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Чим є право для людини і ким є людина
для права? Якщо право – умова свобоD
ди, то чому воно так неохоче викоD

нується, а правовий нігілізм став чи не найD
більш поширеним явищем нашого життя?
Якщо право протистоїть людині, то як подоD
лати його, щоб не втратити саму людину, а не
тільки суспільство та цивілізацію? Що може
людина без права і що є право людини? ПраD
во є сутністю людини чи воно нав’язане їй
суспільством ззовні? Коли право – сутність,
то як зрозуміти жахливі форми його існуванD
ня? Коли право – існування, то чому без ньоD
го ми не можемо реалізувати свою сутність?

Проблеми, так чи інакше пов’язані з розD
криттям місця філософії права в системі праD
вових наук активно досліджували російські
й українські вчені. Серед них чільне місце
займають роботи Я. Козельського, Л. ПетраD
жицького, М. Коркунова, П. Лодія, К. НеволіD
на, М. Ренненкампфа, М. Ковалевського, Б. КісD
тяківського, М. Палієнко, С. Дністрянського,
Ф. Тарановського, Є. Спекторського та ін.

Мета цієї статті полягає у дослідженні пиD
тання, що є первинним у праві – есенція чи
екзистенція, адже ця проблема в різних її
модифікаціях постійно турбує теоретиків і
філософів права. 

Людина з’являється з небуття і першим її
станом є заціпеніння – їй протистоїть світ як
загроза вигнання в небуття. Крик є першим
виявом страху людини перед світом [1, c. 78–101].
Але буття зустрічає людину не просто як таD
ке, що є саме собою. Буття постає перед люD
диною як право, право буття. Вони тотожні,
нерозрізненні. Кожен предмет, кожна ситуD
ація диктує, нав’язує суворо визначений
спосіб поведінки, неприйняття якого загроD
жує небезпекою небуття. Той, хто не прийD
має правил цього світу, світом знищується.
Тому світ – це право і правила цього світу.
Буття – це право буття [2, c. 114, 128]. Буття –
це право, а право і є буття. Неприйняття праD
ва тотожне збільшенню небуття. Неправо й є
небуттям. Міцно влаштований у світі той, хто
сповна прийняв право цього світу. Але є праD
во і право. Буття, тотожне з правом, не відраD
зу розкриває своє право. Спочатку воно поD

стає як буттяDвDсобі [3, с. 239–263, 284–291],
якому тотожне правоDвDсобі. Тому не будьD
яке право, яке нам здається правом, є автенD
тичним правом буття. 

ЧастоDгусто за право ми приймаємо неD
право, і замість зростання буття ми збільшуD
ємо своє ніщо. НіщоDправо завжди переD
слідує нас. Воно є формою довічної боротьби
небуття з буттям. Полем цієї битви є людина.
НіщоDправо – це ілюзія найкоротшого шляD
ху до розширення буття, тому людина спокуD
шається ним, насправді потрапляючи у пастD
ку небуття. Досвід розчарування та неуспіху
спонукає до висновку, що дійсне право не
завжди відкрите людині, а буття не зовсім
сприятливе для неї, більше того, протистоїть
їй як щось масивне, нездоланне і визначальD
не. Первинне право цього буття зв’язує мене,
перетворює в das Маn, у річ, і я зможу стати
вільним, якщо підкорюся цьому праву речей,
якщо сам стану річчю і воно стане моїм праD
вом. Злякавшись масивності буття, людина
сама стає інертною масивністю і в такий
спосіб, злившись із буттям, заспокоюється
ілюзією дійсного буття. Однак ілюзія – це
завжди тимчасове заспокоєння. Ілюзія постійD
но турбує свідомість своєю недійсністю. Тому
саме турбота і страх є основним станом неD
дійсної людини. 

ПравоDdasDMan не може не бути агресивD
ним. Адже попереду беззахисність і ризик,
здатні руйнувати те, що вже наявне та закріпD
лене в бутті, позаду – загроза небуття та тоD
тального ніщо. Людина das Man – це жахлиD
ва ситуація краю буття перед прірвою ніщо,
це максимум ніщо та мінімум буття. Саме екD
зистенція періодично жахає людину ризиком
і прірвою, піднімає завісу її реального місця в
бутті, знову і знову повертає до первинного
стану заціпеніння. Тому право dasDMan проD
тистоїть екзистенції. Це саме те право, яке поD
в’язують iз недійсним існуванням людини.
Екзистенція помирає в такому праві. Тут пеD
ресічність починає та перемагає. Але ця переD
мога тотожна смерті. Смерть і ніщо є стихією
буття на рівні das Man. Небуття – це така ж
хвороба буття, як і буття – своєрідна хвороба
небуття. Вони постійно намагаються вилікуD
ватись одне від одного. Небуття завжди ревD
ниве до буття. Вислизнувши з небуття, людиD
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на не звільняється від нього повністю, небутD
тя постійно переслідує людину, бореться з
нею і, врештіDрешт, все одно її перемагає та
знову поглинає в собі. ПравоDdasDMan так і не
забезпечило дійсної свободи. Воно залишилоD
ся правомDуDсобі. Людина, опинившись у світі
речей, змушена була прийняти право цього
світу і сама стати річчю. Але річ є завжди річD
уDсобі, вона ніколи не може стати річчюDдляD
себе. Тому й людина, прийнявши правоDdasD
Man, залишається людиноюDвDсобі, зливаєтьD
ся з буттямDуDсобі та перестає бути людиною,
перетворюється на ніщо. Злиття з буттямDуD
собі це зрада екзистенції. ПравоDdasDMan є
першим правом буття, яке лише відділяє його
від небуття, але воно не є первинним правом,
воно є аD, позаD і антиекзистенціальним праD
вом. «АD» – тому що без, «позаD» – тому що
уникає її, а «антиD» – тому що видає себе за осD
новне та протистоїть екзистенції.

Буття ієрархічне, як і його право. Воно
завжди тотожне саме собі тим, що воно є, але
воно різне на різних своїх рівнях [4, c. 113].
Боротьба буття та ніщо результується в
закріпленні позицій. Збільшення буття зменD
шує ніщо, демаркація невидима, але вона є і
вона рухлива. Тому ніщо також ієрархічне,
як і буття. Ієрархія ніщо починається в бутті,
а ієрархія буття починається в ніщо. Ніщо
починається як ніщоDбуття, а закінчується як
ніщоDНіщо. Буття починається як буттяD
ніщо, а закінчується як буттяDБуття.

Право лише тоді є правом, коли воно
пов’язане з буттям, відсутність буття нівелює
й право. Тому навіть у правіDdasDMan, де паD
нує стихія ніщо, є іскра буттяDБуття, є можD
ливість перетворення праваDвDсобі на правоD
дляDсебе. Сам факт існування людини свідD
чить, що буттяDвDсобі може перетворюватися
на буттяDдляDсебе. Людина стає річчю як споD
сіб самозахисту від світу речей. Але річ не
протистоїть речі, лише людина протистоїть
речі і тим фундаментально свідчить, що вона –
не річ. Ставши річчю, людина ніби причаїлаD
ся, вичікуючи можливість стати людиною.
Коли самозатаювання затягується, залякане
масивністю das Man, воно або перетворюєтьD
ся в злобу на світ речей, що виявляється в
періодичних вибухах їх знищення, або набуD
ває форм активного самовиправдання, виD
правдання права речей, праваDdasDMan як своD
го права й як єдино істинного права. Так річ
поглинає людину, перетворює її на ніщо. Річ
не відпускає людину, навіть коли людина пеD
рестає бути річчю. Затаєність людини у світі
речей є станом людиниDуDсобі, постійною наD
пруженістю, готовою розрядитися в революD
цію людиниDдляDсебе, чи ентропійне розсіяння
в тотальному ніщо. Перетворення людиниDуD
собі на людинуDдляDсебе передбачає зміну
типів існування, отже, зміну типів права, котD
рим воно визначається. ПравоDбуттяDвDсобі
має бути замінене правом буттяD дляDсебе.

Вільний саморозвиток людини є сутнісD
тю праваDбуттяDдляDсебе. Цей саморозвиток

не є прямим; він суперечливий і нелінійний,
оскільки ніщо і на цьому рівні має свої права.
Людина, стаючи людиною, завжди під загроD
зою провалу в ніщо. В буттіDдляDсебе це більш
імовірно, ніж у буттіDвDсобі, де ніщо є осноD
вою мого життя і провалитися можна тільки
в людину. БуттяDдляDсебе – це ризик і відчайD
душність, а самореалізація – це основний заD
кон праваDбуттяDдляDсебе. Людина як буттяD
дляDсебе починає свою самореалізацію ще на
рівні світу речей. Усвідомивши, що річ є умоD
вою її розвитку, вона намагається опанувати
нею і на це витрачає майже всі свої сили. Річ,
завдяки своїй масивності та непіддатливості,
із засобу перетворюється на мету, і людина,
потрапляючи в цю пастку, з буттяDдляDсебе
провалюється на буттяDвDсобі. ПравоDбуттяD
дляDсебе диктує свій закон, де річ не має виD
значального впливу. Це закон людини, а не
речі. Він вказує як людині стати людиною, і
коли на рівні буттяDдляDсебе вживають закоD
ни буттяDвDсобі, вони починають знищувати
в людині людину, стають ніщо людини і вона
знову віддаляється сама від себе.

БуттяDдляDсебе – це буття неповноти. ВоD
но хоче бути саме для себе, оскільки йому маD
ло самого себе таким, яким воно є. Для бутD
тяDвDсобі достатньо того, що воно просто є.
Недостатність себе заставляє бути для себе.
Потреба самореалізації свідчить про голод неD
реалізованості. БуттяDдляDсебе визначає умоD
ви реалізації, але не забезпечує самої реаліD
зації. ПравоDбуттяDдляDсебе – це право своD
боди. Свобода ж має бути реалізованою. НеD
реалізована свобода перетворюється на муD
ку, стає несвободою. Людина як буттяDдляD
себе це неповнота і тому вона змушена бути
для себе, щоб стати повнотою. Свобода – єдиD
ний засіб, який надається їй для цього; іншоD
го вибору немає, тому людина не вільна у
своїй свободі, вона змушена бути вільною, як
кажуть екзистенціалісти, приречена на своD
боду. Свобода людини передує її сутності та
виступає умовою можливості останньої [5, 
c. 90; 6, c. 146–157]. Примусова свобода це
наслідок присутності та втручання буттяDвD
собі в буттяDдляDсебе. Тому правоDбуттяDдляD
себе хоч і призначене забезпечити свободу, але
шляхом її часткової обмеженості. Тут право
балансує, вишуковуючи оптимальну межу
мінімальної несвободи, яку людина має відD
дати буттюDвDсобі, щоб забезпечити собі макD
симальну свободу буттяDдляDсебе. В тенденD
ції людина розглядає «буттяDдляDсебе як ніD
гілювання буттяDвDсобі» [5, c. 95].

Змушена свободою шукати своєї повноти,
саме через примусову свободу людина сягає
дійсної свободи. Тільки у свободі та через своD
боду людина стає вільною. Динаміка екзисD
тенціалів складає внутрішній механізм свобоD
ди, тому свобода – це шлях її екзистенціальD
ного пізнання. БуттяDдляDсебе – це пошук
шляхів до себе, на яких завжди існує загроза
загубитися. ПравоDбуттяDдляDсебе відкриває
всі ці шляхи, але не гарантує правильного виD
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бору свого власного. Так само, як раніше на
шляху до себе людина натикалася на річ, тепер
їй на перешкоді стала інша людина [7, c. 28].

Якщо правоDбуттяDвDсобі – це право речей,
правоDбуттяDдляDсебе – це право людини, то
правоDбуттяDдляDіншого – це право людей. 
Я на шляху до себе не можу обійтися не тільки
без речей, а й без людей. Вони хвалять мене,
оскільки я їм потрібен і цим перетворюють меD
не на річ; вони ненавидять мене, тому що я їх
використовую і тим самим їх перетворюю на
річ. Чим більше використовую, тим більше
заздрять і ненавидять, чим більше використоD
вують мене, тим більше я перетворююсь у наD
пругу, заздрість і ненависть. Людина – це завжди
конфлікт з іншою людиною. Взаємовигідне
використання тимчасове, воно неминуче втраD
чає рівновагу, оскільки кожен все одно намаD
гається швидше за іншого вислизнути до себе,
а це неможливо інакше, як за рахунок іншого,
а краще за його рахунок, аніж собою сплачуваD
ти чужі рахунки. Так правоDбуттяDвDсобі, праD
во речей, проникає і в правоDдляDінших, право
людей, і стає їх ніщо, перетворює кожного
іншого на річ, засіб. Чи випадкова ситуація 
боротьби, в якій здійснюється становлення
держави і права? Ні, ця боротьба не випадкова,
це неминуча ситуація, що визначає сутність
держави та права, в цій боротьбі я протистою
іншому буттю вже тому, що я є [8, c. 233].

Категоричний імператив Канта – найвідоD
міша форма протесту проти перетворення людиD
ни на засіб: стався до іншого тільки як до мети.
Парадокс у тому, що тоді я автоматично стаю заD
собом іншого. Хто дасть гарантію, що він так саD
мо і з таким же успіхом до мене поставиться як
до мети? Хто краще за мене знає мої цілі, коли я
їх ще сам до кінця добре не усвідомлюю. Чи не є
будьDяка діяльність інших, спрямована на реD
алізацію моїх цілей, отже, мене як мети, шкодою
для мене, як і моя діяльність для інших – перешD
кодою для їх цілей, цілеспрямованою шкодою?
БуттяDдляDіншого – це в будьDякому випадку
конфліктне буття, а екзистенціальна конфліктоD
логія – основа праваDбуттяDдляDіншого.

Людина не тільки бореться з собою за самоD
реалізацію, а й змушена  боротися з іншими за саD
му себе. Тим не менше, якби кожен був ворогом
для іншого, якби істинною була формула «всі
люди – вороги», то суспільство давно б самозниD
щилось. Є якась фундаментальна хибність у
вказаній формулі й якась глибинна таємниця в
існуванні суспільства. Вона постійно непокоїла
філософів. Гоббс сформулював її в простих слоD
вах: «Як можливе суспільство?». Але що може
бути складніше, ніж відповідь на так просто
сформульовані питання?

Трансцендентність права полягає в тому,
що воно не може залишатися дійсним автенD
тичним правом, якщо воно не зав’язане нa
трансценденцію, якщо воно постійно не трансD
цендує. Право є правом не в горизонтальній
своїй динаміці, а у вертикальній. Право є трансD
цендування. Це означає, що ідеали справедD
ливості, добра, самореалізації людини (одD

вічні ідеали права) не можуть бути реалізоD
вані на основі незмінних, статичних схем
норм права, індиферентних до специфіки
конкретної ситуації, особливостей особисD
тості, її життя, її екзистенції. Єдиній, неповD
торній, живій людині протистоїть універD
сальна, типова, мертва норма і визначає житD
тя людини. Мертве панує над живим. Норма –
це ніщо людини. Екзистенція – анормативна.
Людина поза екзистенцією нормативізуєтьD
ся, поступово перетворюючись на буттяDвD
собі, а потім і в ніщо.

Як бути, коли соціум побудований на
праві, право – на нормі, а людина, яка утвоD
рює суспільство, анормативна істота? ЛюдиD
на лише тією мірою погоджується на право,
якою воно здатне трансцендувати, не тільки
придушувати людину, а й робити людину люD
диною. Трансценденція – внутрішня власD
тивість права. Без цієї властивості людина
ніколи б не погодилася на право. Анархізм –
це течія, яка не розгледіла в праві трансценD
дентного і тому вважає його перешкодою для
людини на її шляху до себе. Порожня, мертD
ва норма права – це тільки механізм права,
який ще повинен бути запущений у роботу.
Норма здатна трансцендувати. Право це є
трансцендування норми. Справедливість так
само не є щось постійне, незмінне й універD
сальне; вона, як і добро, суперечлива, навіть
антиномічна. Суперечливість їх знімається в
трансцендентному. Дійсне коріння ідеалів
справедливості, рівності, добра – в трансценD
дентному. Тому трансцендування – єдиний
спосіб права бути дійсно справедливим.
Трансцендування права має різні рівні вихоD
ду в трансцендентне, яке тільки й може бути
його критерієм. Право – це трансцендентальD
на динаміка права, трансцендентальна диD
наміка норми права. Рушієм, що забезпечує
здатність механізму правової норми трансD
цендувати, є екзистенція.

Якщо правоDбуттяDвDсобі – це право речей,
правоDбуттяDдляDсебе – право людини, а праD
воDбуттяDдляDіншого – право людей, то право
як екзистенція – це право духу. Дух є сутD
ність людини, а екзистенція як дійсне буття
людини є її духовна буттєвість. Буття в екD
зистенції – автентичне буття людини, а праD
во як екзистенція – автентичне право людиD
ни. Без екзистенції правоDбуттяDвDсобі, праD
воDбуттяDдляDсебе і правоDбуттяDдляDінших пеD
ретворюються на ніщо. Екзистенція є дійсне
існування людини як трансцендентальне
розгортання єдності вDсобіDдляDсебеDіDдляD
іншихDбуття. Екзистенція як дух – її трансD
цендентальна інтенціональність. Існування
людини й є постійна зустріч екзистенції з
трансценденцією. Саме в трансценденції екD
зистенція стає екзистенцією, усвідомлює саD
му себе. Поза трансценденцією екзистенція
втрачає себе, перетворюється на ніщо. Тому
сутність екзистенції – в єдності іманентного
й трансцендентного. Екзистенціальне ж праD
во як право духу і як сутність права взагалі
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має бути присутнім у будьDякій формі права,
щоб воно виконувало функцію права. Це озD
начає, що і в правіDбуттіDвDсобі, і в правіDбутD
тіDдляDсебе, і в правіDбуттіDдляDіншого не
просто має бути присутній елемент екзисD
тенціального права, він повинен бути визнаD
чальним і виконувати функцію трансфорD
мації есенціальних правових форм, застигD
лих, статичних, масивних в екзистенціальні,
рухливі, динамічні, духовні. Право, перетвоD
рене на заформалізовану, застиглу норму, з
екзистенції переходить в есенцію, в субстанD
цію, в масивність. Есенція і є застигле, охоD
лоджене буття [9, c. 69]. Але у той самий час
свобода передбачає примат екзистенції над
есенцією [9, c. 10]. Глибина Ехistenz є свобоD
да [9, c. 10]. Сутність і призначення права
теж є свобода. У своїй сутності право й екD
зистенція зливаються. Поза екзистенцією
будьDяка форма права перестає бути правом.

Екзистенція як право і право як екзисD
тенція означають, що саморозвиток і дійсне
буття людини виступають джерелом самоD
розвитку та дійсного буття права. Саме таке
право є формою й екзистенціального самоD
розвитку людини. В екзистенції знімається
суперечливість між об’єктом і суб’єктом [10, 
c. 60], правами й обов’язками, сущим і наD
лежним. Норма права як есенціальна заD
стиглість розігрівається екзистенцією та поD
чинає трансцендувати. Тому не можна стверD
джувати, що норми позитивного права супеD
речать екзистенціальності, що вони взаD
ємовиключають одне одного. Онтологічно воD
ни єдині та зливаються в добуттєвому
UngrundDi. Це видно з того, що екзистенція як
анормативна свобода сама задає свободу як
норму. Ні норма не повинна придушувати екD
зистенцію, ні екзистенція не повинна відкидаD
ти норму. Відомий німецький криміналіст 
Р. Ланде зазначав, що ми потребуємо права, яке
не ставить норму над людиною та людину над
нормою, але яке знає, що норма й суспільні
інститути співвідносяться з екзистенціальним
становленням людини [11, c. 56–57]. Правове
рішення постає тут формою самореалізації люD
дини, тому воно наскільки вільне, настільки ж
і обов’язкове. Правове рішення у світлі екзисD
тенціальної філософії не є свавіллям. Воно
обов’язкове для нас у вищому розумінні,
оскільки відмовившись від нього, ми відмовD
ляємося від самих себе [12, c. 321]. ВідмовивD
шись від себе, ми перетворюємося на ніщо.

Право екзистенції – це право нас самих і тоD
му екзистенціальне право є наше право. Воно
вимагає перебування в екзистенції, що означає

постійний пошук самих себе, свого права, форм
своєї самореалізації. Пізнання – буттєвий споD
сіб буттяDвDсвітi [13, с. 89; 14, с. 79–94, 312–
326]. Постійне пізнання, гносеологічна інтенD
сивність виступає основним способом функціD
онування екзистенціального права, оскільки
екзистенція завжди народжується в конкретD
ній, індивідуальній ситуації, є неповторною й
унікальною. Правове рішення тут постає як творD
че, ризиковане та напружене самопородження
екзистенції в акті трансцендування. ЕкзисD
тенціальне право може існувати тільки у формі
трансцендування, тільки у формі пошуку істиD
ни та наближення до істини. Поза трансцендуD
ванням екзистенція застигає в есенції, набуваD
ючи форми абстрактної, мертвої, байдужої до
людини норми права, яка поглинає людину,
перетворює її на ніщо.

Висновки

Екзистенціальне право – це право дійD
сного існування людини, в якому вона реD
алізує свою екзистенцію як своє право. ПраD
во настільки право, наскільки воно екзисD
тенціальне, екзистенція настільки екзисD
тенція, наскільки вона трансцендентальна.
Через трансцендентальну динаміку екзисD
тенція стає правом, а право – екзистенціальD
ною динамікою людини.
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The article is devoted to the revealing the existentia as a law and a law as an existentia that means
self�realization and real human existence, and appears as the source of self�realization and real law
existence.

Статья посвящена раскрытию экзистенции как права и права как экзистенции, что озна�
чает саморазвитие и истинное бытие человека, является источником саморазвития и
действительного бытия права.
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Становлення та розвиток соціологічних
напрямів у праві – нова наукова галузь у
суспільствознавстві України. Вона розD

глядає правову систему у зв’язку з життям,
соціальною практикою. Всебічний аналіз соціD
альноDправових проблем необхідний для розкD
риття актуальних завдань і перспектив розвитD
ку правової системи, її ролі в удосконаленні наD
укових підходів до здійснення правової рефорD
ми, забезпечення верховенства закону в усіх
сферах життя суспільства, посилення механізD
му підтримання правопорядку на засадах нароD
довладдя.

