду, заподіяну з вини її працівників. [3]
Однак спільним (і головним) недоліком наведених теорій було
те, що вони розроблялися в умовах одержавлення економіки, коли
домінуюча роль у цивільних відносинах належала державним
організаціям. Тож не дивно, що у своїй більшості ці теорії
присвячені визначенню сутності лише державної юридичної особи
та прояву в останньої цивільної правосуб’єктності держави.
Щоправда, на загальному тлі виділялася позиція О.А.
Красавчикова, який використав більш універсальний підхід, що
дозволяло вести мову не тільки про державні, а й про інші види
юридичних осіб. На його думку, юридична особа є правовою
формою вираження певних суспільних відносин людей, об’єднаних
єдиною метою. Звідси випливав висновок, що юридичною особою є
організація, причому така, яка виступає не як сума індивідів, що її
складають, а як певне соціальне утворення — система істотних
соціальних взаємозв’язків, об’єднаних для досягнення поставлених
цілей у єдине структурно і функціонально диференційоване
соціальне ціле, яке має ознаки юридичної особи.
Втім наведена позиція не отримала широкої підтримки у
радянській науці цивільного права.
У сучасних умовах зводити проблему з’ясування сутності
юридичної особи лише до встановлення юридичної природи
державних юридичних осіб було б помилкою, оскільки останні
становлять лише незначну частину загальної сукупності соціальних
утворень, що визнаються законом юридичними особами.
У зв’язку з цим логічно звернутися до тлумачення сутності
юридичної особи в інших правових системах.

Сучасне поняття юридичної особи у цивільному і торговому
праві розвинених країн характеризується як одне з найменш
розроблених. Цивільні кодекси або взагалі не дають визначення
юридичної особи, або обмежуються найзагальнішими і дуже
короткими формулюваннями. Тому у характеристиці поняття
«юридична особа» важливе значення має саме з’ясування сутності
останньої. [6]
При обґрунтуванні правосуб’єктності соціальних утворень усі
теорії виходять з того, що юридична особа — це відокремлене у
організаційному і майновому сенсі утворення, що бере участь у
цивільному обігу як самостійний носій прав і обов’язків. Проте
методи обґрунтування наявності такої правосуб’єктності соціальних
утворень у представників різних напрямів юридичної думки
неоднакові. [4]
Найчіткіше визначилися два концептуальних підходи: теорія
фікції та теорія соціальної реальності.
Теорія фікції зародилася ще у добу середньовіччя. За вченням її
прихильників, корпорація як така не має власної волі. Тому спочатку
вважалося, що вона не здатна вчиняти злочини і завдавати шкоди.
Корпорація лише виражає волю держави, втілену в законі й акті про
її створення. Теорія фікції фактично обґрунтовувала дозвільний
порядок утворення юридичних осіб.
У подальшому зазначена теорія була деталізована. Виникли
різні її модифікації. Наприклад, з’явилися теорії цільового майна,
інтересу, посадового і товариського майна, колективної власності,
позитивістські і нормативістські теорії юридичної особи. Вони,
власне, є варіантами теорії фікції.
Згідно з теорією цільового майна права юридичної особи не
належать нікому. Вони передбачені лише для досягнення мети, що
визначається призначенням майна. [1]
Теорія інтересу, навпаки, виходить із того, що майно
юридичної особи насправді належить тим індивідам, які ним
користуються майно юридичних осіб служить Інтересам певних осіб.
Правосуб’єктність юридичної особи при цьому є не більш ніж
юридико-технічною вимогою.
Теорія посадового й товариського майна розглядала майно
установи як посадове, таке, що належить правлінню, а не його
користувачам. Майно спілок, на думку прихильників цієї теорії,
вважалося спільним товариським майном його членів, а не

індивідуальним майном кожного з них. У результаті ця теорія
трактувала юридичну особу як персоніфіковане правове відношення.
Згідно з теорією колективної власності юридична особа є не
більш ніж засобом, призначеним для управління колективною
власністю, саме поняття «юридична особа» ототожнюється з
колективним майном, яким володіють численні об’єднання. [2].
У XX ст. набули поширення позитивістські та нормативістські
теорії юридичної особи. За вченням прихильників позитивістської
теорії, юридична особа характеризувалася як створений об’єктивним
правом центр застосування певного комплексу прав і обов’язків, а
нормативістська
теорія
вважала
юридичну особу лише
персоніфікацією правових норм, предметом правосвідомості.
На відміну від теорії фікції та її модерних варіантів, реалістичні
теорії визнають юридичних осіб соціальною реальністю.
Їх прихильники виходять з факту реального існування групових
інтересів окремих індивідуумів, які в сукупності становлять основу
для створення різного роду юридичних осіб. Колективні інтереси
мають первинний характер. Право ж виконує похідні функції, що
зводяться лише до оформлення цих інтересів. Наслідком
реалістичних теорій, зокрема, стало положення про виникнення
юридичних осіб у нормативно-явочному порядку.
Реалістичні теорії виникли на базі органічної теорії, яка
зображала юридичну особу як особливий визнаний правопорядком
тілесно-духовний організм, що має власну душу, волю і діє за
допомогою своїх органів. Реалістичні теорії, відкинувши біологічні
крайнощі органічної теорії, розглядають юридичну особу як
колективне утворення, що має волю і діє з метою забезпечення
спільних інтересів своїх членів. [1].
Певний інтерес становить також теорія відокремлення
власності від управління, хоча вона і мала обмежену мету —
з’ясування сутності лише акціонерного товариства. Ця теорія набула
поширення практично в усіх розвинених країнах.
На думку її авторів, сучасні великі корпорації перетворилися в
установи, які виконують подвійні функції. Вони управляють
власністю і одночасно є організаторами економічного життя країни.
Завдяки наявності великої кількості розкиданих по всій країні
держателів акцій, що втратили фактичний контроль над своїми
капіталами, у рамках корпорацій сталося відокремлення власності
від управління нею. Управління власністю зосередилося в руках
керуючих корпораціями, які завдяки цьому набули самостійної

економічної влади над власністю. Власність на засоби виробництва у
її речовому вираженні, що використовується корпораціями, більше
не знаходиться у приватній власності окремих осіб. Акціонери є
лише власниками паперів — акцій. Корпорації стали
квазіпублічними організаціями, що здійснюють народний розподіл
виробленого ними продукту на підставі затраченої праці при
збереженні інституту приватної власності [7].
Можна зазначити, що найбільш придатною для пояснення
сутності юридичної особи видається теорія соціальної реальності
(якщо розглядати соціальну реальність як феномен, що виникає на
підґрунті і для реалізації норм природного права). Такий підхід
адекватно відображає сучасне розуміння природного права фізичних
осіб об’єднуватися в організації і таким чином захищати та
реалізовувати свої права у різних сферах діяльності, насамперед у
цивільних відносинах. Держава може впливати на створення та
діяльність таких об’єднань лише з урахуванням цих обставин і не
може забороняти створення організацій, які не посягають на
громадські інтереси, що трактуються як спільні інтереси індивідів.
Таким чином можна підвести підсумок в дослідженнях такого
явища як сутність юридична особа.
Розглядаючи, теорію Ф.Савеньї, можна сказати, що юридична
особа має властивості людської особистості, тобто, має всі права, що
належать фізичній особі, крім тих, якими з об’єктивних причин може
володіти тільки людина.
Таким чином, законодавець, застосовуючи юридичну фікцію,
створює вигаданий суб’єкт права, що існує лише як абстрактне
поняття.
Щодо сутності юридичної особи, то тут на мій погляд
адекватно її відображає теорія соціальної реальності. Згідно з її
концепцією, соціальна реальність виникає на підґрунті і для
реалізації норм природного права. Такий підхід адекватно
відображає сучасне розуміння природного права фізичних осіб
об’єднуватися в організації і таким чином захищати та реалізовувати
свої права у різних сферах діяльності, насамперед у цивільних
відносинах. Держава може впливати на створення та діяльність
таких об’єднань лише з урахуванням цих обставин і не може
забороняти створення організацій, які не посягають на громадські
інтереси, що трактуються як спільні інтереси індивідів.
Конструкція юридичної особи формувалася протягом
тривалого часу під впливом різних історичних умов. Її сутність

намагалися пояснити різні теорії. Підходи іноземних науковців,
розроблені переважно в ХІХ та на початку ХХ століття, були
відображенням економічних відносин у відповідних країнах того
часу. Вітчизняні концепції щодо сутності юридичних осіб
формувалися в умовах командно-адміністративної економіки і
стосувалися юридичних осіб державної форми власності.
Основу статті склали норми чинного законодавства, зокрема,
положення Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року. Але
при розгляді наукової проблеми юридичної особи, постає питання
про носіїв властивостей юридичної особи, і вже виникає
необхідність звернутись до теоретичних знань про юридичну особу.
Таким чином, можна твердити, що і законодавче визначення
юридичної особи, хоча воно виходить із найбільш визнаного у науці
цивільного права розуміння сутності даного суб’єкта, не може
охопити усі аспекти цього правового явища, врахувати усі
особливості окремих видів юридичних осіб. Це, у свою чергу,
обумовлює необхідність продовження наукових пошуків.
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У статті розглянуто теорію радянської цивілістики щодо
сутності юридичної особи, досліджено сучасні теорії щодо
сутності юридичної особи та зміни сутності юридичної особи
після отримання Україною незалежності. Особливу увагу приділено
різним теоріям розвитку такого поняття як сутність юридичної
особи.
Ключові слова: сутність юридичної особи, юридична особа,
держава, суб’єкт цивільного права, соціальне утворення, теорія,
об’єднання громадян.
В статье рассмотрена теория советской цивилистики
относительно сущности юридического лица, исследованы
современные теории относительно сущности юридического лица и
изменения сущности юридического лица по получении Украиной
независимости. Особенное внимание уделено разным теориям
развития такого понятия как сущность юридического лица.
Ключевые слова: сущность юридического лица, юридическое
лицо, государство, субъект гражданского права, социальное
образование, теория, объединение граждан.
In the article the theory of soviet civil studies is considered in
relation to essence of legal entity, modern theories are investigational in
relation to essence of legal entity and change of essence of legal entity on
receipt by Ukraine of independence. The special attention is spared to the
different theories of development of such concept as essence of legal
entity.
Keywords: essence of legal entity, legal entity, state, civil legal
subject, social education, theory, association of citizens.
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ПРИНЦИПИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
Теорія держави і права, як слушно зазначають учені в цій

галузі, виконує роль як енциклопедії права, так і соціології та
філософії права, оскільки вивчає не якусь окрему галузь, напрям
державного чи правового буття, а досліджує загальні специфічні
закономірності розвитку держави і права, аналізуючи їх у цілому, в
їх взаємозв’язку. Теорія держави і права ґрунтується на пізнанні цих
соціальних феноменів в історичній видозміні, порівнюючи загальні
та специфічні закономірності державно-правових явищ світу.
У системі юридичних наук (галузевих, спеціальних і
прикладних) теорія держави і є узагальнюючою наукою, що має
методологічне значення. Знання та розуміння загальних питань
державно-правової дійсності, наприклад, правовідносин, правомірної
поведінки, правопорушення тощо, основних фундаментальних
понять є невід’ємним елементом правової культури та правової
свідомості не лише юриста, політолога, політика чи правоохоронця,
але будь-якої освіченої людини [ 8;с.165].
Фіксація поняття правова держава у ст. 1 Конституції України,
де зазначається: «Україна є суверенна і незалежна, демократична,
соціальна, правова держава», власне, перетворила його на одну з тих
реалій, на один із тих чинників, які визначають розвиток нашого
суспільства та держави нині, і, як ми твердо сподіваємося,
визначатимуть його й у перспективі майбутнього державного
розвитку.
Мета наукової роботи : Дослідити історію виникнення
принципів та розвиток правової держави, висвітлити проблеми
практичної реалізації теоретичної моделі правової держави в
сучасних умовах.
Об’єктом дослідження : виступає правова держава як
теоретичний конструкт та практична реальність, суспільні
відносини, що формуються у процесі реалізації право державної
моделі, об’єктивні проблеми, пов’язані із втіленням цієї моделі.
Завдання : На основі зібраного матеріалу дослідити історію
виникнення принципів правової держави, визначити сутність
правової держави та її ознак а також встановити принципи держави.
Держава і право виникають у суспільстві, що становить
сукупність людей, які володіють свідомістю і волею. Об’єднання
людей у суспільство проходить на основі спільного інтересу,
взаємної співпраці і гармонійного поєднання загальних та
індивідуальних інтересів членів суспільства. Це дозволяє спільними
зусиллями досягнути тих цілей, котрі є недосяжними для окремої
людини.[ 18;с.220]

Історія розвитку суспільства починається з утворення
первіснообщинного ладу, для якого характерним є низький рівень
розвитку засобів виробництва і продуктивності праці. Тому в основі
життя суспільства була суспільна власність на засоби виробництва, а
розподіл продуктів праці здійснювався на засадах рівності. Щоб
забезпечити своє існування, люди об’єднувалися в роди та племена.
У ХХ ст. держава як інститут політичної системи еволюціонує
до правової держави. Правова держава – це така держава, що
однаковою мірою захищає кожного члена громадянського
суспільства незалежно від рівня його достатку та наявність
власності, національної та расової належності, статі та
віросповідання.
Суть держави правової - саме в характері законів, їхній
відповідності правовій природі речей, спрямованості на
забезпечення суверенітету особистості. Ще Гегель підкреслював, що
гарні закони ведуть до процвітання держави, а вільна власність є
основною умовою блиску його.
Сутність правової держави полягає ще й у дотриманні закону
тими, хто перебуває при владі, у взаємній відповідальності держави
та громадян один перед одним.[6;с.75] Це означає, по-перше,
визнання громадянами авторитету права, закону, законослухняність,
згоду й готовність людей жити і чинити так, щоб не уражати
інтереси інших, по-друге, демократизм суспільного управління у
правовій державі значною мірою залежить від компетентності й
кваліфікації державних управлінців. «Демократична правова
держава - це ще й освічена, кваліфікована керівна верства населення,
корпус управлінців, які дотримуються субординації з чітким
розподілом повноважень, які виконуються не тільки завдяки
постановам, а й через силові структури верховних органів»
(7;с.128)Правова держава повинна у рівній мірі відображати інтереси
й потреби всіх шарів населення, вона має бути нейтральною у
протистоянні й змаганні суспільно-політичних позицій, повинна
забезпечувати дотримання закону тими, хто перебуває при владі.
Правова держава - це держава, що обслуговує потреби
цивільного суспільства і правової економіки, призначення якого забезпечити свободу і добробут. Вона підконтрольна цивільному
суспільству і будується на еквівалентності обмінюванних благ, на
фактичному співвідношенні суспільного попиту і пропозиції,
відповідальна за правопорядок, що гарантує людині свободу і