За загальним визначенням праворозуміння –
це усвідомлення правової дійсності через призD
му правових теорій, доктрин, концепцій. Воно є
формою пізнання сутності та ролі права у регуD
люванні суспільних відносин. Праворозуміння
засноване на науковому обґрунтуванні правоD
вих явищ, належній правовій культурі та праD
восвідомості громадян. Формуванню правороD
зуміння сприяють також різні види тлумачення
права. Праворозумінню як складному явищу
властиві такі підходи до пізнання права: нормаD
тивний, генетичний, системний, соціологічний,
психологічний тощо. Провідне місце серед них
займає гуманістичне розуміння права як соціD
альної цінності й одного з найважливіших надD
бань цивілізації.

Праворозуміння передбачає усвідомлення
не тільки фактичних прав дійсності, а й правоD
вих моделей майбутнього. Прогностична спряD
мованість праворозуміння є основою реформуD
вання правової системи суспільства [1, с. 48].

Метою цієї статті є аналіз теоретичних заD
сад праворозуміння у динаміці соціальноD
політичних, психологічних, аксіологічних,
логічних та інших чинників правового мисD
лення, що дозволяє створити цілісну картину
функціонування права як пізнання.

У дореволюційний період соціологоDюридичD
ним аспектам пізнання права присвячувалися
праці таких відомих вітчизняних учених і російсьD
ких юристів того часу, як Ж. Гурвич, М. ДуховсьD
кий, Б. Кістяковський, М. Ковалевський, М. КорD
кунов, П. Новгородцев та ін.

У радянський період, насамперед у 70–80 роки
минулого століття, соціологоDюридичному підD
ходу до вивчення правових явищ приділялася
значна увага у працях таких відомих теоретиків
права, як С. Боботов, Г. Злобін, В. Казимирчук,
Д. Керимов, В. Козлов, В. Марчук, Л. Явич та ін. 

Сучасне уявлення соціологічного правороD
зуміння формується з ідей, висновків і міркувань
прийдешнього покоління вчених – В. Бачіна, 
В. Глазиріна, Ю. Гревцова, В. Касьянова, В. ЛаD
паєвої, В. Сирих та ін. Помітну роль у розвитку
вітчизняного соціологічного праворозуміння в
цьому плані відіграють теоретичні праці П. БіD
ленчука, К. Жоля, А. Козловського, М. КозюбD
ри, Ю. Шемшученка, Г. Юхновця, С. Яковенка
та ін., які можна вважати спробою визначити
деякі методологічні орієнтири розвитку цього
інституту.

Розуміння сутності права або праворозумін�
ня, є початковою, вихідною категорією юриспD
руденції. В межах розуміння сутності права пеD
ребуває пік проблемності юридичної науки, її
проблемна напруженість [2, с. 73]. Тому засоD
бом забезпечення розвитку юридичної науки,
передусім, є вирішення проблеми праворозуD
міння.

Наукова проблема є системою питань, що
групуються навколо основного питання, яке виD
ражає зміст проблеми. У проблемі праворозуD
мінння це питання «що таке право?». Результат
його з’ясування і відображає праворозуміння.
Виходячи з цього, праворозуміння можна визнаD
чити як наукову категорію, що відображає реD
зультат процесу пізнання сутності права. Сутніс�
тю права є внутрішня цілісність усіх його багаD
томанітних якостей (властивостей); пізнання
права – оволодіння ними, їх розкриття.

Праворозуміння відображає результат процеD
су дослідження, осмислення й оцінки витоків
права, форм його буття, цінності, приDзначення
та ролі у житті окремої людини, суспільства,
держави. У праворозумінні узагальнюється наD
буте знання про право, втілюються світоглядна,
моральна, релігійна, соціальноDполітична й інші
позиції його суб’єктів. Праворозуміння – катеD
горія динамічна, яка постійно розвивається.

Формуючи ставлення до права, праворозуD
міння зумовлює значення всіх інших юридичD

ДО  ПИТАННЯ  ПРО  ЗМІСТ  І  НАПРЯМИ
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них категорій. Саме залежно від розуміння сутD
ності права, що є свого роду panctum saliens у
правознавстві, сприймаються та тлумачаться
норми права, правотворчість, правовий статус
особи і громадянина, держави, система права та
система законодавства, форми реалізації норм
права, правомірна поведінка, правопорушення
й юридична відповідальність, законність і праD
вопорядок, правова культура – механізм правоD
вого регулювання та правова система суспільD
ства взагалі. 

З розвитком правових систем утворилися
такі протилежні типи праворозуміння, як юри�
дичний (лат. «jus» – право) і легістський (лат.
«lex» – закон). Згідно із легістським типом праD
ворозуміння правом є сукупність законодавчо
закріплених норм, тобто владних приписів дерD
жави. Відповідно до юридичного типу праворозуD
міння правом є складне соціальне явище (особD
ливий соціальний регулятор), що має власну
об’єктивну природу (сутність), яка не залежить
від волі чи свавілля законовстановлюючої (дерD
жавної) влади. Таким чином, юридичний тип
праворозуміння базується на розмежуванні
права та закону, а легістський – на ототожненD
ні. В цьому і полягає їх принципова відмінність.
По суті, саме для юридичного типу правороD
зуміння питання «що таке право?» є справжньD
ою проблемою. Для легістського типу правороD
зуміння (легізму) такої проблеми не існує, адже
право для нього – це офіційно встановлені, заD
конодавчо закріплені правила поведінки.

Одним із поширених у сучасній юридичній
науці є соціологічний підхід до розмежування праD
ва та закону. Згідно з таким підходом, сутність
права полягає не в сумі законів, встановлених
державою, а в більш глибоких пластах соціальD
ної дійсності. Право (і генетично, і функціоD
нально, і з точки зору розвитку) – це певна сисD
тема суспільних відносин, природа яких має
правовий характер, що об’єктивно запрограмоD
вані як правові [3, с. 8]. Їх існування не залеD
жить від законодавчого закріплення. Право є
феноменом, що утворюється у процесі людсьD
кого спілкування та діяльності. Таке визначенD
ня права не принижує ролі чинного законодавD
ства, а лише вказує на те, що сукупність законів
є одним із проявів права, а не тотожне йому поD
няття. Крім того, між правом та існуючим закоD
нодавством можуть виникати протиріччя – коD
ли норми останнього не відповідають принциD
пам (чи самій ідеї) першого. Справжнє життя
права, відповідно до такого підходу, – в його диD
наміці, дії, реалізації, практичному втіленні в
життя суспільства, а не у статичноDномативноD
му стані. Тому зрозуміти сутність права лише
через його статичні догми, зовнішню форму виD
разу неможливо. Іншими словами, якщо право
корениться у самому суспільному житті, а не у
його формальному відображенні, то закони лиD
ше тоді є правовими, коли адекватно відображаD
ють динаміку об’єктивного суспільного розвитку.
Отже, зміст права та закону полягає у тому, що
закон, який приймається державною владою,

повинен бути точним і в науковому відношенні
бездоганним формулюванням права, що об’єкD
тивно виникло, фактично існує та розвивається
у суспільстві [4, с. 6]. Це означає, що законодаD
вець повинен бачити право у самій дійсності, реD
тельно та всебічно вивчати суспільні відносини,
що потребують законодавчої регламентації,
створювати правові закони.

Як і соціологічний підхід, усі інші підходи
до розмежування права та закону акцентують
увагу на тому, що закон повинен бути правоD
вим, інакше він є недієвим, «паперовим» або,
взагалі, свавільним. Закон може бути інструменD
том реалізації права, а може суперечити йому,
бути формою офіційноDвладного визнання як
права, так і неправових вимог, заборон, знарядD
дям обмеження чи придушення свободи людиD
ни. Тільки як форма виразу права закон є праD
вовим явищем. Саме за такого закону принцип
справедливої та рівної міри свободи отримує
державноDвладне, загальнообов’язкове визнанD
ня, відповідний захист – законну силу. Отже,
правовий закон – це офіційна форма визнання,
нормативної конкретизації та захисту права.

Згідно з широким праворозумінням неD
обхідність зв’язку права та закону пов’язана з
необхідністю зв’язку права і держави. Якщо заD
кон має цінність лише як правове явище, то
держава володіє цінністю тільки як правовий
інститут – інститут, що покликаний втілювати
право у закон (тим самим створюючи правовий
закон), забороняючи поводитися з людьми як із
«гвинтиками» соціальноDполітичного механізму,
як із безмовними об’єктами адміністративного
керування. Держава не вигадує право, вона поD
кликана закріпити уявлення про справедливість,
що склалась у суспільстві [5, с. 33].

Від розуміння права залежить визначення
характеру, цілей і меж фінкціонування держави
[6, с. 58–68], тобто праворозуміння впливає на
розуміння сутності та призначення держави.
Широке праворозуміння пов’язане з правовим
розумінням держави, держави, що здійснює поD
зитивацію (закріплення) наддержавного права
в офіційних нормативних актах і тим самим заD
безпечує захист суб’єктивних прав кожної люD
дини. Лібертарне праворозуміння формує ліберD
тарне розуміння держави, держави, що є захисD
ником свободи індивіда. Іншими словами, багаD
тоаспектне праворозуміння є джерелом розуD
міння правової держави.

На думку А. Козловського, переважну більD
шість концепцій права з точки зору інтерпреD
тації ними динамічної структури «право–сусD
пільство» можна розділити на такі основні типи
[7, с. 137–138]: 

концепції, згідно з якими основною детермі�
нантою правового розвитку є соціальні фактори.
Це всі соціологічноDправові концепції, від суто
редукціоністських до сучасних структурноDфункD
ціональних її різновидів. Сутність її полягає у
тому, що очевидний факт прагматистського виD
користання права як знаряддя соціальної самоD
організації вважається незаперечною демонD



Ф І Л О С О Ф І Я П РА В А№ 11

страцією його соціального походження та соціальD
ної сутності. Поза потребами соціуму немає і праD
ва як механізму їх реалізації. Право – функція соD
ціуму, цим його природа вичерпується;

концепція, згідно з якою право є самодостат�
нім природним феноменом, а тому підкоряється
власним закономірностям розвитку. Звідси
випливає, що коли суспільство бажає зберегти
свою цілісність і оптимальний характер розвитD
ку, то воно повинно відповідати цим онтолоD
гічним законам права або, принаймні, враховуD
вати їх. Крім того, у процесі використання сусD
пільством права як інструменту соціальної орD
ганізації воно постійно вдосконалювалося й
ускладнювалося. Тому як духовний, культурD
ний і теоретичний феномен уже давно досягло
такого рівня, що його розвиток визначається пеD
редусім внутрішніми закономірностями, незаD
лежними від будьDяких соціальних потрясінь.
Усі бачення даного типу належать, звичайно, до
природноDправових концепцій права. Їх розмаD
їття пояснюється тим, що саме природа права роD
зуміється поDрізному – як психологічна, теоD
логічна, екзестенційна [8, с. 5–34]. Але спільним
для них є те, що функціонування та розвиток праD
ва тут реалізується, власне, як його саморозвиток,
а не як функція якихось зовнішніх факторів;

концепції, згідно з якими і право, і суспільство є
самостійними феноменами, але їх розвиток можли�
вий лише за умови постійної взаємодії права із
суспільством. Як право неможливе без суспільства,
так і суспільство неможливе без права. Разом із тим
вони остаточно не визначають одне одного і мають
свої власні онтології, субстанціонально не перетиD
наються. Концепції даного типу є проміжними між
означеними вище, оскільки своєрідно уникають
притаманних їм крайнощів редукціонізму та догD
матизму [9, с. 680–683; 10, с. 3– 13; 11, с. 21–27].

Історичний розвиток суспільства неминуче
впливає на характер і форми правової практики,
правового пізнання. Як зазначає М. Козюбра, із
розвитком соціального знання ступінь правильD
ності мотивації правових вимог зростає. Право
більш високого історичного типу (якщо йдеться
про нього в цілому), безумовно, має більше досD
товірного значення, втілюваного в «поясненні»
своїх вимог, ніж право, що віджило. У той самий
час було б неправильно вважати, що пізнавальD
ний момент у праві безпосередньо залежить від
розвитку соціального знання [12, с. 90].

БудьDяка держава пов’язана з правом у міру
його цивілізованості. Для держави й її законів
(у широкому праворозумінні) право є одночасD
но цінністю та метою. Це означає, що держава й
її закони повинні бути орієнтовані на реалізаD

цію та захист прав, оскільки їх значимість залеD
жить від того, наскільки вони причетні до праD
ва, наскільки вони є цінними у правовому знаD
ченні, наскільки вони є правовими [13].

Тривалий час вітчизняна юриспруденція
спиралася на легістський тип праворозуміння.
Більше того, в історії розвитку юридичної науки
були періоди домінування крайньої, навіть спотD
вореної, форми легізму, наслідками якого стала
свавільна, насильницька юридична практика.

Висновки

Сучасному суспільству необхідна остаточна
переорієнтація праворозуміння від тлумачення
права як сукупності приписів держави до вивченD
ня сутності права як складного багатоаспектного
явища. Це свідчить про можливість і доцільність
побудови сучасної доктрини праворозуміння на
основі поєднання переваг і достоїнств траD
диційних типів праворозуміння. Такий підхід є
гарантом можливості вирішення проблеми праD
ворозуміння неупереджено та повноцінно, а не з
псевдонаукових (заідеологізованих) позицій.
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The article analyses some theoretical foundations of understanding of law in the dynamics of social,
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entire image of law as cognition process.

В статье анализируются теоретические основы правопонимания в динамике социально�по�
литических, психологических, аксиологических, логических факторов правового мышления, кото�
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Суть методології полягає не лише в суD
купності визначених методів, способів
і прийомів пізнання. У широкому роD

зумінні методологія визначає ефективність
вирішення поставлених цілей і завдань заD
лежно від правильно обраного методу. Саме
від того, наскільки вдало будуть підібрані та
застосовані методи наукового пізнання багаD
то в чому залежить перспектива розвитку як
науки теорії держави та права, так і українсьD
кої державності, а тому проблема, що розгляD
дається, вимагає значної уваги та досліD
джень.

Сучасна юридична думка нерідко криD
тично оцінюється західними правознавцями
саме у зв’язку з її філософською та методоD
логічною неготовністю до виклику часу. ДоD
сить показова в цьому плані позиція західD
ного історика права Дж. Г. Бермана. Так, у
західній правовій традиції дослідник з усією
впевненістю фіксує системну кризу, що охоD
пила, перш за все, сферу ідей і цінностей, та,
відповідно, філософію й юридичну науку [1,
с. 48]. У достатньо різкій формі оцінюють меD
тодологічну кризу сучасної юридичної науки
такі авторитетні європейські правознавці, як
К. Цвайгерт і Х. Кетц (автори дослідження,
що давно стало для західних юристів класичD
ним). Звертаючи увагу на необхідність для
юридичної науки займатися власною метоD
дологією, вони зазначають, що хоча траD
диційний самовпевнений догматизм є, на поD
див, живучим, очевидно, що чіплятися за ньоD
го означає обдурювати самого себе [2, с. 49].
Розглядаючи методологічне майбутнє юриD
дичної науки як порівняльне правознавство,
автори визнають, що нові, реалістичніші меD
тоди, засновані на даних експериментальної

соціології реально не відображають сучасне
правове мислення. Однак в рамках даної
статті немає сенсу дорікати К. Цвайгерту і 
X. Кетцу за обмеження порівняльного праD
вознавства соціологічним підходом. Слід
зазначити, що таким шляхом автори прагD
нуть до адекватності глобальним процесам
сучасної Європи. Логічно вважати, що навеD
дені оцінки ситуації в сучасній західній науці
права тією або іншою мірою можна екстрапоD
лювати і на сьогоднішню українську юрисD
пруденцію [3, с. 17]. Питанню методології
правознавства приділяли увагу, зокрема, такі
вчені, як М. Кельман, В. Тацій, І. Ільїн, Б. КісD
тяківський, Дж. Г. Берман, П. Фейєрабенд, 
Р. Декарт, Ф. Бекон.

Метою цієї статті є висвітлення важлиD
вості акцентування уваги на розвитку меD
тодології сучасного правознавства для заD
безпечення продуктивного розвитку науки
теорії держави і права та в подальшому її
позитивного впливу на розвиток вітчизняD
ної юридичної науки. 

Слід зазначити, що проблеми методоD
логічного плюралізму правознавства вже
розглядались у філософській та юридичній
літературі. Однак питання ставилося в осD
новному дослідниками, які належать до «доD
радянського» періоду розвитку вітчизняної
методологічної думки. Залежно від належD
ності конкретного автора до відповідної фіD
лософської традиції та наукової школи розD
різнялись і варіанти відповідей на нього. Так,
становлення методологічного плюралізму в
правознавстві досліджував І. Ільїн. Проте,
будучи за своїми філософськими поглядами
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«християнським моністом», він не поширюD
вав його на онтологію права та гносеологічні
установки права, а визнавав методологічний
плюралізм лише в «логічному ряду» як існуD
вання відособлених способів розгляду права,
звернених до різних сторін і форм його буття
і таких, що знаходяться в певному співвідноD
шенні [4, с. 10].

Проблему методологічного плюралізму
юридичної науки аналізував Б. КістяківсьD
кий. При цьому, виходячи з ідеї взаємної авD
тономності філософії та науки, він веде мову
про необхідність плюралізму в «соціальноD
науковому пізнанні» вже не тільки щодо
конкретних методів наук, а наполягає на
«рішучому» гносеологічному плюралізмі,
відносно філософії [5, с. 13].

До своєрідного теоретичного плюралізму
сучасного правознавства як умови його розD
витку закликає західний історик права ГаD
рольд Дж. Берман. На його думку, сьогодні
необхідно подолати «помилку відносно виD
ключно політичної й аналітичної юриспруD
денції («позитивізм»), або виключно філоD
софської та моральної юриспруденції («теD
орія природного права»), або виключно істоD
ричної та соціальноDекономічної юриспруD
денції («історична школа»). Натомість, він
пропонує інтегрувати всі три традиційні
школи та вийти за їх межі.

З вивчення множинності методів права
виходило і радянське правознавство. Ці уявD
лення отримали достатньо глибоке розробD
лення щодо підходів, загальнонаукових меD
тодів дослідження права. У сучасній наукоD
вій правосвідомості розгортається конкуD
ренція філософських систем, звернення праD
вознавців до різних світоглядних уявлень і
гносеологічних ідей, що дозволяє вести мову
про початок формування у вітчизняному
правознавстві філософськоDметодологічного
плюралізму, що може трактуватись як проD
цес переходу від моністичної методології до
філософськоDметодологічного плюралізму.

Для наукової думки, як відомо, не прийD
нято ставити під сумнів положення, визнані
на конкретному етапі науки очевидними
істинами. Стримане відношення до очевидD
них істин не нове, зокрема, і для вітчизняної
наукової традиції. 

У сучасній методологічній літературі стаD
виться під сумнів необхідність неухильного
дотримання правил певного методу досліD
дження, наприклад з огляду на процес розвитD
ку науки. Такий погляд на проблему аргуменD
тується, зокрема, тим, що в окремих випадках
фундаментальні наукові відкриття здійснюD
валися завдяки не дотриманню, а порушенню

деяких канонів пануючого методу. П. ФейєраD
бенд зазначає, що ідея методу, яка містить
жорсткі, незмінні й абсолютно обов’язкові
принципи наукової діяльності, стикається із
значними труднощами при порівнянні з реD
зультатами історичного дослідження. При 
цьому з’ясовується, що не існує правила 
(наскільки б правдоподібним і епістомологічно
обґрунтованим воно не здавалося), яке в той
або інший час не було б порушене. Стає очеD
видним, що такі порушення не випадкові та не
є результатом недостатнього знання або неD
уважності, яких можна було уникнути. НавпаD
ки, ми бачимо, що вони необхідні для прогреD
су науки [6, с. 153]. Таким чином, можливість
заперечення правил методу науки є фундаD
ментальною умовою її розвитку.

Слід мати на увазі, що відступ від правил
методу не завжди веде до великих наукових
відкриттів; як правило, отримуються некоD
ректні результати. У цьому сенсі конструкD
тивні спростування правил існуючого метоD
ду науки трапляються не щодня і навряд чи
можуть бути масовою практикою наукових
досліджень. Пропорційне співвідношення,
умовно кажучи, конструктивних і неконD
структивних порушень методу науки, маD
буть, різні в різні періоди розвитку науки.
Якщо спробувати оцінити це співвідношенD
ня в рамках теорії наукових революцій Т. КуD
на, то логічно вважати, що «питома вага»
конструктивних порушень методу науки
значно вища саме в період наукової ревоD
люції. При цьому можна стверджувати, що
будьDякі відступи від методу науки залишаD
ються в рамках її методології. Справа в тому,
що такі «порушення» стосуються запереченD
ня не методології як умови науковості доD
слідження, а тільки конкретних правил меD
тоду і не можуть порушити саму ідею метоD
дологічного забезпечення наукової діяльD
ності. Іншими словами, відступ від правил
методу конкретної науки як гносеологічних
установок, що історично склалися та загальD
ноприйняті на певному етапі, або від вимог
дослідження можливий. Проте заперечення
одного методу можливе тільки через ствоD
рення іншого, а це, знову ж таки, предмет і
проблема методології, підтвердження її неD
обхідності в науковому дослідженні. Таким
чином, методологічний плюралізм нескладD
но побачити як в сучасній науці, так і в її
історії.

Якщо вважати особливістю сучасної
вітчизняної юридичної науки філософськоD
ідеологічний плюралізм, то найбільш істотні
труднощі в дослідженнях права слід співвідD
носити не стільки з філософськоDтеоретичD
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ною «чорною діркою», що утворилася у зв’язD
ку з невикористанням марксистської школи
пояснення політикоDправових явищ, скільки
із наслідками багаторічного панування в наD
шій науці єдино правильного вчення про
право й єдино достовірної наукової теорії
пізнання, тобто філософськоDметодологічноD
го монізму. 

У радянський період наша теоретична
свідомість була не просто догматичною, а 
догматичноDметодологічною в рамках могутD
нього соціального вчення – марксизму. РозD
винута традиція юридичних досліджень у
рамках моністичної, закритої філософськоD
методологічної системи багато в чому зумоD
вила іншу особливість – прагнення до заміD
ни марксистської методології іншою, але не
менш універсальною та загальною. Не важко
відмітити низку недоліків такої тенденції.
По�перше, це політикоDідеологічне виклюD
чення марксизму з «вільної конкуренції» за
методологічні «пости» нашого сучасного
правознавства. По�друге, це ризик втрати наD
уковими дискусіями методологічних основ і
переходу в план демонстрації історичних
очікувань. Рано чи пізно альтернативні маркD
сизму методології дослідження права все одD
но складуться й актуалізуються незалежно
від зусиль юристів. 

Замість розгортання масштабних плаD
номірних методологічних досліджень, розD
роблення довготривалих дослідницьких проD
грам, ми можемо зосередити увагу на пиD
танні про те, яке з популярних сьогодні філоD
софськоDтеоретичних обґрунтувань права
здатне замінити марксизм. При цьому в декD
ларованій відмові від методологічного моD
нізму поки більше бажаного, ніж дійсного. 
З іншого боку, повна відмова (в більшості
випадків з ідеологічних причин) від маркD
сизму не забезпечить просування вперед.
Слід врахувати те, що приходить на зміну.
Одна справа, якщо на зміну приходить прагD
нення до пошуків іншої, такої ж універсальD
ної та всеосяжної філософської системи,
інша – готовність розвивати юриспруденцію
в умовах співіснування альтернативних філоD
софських учень, філософськоDметодологічD
ного плюралізму. Останнє якраз і вимагає
інтенсивних філософськоDметодологічних
досліджень, що забезпечують розроблення
альтернативної методології, яка б конкуруваD
ла в дослідницькій практиці правознавців.
Проте створення альтернативної методології
процес не просто тривалий, а історичний,
оскільки вимагає затвердження в нашій
свідомості іншої онтології права, інших гноD
сеологічних установок правознавства, ствоD

рення нових наукових парадигм, розробленD
ня відповідних методів і дослідницьких норм
юридичної науки.

Відомий французький філософ XVII ст.
Р. Декарт, досліджуючи проблему методів і
методології пізнання,  зазначав: для пошуку
істини речей необхідний метод; значно краD
ще ніколи не думати про пошуки істини
будьDякої речі, якщо робити це без методу,
внаслідок безладних занять такого роду та
невиразних роздумів розсіюється природне
світло, осліплюються уми [7, с. 27]. Ця думка
поділялася й іншим мислителем XVII ст. –
англійським філософом Ф. Беконом, який
процес пізнання об’єктивної реальності без
оволодіння істинним методом порівнював із
ходінням у пітьмі навпомацки. Він вбачав у
істинному методі світильник, що освітлює
подорожньому шлях у темряві та незмінною
дорогою веде через ліси досвіду до відкриття
аксіом [8, с. 93; 9, с. 381–382]. Саме тому не
лише результат дослідження, а й сам процес
має бути істинним. Метод може розглядаD
тись як істинний лише у випадку, якщо він
адекватно характеризує об’єктивні законоD
мірності навколишнього світу, визначається
особливостями предмета дослідження, його
сутністю, закономірностями розвитку, які
певним чином відбиваються у свідомості.

Метод дослідження має постійно розвиD
ватися разом із предметом дослідження; зміD
на останнього потребує вдосконалення меD
тодів пізнання. Таким чином, теорія та мисD
тецтво пізнання розвиваються разом з об’єкD
том (предметом) пізнання.

У сучасній суспільній теоретичній свідоD
мості поглиблюється розуміння того, що роль
вихідного моменту будьDякої методології має
виконувати не сама собою логічна система, у
тому  числі діалектику, з одного боку, як теD
орію буття, з іншого – логіку та теорію піD
знання, а насамперед реальний об’єкт (предD
мет) пізнання. В юридичних дослідженнях,
зокрема у правознавстві, ним можуть бути
будьDякі правові явища: право в цілому або
окремі його форми – правова система, систеD
ма права, система законодавства, юридичні
інститути, норми тощо. 

Особливості української системи права
можуть успішно вивчатися та враховуватись
у процесі її демократичного перетворення
лише в контексті системи основних суспільD
них зв’язків, в яких економічні умови та відD
носини зберігають своє базисне значення при
одночасному зростанні ролі духовного виD
робництва, зокрема теоретичної діяльності у
сфері права, правового забезпечення суспільD
ного розвитку. А це передбачає, передусім,
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новий пізнавальний інструментарій – суD
часні юридичні методологію та теорію, які б
ураховували особливості України. Так, В. ТаD
цій щодо сучасних методологічних підходів
аналізу соціальних і юридичних явищ в УкD
раїні слушно зазначає, що вони «дадуть поD
зитивний результат лише тоді, коли... будуть
застосовуватися на власному ґрунті з ураD
хуванням соціальноDкультурних традицій
життєдіяльності та менталітету народу УкD
раїни, який має багатовікову історію, знав,
звичайно, якісно різні періоди свого розвитD
ку...». Вчений робить важливий висновок
про те, що «оновлення методології вітчизняD
ної юриспруденції не повинно призвести до
нехтування всіма науковими розробками миD
нулих років, насамперед тими усталеними
напрацюваннями, які витримали випробуD
вання часом і тим самим підтвердили свою
достовірність і практичну значущість» [10, 
с. 12–13].

Висновки

Проведене дослідження свідчить: недоD
статній інтерес дослідників до питань методоD
логії пояснюється тим, що в самій методоD
логії залишається багато неясного щодо її
сутності, у питаннях співвідношення методоD
логічних і теоретичних проблем науки, співD
відношення методології та філософії.

Світоглядні та методологічні принципи
вивчення права як соціального явища, його
різноманітних виявів, властивостей і зв’язків
з іншими явищами природи та суспільства,
форм і методів правового регулювання суD
спільних відносин, незважаючи на їх суD
б’єктивне сприйняття, випливають саме з
об’єктивних закономірностей розвитку, заD
гальних зв’язків явищ природи та суспільноD
го життя, об’єктивних матеріальних і духовD
них факторів, економіки та культури, права,
політики тощо. Тому і суб’єктивне відтвоD
рення законодавцем об’єктивного в юридичD
ному законі у процесі законодавчої діяльD

ності та застосування законів виконавчою
владою може бути найефективнішим лише
за умови органічного поєднання юридичної
практики та теоретичної діяльності у сфері
права. Саме тому проблема наукового забезD
печення правової реформи в Україні, демоD
кратичної трансформації правової системи,
системи права та законодавства, теоретичноD
го пізнання загальних і особливих законоD
мірностей правового регулювання суспільD
них відносин, можливостей вітчизняного
правознавства адекватно описувати, пояснюD
вати та своєчасно прогнозувати законотворчі
і законозастосовчі процеси набуває сьогодні
особливої актуальності й одним із основних
завдань на шляху вирішення зазначеної проD
блеми є методологічна обґрунтованість як
пізнавальної теоретичної діяльності у сфері
права, так і безпосередньої практичної діяльD
ності у сфері законотворення та законореD
алізації.
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The expansion of the range of philosophic background and the methodological approaches of law
studies is becoming more noticeable in modern law literature. The interpretation of these changes as the
tendency in the scientific law�consciousness dynamic enables us to consider it as the principal process that
defines philosophical and methodological situation of contemporary law, its transition from monistic
methodology to philosophical and methodological concept’s plurality.

В современной юридической литературе все более заметным становится увеличение спект�
ра философских поводов и методологических подходов юридических исследований. Интерпрета�
ция этих изменений как тенденции в динамике научной правосознательности дает возмож�
ность рассматривать как основной процесс, что определяет философски�методологическую
ситуацию современного правоведения, его переход от монистической методологии к философс�
ки�методологическому плюрализму. 
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Громадянське суспільство, незважаючи
на велику кількість інтерпретацій, оптиD
мально, на нашу думку, можна визначиD

ти як складну багаторівневу систему невладD
них зв’язків і структур. Воно охоплює як суD
купність відносин між індивідами, які розвиD
ваються поза межами управлінського втруD
чання держави, так і систему громадських інD
ституцій, що реалізують повсякденні індиD
відуальні та колективні потреби. СпецифічD
не місце серед подібних суспільних утворень
займають профспілкові організації.

Метою цієї статті є з’ясування значення
профспілок для розвитку громадянського
суспільства в Україні та визначення меж
правового регулювання їх діяльності. 

У деяких аспектах функціонування профD
спілкових організацій їх правовий статус
досліджували А. Володін, О. Лисяк, А. ПавD
лов та ін. Однією із ґрунтовних праць у цій
сфері є дослідження В. Цвиха [1]. 

У науковій літературі є дуже велика паD
літра визначень профспілок. В одних – поD
мітне прагнення звести профспілки до екоD
номічних організацій, в інших – перетворити
їх на універсальні організації, здатні захищаD
ти всі без винятку інтереси найманих працівD
ників, у тому числі політичні та правові. Між
цими двома позиціями існує широкий спектр
поглядів, у яких профспілки розглядаються
ширше, ніж економічні організації, але вужD
че, ніж універсальні. Вони припускають, що
профспілки представляють і захищають,
крім економічних, соціальні, трудові, духовні
інтереси найманих працівників, а також коло
дискретних інтересів – якість життя, права
споживачів, екологічна безпека тощо [1,
с. 14–15].

Закон України «Про професійні спілки,
їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р.
№ 1045DXIV також визначає термін «про�

фесійна спілка» – це добровільна неприбутD
кова громадська організація, яка пов’язує
громадян спільними інтересами за родом їх
професійної діяльності. Таким чином, закоD
нодавець закріпив особливе значення проD
фесійних спілок серед інших громадських
організацій (це пов’язано, насамперед, з їх маD
совістю та впливовістю).

У літературі про громадянське суспільD
ство профспілки, як правило, не фігурують.
Тому виникає питання щодо їх належності до
інститутів громадянського суспільства. ПоD
зитивна відповідь на це запитання випливає
з визначення профспілки, яка виникла як
«форма інституціоналізації економічних інD
тересів найманих працівників, головним приD
значенням якої був і є захист їх перед робоD
тодавцем шляхом покращання умов продажу
робочої сили» [1, с. 15]. В умовах формуванD
ня громадянського суспільства профспілки
виходять за межі суто економічних інтересів
найманих працівників і діють поза ринком
праці, прагнучи поліпшити умови не лише
роботи, а й життя. На підтвердження цієї поD
зиції свідчить дослідження В. Цвиха, який,
проаналізувавши історію виникнення й евоD
люцію профспілкового руху та громадянсьD
кого суспільства, стверджує, що з моменту
свого виникнення у капіталістичному індуD
стріальному суспільстві профспілки як орD
ганізації найманих працівників, які переD
слідувалися владою і були частиною еконоD
мічного суспільства та ринкових відносин, у
процесі свого розвитку сформувались як інD
ститут громадянського суспільства [1, с. 27].

Характеризуючись (різною мірою) доброD
вільністю та незалежністю, виконуючи екоD
номічну функцію та на її основі також поліD
тичну і «соціетальну» [2, с. 105], профспілка
може активно діяти в громадянському сусD
пільстві, домагатися його змін в інтересах праD
цюючих людей, або, якщо такого немає, сприD
яти його створенню та розбудові. Початкова,
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економічна діяльність профспілок справляє
важливий «побічний» ефект на громадянсьD
ке суспільство: демократизує його, робить його
менш поляризованим і антагоністичним.
Крім того, профспілки впливають на громаD
дянське суспільство в моральноDпсихологічD
ному аспекті: сприяють внесенню у нього таD
ких цінностей, як солідарність, взаємодопоD
мога, соціальна справедливість тощо.

Можна погодитися з такими ознаками
профспілок як асоціацій громадянського сусD
пільства, які виокремлює російський дослідD
ник А. Володін [2, с. 105–106]:

•• профспілки – це організації, основною
функцією яких є забезпечення економічних
прав;

•• нарівні з іншими організаціями громаD
дянського суспільства, профспілки опираютьD
ся на «об’єктивну групу» (тобто групу люD
дей, яка вирізняється у суспільстві особлиD
востями свого існування), в даному випадку –
найманих робітників;

•• профспілки належать до тієї меншості
інститутів, що складають громадянське сусD
пільство, які мають партнерівDсуперників у
їх середовищі. Для профспілок – це підприD
ємці, наймачі. Подібні «пари» доволі рідко
зустрічаються і, здається, в жодному з випадD
ків немає такого необхідного та тісного проD
тистоянняDспівробітництва, суперечливого і
конфліктного партнерства, як у профспілок з
асоціаціями наймачів (роботодавців) чи тиD
ми великими підприємствами, які останнім
часом будують відносини з профспілками саD
мостійно;

•• ще одна ознака профспілок, як і більD
шості великих асоціацій громадянського сусD
пільства, – їх багатофункціональність. ОсD
новна та визначальна діяльність профспілок
має економічний характер; інші, додаткові
функції розширюють діапазон впливу профD
спілок і їх роль у суспільстві;

•• подібно до багатьох структур громадянD
ського суспільства профспілка виходить у поD
літику, хоча іманентно їй це не властиво.
Профспілки деяких країн застосовують поліD
тичні засоби вирішення своїх соціальноDекоD
номічних завдань, але інколи втручаються у
сферу політики безпосередньо заради виріD
шення якихось більш великих і загальних
цілей: національного звільнення, захисту та
встановлення демократії в країні, боротьби із
загрозою війни тощо, а також підтримуючи
ту чи іншу політичну партію. Ступінь «поліD
тизації» профспілок, зміна їх цілей і форм заD
лежать від характеру національної політичD
ної культури. Однак періодів повної аполіD
тичності профспілкового руху в історії знайD
ти неможливо;

•• профспілки – це зазвичай організації заD
гальнонаціонального масштабу (як і їх партD

нери – об’єднання підприємців, що також
існують практично в усіх країнах);

•• діючи всередині громадянського суспільD
ства, профспілки вступають у відносини з інD
шими добровільними організаціями – жіноD
чими, антивоєнними, екологічними тощо. 
У більшості випадків ідеться про відносини
співробітництва, взаємної підтримки. У деяких
випадках, одночасно із співробітництвом (або
замість нього), виникає суперництво, конкуD
ренція, існують протиріччя. Наприклад, коD
ли профспілки виступають проти рівноправD
ності жінок на роботі, вважаючи, що це обмеD
жуватиме права основної маси членів профD
спілки, і стикаються з відповідними органіD
заціями.

Таким чином, профспілки тісно вплелиD
ся у громадянське суспільство і відіграють у
ньому важливу роль. Захищаючи економічні
права робітника, а частково і в інших відноD
синах, обмежуючи сваволю наймачів, вони
сприяють становленню, насамперед, безD
правних робітників як громадян, як соціальD
них суб’єктів. Одночасно, охороняючи своє
право на існування та вільне функціонуванD
ня, профспілки захищають право громадян на
організацію, на об’єднання для захисту своїх
інтересів. Виступаючи проти крайніх форм
експлуатації, добиваючись створення та розD
витку різних інститутів соціального захисту,
профспілки борються за соціальні права своD
їх членів. Іншими словами, профспілки беD
руть участь у становленні громадянського суD
спільства, відіграючи в цьому процесі важлиD
ву роль.

Боротьба за емансипацію найманих праD
цівників в економічній, політичній і соціD
альній сферах – це основний внесок профD
спілок у становлення громадянського сусD
пільства. Тільки через організацію, в основD
ному профспілкову, наймані працівники отD
римують більшість прав і на місці роботи
(найму), і в суспільстві. У свою чергу, це зміD
нює характер громадянського суспільства.
Крім того, профспілки відіграють демокраD
тизуючу роль. З’явившись на підприємстві
як новий «центр сили», що певною мірою
врівноважує владу підприємця, профспілки
внесли елементи демократії у виробниче
життя, відносини найманої праці.

За радянської системи господарювання
були відсутні незалежні профспілки, незаD
лежні у позаекономічному сенсі працівники,
а в юридичному змісті – конкретні наймачі.
Номінально наймачем майже всіх працівD
ників була держава, тобто професійні спілки
були фактично частиною державного мехаD
нізму. У «плановій економіці» всі основні
умови праці встановлювалися зверху, дерD
жавними органами, а пізніше для їх виконанD
ня впроваджувалися на підприємствах і в орD
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ганізаціях. Роль профспілок при цьому була
дорадчою. За таких умов (коли профспілки
були маріонетками і не виконували своєї осD
новної функції) не могло бути й мови про їх
вплив на виникнення та розвиток громадянD
ського суспільства.

Після проголошення незалежності набуD
ває активного поширення процес формуванD
ня альтернативних, незалежних профспілок
(Незалежна галузева професійна спілка
енергетиків України, Незалежна профспілка
аграріїв, Незалежна профспілка гірників УкD
раїни, Українська професійна спілка працюD
ючих за кордоном, Вільна профспілка освіти
і науки України тощо), що в окремих випадD
ках викликало незадоволення як адміністраD
цій, так і керівників «офіційної» профспілки
[3, с. 367–377]. У зв’язку з цим виникло пиD
тання щодо законності існування в межах одD
ного підприємства, установи чи організації
кількох профспілок. 

На сучасному етапі завданнями профспіD
лок, їх функціями в Україні є, насамперед,
боротьба за відносно нормальний рівень заD
робітної плати та своєчасну її виплату; за збеD
реження зайнятості та соціальний захист в
разі безробіття; за створення та збереження
безпечних і нешкідливих умов праці, належD
них виробничих і соціальноDпобутових умов;
за визнання незалежних профспілок і супроD
тив спробам законодавчого обмеження профD
спілкових прав; боротьба із зловживанням
керівництва підприємств усіх форм власD
ності; за забезпечення участі працюючих в
управлінні виробництвом, «промислову деD
мократію». Зазначені фактори мають важливе
значення для становлення громадянського
суспільства в Україні. Але в цілому профспілD
ки поки що лише «прилаштовуються» до ноD
вої власної базової функції і неспроможні заD
вадити безробіттю, поляризації доходів як у
різних соціальних групах суспільства, так і сеD
ред найманих працівників. У державі, де більD
шість населення проживає в умовах бідності,
навіть сильні та незалежні профспілки не моD
жуть функціонувати як повноцінні інститути
громадянського суспільства.

У відносинах профспілок і держави «клаD
сичною» є та модель відносин, що склалася в
країнах Заходу [2, с. 117–119]: за загальним
правилом, чим вужчий, «елітарний» харакD
тер мали профспілкові організації, об’єднуD
ючи лише найкваліфікованіших для свого чаD
су працівників, тим більше вільними, доброD
вільними та незалежними від держави вони
були. І, навпаки, профспілки, що опікувалиD
ся великими масами нових, некваліфіковаD
них найманих працівників, були більш заD
лежними від держави (часто безпосередньо
створені нею), політично підпорядковані
правлячій партії й її лідеру.

Що стосується правового регулювання
профспілкових організацій, то обов’язком
держави є, насамперед, забезпечення права
кожної людини на створення й участь у
діяльності профспілок; права профспілок утD
ворювати національні федерації та конфедеD
рації, права останніх засновувати міжнародні
професійні організації або приєднуватися до
них; права профспілок функціонувати безD
перешкодно без будьDяких обмежень, крім
тих, що передбачені законом та є необхідниD
ми в демократичному суспільстві в інтересах
державної безпеки чи громадського порядку
або для захисту прав і свобод інших, як це пеD
редбачається ст. 8 Міжнародного пакту про
економічні, соціальні та культурні права [4].
Значну увагу цим правам присвячено також
у Конвенції Міжнародної Організації Праці
про свободу асоціацій та захист права на орD
ганізацію від 09.07.1948 р.

Оскільки держава надає (делегує) профD
спілкам таку свою важливу функцію1, як
здійснення контролю за дотриманням робоD
тодавцем законодавства про працю [5, с. 128],
то закономірно, що і створення та діяльність
профспілок законодавець регламентує деD
тальніше, ніж функціонування будьDяких інD
ших громадських організацій. Так, Закон УкD
раїни «Про професійні спілки, їх права та гаD
рантії діяльності» встановлює, що держава
визнає профспілки повноважними представD
никами працівників і захисниками їх трудоD
вих, соціальноDекономічних прав та інтереD
сів, а також співпрацює з профспілками в їх
реалізації, сприяє у встановленні ділових партD
нерських взаємовідносин з роботодавцями й
їх об’єднаннями. Суттєвого значення тут наD
буває формулювання «здійснення представD
ництва та захисту», яке зобов’язує профспілD
ки, як і політичні партії, підтримувати ділові
відносини з державою й її органами.

Профспілки, їх об’єднання у своїй діяльD
ності незалежні від органів державної влади
й органів місцевого самоврядування, роботоD
давців, інших громадських організацій, поліD
тичних партій, їм не підзвітні та не підконтD
рольні. Вони самостійно організовують свою
діяльність, проводять збори, з’їзди, засідання
утворених ними органів, інші заходи, що не
суперечать законодавству. Забороняється
втручання органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, їх посадових осіб,
роботодавців, їх об’єднань у статутну діяльD
ність профспілок, їх організацій та об’єднань.

Що стосується форм взаємодії органів
державної влади та професійних спілок, коD
ли її ініціюють останні, то слід розрізняти

1Цю регулятивну функцію профспілки здеD
більшого здійснюють у формі громадського контD
ролю.
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представництво та захист трудових і соціальD
ноDекономічних прав та інтересів членів профD
спілок в органах державної влади, участь у
нормотворчості, громадський контроль (за
виплатою заробітної плати, дотриманням заD
конодавства про працю й охорону праці,
створенням безпечних і нешкідливих умов
праці, належних виробничих і санітарноDпоD
бутових умов). 