безпеку, тому що духовним фундаментом його є визнання прав
людини.
Сучасна правова держава - це демократична держава, у якій
забезпечуються права і свободи, участь народу в здійсненні влади
(безпосередньо або через представників) . Це припускає високий
рівень правової і політичної культури, розвинуте цивільне
суспільство. У правовій державі забезпечується можливість у рамках
закону відстоювати і пропагувати свої погляди і переконання.
Основні ознаки правової держави
До основних ознак правової держави можна віднести такі як:
● Соціальні ознаки – це передусім ті, що забезпечують
втілення у праві ідеалів, справедливості демократії а також
гуманізму.
● Юридичні ознаки їм характерне насамперед
нормативність. Право є засобом нормування поведінки людей,
встановлення справедливості міри свободи цієї поведінки.
У правовій державі панує право і тільки право. Для такої
держави є характерним принцип взаємного контролю, що було
сформульовано ще філософом Кантом. В процесі свого формування
та утвердження правова держава розробляла та закріплювала не
тільки законодавчі гарантії індивідуальних свобод та прав, але й
свою владу в якості охоронця таких свобод та прав, головного
гаранту нормального існування та функціонування громадянського
суспільства, його основних інститутів та принципів.
Громадянське суспільство та правова держава забезпечують
умови існування одне одного, хоча й не замінюють, не
взаємовиключають одне одного.[4; с.63]
В ст. 1 Конституції закріплено, що Україна є суверенна і
незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Але потрібно підкреслити, що для реалізації ідеї побудови
правової держави необхідно багато часу. В багатьох країнах Заходу
ця ідея проголошена вже давно, але ще жодна держава її не
побудувала. Ідею правової держави потрібно розглядати як ідеал, як
соціальну мету демократичного суспільства, оскільки реалізація
принципів правової держави дає можливість розвивати демократію,
забезпечити законність і правопорядок, права і свободи людини,
забезпечити вільний розвиток кожної людини, як умови вільного
розвитку всіх. Конституція як один з найголовніших чинників
правової державності визначає принцип верховенства права (ст. 8).

Дослідивши систему юридичних наук (галузевих, спеціальних і
прикладних) можна сказати, що теорія держави і є узагальнюючою
наукою, що має методологічне значення. Знання та розуміння
загальних питань державно-правової дійсності, наприклад,
правовідносин, правомірної поведінки, правопорушення тощо,
основних фундаментальних понять є невід’ємним елементом
правової культури та правової свідомості не лише юриста,
політолога, політика чи правоохоронця, але будь-якої освіченої
людини. [8; с.165]
В даній науковій роботі дослідив те, що в кожній країні панує
право і тільки право. Встановив те, що правової держави є
характерним
принцип
взаємного
контролю.
Основними
фундаментальними понять є невід’ємні елементи правової культури
та правової свідомості не лише юриста, політолога, політика чи
правоохоронця, але будь-якої освіченої людини.
Недоліками правової держави є:
- недостатньо розвинена правова система в країні;
- недостатня кількість кваліфікованих робітників на
підприємствах та установах;
- відсутність стабільної законодавчої бази.
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Правова держава - це держава, що обслуговує потреби
цивільного суспільства і правової економіки, призначення якого забезпечити свободу і добробут. Вона підконтрольна цивільному

суспільству і будується на еквівалентності обмінюванних благ, на
фактичному співвідношенні суспільного попиту і пропозиції,
відповідальна за правопорядок, що гарантує людині свободу і
безпеку, тому що духовним фундаментом його є визнання прав
людини.
Ключові слова: «Держава», «правова держава», «сучасна
правова держава», «перебудова», «принципи правововї держави».
Правовое государство - это государство, которое
обслуживает потребности гражданского общества и правовой
экономики, назначение которого - обеспечить свободу и
благосостояние. Она подконтрольна гражданскому обществу и
строится на эквивалентности обминюванних благ, на фактическом
соотношении
общественного
спроса
и
предложения,
ответственная за правопорядок, который гарантирует человеку
свободу и безопасность, потому что духовным фундаментом его
есть признание прав человека.
Ключевые слова: «Государство», «правовое государство»,
«современное правовое государство», «перестройка», «принципы
правовови государства».
The legal state is the state which serves the necessities of civil
society and legal economy, setting of which - to provide freedom and
welfare. It pidkontrol’na civil society and built on the equivalence of the
obminyuvannikh blessings, on actual correlation of public demand and
supply, accountable for a law and order, which avouches for a man
freedom and safety, because by spiritual foundation him there is
confession of human rights.
Keywords: «State», «legal state», «modern legal state», «reerecting», «principles of the pravovovi state».
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ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Становлення права як соціальної нормативно-регулятивної
системи, як цілісного соціального інституту на рубежі 3 і 2
тисячоліття до н.е. привело до суттєвих змін в політичній,
економічній, духовній і інших сферах життя людського суспільства.
Різкі зміни відбулися в соціальній сфері – у відносинах людей і їх
колективних утвореннях між собою, в організації суспільних
відносин.
Сьогодні суспільні відносини набувають все більшого розмаху.
Ми всі є учасниками різноманітних відносин, в цьому і виявляється
принцип соціалізації. У міру того, як ці суспільні відносини
врегульовуються нормами права - вони переростають в
правовідносини. Таким чином, правовідносини - це частина
суспільних відносин, які врегульовані нормами права. А правове
регулювання – це процес наділення учасників суспільних відносин
повноваженнями, обов’язками, відповідальністю, а також їх
реалізація, процес перетворення учасників в суб’єктів правових
відносин.
Норми цивільного права, як і інші правові норми, регулюють
суспільні відносини за участю фізичних і юридичних осіб. При
цьому суспільні відносини, будучи врегульованими нормами
цивільного права, стають цивільно-правовими. Таким чином,
цивільно-правовими відносинами є форма, завдяки якій норми
цивільного права реалізуються в житті. Враховуючи це, важливою
проблемою залишається з’ясування суті цих відносин.
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку Україна
стоїть на дорозі до створення правової демократичної держави. А
цивільні правовідносини – це основний шлях рішення проблем у
демократичній державі.
Об’єктом дослідження є цивільні правовідносини.

Метою наукової роботи є спроба дослідити на основі
опрацьованого
матеріалу
поняття
і
природу
цивільних
правовідносин, як особливого виду суспільних відносин, розглянути
їх елементи і класифікацію, а також з’ясувати значення цих
відносин в житті суспільства.
З’ясування властивостей і характеру цивільних правовідносин
відносяться до числа найбільш складних питань теорії цивільного
права.
Разом з тим, значна частина аспекту цієї проблеми (наприклад,
кваліфікація правовідносин як вольових, ідеологічних відносин,
установлення співвідношення їх з реальними, виробничими
відносинами, визначення можливості впливу права на суспільні
відносини і т.п.) відноситься до сфери не тільки цивільного права,
але має також і загальнотеоретичний характер[2, c.55].
Цивільно-правові відносини є різновидом правових галузевих
відносин, тому їм властиві ознаки і правових відносин у цілому, і
галузевих цивільно-правових зокрема. Останні виникають на
підставі правових норм, і саме цей момент пояснює регулюючий
вплив права на суспільні відносини.
В предмет цивільного права входять як майнові, так і особисті
немайнові відносини. В результаті регулювання цивільним правом
майнових відносин виникають цивільні майнові правовідносини.
Якщо ж цивільно-правовими нормами врегульовані особисті
немайнові відносини, тоді утворюються особисті немайнові
правовідносини. [7, с.77-78]
Отже, цивільні правовідносини — це правовий зв’язок, що
ґрунтується на нормах цивільного права, між юридично рівними
суб’єктами, що виступають носіями цивільних прав і обов’язків.
Цивільне право, перш за все, має справу з майновими
відносинами, які існують у сфері економічного базису суспільства.
Їх правове регулювання характеризується сукупністю особливостей,
які не можуть не відбиватися на цивільних правовідносинах.
В літературі зроблені спроби відмежувати майнові відносини
від матеріальних, виробничих і економічних. Так, С. Братусь, який
одним з перших обґрунтував відмінності, які існують між
майновими і виробничими відносинами, прийшов до висновку, що
майнові — це не виробничі, а конкретні вольові відносини, які
виникають на їх основі. Також, висловлюється думка, що майнові
відносини не входять в економічний базис суспільства і на відміну