Закріпивши положення про незалежD
ність профспілок і заборону втручання у їх
діяльність, законодавець детально регламентує
особливості їх правового регулювання, засади
створення, статус профспілок. На нашу думD
ку, це правильно, оскільки профспілки викоD
нують делеговані їм функції держави, то дерD
жава повинна детально визначати таку діяльD
ність. Звичайно, щодо профспілок у цьому
випадку повинен діяти дозвільний принцип
для врегулювання відносин у публічній сфеD
рі, тобто «дозволено лише те, що прямо пеD
редбачено законом», проте тільки стосовно
діяльності з представництва та захисту труD
дових і соціальноDекономічних прав та інтеD
ресів членів профспілки. Цілковитий проD
текціонізм держави у функціонуванні профD
спілок все ж не доцільний. Так, держава не
повинна врегульовувати відносини з іншими
громадськими організаціями, виконання певD
них суспільних функцій чи завдань тощо.

Проведений аналіз взаємовідносин дерD
жави з даного виду громадськими організаD
ціями свідчить, що детальне правове регулюD
вання діяльності останніх порівняно з іншиD
ми громадськими організаціями допускаєтьD
ся, зважаючи на функції, які вони виконуD
ють. Це зумовлюється необхідністю максиD
мального залучення їх потенціалу до держаD
вотворчих і стабілізаційних процесів, які відD
буваються в Україні. 

Безумовно, громадські організації, які
здійснюють будьDяку діяльність в економічD
ній сфері (а це, серед інших, і профспілки),
більше, ніж будьDякі інші громадські утвоD
рення, потребують державного захисту, регD
ламентації. Держава не може не мати прямоD
го впливу на економічну діяльність. Усі ті дії,
яких вимагає здоровий розум та справедD
ливість, усі вони становлять не тільки право,
а й прямий обов’язок держави [5, с. 145–147].
Максимальне ж витіснення держави із сфери
регулювання економічних відносин можлиD
ве лише в умовах громадянського суспільD
ства з його розвинутими інститутами та меD
ханізмами саморегуляції, цивілізованим ринD
ком. Сьогодні в Україні суспільство перебуD
ває на шляху переходу у таку якість, тому саD
морегулювання цих процесів і відносин моD
же призвести до не менш негативних наслідD
ків, ніж за надмірної державної інтервенції у
сфері, що розглядається. Отже, важливе знаD
чення на сучасному етапі має підтримання
балансу у поєднанні саморегулюючих процеD
сів з активним державним регулюванням. 
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Незважаючи на своєрідність історії окD
ремих народів, держав і систем права,
в їх розвитку багато спільних ознак

та закономірностей. Конкретні факти про виD
дання законів у тій або іншій країні можуть
бути дуже важливими для наукового пізнанD
ня, оскільки в них можна прослідкувати
властивості певної історичної системності,
вони допомагають зрозуміти процеси закоD
нотворчого розвитку протягом століть. Щоб
пізнати ці об’єктивні закономірності неD
обхідно, використовуючи порівняльноDістоD
ричний метод, виявити загальне й особливе в
розвитку законодавчого процесу в різних
державах. Лише тоді еволюція законодавчоD
го процесу постане перед нами не як
нескінченний калейдоскоп дат і подій, а як
закономірна зміна процедур видання заD
конів, властивих усім народам, які перебуваD
ють на певній стадії розвитку. 

Метою цієї статті є аналіз становлення та
розвитку законодавчого процесу в світі.
Новизною статті є виділення чотирьох саD
мостійних етапів еволюції законодавчого
процесу на підставі юридично значущих
ознак, що запроваджувалися.

Відомо, що першою сходинкою в розвитку
класового суспільства та початковою фазою
становлення права був Стародавній світ.
Перші пам’ятки законотворення, про які йдеD
ться в історичних першоджерелах, належать
державам Стародавнього Сходу. Серед найD
видатніших пам’яток законотворчості можна
назвати месопотамські закони Ур Наму (XXI
ст. до н. е.) та царя Хаммурапі (XVIII ст. до н.
е.), китайську Книгу законів – Фацзін (IV ст.
до н. е.) та ін.

Хоча поняття «закон» і виникло на такоD
му ранньому етапі розвитку суспільства,
проте говорити про зародження законодавD

чого процесу в цей час ще зарано, оскільки
державам східної деспотії не було притаманD
не прагнення поставити волю правителя у
певні процедурні рамки. Принаймні, сучасна
історична наука не має підтверджень того,
що в державах Стародавнього Сходу творенD
ня закону здійснювалося за певними процеD
дурними нормами. 

Історичною прабатьківщиною законодавD
чого процесу стали інші країни Стародавнього
світу – античні держави. До них можна віднесD
ти Спарту, Афіни, а також Стародавній Рим,
який посідав найвищий щабель у розвитку анD
тичного політичного устрою. Принаймні, до наD
шого часу дійшло чимало свідчень того, в якому
порядку, за якими правилами розроблялися та
приймалися закони в античних державахD
полісах, а також республіканському та імпераD
торському Римі. Так, у римлян, як і в інших наD
родів, найдавнішим джерелом права був звиD
чай, який пізніше санкціонувався державою.
Запис і публікація законів були проведені з ініD
ціативи плебеїв, які цього наполегливо вимагаD
ли, оскільки існуючі звичаї та закони довільно
тлумачилися суддямиDпатриціями, які викоD
ристовували неписане право винятково у власD
них інтересах. Першим писаним законом, що
дійшов до наших днів, був кодекс, відомий нам
як Закони XII таблиць. Римський переказ доD
сить повно характеризує історію його створенD
ня. У 451 р. до н. е. було обрано комісію з 10 осіб
для написання законів і здійснення на цей
період державної влади. Протягом одного року
децемвіри склали десять таблиць, які Народні
збори (найвищий орган влади) затвердили як
закони. Однак через те, що в законах були виявD
лені певні прогалини, на наступний рік для доD
опрацювання законів обрали нових децемвірів,
які написали ще дві таблиці, що теж були заD
тверджені Народними зборами [1, с. 61].

Аналіз роботи Народних зборів свідчить,
що в Стародавньому Римі зародилася проD
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цедура прийняття законів, тобто законодавD
чий процес. Правом законодавчої ініціативи
володіли лише магістрати (службові особи),
які повинні були вивішувати проект закону 
на форумі за три тижні до Народних зборів.
Починалися Народні збори на світанку та
повинні були закінчитися до заходу сонця.
Спочатку виконувалися різні релігійні обряD
ди, потім оголошувалися питання та пропоD
зиції стосовно їх розв’язання. Так, представD
ник магістрату зачитував громадянам, які
зібралися, проект закону. За необхідності
відбувалося обговорення. Якщо не виникало
такої потреби або були відсутні промовці,
проводили голосування. В ранній період ресD
публіки воно було відкритим, а з II ст. до н. е.
введено таємне голосування. Тим, хто голоD
сував за закони, виDдавали дві таблички. На
одній була написана буква «U» – uti rogas –
«як пропонуєш», на іншій – буква «А» – antiD
guo – «як було попередньо». В урну кидали
одну з табличок.

Прийнятий зборами закон затверджував сеD
нат, після чого закон набирав чинності. Після
видання в III ст. до н. е. закону Менія, законоD
давча процедура зазнала демократичних змін, у
зв’язку з чим сенат позбавили права затверджуD
вати рішення зборів. З цього можна зробити
висновок, що виникнення законодавчого проD
цесу пов’язане з появою в процесі формування
державної волі, поDперше, окремих, логічно заD
вершених етапів (стадій), які повинен був
пройти кожний законопроект, поDдруге, спеціD
ально уповноважених суб’єктів, які на тому чи
іншому етапі проходження законопроекту виD
конували чітко визначені, властиві лише їм
функції. Виразно виділяються такі стадії закоD
нодавчого процесу, як законодавDча ініціатива,
розгляд, прийняття та затвердження закону. 
І хоча процедура прийняття законів не була
досконалою, ми можемо впевнено стверджуваD
ти, що загальні її ознаки притаманні сучасному
законодавчому процесу.

В усіх країнах сучасного світу, у тому числі
в Україні, законодавчий процес має такі осD
новні стадії, як законодавча ініціатива, розгD
ляд, прийняття та затвердження закону, запоD
чатковані ще в Стародавньому Римі. ВітчизD
няна політикоDправова практика цілком
сприйняла принциповий підхід давньоримсьD
ких юристів до творення закону як особливого
виду юридичної процесуальної діяльності, що
має здійснюватися виключно уповноважениD
ми суб’єктами. 

Просунувшись так далеко в процесі прийD
няття законів, стародавні цивілізації, на жаль,
не змогли зберегти цього надбання. Їх руйD
нація та наступне становлення ранньофеоD
дальної державності, а згодом і феодальна
роздробленість не внесли нічого прогресивноD
го в практику законодавчого процесу. НавпаD

ки, призвели до того, що його еволюція була
істотно загальмована (принаймні в Європі) на
декілька століть.

Певне відродження юридичних процедур 
і законодавчого процесу відбулося в середні
віки. На другому етапі розвитку феодальної
державності оформилися специфічні станоD
воDпредставницькі установи, яким була власD
тива законодавча функція й які відіграли
значну роль у становленні сучасного законоD
давчого процесу. Класичними зразками таD
ких установ були Генеральні штати у ФранD
ції, рейхстаг у Німеччині, Вальний Сойм у
Польщі тощо. 

Однак найбільший внесок до скарбниці
світової політикоDправової теорії та практиD
ки, у тому числі в аспекті законодавчого проD
цесу, зробив становоDпредставницький парD
ламент Англії. Вперше скликаний у 1265 р.,
він переDтворюється з 1295 р. (коли працюD
вав так званий зразковий парламент) на
постійний законодавчий орган країни. ОсD
новною правовою формою парламентської
діяльності були петиції, які містили скарги
на всілякі порушення, а також прохання про
надання місцевих, спеціальних або індивідуD
альних привілеїв, не передбачених загальним
правом [2, с. 18]. У період з 1413 до 1461 р. в
Англії з’явилися перші закони – біллі, які
вносилися до парламенту у формі завершеD
них, готових проектів; вівся облік прийнятих
законів. 

У цей час правила процедури ще не були
розвинуті, не склалися форми проведення
засідань, висування законодавчих пропоD
зицій, внесення поправок, правила дебатів.
Проте вже тоді існували форми взаємодії паD
лат у законодавчій сфері. Так, із різних пиD
тань, порушених у виступах короля, він міг
одразу отримати відповідь від спікера, або
лорди та громади збиралися на спільну конD
ференцію, щоб разом відповісти королю. ДеD
бати в обох палатах проходили вільно, і втруD
чання корони в дебати палати громад пракD
тично невідомі.

Що стосується технічних деталей процедуD
ри, то у зв’язку з процесом проходження та
прийняття біллів установилася практика трьох
читань. Це зумовлено суто прозаїчною причиD
ною – тексти були записані на пергаменті, а
оскільки пергамент був дуже дорогий, то це
ускладнювало внесення виправлень у тексти
законів. Перше читання зводилося до предсD
тавлення білля спікером, після чого він запроD
шував членів палати громад виступити по суті,
але даремно часу не витрачати. На другому чиD
танні білль або доповнювався, передавався на
розгляд, або відхилявся. Після внесення поD
правок у законопроект наDставав етап третього
читання – білль з виправленнями приймався
або відхилявся більшістю голосів. Якщо білль
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приймався, його скріплювали формулою «Soit
bаіllе’аuх Seigneurs» («Так ухвалили сеньйоD
ри»). Якщо білль відхилявся, то палата вже не
розглядала цей законопроект. Після занесення
тексту на пергамент виправлення більше не
приймалися [2, с. 22].

Практика трьох читань ніколи не була
жорстко закріплена. Особливо складні біллі
або біллі, зміст яких викликав багато зауваD
жень, могли обговорюватися більше трьох
разів. В інших випадках білль міг бути прийD
нятий або відхилений після першого або друD
гого читання. Стала практика трьох читань
була скоріше звичаєм, аніж якоюсь універD
сальною формою розгляду біллів.

Зважаючи на викладене, можна зробити
висновок, що на початок XVI ст., ще до появи
перших протоколів, основи парламентських
процедур вже існували та були закріплені
практикою, що дало можливість для їх поD
дальшого стрімкого розвитку. Так, з’явилися
перші закони – біллі, які вносилися до парлаD
менту у формі закінчених, готових проектів;
вівся облік прийнятих законів; нижня палата
(палата громад) подавала біллі, займалася заD
конопроектною роботою; сформувалися праD
вила розгляду законопроекту в трьох читанD
нях. Обриси, яких набув законодавчий процес
у цей період, стали базою для подальшого йоD
го розвитку.

Наступні здобутки в парламентській проD
цедурі прийняття законів належать до НовітньоD
го часу. Так, у конституційній історії Англії
XVII ст. відоме як період поступового переходу
до нової форми правління – дуалістичної моD
нархії. Парламентські звіти того часу містили
багато рішень, метою яких було встановлення
порядку обговорень у палатах. У результаті цих
рішень частина парламентських звичаїв стала
все менше регулюватися усною традицією та
все більше правом, зафіксованим у звітах. У той
самий час палати почали створювати нові проD
цедури, застосовуючи їх на практиці. Так, у
першій половині XVII ст. виникла нова форма
роботи палати громад – комітет усієї палати, що
обговорював найважливіDші законопроекти та
політичні питання. Форма комітету всієї палаD
ти завдяки менш твердим правилам ведення деD
батів дозволяла провести всебічне обговорення
законопроектів або інших питань. Крім того,
комітет усієї палати, а також комітет із приD
вілеїв, що розглядав результати спірних виD
борів, були оплотом палати та сприяли її захисD
ту від впливу корони й уряду [2, с. 33].

У 1832 р., разом із реформою «гнилих
містечок», закінчилася трансформація ангD
лійського парламенту з інституту, що зберіг
деякі середньовічні ознаки (зокрема, станоD
воDпредDставницькі елементи), на сучасний
законодавчий і представницький орган, який
існує й понині. Однак завершальною віхою у

формуванні парламентських процедур став
Акт про парламент 1911 р., який встановлюD
вав:

•• будьDякий білль, котрий спікер палати
громад вважатиме «фінансовим», іде на
підпис королю, минаючи палату лордів; 

•• будьDякий інший білль, якщо він відхиD
лений палатою лордів, повертається до палаD
ти громад для нового голосування. 

Якщо білль підтверджується палатою
громад і знову відхиляється палатою лордів,
то він ставиться на третє й останнє голосуD
вання. Білль, прийнятий громадами утретє
протягом двох років, надсилається на підпис
королю, минаючи палату лордів [1, с. 84; 3, 
с. 384]. 

Досвід, отриманий Англією на шляху
становлення та розвитку законодавчого орD
гану, а також процедур, які в ньому відбуваD
лися, був запозичений іншими державами. Він
також справив вплив на основи державної
влади США. Після переможного завершення
Війни за незалежність Сполучені Штати
розпочали свій шлях до створення власного
федерального державного апарату. За КонсD
титуцією 1787 р. законодавчі функції були
відведені Конгресу федерації, що складався з
двох самостійних палат – Палати представD
ників і Сенату. 

Попередній розгляд законопроектів
здійснювався парламентськими комітетами,
яких було кілька десятків у кожній палаті.
Комітетська система зумовила значні зміни в
роботі конгресу: гласність змінилася суворою
секретністю, стало правилом проводити конD
сультації з тими, хто був прямо заінтересоваD
ний у прийнятті законопроекту. Лише у 1973
р. Палата представників, а у 1975 р. Сенат ухD
валили, що засідання комітетів мають провоD
дитися гласно. Закриті засідання допускаD
ються лише як виняток і тривають не більше
двох тижнів.

На початку XIX ст. спеціальні комітети,
що створювалися для вивчення конкретних
біллів і розпускалися після їх розгляду, явно
переважали над комітетами постійними. Так,
у Сенаті до 1816 р. взагалі не було постійних
комітетів, а в Палаті представників у 1800 р.
їх було утворено всього 6 (тільки в Конгресі 
III скликання (1793–1795 рр.) діяло до 350
спеціальних комітетів). Основною зброєю
обговорення та прийняття рішень у Конгресі
був комітет усієї палати – орган, що складавD
ся фактично з усіх членів палати, який
засідав за правилами спрощеної процедури
[4, с. 33].

У 1889 р. були значно розширені повноD
важення спікера Палати представників. Він
мав змогу справляти часто вирішальний
вплив на хід законодавчого процесу в КонгD
ресі. Одночасно відбулося обмеження такого
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важливого інституту парламентської демокD
ратії, як вільна дискусія в Конгресі [1, с. 221].

Слід зазначити, що загальні принципи,
закріплені в Конституції 1787 р. стосовно
діяльності Конгресу й обох його палат, зберіD
гають силу донині. Разом із тим характер їх
діяльності зазнав істотних змін.

Дещо відмінним від американського шляD
хом відбувався розвиток законодавчого проD
цесу у Франції. Велика Французька революD
ція 1789 р. відіграла особливу роль у процесі
утвердження конституційного порядку та
нових демократичних принципів організації
державної влади. У ході революції бунтівні
депутати, розглядаючи себе як представD
ників усієї нації, організувалися спочатку в
Національні (17 червня 1789 р.), а потім (9
липня 1789 р.) в Установчі збори. НайважD
ливішим підсумком діяльності цих зборів і
першого етапу революції стала Конституція,
текст якої був складений на основі численD
них законодавчих актів, що мали констиD
туційний характер і були прийняті у 1789–
1791 рр. [5, с. 57].

Законодавча влада відповідно до КонстиD
туції 1791 р. здійснювалася однопалатними
Національними законодавчими зборами. ВоD
на доручала виключно законодавчому корD
пусу законодавчу ініціативу та встановлення
законів. Король міг лише запрошувати закоD
нодавчий корпус розглянути те чи інше пиD
тання. Не оминула вона й питання процедуD
ри, встановивши, що засідання законодавчоD
го корпусу мають бути публічними, під час їх
проведення повинні вестися протоколи, які
друкуються для загального ознайомлення.
Законодавчий акт міг бути обговорений і виD
даний лише в такому порядку [5, с. 58]:

•• читання проекту постанови здійснюваD
лося тричі, через проміжки часу, кожен з
яких не міг бути коротше 8 днів;

•• після кожного читання відкривалися
дебати;

•• кожна постанова виносилася абсолютD
ною більшістю голосів; 

•• законопроект, відкинутий після третього
читання, не міг бути знову внесений у ту ж
сесію.

Король здійснював санкціонування закоD
нів (для цього йому надавався двомісячний
строк) і мав право накласти вето на законопD
роект. Вето мало лише зупиняюче значення
й якщо дві наступні легіслатури послідовно
подавали той самий закон у тих самих понятD
тях, то вважалося, що король дав своє утвеD
рдження.

Наступною віхою в розвитку законодавчоD
го органу та законодавчого процесу у Франції
стала Конституція 1795 р. Уперше в історії
французького конституціоналізму законодавD
чий корпус був створений не на однопалатній,

а на двопалатній основі. Право законодавчої
ініціативи надавалося тільки нижній палаті –
Раді п’ятисот, але її рішення ставало законом
лише після схвалення верхньої палати – Ради
старійшин. 

Державний переворот 9 листопада 1799 р.
призвів до усунення конституційних органів, і
у грудні 1799 р. була прийнята нова КонстиD
туція. Для ослаблення можливої опозиції з боD
ку законодавчої влади вона встановлювала
своєрідне розщеплення законодавчого процеD
су, що здійснювався кількома суб’єктами. Так,
уряд складав і пропонував законопроекти, що
потім надходили до Трибунату. ЗаконопроекD
ти, які пропонував уряд, мали бути викладені
в статтях. За урядом залишалася можливість
повернути законопроект назад або подати йоD
го знову у зміненоDму вигляді. Трибунат обгоD
ворював законопроекти, відхиляв їх або прийD
мав шляхом голосування. Після обговорення
проект закону вносився Трибунатом до ЗакоD
нодавчого Корпусу. Троє ораторів від ТрибуD
нату направлялися в супровід законопроекту з
метою обстоювання та захисту перед ЗаконоD
давчим Корпусом основ висунутих ними проD
позицій, передбачених законопроектом. ЗакоD
нодавчий Корпус приймав або відхиляв закоD
нопроект шляхом таємного голосування без
обговорення, оскільки вважалося достатнім,
що законопроект і так вже був двічі обговореD
ний ораторами Трибунату й уряду.

Існував також орган конституційного
контролю – Охоронний сенат, до компетенD
ції якого входило схвалення або скасування
як неконституційного затвердженого закону,
який направлявся до нього першим консулом.
Нарешті, закон знову повертався до першого
консула, який підписував та оприлюднював
його на десятий день після прийняття. ТаD
ким чином, нові закони могли бути оприлюдD
нені лише після того, як законопроект був заD
пропонований урядом, повідомлений ТрибуD
натом і директований Законодавчим КорпуD
сом. Уся ця складна процедура фактично поD
роджувала політичне безсилля законодавчих
органів, їх велику залежність від першого
консула.

Заслуговує на увагу спроба Третьої ресD
публіки об’єднати накопичений досвід із заD
конотворення. У результаті сформувався заD
коDнодавчий процес, який нагадує сучасний.
Так, правом законодавчої ініціативи наділяD
лися кілька суб’єктів, які належали до різних
гілок влади: президент і члени обох палат –
палати депутатів і сенату. Обидві палати маD
ли право вироблення законів. Проте фінанD
сові закони в першу чергу подавалися до паD
лати депутатів і ухвалювалися нею. ЗасіданD
ня палат проходили одночасно, але кожна з
них працювала самостійно. На загальні збори
вони скликалися лише у разі обрання презиD
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дента або перегляду Конституції. Президент
оголошував закон, ухвалений обома палатаD
ми. Протягом місячного строку, який встаD
новлювався для оголошення закону, презиD
дент міг звернутися до обох палат з мотивоD
ваним посланням про нове обговорення, в
якому йому не можна було відмовити.

Після Першої світової війни, а також у
міжвоєнний період законодавчий процес у
країнах Західної Європи та Північної АмериD
ки зазнав істотних змін, які були зумовлені
загальним процесом демократизації тогочасD
ного державного ладу. Проте на підставі
здійсненого порівняльноDісторичного досліD
дження можна зробити висновок, що основні
елементи сучасного законодавчого процесу
були сформовані ще наприкінці ХІХ ст. і стаD
ли результатом багатовікової еволюції поD
рядку роботи представницьких установ.

Проведений аналіз дозволяє зробити вис7
новок, що законодавчий процес пройшов
складну еволюцію. За змістом, тобто за хаD
рактером юридично значущих ознак, що запD
роваджувалися, еволюція законодавчого проD
цесу складається з чотирьох етапів: 

стародавній (античний) – формування
окремих, логічно завершених стадій та спеD

ціально уповноважених суб’єктів законодавD
чого процесу; 

середньовічний – формування становоD
представницьких установ з чітко вираженою
законодавчою функцією, накопичення пракD
тики парламентських процедур; 

буржуазноDдемократичний (Нового чаD
су) – остаточне оформлення законодавчого
процесу як різновиду парламентських процеD
дур і його конституційноDправове оформленD
ня, становлення комітетськоDкомісійної сисD
теми в парламенті; 

новітній (сучасний) – становлення світових
стандартів законодавчого процесу, його глоD
балізація та запровадження досягнень НТР.
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The analysis of evolution of development of legislative process is carried out, that gave possibility to
estimate dynamism and prospects of this political legal phenomenon. It is set that in a state legal aspect
most effective and illustrative there is the selection of basic stages of this process in grain legally mean�
ingful signs which were inculcated. Four stages of evolution of legislative process are selected, which 
differ between itself on maintenance and history periods.

Осуществлен анализ эволюции развития законодательного процесса, что дало возможность
оценить динамизм и перспективы этого политического правового явления. Установлено, что в
государственном правовом аспекте наиболее эффективным и иллюстративным является
выделение основных стадий этого процесса по характеру юридически значимых признаков,
которые внедрялись. Выделено четыре этапа эволюции законодательного процесса, которые
отличаются между собой по содержанию и историческими рамками.
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Розбудова незалежності української дерD
жави та державотворчі процеси, що відбуD
ваються, вимагають необхідності з’ясуваD

ти поняття «якість законів», а також питання
про основні шляхи та засоби їх поліпшення.

Поняття «якість закону» складається із
обумовлених завдань всебічного вдосконаD
лення демократичних процесів, що знахоD
дять свій вияв в основних вимогах як до
змісту законодавства, так і його форми.

Аналіз сутності категорій закону, розуD
міння взаємозв’язку процесів і явищ соціальD
ної дійсності – кістяк будьDякої науки у суD
спільстві. Ідеї закону та закономірності стали
невід’ємним атрибутом юридичної науки, у
тому числі окремих її галузей, усвідомлення
їх не лише як сукупність певних знань про
юридичну дійсність, а систему уявлень і поD
глядів про суттєві, сталі, загальні зв’язки у
досліджуваній ними юридичній дійсності.

Питання, пов’язані з дослідженням якості
закону як основи його ефективності неодноD
разово привертали увагу науковців. У своїх
працях до них зверталися російські вчені М. БайD
тін, А. Венгеров, В. Горшеньов, Д. Керімов, 
В. Кудрявцев, В. Лазарєв, В. Лапаєва, 
Г. Мальцев, В. Нікітинський, A. Пашков, 
І. Самощенко, Ф. Фаткуллін, P. Халфіна, 
Л. Явич та ін. Серед сучасних вітчизняних
учених, публікації яких пов’язані з дослідженD
ням якості закону як основи його ефективD
ності, можна назвати таких, як Т. Андрусяк,
С. Бобровник, В. Головченко, О. Зайчук, М. КоD
зюбра, Н. Оніщенко, П. Рабінович, В. СеліваD
нов, В. Сіренко, О. Скакун, Ю. Шемшученко
та ін. Разом із тим, на нашу думку, деякі асD
пекти досліджуваної проблематики залишаD
ються дискусійними або ж взагалі невирішеD
ними.

Метою цієї статті є розгляд та аналіз конD
цептуальних теоретичних засад визначенD
ня якості закону як основи його ефективD
ності, виокремлення характерних ознак
етапів його розвитку.

На сучасному етапі розвитку суспільних
відносин ученіDюристи отримали можливість
всебічного аналізу як позитивних, так і негаD
тивних сторін життєдіяльності суспільства,
держави та права. Реформи політичної систеD
ми, курс на побудову правової держави, з одноD
го боку, дозволяють використовувати досягD
нення юридичної науки у законотворчому проD
цесі, розробленні стратегії та тактики законоD
творчості, при підготовці проектів конкретних
законів, а з іншого – спонукають дослідників
до більш глибокого аналізу нагальних питань
теорії законодавства, верховенства права, їх
теоретикоDметодологічних проблем.

У юридичній науці панує думка про те,
що система законодавства в цілому, як і окD
ремі нормативноDправові акти, повинна спиD
ратися на соціальні закономірності. Від того,
наскільки цю ідею можна буде реалізувати на
практиці, залежить ефективність законодавD
ства, авторитет і верховенство закону, якість
правової системи взагалі. Так, Ю. ТихомиD
ров, аналізуючи шляхи підвищення верхоD
венства права, дійшов висновку, що високий
авторитет закону, зростання його ролі в суD
спільних відносинах, як правило, визначаєтьD
ся тим, наскільки у законі знаходять своє
відображення закономірності суспільного
розвитку [1, с. 170].

С. Овчинніков вважає, що у загальному
вигляді взаємозв’язок соціальних законів і
законів у юридичному змісті слова полягає в
тому, що юридичні нормативні акти повинні
відображати об’єктивні соціальні закономірD
ності [2, с. 12]. На думку A. Хачатуряна, щоб
цілеспрямовано впливати на економічну, поD
літичну та соціальноDкультурну сфери житD
тя правові норми повинні адекватно відобраD
жати процеси, що відбуваються у суспільстві.
Законодавець для цього повинен постійно
виявляти, вивчати та враховувати законоD
мірності, що лежать в основі таких процесів
[3, с. 4]. Про необхідність урахування соціD
альних закономірностей у чинному законоD
давстві зазначає і С. Дробязко [4, с. 5–11].
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М. Баймаханов зазначає, що належна
якість закону залежить від вирішення такої
проблеми, як відображення у правових актах
об’єктивних закономірностей суспільного
розвитку. І вирішення її він вбачає в поглибD
ленні уявлень про співвідношення об’єктивD
них закономірностей і юридичних законів, у
механізмі зворотного впливу юридичних заD
конів на об’єктивні закономірності [5, с. 117].

Питанням відповідності норм права
об’єктивним закономірностям регульованих
відносин велику увагу приділяє P. Халфіна.
На її думку, гостро стоїть питання про відD
повідність права об’єктивним законам екоD
номічного розвитку, тобто особливе значенD
ня має своєчасне та вдале застосування заD
собів правового регулювання для оптимальD
ного використання позитивних процесів і
можливого обмеження негативних [6, с. 20].

Разом із тим проблема співвідношення
об’єктивих соціальних законів і законів юриD
дичних не така проста, як може здатися на
перший погляд. Не можна однозначно стверD
джувати, що юридичний закон завжди й у
всьому спирається на об’єктивний соціальD
ний закон. Справа в тому, що між об’єктивD
ним соціальним законом і законом в юридичD
ному змісті слова, нарівні з загальними для
них ознаками, є й такі, які не збігаються чи маD
ють поверхневий збіг, що робить їх різними
по суті.

На нашу думку, закон буде якісним, а
норма права – соціально ефективною, якщо,
відповідаючи об’єктивним вимогам прогреD
сивного розвитку суспільства, це передбачає
оптимальний варіант поведінки, яка вимаD
гається для науково обґрунтованої цілі, та
реально забезпечує настання фактичного реD
зультату, що відповідає цій цілі.

Ступінь відповідності об’єктивним закоD
номірностям, наближення до оптимальної в
даних умовах поведінки, фактичного резульD
тату до цілі характеризує якість будьDякої
норми права. Крім того, вірогідно, кожний
вид юридичних норм має і деякі інші, додатD
кові показники їх соціальної ефективності.
Виявлення цих спеціальних показників є завD
данням спеціалістів в окремих галузях права.

У широкому розумінні під якістю закону
слід розуміти його здатність правильно відD
творювати у правових нормах специфіку реD
гульованих ним суспільних відносин і безпоD
середньо регулювати відносини, запобігаючи
негативним (тобто незаконним) соціальним
діям учасників правовідносин. Якісний заD
кон – це закон, за допомогою якого можливе
досягнення поставлених перед ним цілей.
Слід зазначити, що є два аспекти категорії
«якість закону» – соціальний та юридичний.

Зупиняючись на юридичних критеріях
якості закону й ефективності законодавства,

необхідно зафіксувати відмінності між ними.
Якість закону – це відлагоджена система
норм, впровадження та реалізація яких дає
змогу ефективно регулювати відносини у соD
ціальних системах. Закон – це ще не регулюD
вання відносин, це тільки можливість, яка
набуває сили, перетворюється на дійсність на
наступному етапі – правозастосуванні, праD
вореалізації. В законі словами та виражениD
ми ними поняттями (формулами диспозиції,
гіпотези, санкції) визначається, що робити, чоD
го не робити, що правильно чи неправильно.

Юридичний закон як акт вищого органу
законодавчої влади в країні регулює та відобD
ражає не тільки важливі і суттєві суспільні
відносини. Законодавець покликаний регулюD
вати все коло суспільних відносин, що входять
до його компетенції. У стратегічному плані
немає необхідності кардинальним чином
змінювати зміст конституційного будівницD
тва, відповідно до якого вищий орган законоD
давчої влади не може бути попередньо поD
в’язаний колом об’єктів законодавчої реглаD
ментації, оскільки це обмежувало б законоD
давця у виборі актуальних проблем суспільD
ного розвитку, що вимагають свого рішення
[1, с. 167].

Серед основних ознак об’єктивного соціD
ального закону важливе значення має така
його якість, як всезагальність. Закон є загальD
ним зв’язком; він охоплює порівняно більшу
групу якісно однорідних явищ. ВсезагальD
ність характеризує закон з точки зору кільD
кості явищ, що підпадають під дію закону, і
його просторової далекодії [7, с. 32; 8, с. 39].

Ознака всезагальності об’єктивного соціD
ального закону означає, що всі явища, які
підпадають під його дію, не можуть не підкоD
рятися його вимозі [7, с. 38]. Інший характер
ознаки всезагальності у юридичному законі.
Він відрізняється від всезагальності соціальD
ного закону щонайменше за двома ознаками.
По�перше, юридичний закон порушується. 
З цього приводу Н. Коркунов зазначав, що
норми права можуть бути порушені, а поруD
шити закон неможливо [9, с. 48]. По�друге, у
юридичному законі за волею законодавця
можуть бути передбачені винятки будьDякоD
го характеру: за часом і місцем його дії, коD
лом фізичних і юридичних осіб тощо. ВинятD
ки такого роду у соціальному законі відсутні.

Якщо закони суспільства носять статисD
тичний (вірогідний) характер, то юридичний
закон такої якості не має. У юридичному заD
коні допускаються лише ті якості, що в ньоD
му передбачені. Що стосується зближення
юридичного закону із законом соціальним,
то було б корисним з’ясувати, яким чином
вірогідний характер соціального закону
пов’язаний (і чи пов’язаний взагалі) із конD
струкцією винятків, які використовуються у
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законотворчості. Але це самостійна проблема
теорії законодавства. Не вдаючись до її обговоD
рення, можна висловити припущення про те,
що між випадковостями, на які багата природа
соціального закону, і винятками у юридичноD
му законі немає прямого причинноDнаслідкоD
вого зв’язку. Випадковості не піддаються
прогнозу, а тому не можуть бути передбачені у
юридичному законі. Лише такі оцінюючі поD
няття, як «з урахуванням обставин», «з урахуD
ванням особи», можуть розцінюватися як
спосіб законотворчості, який використовуєтьD
ся для пристосування юридичного закону до
вірогідної природи соціального закону.

Об’єктивний соціальний закон і закон юриD
дичний – дві самостійні системи. ВідмінD
ність систем, як зазначає А. Авер’янов, поляD
гає в тому, що вони різняться за якістю та
швидкістю обміну з оточуючим середовиD
щем, формою внутрішнього руху систем,
рівнем і типом їх організації, структурою, чаD
сом застосування [10, с. 109].

Найбільш важливим аспектом у визнаD
ченні якості закону, на нашу думку, є вимоги
до змісту законодавства. Це, перш за все, поD
лягає у необхідній відповідності змісту кожD
ного окремого нормативноDправового акта та
законодавства в цілому об’єктивним законоD
мірностям соціальноDекономічного і поліD
тичного розвитку суспільства, вимогам приD
скорення такого розвитку. Важливими саD
мостійними показниками якості законодавD
ства є оперативність, своєчасність прийнятD
тя, зміни та доповнення, скасування нормаD
тивних актів. Звичайно, оперативність не поD
винна без необхідності знижувати рівень
стабільності законодавства, але й вимоги стаD
більності не повинні ускладнювати своєчасD
не вдосконалення законодавства. Так, синтеD
тичним показником якості законодавства є
ступінь його ефективності. Цей показник заD
лежить від інших вимог щодо змісту та форми
законодавства, а також від того, якою мірою
чинні нормативноDправові приписи забезпеD
чені механізмом втілення їх в життя. У свою
чергу, можна виділити засоби, якими забезD
печується приведення в дію цього механізму: 

•• засоби, що передбачаються самим закоD
нодавством; 

•• засоби правового забезпечення діяльносD
ті держави, всіх її органів і посадових осіб.

На ефективність законодавства великий
вплив справляє рівень політичної та правоD
вої культури суспільства, ступінь свідомості
та готовності всіх посадових осіб і громадян
до реалізації правових норм. Це також значD
ною мірою залежить від якості правового заD
безпечення механізму, у тому числі правовоD
го виховання. Ступінь ефективності є важD
ливим показником стану будьDякої законоD
давчої системи.

Слід зазначити, що термін «якість закоD
ну» має досить специфічний характер. ОцінD
ка ефективності окремої правової норми, одD
ного конкретного закону, всієї галузі законоD
давства має як багато спільного, так і свої
відмінності. На перший погляд здається, що
не виникає проблем у процесі оцінки ефекD
тивності окремо взятої правової норми. ПроD
те дослідники помітили, що мета, яка ставиD
лася під час прийняття конкретної правової
норми, досягається лише в поодиноких виD
падках у результаті дії лише цієї правової
норми. Як правило, позитивні результати заD
безпечує застосування кількох правових
норм, інколи систем норм, а часом і неправоD
вих чинників. Існує думка, що дію окремої
правової норми (результат її впливу) взагалі
не можна виокремити із сукупності дії праD
вових і неправових факторів.

Оцінюючи ефективність закону чи іншоD
го нормативноDправового акта, слід мати на
увазі, що його переваги та недоліки визначаD
ються сукупністю об’єднаних у ньому правоD
вих норм. При цьому малоефективний сам
собою закон може мати окремі досить ефекD
тивні правові норми.

На нашу думку, помилка багатьох закоD
нодавців полягає в тому, що вони зосереджуD
ють зусилля на проміжних етапах дії соціD
альних законів, розраховуючи на те, що жорD
стке регулювання діяльності людини, дозвіл
і заборона (важливих, але все ж не початкоD
вих форм діяльності) дозволять досягти наD
лежної дії соціальних законів.

Юридичний закон, що є відображенням
соціального закону, ніколи не може з’явитиD
ся раніше соціального закону, оскільки не
можна відкрити (і відповідно регулювати)
неіснуючі закономірності. У юридичній наD
уці існує положення про те, що юридичні заD
кони впливають на суспільні відносини. ЗвиD
чайно, цю роль виконують не всі юридичні
закони, а лише ті, які сприяють розгортанню
вже існуючих соціальних законів життєдіD
яльності людей. І чим краще це вдасться заD
конодавцю, тим вищим буде престиж і верхоD
венство права. У цьому сенсі верховенство
закону безпосередньо визначається тим, наD
скільки повно у ньому відображаються та заD
хищаються вимоги соціальних законів. ЗвідD
си випливає, що вимоги об’єктивних соціальD
них законів повинні стати вимогами законів
юридичних.

Не важко помітити, що об’єктивну оцінку
ефективності закону можна дати лише проD
тягом певного історичного розвитку. Це поD
ложення набуває ще більшого значення щоD
до оцінки ефективності права, під якою роD
зуміють дію не однієї конкретної норми, а
всієї правової системи, сукупності різних заD
конів. У такому випадку ефективність дії
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конкретного закону залежатиме від ефективD
ності правової системи, стану економіки, моD
ралі, інших чинників, ізDпід впливу яких треD
ба вилучити специфічну ефективність конD
кретного закону.

Крім того, на ефективність закону значD
ною мірою впливає його якість. Якість закоD
ну (від чого залежить ефективність його дії)
визначається його змістом. Проте зміст завжD
ди втілюється у певну форму. При цьому
форма закону не є пасивною. Саме від її досD
коналості залежить простота та стрункість
закону, логічне розміщення статей у глаD
вах, чіткість формулювань, врештіDрешт, йоD
го зрозумілість і доступність. Нечіткість
формулювань статей закону, складність їх
граматичної побудови, відсутність легальних
визначень понять, інші недосконалості форD
ми закону – це потенційне джерело поруD
шень законодавства. Отже, досконалість
форми закону є однією з умов його ефектив�
ності.

Показником якості законодавства є його
адекватне, тотожне тлумачення різними праD
возастосовуючими юрисдикційними органаD
ми, виходячи із змісту норм, який вкладаєтьD
ся законодавцем. Тлумачення спрямоване на
усвідомлення того, що хотів сказати у тексті
закону законодавець (дух закону) та що він
фактично сказав (буква закону).

Важливу роль у розробленні якісних заD
конів відіграє принцип юридичної відповіD
дальності, суть якого полягає в тому, що будьD
яке порушення правил, закріплених у диспоD
зиції правової норми, повинно мати наслідD
ком вжиття санкцій. Інакше норми закону
матимуть лише декларативний характер,
тобто юридична відповідальність є чинниD
ком, що стримує та запобігає протиправним
тенденціям у соціальній системі.

Поєднання соціальних та юридичних
елементів якості окремо взятого закону та заD
конодавства в цілому є необхідною умовою
адаптивного правозастосування, яке, у свою
чергу, покликане забезпечити дієвість приD
писів законодавства.

Адаптивне правозастосування означає
вид взаємодії об’єктів, уповноважених застоD
совувати закон, із зовнішнім середовищем –
соціальною системою, відносинами, які вреD
гульовані цим законом. У процесі взаємодії
узгоджуються законні вимоги та очікування
його учасників. Умовою адаптивного правоD
застосування є чітка регламентація компеD
тентних правозастосовуючих органів (виD
конавчих, юрисдикційних, контролюючих).
Іншими словами, адаптивне правозастосуD
вання можливе лише за умови, що структура
та функції зазначених органів дають змогу
оперативно (отже, ефективно) впливати на
поведінку суб’єктів, урегульовувати конфлікD

ти та забезпечувати правопорядок, що є реD
зультатом дії якісного законодавства.

Адаптивне правозастосування є стадією
провадження якісного законодавства в суD
спільне, економічне життя. Саме за результатаD
ми правозастосування можна вести мову про
ефективність законодавства. Таким чином,
масштабом оцінки якості закону є ціль задля
досягнення якої ця правова норма створюD
валася. Звідси випливає декілька важливих
позицій. По�перше, навіть тоді, коли закон
більш чи менш детально говорить про цілі,
що встановлюються в нормах та інститутах,
виявлення їх зв’язків потребує теоретичної
роботи. По�друге, якщо законодавець, встаD
новлюючи ту чи іншу норму, мав на увазі
декілька безпосередніх цілей, ефективність
правової норми повинна визначатися стосовD
но всіх цілей, із виділенням, якщо це виплиD
ває із аналізу, цілей основних і другорядних,
прямих та опосередкованих, ненамічених і
вторинних. Адже будьDякий інший підхід
приведе до одностороннього тлумачення.
По�третє, визначення ефективності норм
права повинно здійснюватися на основі безD
посередньої, а не конкретної, цілі. Конкретна
ціль досить широка та багатогранна, її важко
застосувати як критерій оцінки ефективD
ності для більш чи менш вузької групи праD
вових норм. З іншого боку, в цьому немає, як
правило, необхідності, бо ця кінцева ціль завжD
ди конкретизована в безпосередніх цілях.

Проведений аналіз дозволяє зробити
висновок, що загальноюридичними криD
теріями що впливають на якість закону є: 

•• процедура розроблення та прийняття
якісних законів; 

•• наявність виконавчих та юрисдикційD
них структур, які забезпечують застосування
законодавства; 

•• стан законності в суспільстві, що є оцінD
кою рівня ефективності в цілому, хоча й не дає
змоги визначити ефективність того чи іншого
закону. 

Загальноюридичні критерії ефективності
законодавства у взаємодії з загальносоціальD
ними критеріями є показником міри розвитку
правової системи держави, яка, у свою чергу,
відтворює рівень цивілізованості суспільства.

У конкретних дослідженнях якості закоD
ну завдання виокремлення ролі правового
фактору виникає, як правило, двічі. ПоDперD
ше, при вимірі ефективності механізму дії
правової норми, поDдруге, при вимірі її соціD
альної ефективності. У першому випадку це
зводиться до набору та виміру значення різD
них змінних складових, що впливають на поD
ведінку учасників суспільних відносин, у
другому – до набору та виміру «ваги» тих
змінних, які впливають на кінцевий соціальD
ний результат.
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Якою б не була складною проблема виD
значення ефективності дії правового фактоD
ра, його відособлення від дії інших факторів,
на якому б початковому етапі рішення цієї
проблеми не знаходилась юридична наука,
шляхи для її принципового вирішення, безуD
мовно, існують.
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В статье рассматриваются и анализируются концептуальные теоретические основы изу�
чения качества закона как основания его эффективности, выделение характерных этапов его
развития.
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Правоздатність займає особливе місце
поміж інших елементів правосуб’єктD
ності. Як влучно зазначив О. КраD

савчіков, правоздатність необхідна настільки
ж, наскільки необхідна норма права, що регуD
лює певне суспільне відношення [1, с. 40].
Більше того, не суб’єкт права створюється
для правової норми, а навпаки. Тому правоD
здатність як властивість, що виокремлює
суб’єкта права зDпоміж його (права) об’єктів,
можливо має навіть більше значення для
правової системи, ніж норма права. ПравоD
здатність є достатнім критерієм встановлення
факту правового існування суб’єкта права.
Вона є самодостатньою категорією, чого не
можна сказати про дієздатність чи деліктоD
здатність, які безпосередньо від неї залежать.
Саме через свою значущість правоздатність
була та залишається одним із основних предD
метів наукових пошуків у галузі права. ОдD
нак, незважаючи на великий обсяг проведеD
них наукових досліджень, донині не існує
єдиного підходу до визначення її правової
природи та змісту. 