від економічних є ідеологічних, є надбудовними суспільними
відносинами вольового характеру.
Елементами цивільних правовідносин вважають суб’єктів і
об’єктів, а також суб’єктивне цивільне право і суб’єктивний цивільний обов’язок.
Суб’єктом цивільних правовідносин визнається особа, що бере
участь у врегульованому правовими нормами відношенні, поведінка
яких трактується правом як юридично можлива або необхідна. До
суб’єктів цивільних правовідносин закон відносить фізичних та
юридичних осіб, державу, а також Автономну Республіку Крим та
територіальні громади.
Фізичні особи є учасниками цивільних правовідносин у
випадку, якщо вони мають обсяг повної право-дієздатності.
Цивільна правоздатність — це здатність мати цивільні права і
обов’язки. Вона виникає у момент народження та припиняється у
момент смерті громадянина. У деяких випадках момент настання
правоздатності може встановлюватися законом залежно від досягнення особою певного віку (ч. З ст. 25 ЦК України). Обсяг
правоздатності є однаковим для всіх фізичних осіб.
Дієздатність — це здатність своїми діями набувати для себе
цивільні права і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми
діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та відповідати у випадку їх невиконання. Обсяг дієздатності фізичної особи залежить від рівня інтелектуальної та вольової
зрілості особи. Обсяг повної цивільної дієздатності наступає за загальним правилом у 18 років[4, c.70].
Правосуб’єктність — здатність суб’єкта права бути учасником
цивільних правовідносин. Вона характеризується наявністю правоздатності та дієздатності як складових частин правосуб’єктності.
Юридичні особи як приватного, так і публічного права у
цивільно-правових відносинах є рівноправними як між собою, так і у
стосунках з іншими суб’єктами цивільного права —- фізичними
особами та державою.
Правоздатність юридичної особи може бути як універсальною,
так і спеціальною. При універсальній правоздатності юридична особа не обмежується у своїх правах — вона може брати участь у будьяких передбачених законом правовідносинах. Спеціальна правоздатність передбачає участь юридичної особи лише у певних правовідносинах, коло яких визначене статутом. [4, c.78].

Суспільні відносини, що регулюються цивільним правом,
складають його предмет. До них відносяться дві основні групи
відносин.
По-перше, це майнові відносини, що являють собою відносини,
що виникають із приводу майна - матеріальних благ, що мають
економічну форму товару. По-друге, особисті немайнові відносини,
зв’язані з майновими, а в деяких випадках і не зв’язані з ними.
Обидві ці групи відносин поєднує та обставина, що засновано на
рівності, автономії волі і майнової самостійності учасників, тобто
виникають між юридично рівними і незалежними один від одного
суб’єктами, що мають власне майно.
Особисті немайнові відносини як предмет цивільно-правового
регулювання розділяються на відносини, що зв’язуються з
майновими, і відносини, не зв’язані з такими. Перша з зазначених
груп відносин звичайно має на меті цивільно-правове оформлення за
допомогою категорії виключних прав. Друга група відносин
стосується невідчужуваних нематеріальних благ особистості, у
визначених випадку підметів цивільно-правовому захистові[11,
c.98].
Майнові відносини складають основну, переважну частину
предмета цивільного права. Вони складаються з приводу
конкретного майна - матеріальних благ товарного характеру.
До таких благ відносяться не тільки фізично відчутні речі, але і
деякі права, які ще в римському праві були названі як «res
incorporales» - «нетілесні речі» (наприклад, банківський вклад, що
представляє собою не гроші, а право вимоги вкладника до банку).
Майнові відносини виникають і з приводу результатів робіт і
надання послуг, у тому числі не що обов’язково втілюються в
речовинному результаті (наприклад, перевезення, збереження,
послуги культурно-видовищного характеру), оскільки такі
результати також мають товарну форму[12, c.16].
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також детальне дослідження їх виникнення і основні.
Ключові слова:
цивільні
правовідносини,
цивільна
правоздатність, дієздатність, правосуб’єктність.
В
статье
раскрывается
понятие
гражданских
правоотношений а также детальное исследование их возникновения
и основные виды.
Ключевые слова: гражданские правоотношения, гражданская
правоспособность, дееспособность, правосубъектность.
The article reveals the notion of civil relations as well as detailed
investigation of their origin and the main types.
Key words: civil law, civil legal capacity, capability, personality.
Шуліка Тетяна Анатоліївна
студентка ІІ курсу
спеціальності «Правознавство»
Кіровоградського інституту
розвитку людини «Україна»
Науковий керівник Ткаченко І. М.
РОЗБУДОВА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ ТА ФОРМУВАННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Розбудова незалежної Української держави обумовлює потребу
у формуванні відповідної правової системи. Від рівня адекватності
національної правової системи існуючим економічним, політичним,
соціокультурним умовам життя, а також історичному досвіду
українського суспільства залежить ступінь імовірності подолання
глибокої кризи в державі.[6, c. 23]

У загалному вигляді під правовою системою розуміється уся
сукупність правових явищ, які існують у певній країні. До складу
правової системи входять:
- система законодавства;
- система суб»єктів законотворчої діяльності;
- комплекс форм і виявів правосвідомості;
- стан законності у державі.
На формування правової системи значно впливає цілий ряд
факторів, головним чином соціально-політичного характеру. Так, за
часів СРСР у праві України було багато формальних декларативних
елементів. Нині ж трапляються у великій кількості елементи,
механічно запозичені з тих чи інших правових систем. Звичайно, у
абсолютно чистому вигляді національні правові системи
зустрічаються порівняно рідко. Але є недоцільним надмірне
перевантаження правової системи України елемнтами іноземних
систем. Практичний висновок з цього положення полягає у тому, що
Україна, доцільно використовуючи іноземний досвід, повинна
формувати свою правову систему, виходячи з інтересів і потреб
насамперед власного суспільтва.[6, c. 25]
Важливим тут є урахування важливості принципу
правонаступництва. Сучасна правова система характеризується
відносним додержанням цого принципу: посилання на Декларацію
про державний суверенітет як на концептуальну парадигму при
прийнятті найважливіших правових актів держави; прийняття
Закону «Про правонаступництво України», в якому було закріплено
принцип функціонування органів державної влади на перехідний, до
прийняття Конституції, період.
Взагалі, процес формування правової системи України умовно
можна поділити на два етапи1: попередній - до прийняття
Конституції України (1990 - 1996р.р.); і сучасний - цілеспрямована
розбудова правової системи відповідно до положень і вимог
Конституції України.
Загальною
рисою першого етапу було кількісне
нагромадження нормативно-правових актів, які покривали не
врегульовані законодавством сфери суспільних відносин. У цей час
були спроби інвентаризації та кодифікації існуючих юридичних
актів (наприклад, розроблення базових законів - кодексів), але вони
не були практично реалізовані. Єдиним найголовнішим результатом
в цьому плані стало розроблення та прийнятя Конституції України.