Більшість представників теорії права й
окремих галузевих наук при визначенні деD
фініції правоздатності йдуть шляхом досліD
дження її соціальноDправової природи та
змісту. Узагальнення результатів такої робоD
ти свідчить, що в основному вони розуміють
під правоздатністю здатність особи мати праD
ва й обов’язки [2, с. 193; 3, с. 146; 4, с. 397; 5,
с. 90]. При цьому галузевий характер правоD
здатності за необхідності підкреслюється за
допомогою вказівки на відповідну галузеву
належність прав та обов’язків. Разом із тим у
науковій літературі є й інші підходи до виD
значення правоздатності. Так, А. Міцкевич
розуміє під нею загальні права й обов’язки
[6, с. 30]. Проте ці твердження не можна виD
знати правильними, оскільки подібні трактуD
вання правоздатності фактично об’єднують її
з іншими категоріями права, отже, позбавляD
ють правоздатність власного змісту, що є
неприпустимим. Інколи у літературі правоD

здатність визначається як загальна передумоD
ва виникнення правовідносин або набуття
прав і обов’язків (тобто поняття формуєтьD
ся шляхом вказівки на притаманні йому
функції) [7, с. 41; 8, с. 9]. Такі підходи до виD
значення правоздатності є цілком допустимиD
ми. Більше того, вони дозволяють комплексD
но вивчати цю категорію. Проте вважаємо, що
будьDяке правове явище має розкриватися,
перш за все, через визначення його природи
та змісту, а тому при формуванні поняття
«правоздатність» слід іти саме таким шляхом.

Упродовж багатьох років серед науковців
триває спір про природу правоздатності.
Проте, незважаючи на значну кількість проD
ведених на цю тему досліджень, переконлиD
вої відповіді на питання чим є правоD
здатність не отримано і донині. 

Метою цієї статті є встановлення правової
природи та змісту правоздатності суб’єкта
права.

Ініціаторами вказаної наукової дискусії
вважаються М. Агарков, який запропонував
теорію динамічної правоздатності, та С. БраD
тусь, котрий, на противагу динамічній, виD
сунув ідею статичної правоздатності [9, 
с. 70–73; 10, с. 31]. Крім С. Братуся, теорія
динамічної правоздатності була критично
оцінена також Я. Веберсом, А. ВенедиктоD
вим, О. Красавчіковим та ін. [7, с. 44–45; 11,
с. 19; 12, с. 19]. Тому у подальшому дискусія
відбувалася в основному щодо встановлення
того, чим є правоздатність: суб’єктивним
правом, властивістю (якістю) суб’єкта, суD
марним вираженням суб’єктивних прав осоD
би або стадією розвитку суб’єктивного права.

Сумарним вираженням прав особи вваD
жав правоздатність Б. Пхаладзе [13, с. 41].
Однак така точка зору не знайшла широкої
підтримки серед науковців оскільки, поDперD
ше, пропонувалася фактична підміна понятD
тя «правоздатність» елементами такого явиD
ща, як правовий статус; поDдруге, вказаний
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підхід не узгоджується із законодавством. Більше
прихильників отримала теорія стадійного розD
витку суб’єктивного права, запропонована 
Ц. Ямпольською [14, с. 153]. На її думку, суD
б’єктивне право у своєму розвитку проходить
три стадії: правоздатності (потенційного стану
суб’єктивного права), виникнення суб’єктивD
ного права та стадію його реалізації. Однак 
Я. Веберс переконливо довів помилковість таD
кого розуміння правоздатності [7, с. 53–55].
Критично оцінив зазначений підхід до виD
значення суті правоздатності Н. Вітрук [5, 
с. 103–109], який, принципово погоджуючись
із стадійністю суб’єктивного права, виступав
проти включення правоздатності до переліку
етапів його розвитку. Таким чином, дискусія
щодо суті правоздатності звелася до протистоD
яння прихильників розуміння її як певної власD
тивості чи якості особи та прихильників тракD
тування правоздатності як суб’єктивного права.

У науковій літературі були висловлені
численні аргументи на користь як першої,
так і другої позиції. Зокрема, О. Іоффе, обD
ґрунтовуючи необхідність розуміння правоD
здатності як певної якості суб’єкта права, заD
значає, що суб’єктивне право може існувати
лише в рамках певних правовідносин, а там,
де норма права встановлює відносини лише з
державою, правове регулювання не виходить
за межі правоздатності. Посилаючись на
твердження Н. Александрова, О. Іоффе зазнаD
чає, що вказані відносини особи із державою є
не правовідносинами, а певним зв’язком між
суб’єктом права та державою й оскільки його
не можна визнати правовими відносинами,
то і суб’єкта цього зв’язку  не можна визнати
носієм суб’єктивних прав. Оскільки він все ж
має певні правові можливості, то вони і являD
ють собою правоздатність. Крім того, правоD
здатність відрізняється від суб’єктивного праD
ва тим, що останнє надає можливість його
суб’єкту вимагати певної поведінки від зоD
бов’язаних осіб, а правоздатність лише встаD
новлює зв’язок особи і держави. Тому правоD
здатність визначає лише міру дозволеної поD
ведінки, а суб’єктивне право додатково встаD
новлює і міру необхідної поведінки зобоD
в’язаного суб’єкта [15, с. 123]. Подібний аргуD
мент наводив і О. Красавчіков [12, с. 22]. ПроD
те Я. Веберс, аналізуючи вказані висновки,
досить переконливо узагальнив, що такий
погляд тяжіє до визнання правоздатності саме
правом, оскільки визнання правоздатності
мірою можливої поведінки й є причиною неD
можливості розуміння цієї категорії як якосD
ті особи [7, с. 47]. Однак вже наступний висD
новок науковця щодо покладення на всіх
осіб обов’язку не порушувати правоздатність
певного суб’єкта права, який він наводить як
аргумент на користь визнання правоздатD
ності правом особи, не є безспірним. 

Слід зазначити, що схожі думки висловD
лювали й інші представники правової науки
[16, с. 9]. Норма права, яка є підґрунтям вкаD
заного висновку, міститься у цивільному заD
конодавстві. Так, відповідно до ч. 1 ст. 27 ЦиD
вільного кодексу (далі – ЦК) України, праD
вочин, що обмежує можливість фізичної осоD
би мати не заборонені законом цивільні праD
ва й обов’язки, є нікчемним. Схоже правило
містилось і у ст. 12 ЦК УРСР. ПогоджуD
ючись із нормативним, опосередкованим (меD
тодом деліктного регулювання) встановленD
ням обов’язку не порушувати правоздатність
суб’єктів права, ми не можемо погодитись із
висновком про використання цього факту як
аргументу на підтримку розуміння правоD
здатності як суб’єктивного права. 

Відомо, що правоздатність є не лише соD
ціальним, а й юридичним явищем. А оскільD
ки воно входить у коло юридичних категорій
(причому категорій життєво необхідних для
правової системи), цілком логічно, що праD
во намагається охороняти правоздатність. 
І знову ж цілком логічно, що при цьому заD
стосовується юридичний інструментарій (встаD
новлення обов’язків, надання гарантій). ТоD
му покладання на зобов’язаних осіб певного
обов’язку не завжди означає, що ним забезD
печується суб’єктивне право. Зобов’язальD
ною нормою теоретично може забезпечуваD
тися будьDяке бажане для права явище. ПриD
кладом такого може бути законний інтерес.
Він забезпечується покладанням на зобоD
в’язаних осіб відповідного обов’язку, а також
процесуально закріпленою можливістю його
захисту. Однак це не дає підстав вважати заD
конний інтерес суб’єктивним правом. Такий
висновок підтверджує і судова практика
(рішення Конституційного Суду України у
справі за конституційним поданням 50 наD
родних депутатів України щодо офіційного
тлумачення окремих положень ч. 1 ст. 4 ЦиD
вільного процесуального кодексу України
(справа про охоронюваний законом інтерес)
від 01.12.2004 р.). Крім того, якщо припусD
тити, що у наведеній нормі ЦК України під
правами розуміється і правоздатність, то неD
логічним виглядає словосполучення «не заD
боронені законом». Хіба може правоздатD
ність особи бути забороненою? Тому вказана
норма асоціює правоздатність саме із певною
можливістю, що є властивою суб’єкту права,
і саме у такому її розумінні ставить під охоD
рону цю категорію. 

Можна навести ще кілька аргументів
проти визнання правоздатності правом. По�
перше, загальновизнано, що правоздатність є
передумовою правовідносин. Право ж є одD
ним із елементів змісту останніх, тобто одне
явище є передумовою і змістом правовідноD
син. Однак це суперечить законам логіки.
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По�друге, виходячи із нормативноDзакріплеD
ного та підтриманого теорією права визнаD
чення правоздатності як здатності не лише
мати права, а й нести обов’язки, приходимо
до суперечливого висновку: правоздатність
як суб’єктивне право одночасно є й юридичD
ним обов’язком. По�третє, правоздатність
отримала нормативне оформлення лише у
цивільному та кількох процесуальних галуD
зях права, однак не викликає жодних зауваD
жень твердження про існування цього явища
в адміністративному, трудовому й інших гаD
лузях права. У зв’язку з цим виникає питанD
ня: як може бути гарантованою юридичною
дійсністю суб’єктивне право, якщо воно взаD
галі не передбачено відповідним галузевим
законодавством? По�четверте, законодавD
ство передбачає принципову можливість у
встановленому порядку позбавляти особу
належного їй права, тоді як жоден суб’єкт праD
ва не може бути позбавлений своєї правоD
здатності. Крім того, особи можуть доброD
вільно розпоряджатися своїми правами, у тоD
му числі відмовлятися від них, проте від праD
воздатності відмовитися неможливо.

Навіть прихильники визнання правоD
здатності суб’єктивним правом не можуть не
звернути увагу на певні відмінності «класичD
ного» суб’єктивного права та правоздатності.
Так, С. Алексеєв, у цілому підтримуючи роD
зуміння правоздатності як права, зазначав,
що це особливе суб’єктивне право [3, с. 141].
А пізніше він взагалі запропонував включиD
ти до наукового обігу самостійне поняття «праD
во на право», під яким слід розуміти суб’єкD
тивне право людини на існування права
об’єктивного [17, с. 629–630].

На нашу думку, спроби надати правоD
здатності ознак суб’єктивного права в основD
ному зумовлюються фактами легального
закріплення досліджуваної категорії та норD
мативного встановлення гарантій її непорушD
ності. Однак юридичними гарантіями моD
жуть забезпечуватися не лише суб’єктивні праD
ва, а й інші бажані для права явища. Таким
чином, правоздатність є властивістю су�
б’єкта права.

Практично всі наведені у науковій літеD
ратурі визначення правоздатності підкресD
люють її не лише юридичний, а й соціальний
(інколи суспільний) характер. Вважаємо, що
саме ця обставина має відігравати вирішальD
ну роль при встановленні змісту явища, яке
розглядається, оскільки мова іде про катеD
горію, котра характеризує насамперед людиD
ну як учасника суспільних відносин. НапевD
но найбільш ґрунтовне дослідження соціальD
ної природи правоздатності було здійснено
О. Красавчіковим [12, с. 13–25]. Він зазнаD
чав, що індивід і суспільство – це дві сторони
одного соціального протиріччя, поза яким

людина припинила би бути людиною. СоD
ціальне положення людини є сукупним виD
раженням зв’язку особи та суспільства. Тому
воно (соціальне положення) знаходить своє
вираження у соціальній свободі здійснення
певної діяльності у суспільстві. Однак останD
нє також залишає за собою певну соціальну
свободу щодо індивіда, свободу покладання на
окремих осіб обов’язків перед суспільством,
тобто те, що слугує свободою для індивіда, є
обов’язком для суспільства, і навпаки. До реD
чі, схожі думки висловлював раніше С. БраD
тусь [18, с. 27]. 

Викладене не викликає жодних запереD
чень. Оскільки вказаний механізм суспільD
ного регулювання є природним, має ознаки
так званого самоуправління, то, напевно, він
є найефективнішим із можливих. Право ж лиD
ше надає йому нормативного, гарантованого
державою статусу. Безпосередньо «легітиD
мація» соціальної свободи й обов’язку здійсD
нюється через категорію «правоздатність».
Таким чином, соціальним змістом право>
здатності є соціальна свобода (яка ре>
алізується в основному через суб’єктивні
права) та соціальний обов’язок (який зна>
ходить своє нормативне закріплення в
юридичних обов’язках). Ці поняття, нарівні
з іншими соціологічними категоріями, хаD
рактеризують суб’єкт суспільних відносин, а
тому їх можна визначити як соціальні власD
тивості особи. 

Слід зазначити, що нормативне закріпD
лення вказаного механізму суспільного регуD
лювання не лише (і навіть не стільки) забезD
печує повноцінне існування особи, скільки
гарантує життєдіяльність суспільства у цілоD
му, а тому правоздатність умовно можна наD
звати правонеобхідністю. Між правом і більD
шістю з його суб’єктів існує двосторонній
зв’язок, вони взаємозалежні. В. Гойман вваD
жав, що особистість (колектив людей) вистуD
пає не лише як об’єкт правового регулюванD
ня, а й як джерело, що формує право [19, 
с. 125]. Тому індивід навіть не може, а повинен
мати хоча б мінімально необхідні права й
обов’язки, тобто бути суб’єктом права. ІнакD
ше виникає загроза існування цивілізованоD
го суспільства та правової системи, як його
складової. 

Разом із тим до процесу визнання певноD
го учасника суспільних відносин суб’єктом
права слід ставитися надзвичайно обережно.
Останній, на відміну від суб’єкта суспільних
відносин, отримує у розпорядження правові
інструменти, що дозволяють в окремих виD
падках нав’язувати свою волю іншим, ініціD
ювати застосування державного примусу,
створювати нові правові норми тощо. ІншиD
ми словами, суб’єкт суспільних відносин, пеD
ретворившись на учасника правових відноD
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син, отримує можливість не лише ефективD
ного захисту та реалізації своїх прав чи інтеD
ресів, а й вирішального та тривалого впливу
на статус інших суб’єктів права, на процеси
формування і розвитку правових відносин у
цілому. Саме тому соціальна свобода й обоD
в’язок не перетворюються безпосередньо на
суб’єктивні права і юридичні обов’язки. СпоD
чатку має відбутися відбір тих суб’єктів, які
не зашкодять стабільному розвитку правоD
вих відносин. Критерієм, за допомогою якого
можна виявити шкідливі або непотрібні для
правовідносин соціальні утворення, не доD
пустити отримання ними статусу суб’єкта
права, є правоздатність. Саме вона підтверD
джує суспільноDправову необхідність визнанD
ня особи суб’єктом права; встановлює її здатD
ність бути об’єктом правового регулювання,
ефективно та відповідально користуватися
вказаним статусом, реалізовувати покладені
на неї функції. У наш час цей критерій застоD
совується на практиці лише щодо колективD
них суб’єктів, оскільки людина визнається
правоздатною апріорі. Однак це у жодному
разі не принижує значення правоздатності
як базової категорії права.

Проведений аналіз дозволяє зробити вис�
новок, що юридичним змістом правоздат�
ності є необхідність і здатність особи бути
суб’єктом права. І вже похідними (однак не
другорядними) від вказаних можна визнати не�
обхідність і здатність мати суб’єктивні права,
охоронювані законом інтереси, юридичні
обов’язки й інші складові правового статусу
суб’єкта права, які фактично забезпечують
можливість його функціонування у правовому
полі.

У подальшому надзвичайно перспективниD
ми вважаємо дослідження особливостей правоD
здатності суб’єктів різноманітних  галузей праD
ва, а також характерних ознак правоздатності
фізичних осіб, юридичних осіб і колективних
утворень, що не є юридичними особами. 
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The article is directed on research of category legal capacity of subject of law, determination of its con�
tent, signs and legal nature. On the basis of analysis of scientific researches of representatives of theory of
law and some particular law branches we are trying to prove the interbranch character of the indicated cat�
egory, define its socially legal nature, compare with subject right.

В статье исследуется категория «правоспособность субъекта права», ее содержание, приз�
наки и правовая природа. На основании анализа научных исследований представителей теории
права и отдельных отраслевых наук автор делает попытку доказать межотраслевой харак�
тер указанного понятия, определить его социально�правовую природу, сравнить с субъектив�
ным правом.
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Одним із нагальних завдань сучасного
вітчизняного правознавства є заповненD
ня прогалин в історикоDправових знанD

нях, що утворилися внаслідок ідеологізації наD
уки в радянський період. До таких прогалин
слід віднести й історію кооперативного права в
УСРР 20Dх років XX ст. Від часів нищення коD
оперативного руху тоталітарним режимом заD
значена тема не піддавалася комплексному вивD
ченню. 

Метою цієї статті є розгляд загальних засад
правового статусу кооперативних організацій.

У сучасній теорії кооперативного права праD
вове становище кооперативу розглядається як
встановлене нормативноDправовими актами йоD
го місце в системі кооперації, правові можлиD
вості здійснювати господарські, соціальні й
інші функції щодо забезпечення економічних,
соціальних, культурних та інших інтересів паD
йовиків (фізичних і юридичних осіб), а у виD
робничих кооперативах – підприємницьких
функцій з дотриманням кооперативних принD
ципів властивими для нього формами й засобаD
ми [1, с. 104]. Як складне правове явище правоD
ве становище кооперативу визначається нормаD
ми декількох галузей права – власне коопераD
тивного, а також цивільного, адміністративноD
го, фінансового, земельного тощо. 

В УСРР 20Dх років XX ст. засади, на яких
будувався правовий статус кооперативів усіх
видів, закріплювалися насамперед Цивільним
кодексом (далі – ЦК), що найвиразніше відD
дзеркалював юридичну ідеологію більшовицьD
кого режиму, його ставлення до приватного праD
ва. Нормами ЦК визначався зміст цивільної праD
воздатності кооперативу як громадської приD
ватноправової організації, на основі якої за доD
помогою інших нормативноDправових актів виD
будовувалася конструкція спеціальної правоD
здатності кожного кооперативного товариства.
Оскільки для визначення обсягу прав та обов’язD
ків кооперативу важливе значення має його виD

дова належність, за відсутності універсального
кооперативного закону (кодексу) на законодавD
чому рівні правовий статус кооперативних орD
ганізацій визначався, передусім, спеціальними
законами про окремі види кооперації, а також
нормативноDправовими актами загальнокоопеD
ративного значення. 

Згідно з чинним на той час законодавством
кооперативи мали всі права юридичної особи,
зокрема набувати прав на майно, вступати в зоD
бов’язання, бути позивачами та відповідачами в
суді (ст. 13 ЦК УСРР). Правоздатність коопеD
ративу, маючи спеціальний (статутний) харакD
тер, визначалася нормативним закріпленням
мети та видів діяльності кооперативу, іншими
положеннями, що фіксувались у статуті. Якщо
за кооперативним законом Тимчасового уряду
від 20.03.1917 р. кооперативні організації можD
на було утворювати на підставі як статутів, так
і договорів (ст. 4), то радянський законодавець
визнавав лише статутні кооперативи.

Закріплена в статуті мета повинна була маD
ти кооперативний характер, передусім, відобраD
жати неприбуткову природу кооперативної орD
ганізації. Мета, у свою чергу, визначала функD
ції, тобто основні напрями діяльності коопераD
тиву. В законах УСРР «Про сільськогосподарD
ську кооперацію» від 26.10.1921 р. (ст. 1), «Про
промислову кооперацію» від 12.10.1921 р. (ст. 1),
«Про кредитну кооперацію» від 05.10.1922 р.
(ст. 1) функції кооперативів визначалися надто
абстрактно. Дещо детальніше вони були випиD
сані в Законі УСРР «Про споживчу коопераD
цію» від 13.04.1921 р. (статті 4–7). Розробникам
законів СРСР 1924 р. «Про споживчу коопераD
цію» (ст. 3) і «Про сільськогосподарську коопеD
рацію» (статті 1–2) цього недоліку вдалося
уникнути – функції кооперативів були визнаD
чені досить детально. На відміну від Закону СРСР
«Про житлову кооперацію» від 19.08.1924 р.
(статті 3, 13), детально були виписані функD
ції кооперативних організацій і в положенні
ВУЦВК «Про житловоDспоживчу кооперацію»
від 26.03.1924 р. (статті 3–4). 

ПРАВОВИЙ  СТАТУС  КООПЕРАТИВУ  ЯК  ВИЯВ 
ОСОБЛИВОЇ  МІСІЇ  КООПЕРАЦІЇ 
В  УСРР  207х  РОКІВ  XX  ст.

Сергій Гладкий,
канд. істор. наук,

доцент кафедри правознавства
Полтавського університету споживчої кооперації України

У статті розглядається законодавча регламентація правового статусу кооперативів у Ра�
дянській Україні 20�х років, висвітлюються особливості  порядку їх створення та реєстрації,
аналізується суперечливий характер відносин кооперації з державою.

Ключові слова: кооператив, правовий статус, кооперативне законодавство, НЕП.

© С. Гладкий,  2009



І С ТО Р І Я Д Е Р Ж А В И І П РА В А

33

№ 11

Відомо, що дієздатність кооперативу як
юридичної особи, тобто здатність своїми діями
набувати юридичних прав і створювати для сеD
бе обов’язки, здійснюється через органи, які утD
ворюються та діють відповідно до закону та стаD
туту. Кооперативи є самоврядними організаціD
ями, які діють на засадах виборності органів упD
равління, що мають переважно колегіальний
характер. За законодавством років НЕП система
органів управління в кооперативах різних видів
не була уніфікованою. Статтею 9 Закону УСРР
«Про промислову кооперацію» від 12.10.1921 р.
і ст. 42 Закону СРСР «Про житлову коопераD
цію» від 19.08.1924 р. встановлювалися такі орD
гани управління кооперативу, як загальні збори
(збори уповноважених) і правління. Стаття 8
Закону УСРР «Про кредитну кооперацію» від
05.04.1922 р., ст. 11 Закону СРСР «Про споживD
чу кооперацію» від 20.05.1924 р. та ст. 11 ЗакоD
ну СРСР «Про сільськогосподарську коопеD
рацію» від 29.08.1924 р. встановлювали такі орD
гани управління споживчих, сільськогосподарD
ських і кредитних кооперативів: загальні збоD
ри (збори уповноважених), правління, а також
факультативно (за рішенням загальних зборів
або зборів уповноважених) – раду або наглядоD
ву раду.

Отже, радянським законодавством років
НЕП як обов’язкові органи управління для коD
оперативів усіх видів були визначені загальні
збори або збори уповноважених і правління, а
як факультативний орган для споживчих, сільD
ськогосподарських і кредитних кооперативів –
ради. За статутами ради мали контрольноDнаD
глядові функції, проте іноді наділялися й функD
ціями управління. Крім згаданих органів, у кожD
ному кооперативі на підставі приписів законоD
давчих актів і нормальних чи примірних стаD
тутів утворювався орган кооперативного контD
ролю – ревізійна комісія.

Згідно із ст. 14 ЦК УСРР і відповідними
статтями законів про кооперацію правоздатD
ність кооперативу як юридичної особи виникала
з моменту реєстрації статуту. Якою мірою поряD
док реєстрації кооперативів у Радянській УкD
раїні відповідав світовій практиці? Як зазначав
Л. Зак, загальною ознакою майже всіх іноземD
них законодавств було встановлення явочного
порядку заснування кооперативів, що передбаD
чало внесення статуту до публічного реєстру [2,
с. 241]. У Росії до падіння самодержавства існуD
вав концесійний порядок, а за кооперативним
законом від 20.03.1917 р. запроваджена явочна
система (статті 4, 8). Однозначно визначити
тип системи створення та реєстрації коопераD
тивів у Радянській Україні через її комбіноваD
ний (змішаний) характер і суперечливість її
нормативної регламентації неможливо.

На відміну від РСФРР, в УСРР реєстрація
кооперативних організацій була організована
(за окремими винятками) за принципом єдиноD
го реєстраційного органу для всіх видів коопеD
рації (реєстраційні комісії при Головному коD
оперативному комітеті при РНК УСРР та його

місцевих органах). Цим перелік її позитивних
ознак власне й завершується. Аналіз законодавD
ства про реєстрацію кооперативів та їх об’єдD
нань виявляє відсутність єдиних підходів до
всіх галузей кооперації. Основними законами
про кооперацію явочний порядок створення коD
оперативів було встановлено для: сільськогосD
подарських (ст. 10 закону УСРР 1921 р.) і проD
мислових (ст. 11 закону УСРР 1921 р.) товаD
риств та їх спілок (не вище губернського масшD
табу); кредитних товариств та їх спілок, діяльD
ність яких не поширювалася за межі одного
повіту (ст. 10 закону УСРР 1922 р.); житлових
кооперативів та їх спілок (за винятком загальD
нореспубліканських) (статті 41, 47 закону СРСР
1924 р.). Для створення кооперативних спілок,
територія діяльності яких виходила за вказані
межі, встановлювалася концесійна система. СпоD
живча кооперація, що до 1924 р. будувалася дерD
жавою переважно на примусовій основі, зовсім
опинилася за межами звичайної реєстраційної
процедури.

Е. Штандель з приводу існуючої в УСРР
системи реєстрації кооперативів зазначав, що
кооперкоми обговорюють при реєстрації питанD
ня по суті, тобто не лише розглядають статут з
формального боку, а й входять у загальну оцінку
доцільності виникнення даної кооперативної
організації [2, с. 117]. Ф. Крижанівський ще більш
влучно охарактеризував радянську систему реєстD
рації кооперативних організацій, зазначивши,
що «наша система є дозвільною (концесійною),
з полегкостями для перших ступенів коопераD
ції» [3, с. 68].

Специфічних ознак радянській системі реD
єстрації кооперативів надавала і практика викоD
ристання в правовому регулюванні кооперативD
них відносин типових (нормальних) і зразкових
(примірних) статутів. Попри те, що законодавD
ства країн світу надавали засновникам різний
ступінь свободи в питанні визначення змісту
статуту кооперативної організації, загальний
підхід полягав у тому, щоб будувати законодавчу
регламентацію статутної нормотворчості згідно
з принципом свободи договору. На таких засадах
будувався і кооперативний закон від 20.03.1917 р.,
розробники якого відмовилися від застосуванD
ня поширеної в Російській імперії практики так
званих «нормальних» статутів. Радянська влада
поступово реанімувала цю практику. 17 жовтня
1922 р. Головкооперком надіслав усім реєстраD
ційним комісіям губкооперкомів обіжник, в
якому зазначалося, що «при реєстрації коопераD
тивів різних видів і ступенів губкооперкоми поD
винні керуватися примірними статутами для
кожного виду кооперації, затвердженими ГоловD
кооперкомом» [4]. За загальносоюзними декреD
тами 1924 р. про споживчу (ст. 13) і житлову
(ст. 39) кооперацію статути споживчих коопеD
ративів та їх спілок мали відповідати нормальD
ним статутам, які затвердила РНК СРСР, а стаD
тути організацій житлової кооперації – норD
мальним статутам, ухваленим у порядку, встаD
новленому законодавством союзних республік.
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Отже, засновники кооперативів в УСРР поD
збавлялися можливості істотно впливати на зміст
правоздатності створюваних ними організацій.
Нестабільність законодавства про кооперацію й
інші чинники призводили до постійного кориD
гування змісту примірних і нормальних стаD
тутів, що негативно впливало на розвиток коD
оперативного руху. 

Втрата кооперативом правоздатності пов’язуD
валася з його припиненням у формі реорганізації
або ліквідації – добровільної (за рішенням загальD
них зборів членів кооперативу) або примусової.

Встановлений радянським законодавством
порядок примусової ліквідації кооперативних
організацій відкривав широкий простір для заD
стосування класового підходу й адміністративD
ного свавілля. Роль судових органів у цьому поD
рядку була мінімізована, що істотно позначалоD
ся на гарантованості прав кооперативних орD
ганізацій. Сама правосуб’єктність кооперативу
як юридичної особи позбавлялася надійного підD
ґрунтя фундаментальними теоретичними засаD
дами радянського права. Радянські правники
вважали право держави припиняти юридичні
особи на власний розсуд безсумнівним і виD
правданим тією обставиною, що «громадянські
права і, зокрема, право об’єднуватись у товариD
ства і спілки дала громадянам держава лише у
своїх інтересах, в інтересах розвитку продукD
ційних сил країни» [5, с. 158]. 

Порядок створення кооперативних органіD
зацій (його переважно дозвільний характер і
посилена увага державних органів до змісту стаD
тутів кооперативних організацій), а також шиD
рокі можливості для їх примусової ліквідації в
адміністративному порядку були ефективними
юридичними засобами «вписування» коопераD
ції в рамки тієї соціальноDекономічної та, що не
менш важливо, політичної й ідеологічної місії,
яку відвела для неї в радянському суспільстві
держава. Месіанство як одна з характерних озD
нак більшовизму накладало відбиток не лише
на власну діяльність «пролетарської» партії, а й
на роль, яку партійноDдержавна верхівка нав’яD
зувала іншим суспільним силам, контрольоваD
ним нею. Щоправда, специфіка феномена раD
дянської кооперації (у його правовому вимірі)
зумовлювалася не лише комуністичною ідеолоD
гією, втіленням схем якої в життя займалася
держава (іншими важливими її ідейними джеD
релами було власне кооперативне месіанство (у
формі вчень кооперативного реформізму) та
ідейні засади радянської юриспруденції). 

У країнах із ринковою економікою, де цивіD
лізаційні приватноправові засади розвитку суD
спільства залишалися непорушними, коопераD
тиви як приватноправові (самоврядні та незаD
лежні від держави) організації нерідко користуD
валися підтримкою державної влади, що було
виявом усвідомлення її носіями важливої соціD
альної місії, яку виконують кооперативи в капіD
талістичному суспільстві. Об’єктивно виконання
цієї місії сприяло розвитку громадянського суD
спільства. 

Радянська влада нав’язала кооперації не
притаманну їй роль, протилежну за соціальною
спрямованістю. Основним союзником коопеD
рації (всупереч її волі) став єдиний у СРСР веD
ликий «капіталіст» – держава (йдеться про конD
цепцію державного капіталізму), а діяльність
кооперативних організацій згідно з інтересами
цього союзника мала бути спрямована проти
«приватника». Якщо для споживчих товариств
протистояння з приватними торговцями було
звичним із дорадянських часів і закономірним в
радянських умовах, то сільськогосподарська та
промислова кооперація були рухом дрібних тоD
варовиробників, господарськоDфінансове зміцD
нення яких перетворювало їх на «куркулів» і
«непманів». Радянська влада була змушена доD
зволити приватну підприємницьку діяльність,
вона не збиралася провадити господарську діD
яльність на рівних із непманами умовах. Хоча
фактичні передумови для розгорнутого наступу
на непманів з метою їх повного витіснення з
ринку склалися лише в середині 20Dх років, більD
шовицька партія вимагала від кооперації викоD
нання цього «політичного завдання» з моменту
проголошення НЕП. Поставлені владою завD
дання вона мала вирішити в умовах адміністраD
тивного обмеження приватника при потужній
матеріальній, фінансовій та іншій допомозі коD
оперативним структурам з боку держави за умоD
ви щільного контролю останньої та керівної ролі
комуністичної партії.

ПравникиDкооператори Радянської України
в складній системі економічних, соціальних, поD
літичних та ідеологічних відносин років НЕП
виокремлювали юридичну складову. О. Терехов
зазначав, що кооперація виконуватиме доручені
їй насправді величезні завдання лише тоді, коли
їй будуть надані такі правові умови, які відповіD
датимуть вимогам, що їх ставить для кооперації
держава; або коли кооперація буде поставлена в
такий привілейований проти приватних осіб
правовий стан, який даватиме їй змогу з успіхом
виконати покладені на неї завдання [5, с. 102].
Е. Штандель з цього приводу зазначав, що НЕП
аж ніяк не змінив поглядів радянської влади на
кооперацію, і якщо тепер правове становище коD
операції різко змінилося (у порівнянні з попеD
реднім періодом), то це пояснюється лише тим,
що в умовах НЕПу відкрилися нові горизонти
для застосування в народному господарстві коD
оперативного методу [2, с. 9]. Саме так і слід роD
зуміти зміни в правовому статусі кооперативD
них організацій за років НЕПу: держава не стала
сприймати їх як рівноправного суб’єкта співроD
бітництва, але потреби «розвитку продуктивних
сил країни» (за більшовицькою програмою) зуD
мовлювали ширше застосування в народному
господарстві кооперативного методу шляхом
надання кооперативам та їх об’єднанням нових
юридичних можливостей. Ці можливості, у поD
рівнянні з правовим статусом приватного підD
приємця, інтерпретовані як «переваги й приD
вілеї», полягали у збільшених обсягах отриманD
ня товарів від державної промисловості, доD
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ступніших і вигідніших товарних і грошових
кредитах, нижчих ставках оподаткування та
звільненні від деяких податків і зборів, кращих
приміщеннях для тopгівлi, нижчих орендних
ставках, більшій доступності транспортних
послуг і нижчих транспортних тарифах тощо.

Представники нерадянської кооперативної
теорії як у минулому, так і сьогодні наголошуD
ють на необхідності формування капіталу коD
оперативної організації її членами, небезпечноD
сті урядових подаянь або підтримки філантроD
пічних організацій. Історія всіх країн, зазначав
Л. Зак, свідчить, що благочинна допомога нікоD
ли не призводила до добра [6, с. 134]. За самоD
державства деякими пільгами, наданими законом
про заклади дрібного кредиту від 07.06.1904 р.,
що встановлював у зв’язку з цим і юридичні обD
меження, користувалися ощадноDпозичкові та
кредитні товариства, але кооперативний закон
1917 р. припинив цю практику. 

Більшовики повернулися до неї, але вже на
принципово новому ідеологічному та правовому
фундаменті, що усвідомлювали юристиDкоопеD
ратори з дореволюційним стажем роботи. Так,
Ф. Крижанівський (відомий діяч дореволюційD
ної української кредитної кооперації, який проD
довжував у ній працювати й за радянських чаD
сів, звертав увагу на відносність і тимчасовість
пільг та привілеїв кооперації. «Радянська дерD
жава й радянська ідеологія взагалі «абсолютD
ності» за правами не визнає, а рахується з ними,
оскільки це потрібно при певних конкретних умоD
вах, «в цілях розвитку продукційних сил країни».
Наш законодавець так і дивиться на цю справу,
пристосовуючи пільги й привілеї кооперації до
реальних вимог життя і в залежності від цього
то поширюючи, то звужуючи їх» [3, с. 153]. 

Як привілейованість, так і нестабільність праD
вового статусу кооперативних організацій за раD
дянської влади найвиразніше виявлялась у сфеD
рі відносин власності та сфері оподаткування.
Детальний розгляд цих питань може бути предD
метом дослідження окремих статей. Зазначимо
лише, що в країні, де приватне підприємництво
зазнавало все більших утисків, кооперативна
власність була, як і приватна, обмежена за змістом
і, меншою мірою, за об’єктами, а також незахиD
щена, що зумовлювалося непослідовністю праD
вової політики радянської влади, нестабільнісD
тю законодавства, відсутністю судових та інших
гарантій її охорони від втручання держави (наD
приклад, у випадку примусової ліквідації коD
оперативу).

Як вже зазначалося, правовий статус коопеD
ративу, крім усього іншого, визначається його
місцем у системі кооперації. Оскільки в умовах
нормального розвитку кооперативного руху коD
оперативне будівництво є добровільним, а повD
новаження спілок будьDякого рівня є делеговаD
ними кооперативними організаціями нижчих
рівнів, починаючи від первинних кооперативів,
то призначення кожної спілки полягає в обслуD
говуванні своїх членів, створенні сприятливих
умов для їх діяльності.

За радянським законодавством права члена
кооперативного об’єднання були подібними до
прав члена первинного кооперативу – брати
участь в управлінні організацією та користуваD
тися її послугами майнового й іншого характеру.
У частині обов’язків фактичне становище члена
кооперативної спілки в Радянській Україні
періоду НЕП із роками ставало все більш залежD
ним і обтяжливим, що зумовлювалось посиленD
ням «планових засад» у народному господарстві.

Висновки 

Правовий статус кооперативних організацій у
Радянській Україні визначався двома основними
чинниками: місцем приватного права в радянській
правовій системі та місією кооперації, яку вона маD
ла виконувати згідно з рішеннями державної
партії. Ці чинники зумовлювали перелік юридичD
них можливостей, які надавалися кооперативним
організаціям, та арсенал юридичних засобів, що
використовувалися владою для регламентації праD
вового статусу кооперативів. Дія зазначених чинD
ників мала своїм проявом деформацію низки фунD
даментальних кооперативних принципів. ФінанD
сова залежність кооперативних організацій від
держави та несамостійність у прийнятті господарD
ських й інших рішень були платою за привілейоD
ване становище кооперації.
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In article the legislative regulation of a legal status of cooperative societies in the Soviet Ukraine 20th is
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В статье рассматривается законодательная регламентация правового статуса кооперативов в
Советской Украине 20�х годов, освещаются особенности порядка их создания и регистрации, анали�
зируется противоречивый характер отношений кооперации с государством.
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Законодавство регулює тільки сформоD
вані в суспільстві відносини, оскільки
як зазначав Г. Шершеневич, право розD

межовує інтереси, нормує відносини на ґрунD
ті інтересів, що зіштовхуються, і захист його
тому й має значення, що воно закріплює за
людиною те, що вона цінує з огляду на свої
потреби [1, c. 186]. 

Історія не знає прикладів, коли закон
викликав би до життя неіснуючі в дійсності
відносини. Однак випадки ігнорування праD
вом об’єктивних реалій розвитку еконоD
мічних відносин все ж є й, повною мірою, це
можна віднести до ситуації, що склалася в
Україні щодо правового регулювання відноD
син, пов’язаних з використанням ноуDхау. 

Не зняв цієї проблеми й новий ЦивільD
ний кодекс (далі – ЦК) України, що не викоD
ристовує поняття ноуDхау, хоча воно заD
стосовується в ряді нормативноDправових 
актів України, зокрема в законах України
«Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р.
№ 1560DXII, «Про оподаткування прибутку
підприємств» від 28.12.1994 р. № 334/94DВР,
«Про державне регулювання діяльності у
сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 р.
№ 143DV і в деяких інших. У зв’язку з цим розD
криття поняття ноуDхау, а також розроблення
ефективного механізму правового забезпеченD
ня його товарообігу набуває виняткового знаD
чення, оскільки правильна кваліфікація праD
вового режиму об’єкта, з приводу якого виниD
кають правовідносини, дозволить успішно
вирішувати виникаючі на практиці спори.

Основою для вдосконалення правового
визначення ноуDхау в Україні є Угода про
партнерство і співробітництво між Україною
і Європейським Союзом від 16.07.1994 р., 
ст. 50 якої визначає, що до кінця п’ятого року
після вступу в дію угоди, Україна повинна
забезпечити рівень захисту інтелектуальної
власності, аналогічний існуючому у ЄС. ВідD
повідно до Загальної декларації відносно 
ст. 50 сторони погоджуються, що для досягнення
мети угоди інтелектуальна власність включає
також охорону ноуDхау. Відповідно до РеглаD
менту ЄС під ноуDхау розуміється інфорD

мація, що є секретною, істотною й ідентиD
фікованою в будьDякій підходящій формі,
тобто виділяються такі його ознаки, як секD
ретність, істотність і можливість ідентифікаD
ції інформації. 

Поняття «секретна», зокрема, містить виD
могу, щоб ноуDхау не було загальнодоступD
ним або легкодоступним, «істотна» означає,
що ноуDхау містить інформацію, яка повинна
бути корисною, може поліпшити конкурентне
становище володільця права на ноуDхау;
«ідентифікована» означає, що ноуDхау має бути
описане або зафіксоване таким способом,
який дозволяє перевірити виконання критеD
ріїв секретності й істотності.

З огляду на зобов’язання України відпоD
відно до Угоди про партнерство і співробітD
ництво, визначення ноуDхау необхідно закріD
пити законодавчо.

Виходячи з того, що в сучасних умовах
ноуDхау є самостійним об’єктом цивільних
прав, а до правомочностей його володільця
відноситься не лише право використання цьоD
го об’єкта, а й можливість розпорядитися даD
ним правом, з’ясування юридичної природи
договірної конструкції з розпорядження праD
вом інтелектуальної власності на ноуDхау
заслуговує на увагу. 

Визначення юридичної природи договору
має важливе значення: у правотворчій діяльD
ності вона враховується при правовому регуD
люванні, а в правозастосовчій діяльності – 
є загальною передумовою належного вирішенD
ня випливаючих із договорів спорів.

Сьогодні у доктрині відсутній єдиний підD
хід до визначення правової природи договоD
ру про передання ноуDхау, що зумовлюється
різними підходами до розуміння суті ноуD
хау. Точки зору на правову природу досліD
джуваного договору умовно можна охарактеD
ризувати як такі, що базуються на традиD
ційному та нетрадиційному підходах. 

За традиційного підходу вчені розглядаD
ють ноуDхау винятково як не патентоздатне
технічне рішення і, виходячи із загальної
спрямованості інтересів володільців патенD
тів і володільців права на ноуDхау, вважають

ЩОДО  ПИТАННЯ  ПРО  ПРАВОВЕ  ОФОРМЛЕННЯ
ОБОРОТУ  НОУ7ХАУ

Таміла Бєгова,
канд. юрид. наук,

асистентка кафедри цивільного права № 1
Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого,

м. Харків

У цій статті автором проаналізовано поняття й ознаки ноу�хау. Особливу увагу приділено
проблемі визначення договору про передачу ноу�хау як самостійного виду договірних відносин і
відмежування його від інших договірних інститутів, що мають зовнішню подібність з указаним
договором, насамперед з ліцензійними угодами.

Ключові слова: поняття ноуDхау, ознаки ноуDхау, договір про передачу ноуDхау.

© Т. Бєгова,  2009



Ц И В І Л Ь Н Е П РА В О

37

№ 11

за можливе передати користувачеві право на
ноуDхау за допомогою добре відомої доD
говірної форми у сфері патентного права –
ліцензійного договору [2, с. 157; 3, с. 28]. 

За нетрадиційного підходу договір про пеD
редання ноуDхау слід розглядати як самостійD
ний договір [4, с. 248]; він повинен будуватися
за моделлю договору купівліDпродажу [5, с. 44];
його слід розглядати як самостійний тип догоD
ворів, пов’язаних із реалізацією науковоDтехD
нічного прогресу [6, с. 131].

Чи можна віднести цей непойменований
договір до нового виду вже відомого типу доD
говору, або він може бути охарактеризоваD
ний як взагалі новий тип у системі цивільноD
правових договорів? Для відповіді на це пиD
тання порівняємо договір про передання
ноуDхау з договорами, які вже добре відомі в
цивільному обороті. В юридичній літературі
договір про передання ноуDхау часто ототожD
нюється з договором купівліDпродажу. Так, 
Г. Штумпф вважає, що вказаний договір ближD
че до купівліDпродажу, чим до патентної
ліцензії, оскільки право за ним передається
не на певний строк, а на строк існування саD
мого права [5, с. 44]. Це пояснюється різним
трактуванням природи ноуDхау, що впливає і
на уявлення про правову природу цього доD
говору. Оскільки існує точка зору про право
власності на інформацію, виникає необхідD
ність розгляду останнього як об’єкта купівліD
продажу. Проте такий підхід, що ґрунтуєтьD
ся, перш за все, на «пропрієтарній» теорії, вхоD
дить у суперечність не тільки з природою інD
формації як об’єкта правового регулювання, а
й з чинним законодавством. Більшість норм
щодо купівліDпродажу не можуть застосовуD
ватися для передання інформації, оскільки суD
перечать природі останньої.