Як проміжний результат тут можна вважати Конституційну угоду
від 8 червня 1995 року.
Другий етап характеризується більш доцільним визначенням
предметів правового регулювання, пов»язаних головним чином з
впровадженням норм і положень нової Конституції.
Загальний аналіз розвитку системи законодавства в Україні дає
змогу визначити одну з основних закономірностей, яка полягає в
тому, що концептуальна спрямованість розвитку націонаольного
законодавства детермінується процесами, які пов’язані зі змінами
сфер правового регулювання. Ці зміни йдуть у двох напрямках:
1. Поширення првового регулювання на раніш не
регламентовані правом сфери сіспільної діяльності, що виявляється
перш за все у збільшенні кількості нормативних актів. Серед
прийнятих законів слід відмітити блок законів по регулюванню
діяльності у банківсько-фінансовій сфері, екологічні закони, правові
акти, що стосують приватизації та питань конституційного ладу введення інституту президентсва, розподілу влад.
2. Перерозподіл сфери правового регулювання між окремими
галузями права, що виявляється у зміні методів правової
регламентації, юридичній ідентифікації нових явищ у національному
правовому полі (нові види злочинів, нові типи взаємовідносин між
суб»єктами та об»єктами правозастосування), в розширенні сфери
застосування традиційних правових інститутів.[4, c. 36-37]
Закріплення конституціної норми про суверенітет народу (ст. 5
Конституції) є найпоказовішою ознакою демократичного типу
політичної системи країни. Виходячи з вимог розбудови
демократичного суспільтсва, державно влада в Україні здійснюється
на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (ст. 6
Конституції). Така форма законодавчого регулювання відносин між
державними інститутами - головними суб»єктами нормотворчої
діяльності є принципово новим юридичним явищем для правового
поля України. У цьому плані слід відмітити, що Конституція
недвозначно визначає народ як єдине джерело влади, а відтак і обсяг
повноважень державних органів (ст. 5 Конституції) та суто правові
засади цих повноважень. Диференціація меж повноважень органів
державної влади концептуально визначається як по вертикалі, так і
по горизонталі. Відповідно до цієї диференціації встановлюється і
ієрархія елементів законодавчої системи України.
Основним засобом розв’язання протиріч і спірних питань у
межах правового простору повинен бути Кнституційний Суд

України1. Його основними завданнями є вирішення питань про
відповідність законів та інших правових актів Конституції та
тлумачення Конституції і законів України (згідно ст. 147
Конституції). Створення Конституційного Суду стало значним
явище для правової системи країни. Високий рівень його
дієздатності зможе позитивно позначитися на нормалізації стосунків
між рівними гілками влади всіх рівнів, а також сприяти оптимізації
процесу розбудови національної правової системи. Важливість
якнайшвидшого створення Конституційного Суду обумовила те, що
першим конституційним законом став Закон «Про Конституційний
Суд України» від 16 жовтня 1996 р. Разом з ухваленням цього закону
закладено правові підвалени для формування в Україні міцної
судової влади. Цьому повинно сприяти також і створення Вищої
ради юстиції, формування цілісної системи судів, повноцінне
введення в судову практику країни інституту присяжних, що
перебачено Конституцією (ст. 131,124, 125 Конституції), а також
реалізація положень її щодо статусу суддів (ст. 126, 129
Конституції), відносно вимог до суддів (ст. 127 Конституції), щодо
умов функціонування судів і діяльності суддів (ст. 130 Конституції).
Реалізувати все це можна за умови розроблення і виконання
комплексної програми судово-правової реформи в Україні.[3, c. 45]
Водночас потрібно зазначити, що деформації національної
правової системи можна зопобігти не лише за рахунок повноцінної
реалізації традиційних засад судочинства. Відносини між
суб»єктами нормотворчості вимагають створення надійних
механізмів їх врегульованості й у нормативно-правовій площині. У
цьому плані безвідносно юо оцінки якості дуже важливим є
прийняття Регламенту Верховної Ради, який визначає етапи та
порядок проведення законодавчої процедури у парламенті України.
Однак до оптимілізації правовідносин між державними органами
різних гілок влади нині необхідно: створити правову модель
застосування президентського вето (ч. 30, ст. 106 Конституції);
встановити більш чіткий порядок призначення суддів; визначитися з
предметом та умовами видання указів та ропоряджень Президента,
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів; визначити межу та
форму відповідальності Прем»єр-Міністра за виконання актів
Президента (згідно зі ст. 106 Конституції); встановити конкретний
порядок
проведення
бюджетного
процесу та
реалізації
парламентського контролю.[2, c. 35]

Реалізація зазначеної конституційної норми щодо прав і свобод
громадян через практичне застосування передбаченої Конституцією
правової моделі її впровадження є основною передумовою створення
в Україні громадянського суспільтва. Конституція прямо зазначає,
що всі громадяни України є рівні перед законом (ст. 24 Конституції).
Але без дійової неупередженої судової системи реалізувати цей
принцип практично неможливо. Тут відчувається потреба у
вдосконаленні судової системи шляхом її доцільної реорганізації, а
також необхідність посилення форм правового покарання відносно
службових зловживань через прийняття базовиз законів Адміністративного, Кримінального, Кримінально-процесуального
кодесів і спеціальних комплексних законів.
Відповідальність держави перед народом зафіксовано у ст. 5
Конституції. Реалізація цієї норми потребує створення надійного
політико-правового механізму. Правова інституалізація політичних
партій - основний засіб її створення. У цьому плані визначною
подією стало прийняття Закону «Про політичні партії України» принципово нового юридичного акта щодо чинного до цього часу
Закону «Про об»єднання громадян» (від 16 липня 1992 р.). Іншим
елементом такого механізму виступає інститут виборів. Прийняття
нового Закону «Про вибори народдних депутатів України» в
контексті загальної виборчої реформи дозволяє підвищити ступінь
відповідальності певних політичних сил, які перебуватимуть як при
владі, так і опозиції.[5, c. 56]
Основною підвалиною громадянського суспільства є приватна
власність. Вона забезпечує економічну незалежність індивіда від
держави та сприяє збільшенню рівня його зобов»язань перед
суспільством. Конституція обумовлює державні гарантії усіх форм
власності в Україні (ст. 13, 41 Конституції). Проте в Україні нині діє
не дуже чіткий порядок реалізації вказаної конституційної норми.
Перш за все відчувається потреба у правовому врегулювання щодо
права власності на землю (ст. 14 Конституції); у визначені чіткого
порядку позбавлення права власності у конкретних випадках.
Прийняття цивільного та цивільно-процесуального кодексів повинно
бути провідною юридичною базою правового регулювання питань
власності.[3, c. 25]
Процес формування правової системи України, який
розпочався з акту прийняття декларації про державний суверенітет
1990 р., а тепер перейшов у свою другу фазу - етап конституційної
реформи. Якщо на першому етапі розвиток правової системи

відзначався екстенсивним характером - відбувалося значне, яле не
завжди впорядковане накопичення нових правових актів, то на
сучасному етапі формування національної правової системи
відзначається загальною спрямованістю такого розвитку на
реалізацію норм Конституції через розроблення механізму їх
впровадження та юридично-правову деталізацію.
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РОЛЬ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА У ФОРМУВАННІ ЮРИСТАСПЕЦІАЛІСТА
Цивільне право — поняття багатозначне. І окрім того, що
цивільне право виступає як галузь права та галузь законодавства,
його також слід розглядати і як науку та навчальну дисципліну.
Цивільне право як науку ще називають цивілістикою, що
означає систему знань, положень та висновків про цивільно-правові
явища. [1, c.10]
Предметом цивільно-правової науки є чинне законодавство,
практика його застосування, історія розвитку, досвід цивільноправового розвитку в зарубіжних країнах. Окрім того, цивілістика
вивчає також поняття цивільного права, його місце в правовій
системі, його походження та закономірності розвитку, систему та
зміст цивільно-правових норм, інститутів та підгалузей, їх роль у
правовому оформленні життя суспільства та ефективність їх
застосування.
Зміст цивілістичної науки становить сукупність знань про
цивільно-правові явища, що стосується, насамперед, розроблених
основних наукових положень, правових категорій та конструкцій, які
дозволяють пояснити та аналізувати цивільно-правові явища, а
певною мірою і прогнозувати їх розвиток та отримувати
обґрунтовані знання про нові явища в цій сфері. Цивілістичні знання
самі по собі не наділені загальнообов’язковістю, проте є підґрунтям
для правотворчої діяльності.
З огляду на це, наука цивільного права — це систематизована
сукупність знань про цивільно-правове регулювання суспільних
відносин, властивості та закономірності його функціонування та
розвитку, способи досягнення його ефективності, засоби отримання

нових знань, необхідних для подальшого вдосконалення цивільного
права.[3, c. 12-13]
Однак, як і будь-яка наука, цивілістика має свої методи
наукового дослідження, тобто прийоми та способи, які
використовуються в науці для аналізу та пізнання її предмета та
отримання необхідного наукового результату. До цих методів слід
відносити як загальнонаукові методи дослідження, що притаманні
всім суспільним наукам (дедукція, індукція, аналіз, синтез,
абстрагування, узагальнення тощо), так і спеціальні методи
наукового дослідження, тобто прийоми та способи вирішення
наукових завдань, які притаманні конкретній науці чи групі наук. У
цивілістиці до спеціальних наукових методів відносять:
• метод порівняльного правознавства (компаративний
метод) — полягає у вивченні та використанні правового
регулювання схожих правовідносин у різних правопорядках та
правових системах з урахуванням не лише юридичного змісту того
чи іншого правового інституту, а й причини його появи в конкретній
національній правовій системі та форми історичного розвитку. Це
дозволяє визначити універсальні та специфічні закономірності
розвитку цивільно-правових явищ;
•
метод комплексного аналізу — грунтується на
одночасному використанні для вирішення конкретного завдання
наукового інструментарію, що використовується декількома різними
науками, наприклад, юриспруденції та економіки;
•
метод системного аналізу — ґрунтується на розгляді
конкретного явища як певної системи, в якій складові частини
(елементи) функціонують з певною метою. Сутність полягає у
виявленні елементів та взаємозв’язків між ними з метою подальшого
аналізу їх взаємодії;
• метод конкретних соціологічних досліджень — полягає у
використанні аналізу статистичних даних, у тому числі й даних
судової, правозахисної та правозастосовчої статистики, методу
експертних оцінок тощо;
•
історичний метод — ґрунтується на вивченні історії
становлення та розвитку того чи іншого правового інституту,
поняття, категорії тощо.[2, c. 25-26]
Цивілістична наука є доволі серйозно розробленою сферою
знань, яка не могла виникнути та розвиватись сама по собі. Цивільне
право як наука існує у взаємозв’язку з іншими науками. Насамперед,
цивільне право пов’язане з низкою юридичних наук, серед яких

провідне місце посідає теорія держави і права, яку справедливо
вважають «наукою юридичних наук». Адже саме з теорії держави і
права наука цивільного права запозичила низку фундаментальних
понять, категорій, конструкцій та положень, які стали підґрунтям
подальших спеціальних цивілістичних досліджень. Досить тісно
цивілістика пов’язана також і з наукою конституційного,
адміністративного,
фінансового,
земельного
та
цивільнопроцесуального права, оскільки предмети цих наук є дотичними зі
сферою цивільно-правового регулювання. Окрім юридичних наук,
цивілістика перебуває у тісному взаємозв’язку і з іншими
суспільними науками, наприклад, філософією, політологією,
соціологією, історією тощо. Особливий зв’язок існує між цивільним
правом та економічною наукою.
Цивілістична наука в Україні в своєму історичному розвитку
пройшла низку етапів, в окремі періоди була доволі тісно пов’язана з
цивілістичною наукою інших країн, зокрема, Росії.
Перший етап розвитку цивілістичної науки — дореволюційний
(до 1917 року). У цей період відбувалося зародження цивільноправової науки, шляхом виокремлення її в окремий предмет
дослідження з філософії та енциклопедії права. Насамперед, це було
пов’язано зі створенням університетів, де відчувався доволі сильний
вплив римського права та німецької філософії. Розвитку цивільного
права сприяло створення Зводу законів Російської імперії. В цей
період з’являються перші підручники з цивільного права (К.
Неволіна, Д. Меєра, К. Победоносцева, Г. Шершеневича, Ю.
Гамбарова), переклади німецьких авторів з проблем цивільного
права (Ф. Савіньї, Р. Ієрінг, Г. Дернбург), праці, що присвячені
римському праву (Й. Покровський, В. Хвостов, В. Єфімов).
Другий етап розвитку цивілістичної науки — довоєнний
(1917—1941 pp.). Він пов’язаний зі створенням соціалістичного
права, в тому числі й цивільного. Слід зазначити, що в цей період
з’являється перший ЦК УРСР (1922 p.). Популярною в цей період
стає так звана «мінова концепція», згідно з якою цивільне право було
визнано формою опосередкування приватновласницьких, товарних
відносин. У цей же час було висунуто теорію «двосекторного права»
(П. Стучка), за якою наявність приватного сектора зумовлює
існування цивільного права, а наявність соціалістичного сектора —
господарського права. Окрім цього, популярності набуває теорія
«єдиного господарського права» (Е. Пашуканіс, Л. Гінзбург), згідно з
якою всі відносини товарно-грошового обігу повинні регулюватись

єдиним господарським правом. Однак із часом було доведено
неспроможність такого підходу і його було відхилено. Його місце
посіла класична цивілістична доктрина, яка базувалась на
уніфікованому підході до розуміння цивільного права як галузі
права. Передумовою такого розуміння стала широка дискусія про
систему соціалістичного права. Вийшли фундаментальні наукові
праці, окремі з яких зберігають свою актуальність і до сьогодні (М.
Агарков, С. Асканзій, С. Братусь, A. Вєнєдіктов, С. Вільнянський, Д.
Гєнкін, С. Ландкоф, І. Новіцький, В. Райхер, К. Флєйшиц).
Третій етап розвитку цивілістичної науки — післявоєнний
(1945—1960 pp.). Характерною ознакою цього періоду є
відродження заочної юридичної освіти, центр якої було
сконцентровано у Всесоюзному юридичному заочному інституті
(ВЮЗІ, тепер Московська державна юридична академія). Активно
почали розвиватися Ленінградська (Ю. Толстой, О. Йофе) та
Свердловська (С. Алексєєв, О. Красавчиков, Б. Черепахін, B.
Яковлев) цивілістичні школи. Окрім цього, слід значити, що під
науковим керівництвом видатних цивілістів зростала плеяда
молодих науковців в сфері цивільного права, які в подальшому
здобули неабияку відомість у наукових колах (В. Дозорцев, В.
Лаптев, А. Маковський, О. Садіков, Я. Шевченко). У цей період
знову відроджується концепція господарського права (В. Лаптев, В.
Мамутов), яка зустріла шалений опір з боку більшості цивілістів (С.
Братуся, О. Йофе, О. Красавчикова, В. Рахміловича, Р. Халфіної).
Четвертий
етап
розвитку
цивілістичної
науки
—
післякодифікаційний (1961—1990 pp.) — характеризується,
насамперед, прийняттям Основ цивільного законодавства Союзу
РСР та союзних республік (1961 p.), а також ЦК УРСР (1964 p.).
Наслідками такої бурхливої правотворчості були написання цілої
низки коментарів до згаданих нормативно-правових актів та випуск
нової плеяди підручників. Поряд із класичними цивілістичними
школами Москви (В. Грибанов, А. Кабалкін, С. Корнєв, В. Мозолін,
П. Орловський, В. Рясєнцев, Р. Халфіна) та Ленінграду (М. Єгоров,
О. Йофе, Ю. Толстой) до фундаментальних наукових досліджень в
сфері цивільного права були долучені також і Білоруський
університет (В. Чигир, Ф. Гавзе), Казахський університет (Ю. Басін,
Б. Покровський, М. Масєвич), Київський університет (Г. Матвеев, С.
Ландкоф), Саратовський юридичний інститут (В. Тархов, Ю.
Калмиков), Харківський юридичний інститут (В. Маслов, А.
Пушкін).

П’ятий
етап
розвитку
цивілістичної
науки
—
новокодифікаційний (1991—2003 pp.). На початку 90-х років XX ст.
усі країни постсоціалістичного простору здобули державну
незалежність. Перед ними, окрім проблем підняття рівня
економічного добробуту постало питання вироблення нового
підходу до регулювання цивілістичних відносин, який би базувався
не на адміністративно-командній системі та плановому господарстві,
а на засадах вільного ринку та забезпечення прав і охороні інтересів
людини. І саме на це було спрямовано всю науку вітчизняної
цивілістики в даний період. Бурхливі дискусії щодо нового
цивільного кодексу призвели до затягування процесу його
прийняття. Проект пролежав на полицях Верховної Ради України
майже 10 років, внаслідок чого не тільки в багатьох положеннях
втратив свою актуальність, а й утратив основну свою ідею — стати
єдиним кодифікованим актом у галузі приватного права. Цьому,
насамперед, сприяли вилучення зі структури ЦК України Сімейного
кодексу та положень про міжнародне приватне право, а також
прийняття окремим кодифікованим актом Господарського кодексу.
У науковому житті цього періоду пожвавився цивілістичний
науковий рух. Бурхливий розвиток переживають класичні Київська
(Д. Боброва, О. Дзера, А. Довгерт, Н. Кузнєцова, P. Майданник, О.
Підопригора, О. Підопригора (мол.), Я. Шевченко, І. Безклубий, Т.
Боднар, М. Венецька, Г. Єрьоменко, І. Кучеренко) Харківська (Ч.
Азімов, І. Жилінкова, А. Пушкін, І. Спасібо-Фатєєва, В. Борисова, В.
Ігнатенко, В. Мусіяка, М. Сібільов, В. Яроцький), Львівська (В.
Коссак, В. Луць, З. Ромовська) та Одеська (Є. Харитонов, Ю.
Червоний) наукові цивілістичні школи. Створюються нові осередки
цивілістичної думки в Івано-Франківську, Чернівцях та
Хмельницькому.
Характерними ознаками цього періоду є також і протистояння
між представниками цивілістичної науки та науки господарського
права (В. Гайворонський, Г. Знаменський, В. Мамутов, Г. Пронська,
Н. Саніахметова, О. Чувпило, В. Щербина та ін.), а також поява
низки коментарів ЦК України та підручників з цивільного права
нового покоління.[4, c. 19-21]
У тісному зв’язку з наукою цивільного права перебуває і
цивільне право як навчальна дисципліна.
Предметом вивчення цивільного права як навчальної
дисципліни є цивільно-правова наука, цивільне право як правова
галузь та цивільне право як галузь законодавства. Предмет курсу

цивільного права не обмежується вивченням чинного законодавства.
До нього входять також і положення, що не мають законодавчого
закріплення, а також положення законодавства, що втратили
чинність.
Система цивільного права як правової галузі має бути
вибудувана таким чином, щоб її найбільш повно та ефективно було
засвоєно в процесі навчання студентами.
Традиційно система курсу цивільного права складається з двох
частин та розрахована на вивчення курсу впродовж двох років.
Перша частина містить вивчення загальних положень цивільного
права, а також системи особистих немайнових прав фізичної особи,
права власності та речових прав на чуже майно та право
інтелектуальної власності. Друга частина передбачає вивчення
зобов’язального права та спадкового права. В цілому система курсу
може виглядати таким чином, як це представлено в змісті даного
навчального посібника.[1, c. 11]
Концепція курсу цивільного права припускає проходження
студентом у період навчання таких стадій:
1. Формування уявлень про предмет цивільного права:
1.1. «пасивне» сприйняття та нагромадження інформації;
1.2. набуття навичок цілеспрямованого сприйняття цивільноправових явищ;
1.3. збагачення знань і формування уявлень про еталони, що
забезпечують повноцінне сприйняття цивільно-правових явищ;
1.4. розширення обсягу уявлень про конкретні предмети та
явища, що входять до сфери регулювання цивільним правом;
1.5. формування уявлень про абстрактні поняття цивільного
права.
2. Формування цивільно-правових понять:
2.1. збагачення словника цивільно-правових термінів;
2.2. виділення й розпізнавання цивільно-правових понять
серед інших:
— за істотними ознаками,
— на основі оволодіння прийомами порівняння;
2.3. оволодіння прийомами угруповання, класифікації й
узагальнення знань у предметах і явищах цивільного права з метою
формування понять.
3. Оперування цивільно-правовими знаннями, уміннями й
поняттями в практичній діяльності:

3.1. навчання застосуванню теоретичних цивільно-правових
знань у самостійній практичній діяльності;
3.2. навчання застосуванню теоретичних цивільно-правових
знань у самостійній науково-практичній діяльності, поєднанню їх із
новими поняттями, виробленню нових цивільно-правових знань.
Метою курсу цивільного права є досягнення всебічного
глибокого розуміння студентами природи й сутності цивільноправових відносин, підготовка до практичної діяльності
висококваліфікованих фахівців-цивілістів, формування творчої
особистості майбутніх цивілістів.
Під час вивчення курсу цивільного права ставляться такі
завдання:
— отримання, засвоєння та систематизація цивілістичних
знань;
— набуття здатності аналізувати цивільні правовідносини та
застосувати нормативно-правові акти;
— оцінка чинної цивільно-правової регламентації, з метою
формування уявлень про необхідність та корисність тих чи інших
вдосконалень, змін в законодавстві та правозастосовчій практиці.
Після вивчення цього курсу студенти повинні:
— бути здатні продовжувати процес вивчення цивільного
права як галузі права, галузі законодавства, науки і навчального
курсу самостійно;
— мати навички практичної роботи, розуміти зміст
нормативних актів і застосовувати норми цивільного права до
конкретних життєвих ситуацій;
— мати навички науково-дослідної роботи в галузі цивільного
права.
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У статті розкрито роль цивільного права у формуванні юриста
як професіонала, наукові методи дослідження та предмет цивільного
права та стадії курсу цивільного права, які має пройти студент для
отримання професійних навичок у сфері цивільного права. Також
описані етапи розвитку цивільного права.
Ключові слова: цивільне право, метод цивільного права.
В статье роскрыта роль гражданского права в формировании
юриста как проффесионала, научние методы исследования и
предмет гражданского права, а так же стадии курса
гражданского права, которие должен пройти студент для
получения проффесиональных навыков в сфере гражданского права.
Также дана харатеристика этапов развития гражданского права.
Ключевые слова: гражданское право, метод гражданского
права.
In the article the exposed role of civil law is in forming of lawyer as
a professional, scientific methods of research and article of civil law and
stages of course of civil law, which a student must proyti for the receipt of
professional skills in the field of civil law. Also described stages of
development of civil law.
Keywords: civil low, method of civil low.
Юркіна Тетяна Олександрівна
викладач Відкритого міжнародного
університету розвитку людини
«Україна»
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У
РІЗНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ СУЧАСНОСТІ:
СПІЛЬНЕ І ВІДМІННЕ
Поняття правової системи має суттєве значення для характеристики будь-якої галузі тієї чи іншої конкретної країни. Право
як частина світової культури неоднакове для держав різних типів,
форм, режимів. Для кожної держави сучасного світу характерний
той чи інший тип права. Його сутність, зміст мають вирішальне
значення для характеристики правового регулювання соціального

захисту осіб з особливими потребами, притаманної тій чи іншій
державі.
У деяких державах діють кілька конкуруючих правових систем.
Іноді навіть недержавні об’єднання можуть мати своє право,
наприклад, мусульманське право, канонічне право, індуське право
тощо. Крім того, в світі існує й своєрідна міжнародна правова
система, яка регулює міжнародні стандарти забезпечення і захисту
прав інвалідів.
Правова система кожної держави має свою специфіку, структуру, мету, формується у визначений історичний час, у конкретному
регіоні,
характеризується
національними
особливостями,
складається в суспільствах з різними звичаями, віруваннями,
різними видами джерел права. Правові системи можна
класифікувати за різними критеріями: юридичним, економічним,
географічним, етнографічним, ідеологічним, соціальним тощо.
Співвідношення цих критеріїв у різних державах різні. Правова
система конкретного суспільства, що відображає його соціальноекономічну, політичну і культурну своєрідність, представляє собою
національну правову систему. Вона визначає її цінність, відображає
єдність суспільства і одночасно виступає одним із виявлень його
ставлення до осіб з ознаками інвалідності.
Вивченням особливостей формування і функціонування у
правових систем різних держав відповідних інституцій, виявленням
у них спільного і специфічного щодо правового регулювання
соціального захисту осіб з особливими потребами частково
займається порівняльне правознавство. Ця наука дає можливість на
основі подібних юридичних ознак (структура права, джерела,
провідні інститути і галузі, правова культура та традиції) згрупувати
правові системи сучасності в нову категорію «правова сім’я».
Вперше цей термін був введений в юридичну літературу
французьким компаративістом Р. Давидом, який багато років
займався дослідженням правових систем сучасності. Об’єктом
порівняльного правознавства є правові системи, які, як і право
соціального захисту, існують у просторі і у часі. Слід зробити
наголос
на складності та масштабності обсягів, а також
множинності критеріїв їх порівняння.
Порівняльне правознавство сприяє усвідомленню загально
цивілізаційної природи права соціального захисту прав інвалідів.
Визнаючи національні аспекти права цінністю, що відображає вклад
народів, націй і держав у загальноправовий потенціал, порівняльне

правознавство надає можливість розглядати правове регулювання
соціального захисту осіб з ознаками інвалідності в історичному
аспекті, в контексті громадянського суспільства, в системному
зв’язку правових явищ та їх типізації. Це збагачує можливість
вибору варіантів зазначеного правового регулювання в кожній
країні. Результати висновків порівняльного правового аналізу
можуть бути реалізовані в процесі законотворчої діяльності,
тлумаченні законів, правозастосовчій практиці, діяльності органів
соціального захисту суб’єктів, науковій і навчально-виховній роботі.
Порівняльне вивчення правових систем дає змогу знайти як
загальні їх характеристики, загальні тенденції розвитку, так і
особливості генезису, функцій і структури соціальнозахисних
інститутів. У рамках правової сім’ї галузева класифікація може в
основному співпадати, хоча внутрішнє наповнення відрізняється
своєрідністю. Предметом порівняльного правознавства також є
соціально-правові інститути, втілені в правових актах, які регулюють
суспільні відносини захисту інвалідів; об’єктом порівняльного
вивчення є й юридична техніка як сукупність прийомів і правил
структурування і вираження правових норм, створення правових
актів що призвані захищати інтереси осіб з особливими потребами.
Порівняльне правознавство у сфері правового регулювання
соціального захисту осіб з ознаками інвалідності повинно
будуватися на визнанні принципів рівного соціального статусу
правових систем, їх паритету і взаємної поваги до національних
правових норм, звичаїв і традицій. Дослідники в галузі
порівняльного правознавства (зокрема, у сфері захисту прав
інвалідів) насамперед визнають, що процес пізнання права є
об’єктивно необхідним. В основі його лежать об’єктивні процеси,
що мають місце у світовій спільноті та полягають розширенні і
поглибленні зв’язків між окремими країнами і групами країн, в
інтеграції ряду країн, усвідомленні того факту, що національний
правовий, як і будь-який ізоляціонізм у сучасних умовах, призводить
лише до негативних наслідків як для окремих правових систем, так і
для світової спільноти у сфері соціального захисту осіб з
особливими потребами.
У цьому зв’язку важливо виявити загальноправові закономірності й тенденції, корисні та необхідні для права соціального
захисту, виділити ті з них, які визначають рамки, обсяг, межі
порівняння обраних правових інститутів, їх взаємовплив і
можливості використання для кожної з них зарубіжних правових

доктрин та практики. Розповсюдження правових поглядів та
концепцій є найбільш рухомим і дійовим засобом їх співвідношення
і реагування на позитивізм кожної з них. Порівняльне правознавство,
крім вирішення загальних правових завдань і цілей, дає можливість
класифікувати національні правові системи, галузі, підгалузі,
інститути права. Критерії класифікації можуть бути різними. Серед
них можуть виділятися, наприклад, механізм правового регулювання
соціального захисту осіб з особливими потребами, уявлення про
місце і роль правового захисту інвалідів в житті суспільства і
держави, юридична техніка, філософські, політичні та інші основи і
принципи побудови права соціального захисту. Все це дає змогу
визначити спільне і відмінне у правовому регулюванні осіб з
ознаками інвалідності у різних правових системах.
Умовно вчені виділяють чотири основні етапи цього
формування і розвитку:
- перший — окремі спроби порівняння різних правових
утворень;
- другий — використання історико-пізнавальних прийомів,
порівняння соціальнозахисної галузі законодавства;
- третій — застосування порівняльно-правового методу в
дослідженнях правових систем з більшого кола пов’язаних з цим
питань;
- четвертий — формулювання теорії порівняльного
правознавства у зазначеній сфері.
Визначення спільного і відмінного, що складає об’єкт
порівняльного правознавства, без сумніву є теорією чи науковою
дисципліною серед галузей юридичної науки. Його мета — вивчати і
порівнювати різні правові масиви і системи між собою, виявляти
спільне і відмінне, визначати тенденції загальноправового розвитку.
Одне з основних завдань науки порівняльного правознавства є
створення наукової класифікації правових систем світу, об’єднання
правових систем кожної країни в один тип (сім’ю). Вчені
визначають, що правові сім’ї — це сукупність правових систем,
виділених на основі загальносистемних джерел, структури права,
історичних підвалин формації.
У порівняльно-правових дослідженнях правового регулювання
соціального захисту осіб з особливими потребами слід враховувати
також правові стилі, визначати правові сім’ї та окремі правопорядки
згідно з іншими факторами, що відображають стильові особливості

правової сім’ї чи правопорядку. Поняття стилю досить активно
пропонується у західній юридичній літературі.
На думку, факторами, що визначають спільне і відмінне у
правовому регулюванні соціального захисту інвалідів слід вважати:
1) історичне походження і розвиток соціального захисту осіб з
інвалідністю;
2) пануюча доктрина соціально-правового захисту осіб з
особливими потребами;
3) специфічні правові інститути соціального захисту;
4) своєрідні правові джерела соціального захисту інвалідів та
методи їх тлумачення;
5) Економічні, політичні, ідеологічні, соціальні, міжнародні
фактори, що впливають на процеси правового регулювання захисту
осіб з особливими потребами у різних правових системах сучасності.
У роботі автором здійснено спробу виявити загальноправові
закономірності й тенденції, корисні та необхідні для права
соціального захисту, виділити ті з них, які визначають рамки, обсяг,
межі порівняння обраних правових інститутів, їх взаємовплив і
можливості використання для кожної з них зарубіжних правових
доктрин та практики.
Ключові слова: право соціального захисту, порівняльне
правознавство, соціальний захист інвалідів.
В работе автором осуществлена попытка выявить
общеправовые закономерности и тенденции, полезные и
необходимые для права социальной защиты, выделить те из них,
которые определяют рамки, объем, пределы сравнения избранных
правовых институтов, их взаимовлияние и возможности
использования для каждой из них зарубежных правовых доктрин и
практики.
Ключевые слова: право социальной защиты, сравнительное
правоведение, социальная защита инвалидов.
In research the author has made an attempt to educe conformities to
law and tendencies, useful and necessary for a right for social defence,
distinguish that of them, which determine scopes, volume, limits of
comparison of select legal institutes, their взаємовплив and possibilities
of the use for each of them foreign legal doctrines and practice.
Keywords: right for social defence, comparative jurisprudence,
social defence of invalids.