Майнові права, передання яких може реD
гулюватися нормами купівліDпродажу, поD
винні знаходитися в одній площині з правом
власності. Тому слід погодитися з В. КрижD
ною, що предметом договору купівліDпродаD
жу можуть бути майнові права, але за винятD
ком майнових прав на об’єкти права інтелекD
туальної власності [7, с. 69]. Аналогічний підD
хід поділяють й інші вчені. Так, М. Якушев
зазначає, що хоча інформація продається, під
її продажем розуміється не класичний майD
новий договір купівліDпродажу, а надання певD
них інформаційних послуг або забезпечення
доступу до бази даних [8, с. 41].

Особливістю договору про передання ноуD
хау є й те, що він зазвичай породжує тривалі
зобов’язальні правовідносини та, на відміну
від договору купівліDпродажу, припускає можD
ливість його дострокового розірвання або
зміни у зв’язку з тим, що, наприклад інфорD
мація, що є змістом ноуDхау, застаріла.

Передання ноуDхау від володільця права
на ноуDхау до набувача на правах власності
суперечить суті досліджуваного договору.
Якщо ноуDхау остаточно втрачається правоD

володільцем, то контроль за його подальшим
використанням виключається, відповідно, і
збереження останнього в режимі конфіденD
ційності стає недоцільним. На нашу думку,
правовий зміст і характер квазівиключного
права на ноуDхау та його природа суперечать
можливості укладення договору купівліD
продажу ноуDхау. 

Деякі вчені вважають за можливе застоD
сування до договору про передання ноуDхау
положень про договір найму (оренди). На
нашу думку, з цим не можна погодитись, осD
кільки можна виділити декілька істотних відD
мінностей в конструкціях цих договорів. По�
перше, предметом договору найму, як і догоD
вору купівліDпродажу, є матеріальний об’єкт
або право, але не знання та секрети, як це має
місце в договорі про передання ноуDхау. По�
друге, за договором найму передається майD
но, одночасне («подвійне») володіння та коD
ристування яким виключено. По�третє, хоча
договір про передання ноуDхау укладається
як і договір найму на строк, інформація, що є
суттю ноуDхау, залишається у набувача факD
тично безстроково [9, с. 16]. 

Чи можна в переданні інформації, що стаD
новить ноуDхау, угледіти наявність елементів
договору підряду? Це питання виникає у
зв’язку з тим, що до складу ноуDхау часто
входять різні навички, методи та способи, що
передаються у формі виконання певних дій.
За договором підряду підрядчик зобов’язуD
ється не тільки виконати певну роботу, а й
передати замовникові разом з результатом
роботи інформацію щодо експлуатації або інD
шого використання предмета договору підD
ряду, якщо це передбачено договором або якD
що без такої інформації використання реD
зультату роботи для цілей, визначених у доD
говорі, неможливе. Проте термін «інформаD
ція» ще не надає підстав для ототожнення двох
різних за своєю природою договорів. Якщо
без надання інформації, що є змістом ноуD
хау, будьDякій із сторін неможливо виконати
зобов’язання, то це звичайний договір підряD
ду, що включає умову про збереження цих
відомостей в секреті. Якщо ж одна із сторін
припускає використання цієї інформації у
своїй діяльності, то маємо справу із самосD
тійним договором про передання ноуDхау в
рамках договору підряду, за яким подібне наD
дання ноуDхау має оплачуватись окремо, а
умови, строк і порядок такого використання
повинні бути обумовлені сторонами.

На перший погляд, може здатися, що
норми, які регулюють договір про оплатне
надання послуг, можуть бути застосовані
аналогічно ситуації, коли володілець права
на ноуDхау бере на себе зобов’язання відряD
джати своїх фахівців для навчання й інструкD
тування персоналу набувача ноуDхау. Проте
володілець права на ноуDхау зобов’язується
не просто передати свій досвід і знання набуD
вачу ноуDхау (спеціальні знання), а й застоD



Ц И В І Л Ь Н Е П РА В О

38

листопад 2009

совувати їх на практиці. У цьому полягає осD
новна відмінність договору про передання
ноуDхау від договору про надання послуг,
при укладенні якого передаються замовниD
кові просто спеціальні знання, наприклад, конD
сультативні послуги. 

Таким чином, порівняльний аналіз догоD
ворів свідчить, що положення жодного з них
застосувати до досліджуваного договору не
можна. Проте ноуDхау – це об’єкт права інтеD
лектуальної власності, тому відповідь на пиD
тання про правову природу договору про пеD
редання ноуDхау не буде знайдено, якщо не
буде проведений його порівняльний аналіз з
договорами, які опосередковують оборот
об’єктів права інтелектуальної власності, а
саме – з ліцензійним договором і договором
комерційної концесії.

Відповідно до ст. 1109 ЦК України за ліD
цензійним договором одна сторона (ліцензіар)
надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на виD
користання об’єкта права інтелектуальної
власності (ліцензію) на умовах, визначених за
взаємною згодою сторін з урахуванням вимог
ЦК України і спеціального законодавства.

Основна відмінність між ліцензійним доD
говором і договором про передання ноуDхау
полягає в об’єкті договору. За ліцензійним
договором одна із сторін (ліцензіар) надає доD
звіл на використання конкретного об’єкта
інтелектуальної власності, що охороняється
(запатентованого), іншій стороні (ліцензіD
ату). Об’єктом договору про передання ноуD
хау є саме ноуDхау як неохороноздатне ріD
шення, що зберігається в режимі конфіденD
ційності, а тому на відміну від запатентоваD
ного винаходу ноуDхау не можна використоD
вувати, не отримавши його від правоволоD
дільця. Звідси недостатньо тільки одного доD
зволу володільця права на ноуDхау на викоD
ристання ноуDхау як інформації, необхідне
його фактичне передання. 

Відмінність зазначених договорів можна
провести також за змістом, тобто на основі анаD
лізу основних обов’язків сторін. Так, зміст ліD
цензійного договору може обмежуватися тільD
ки наданням дозволу на використання об’єкта
права інтелектуальної власності, а для договоD
ру про передання ноуDхау необхідні дії з переD
дання самої інформації, що є змістом ноуDхау.

Особливістю є також умова про конфіD
денційність ноуDхау. У договорі про переданD
ня ноуDхау вирішального значення набуває
обов’язок набувача дотримуватися конфіденD
ційності інформації, що складає сутність ноуD
хау. Конфіденційність – це не тільки основна
умова договору, а й умова існування секретD
ності ноуDхау як об’єкта договору, елемент
його правового режиму. Іншими словами,
договір існує до тих пір, поки зберігається
ознака «секретності». Якщо вона зникає, доD
говір припиняє свою дію, оскільки ноуDхау
перестає бути нерозкритою інформацією [10,
c. 59]. Включення в ліцензійний договір умоD

ви про конфіденційність можливе, однак воD
но не є обов’язковим.

Має певну специфіку і процес укладення
договору про передання ноуDхау, що пов’язаD
ний з небезпекою розкриття його змісту вже
на переддоговірній стадії укладання договоD
ру. Тому підписанню договору про переданD
ня ноуDхау на практиці, як правило, передує
попередня (опціонна) угода, в якій серед інших
обговорюються умови забезпечення конфіD
денційності майбутніми сторонами договору. 

Процедура укладення ліцензійного догоD
вору є значно простішою, оскільки при встуD
пі у ліцензійні правовідносини не потрібно
зберігати в таємниці інформацію, що розкриD
ває суть цього об’єкта, оскільки будьDяка осоD
ба може ознайомитися, наприклад, з описом
винаходу. 

При укладенні договорів про передання
ноуDхау важливо також не переступити їх
кількісну межу. Укладаючи велику кількість
договорів, володілець права на ноуDхау ризиD
кує прискорити момент переходу ноуDхау в
«суспільне надбання». Відносно ліцензійного
договору такої небезпеки немає. 

Договір про передання ноуDхау і ліцензійD
ний договір відрізняються ще і тим, що строк
дії останнього обмежений строком дії патенту
(свідоцтва). Строк для договору про переданD
ня ноуDхау не має значення, оскільки воно
існує до тих пір, поки зберігається конфіденD
ційність інформації, що становить його суть.
У зв’язку з цим для договору про передання
ноуDхау існує спеціальна підстава його припиD
нення – втрата секретності інформації, її «опD
рилюднення», що не має ніякого значення для
ліцензійного договору. Тільки для договорів
про передання ноуDхау характерний підвищеD
ний ступінь ризику морального старіння ноуD
хау, а також можливість створення аналогічноD
го рішення третьою особою і втрата у зв’язку з
цим істотності (цінності) ноуDхау [11, c. 108].

Викладене свідчить, що ліцензійний доD
говір і договір про передання ноуDхау слід
вважати самостійними договорами.

Можливість використання конструкції
договору комерційної концесії для переданD
ня ноуDхау випливає з легального визначенD
ня договору комерційної концесії, вперше
введеного до ЦК України. За цим договором
одна сторона (правоволоділець) зобов’язуD
ється надати іншій стороні (користувачеві) за
винагороду право користування відповідно до
її вимог комплексом прав, що належать цій
стороні, з метою виготовлення і (або) продажу
певного виду товару і (або) надання послуг.

Предметом договору комерційної конD
цесії є право на використання комерційD
ної таємниці, а також комерційного досвіду
(ноуDхау. – Т. Б.). Проте слід враховувати, що
на відміну від договору про передання ноуD
хау договір комерційної концесії надає можD
ливість використовувати не один об’єкт права
інтелектуальної власності, а комплекс об’єкD
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тів виключних прав, а також інших майнових
прав. Передання ноуDхау – це лише частина,
причому допоміжна відносно завдання реD
алізації товару за договором комерційної
концесії. Різними є також цілі зазначених доD
говорів. Якщо за договором про передання
ноуDхау придбання його забезпечує певні пеD
реваги особі, яка отримала для використання
ноуDхау, то за договором комерційної концесії
набувач прагне до створення виробничої, торD
гової або збутової мережі для просування своD
їх товарів і послуг, розширення ринку їх збуD
ту. За цим договором використання прав, що
передаються, обмежується підприємницькою
діяльністю, а за договором про передання ноуD
хау подібні обмеження відсутні.

Визначені в ході проведеного аналізу заD
гальні та відмінні ознаки договору про переD
дання ноуDхау порівняно з іншими цивільноD
правовими договорами мають подвійне знаD
чення. Якщо наявність загальних ознак дозвоD
ляє розглядати його як змішаний, то відмінD
ності дозволяють кваліфікувати його як саD
мостійний договір.

Безумовно, для договору про передання
ноуDхау характерні деякі ознаки, що зближуD
ють його з відомими видами договорів, проте
не може йтися про їх повний збіг. Виходячи
з наявності в даному договорі загальних або
схожих з іншими договорами ознак, деякі авD
тори вважають його договором особливого
роду, що втілює в собі умови різних видів доD
говорів [12, с. 13]. 

Змішаним у науці цивільного права назиD
вається договір, який породжує зобов’язанD
ня, що входять до складу двох або кількох
врегульованих законом типових договірних
відносин. Можна зробити висновок, що з даD
ної точки зору договір про передання ноуD
хау характеризується як змішаний. У разі укD
ладення змішаного договору його правове
регулювання забезпечується нормами, що
відносяться до кожного з поєднаних у ньому
договірних типів. Але зміст договору про пеD
редання ноуDхау не вичерпується лише елеD
ментами традиційних договорів, а передбаD
чає нові, характерні тільки для нього умови.

Слід погодитися з тим, що змішаний до�
говір – це проміжна стадія в процесі виникD
нення нових видів договорів, яка необхідна
до тих пір, поки не складеться самостійне заD
конодавче регулювання нового виду зоD
бов’язальних відносин [13, с. 63].

Зважаючи на те, що кількість договорів,
які укладаються, про передання ноуDхау зросD
тає, а поєднання в них елементів різних видів
договорів носить стійкий, систематичний хаD
рактер, можна дійти висновку про необD
хідність забезпечення відповідним юридичD
ним механізмом даного виду договірних відD
носин. На нашу думку, доцільно включити
договір про передання ноуDхау в систему доD
говорів, а не шукати рішення тільки за допоD
могою загальних положень, оскільки в останD
ньому випадку існує небезпека втрати чітких
принципів застосування правових норм, отD
же, і додаткового ризику для сторін договору.
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Проголошення і захист права власності,
скасування обмежень щодо кількості
та вартості майна, яке може перебуваD

ти у власності осіб, зумовили нагальну неD
обхідність, крім іншого, забезпечити належD
ний перехід майна та майнових прав після
смерті власника в порядку спадкового правоD
наступництва. У цьому аспекті вельми актуD
альною є діяльність виконавця заповіту, який
призначається саме з метою реалізації волі спадD
кодавця, визначеної в заповіті. Участь у спадD
кових правовідносинах виконавця заповіту є
додатковою гарантією виконання заповіD
дальних розпоряджень належним чином і в
установлений строк.

Реалізувати волю заповідача можна лише
у разі надання виконавцю заповіту широкого
кола повноважень, а також нормативного
закріплення меж їх здійснення. Тільки тоді
виконавець заповіту виступатиме як саD
мостійний суб’єкт спадкових правовідносин,
який певним чином може впливати на диD
наміку їх розвитку. Повноваження виконавця
заповіту встановлені ст. 1290 Цивільного коD
дексу (далі – ЦК) України: управління спадD
щиною; вжиття заходів щодо охорони спадD
кового майна та забезпечення повідомлення
спадкоємців, відказоодержувачів, кредиторів
про відкриття спадщини; вимагання від боржD
ників спадкодавця виконання ними своїх зоD
бов’язань; забезпечення одержання частки
спадщини кожним із спадкоємців (у розмірі,
визначеному заповітом) та особами, які маD
ють право на обов’язкову частку у спадщині;
забезпечення виконання спадкоємцями дій,
до яких вони зобов’язані заповітом.

Слід зазначити, що нормами матеріальD
ного права не визначені межі здійснення
повноважень виконавцем заповіту, хоча поD
треба в цьому є. Адже спадкоємці, їх законні
представники, а також орган опіки та піклуD
вання мають право згідно із ст. 1293 ЦК УкD
раїни оскаржити до суду лише ті дії виконавD
ця заповіту, які не відповідають вимогам ЦК
України, інших законів, порушують інтереси

спадкоємців. Так, серед повноважень викоD
навця заповіту є обов’язок вимагати від боржD
ників спадкодавця виконання ними своїх 
зобов’язань (п. 3 ч. 1 ст. 1290 ЦК України).
Проте окремо не закріплено право виконавD
ця заповіту на звернення до суду з позовами
до боржників спадкодавця. Тому на практиці
можуть виникнути певні складнощі у проD
цесі виконання зазначеного обов’язку. НеD
випадково деякі автори взагалі заперечують
наявність у виконавця заповіту права на зверD
нення до суду. Зокрема, С. Фурса та Є. ФурD
са стверджують, що оскільки права виконавD
ця заповіту не порушені, він не може в поD
рядку ст. 3 Цивільного процесуального коD
дексу (далі – ЦПК) України звернутися до
суду [1, с. 183]. 

Для визначення меж здійснення повноD
важень виконавцем заповіту доцільно з’ясуD
вати поняття «межі здійснення повноважень»
у контексті відносин з виконання заповіту.
На нашу думку, під межами здійснення вико�
навцем заповіту своїх повноважень слід розуD
міти сукупність дій, які виконавець заповіту
вчиняє в межах виконання заповідальних розD
поряджень.

Окремо слід вказати, що здійснення виD
конавцем заповіту своїх повноважень породD
жує правові наслідки для інших суб’єктів
спадкових правовідносин. Так, дії виконавця
заповіту щодо управління, охорони, зберіганD
ня спадкового майна впливають на інтереси
спадкоємців як потенційних власників цього
майна, які заінтересовані у його цілісності та
збереженні; кредиторів спадкодавця, оскільD
ки відповідно до ст. 1282 ЦК України спадD
коємці відповідають за боргами спадкодавця
в межах вартості майна, одержаного у спадD
щину: зменшення спадкових активів внаслідок
втрати, знищення майна має наслідком і проD
порційне зменшення розміру боргу, за яким
відповідає спадкоємець.

Межі здійснення виконавцем заповіту
своїх повноважень були предметом досліD
дження переважно цивілістів дореволюційного
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періоду, оскільки законодавство та пракD
тика того часу містили більше можливостей
щодо виконання заповіту. З цього приводу
А. Гордон зазначав, що найбільш точний
спосіб визначення меж здійснення повноваD
жень виконавцем заповіту – це встановлення
їх волею заповідача [2, с. 255, 256]. АналоD
гічне стверджував В. Фрідштейн, вказуючи
на залежність прав виконавця заповіту від
волі заповідача, вираженої в самому заповіті
[3, с. 69]. Невипадково проект Цивільного
укладення Російської імперії в ст. 1442 пеD
редбачав положення про те, що права та
обов’язки «душоприказника» визначаються
заповітом. У випадку, коли заповідач не виD
значав прав та обов’язків «душоприказника»,
вони встановлюються законом [4]. Іншими
словами, при визначенні повноважень викоD
навця заповіту перевага надавалася заповіту.

Учені радянської доби здебільшого довоD
дили, що джерелом прав та обов’язків викоD
навця заповіту є закон [5, с. 411; 6, с. 36]. 

Сучасні дослідники теж дискутують з 
цього питання. Дещо звужує межі здійсненD
ня повноважень виконавцем заповіту В. ВаD
сильченко, який вважає, що основним функціоD
нальним призначенням виконавця заповіту 
є повне сприяння здійсненню останньої волі
спадкодавця, пов’язаної з розпорядженням
спадковим майном, зазначеним у заповіті [7,
с. 147]. Такий підхід є певною мірою спірD
ним, оскільки, якщо виконавець заповіту 
лише сприяє здійсненню останньої волі
спадкодавця, то виникає закономірне питанD
ня: а хто безпосередньо здійснює цю волю?
На нашу думку, логічно, що саме виконавець
заповіту виконує заповідальні розпорядженD
ня, а тому межі його повноважень є значно
ширшими. 

С. Фурса та Є. Фурса зазначають, що за
своєю суттю роль виконавця заповіту не моD
же зводитися до представництва волі тільки
заповідача, тут мають враховуватися права й
інтереси спадкоємців, інших заінтересоваD
них осіб, у тому числі суспільні інтереси, якD
що у заповіті є відповідні умови. При цьому
певні переваги мають надаватись охороні та
захисту останнього волевиявлення заповідаD
ча, що зумовлює пріоритети у діяльності виD
конавця заповіту [1, с. 173].

Викладені позиції, з урахуванням норм
чинного законодавства, не дають однозначD
ної відповіді на питання про те, в яких межах
виконавець заповіту здійснює свої повноваD
ження, які чинники впливають на встановD
лення цих меж. Отже, окреслена проблема
залишається не вирішеною та потребує реD
тельного наукового аналізу. 

Метою цієї статті є визначення меж здійсD
нення виконавцем заповіту своїх повноваD
жень і з’ясування умов, які впливають на їх
зміст.

Повноваження виконавця заповіту й осоD
бливості їх здійснення вже розглядалися на
рівні наукової статті [8], проте з’ясування
меж здійснення повноважень зазначеним суD
б’єктом автор не мав на меті.

Встановлення меж здійснення повноваD
жень виконавцем заповіту має як теоретичD
не, так і практичне значення, оскільки окресD
лює ті дії, вчинення яких породжує правові
наслідки для всіх учасників спадкових праD
вовідносин. Зазначене набуває актуальності
з урахуванням того, що заповідача на момент
виникнення повноважень виконавця запоD
віту немає в живих, а тому в деяких випадках
досить складно встановити зміст його розпоD
ряджень та особливості їх виконання. 

Насамперед слід зазначити, що, виходячи
із змісту ст. 1290 ЦК України, повноваження
виконавця заповіту охоплюють лише його обоD
в’язки, оскільки у статті йдеться саме про виD
конання. Права ж не виконуються, а здійсD
нюються. Так, відповідно до ст. 12 ЦК УкD
раїни особа здійснює своє цивільне право вільD
но, на свій розсуд. Це означає, що суб’єкти
цивільного права без будьDякого стороннього
впливу та можливого тиску обирають варіD
анти дозволеної поведінки, які полягають у
реалізації належних їм правомочностей, що
складають відповідне суб’єктивне право.
Стаття 14 ЦК України встановлює, що циD
вільні обов’язки виконуються.

Отже, всі повноваження, закріплені ст. 1290
ЦК України, необхідно розглядати як суб’єкD
тивні обов’язки виконавця заповіту. Що стоD
сується його прав, то їх виокремлено лише
статтями 1291 та 1295 ЦК. До них, зокрема,
відносяться право виконавця заповіту на плаD
ту за виконання своїх повноважень і право
виконавця заповіту на відмову від здійсненD
ня своїх повноважень.

До речі, ЦК УРСР 1963 р. пов’язував повD
новаження виконавця заповіту з правами осD
таннього. Так, ст. 547 ЦК УРСР 1963 р., яка маD
ла назву «Повноваження виконавця заповіD
ту» встановлювала, що виконавець заповіту
має право вчиняти всі дії, необхідні для виD
конання заповіту. 

Слід зазначити, що законодавець допусD
кає в главі 88 ЦК України певні терміноD
логічні неточності. Так, в одних статтях вжиD
вається термін «виконання» щодо повноваD
жень виконавця заповіту (ст. 1291), в інших –
«здійснення» (статті 1294, 1295).

Основним чинником, що впливає на межі
встановлення повноважень виконавця заD
повіту, є спосіб призначення останнього. ЦК
України передбачає чотири такі способи: призD
начення виконавця заповіту безпосередньо 
заповідачем (ст. 1286); спадкоємцями (ч. 2 
ст. 1287); судом за позовом одного із спадD
коємців (ч. 3 ст. 1287) та нотаріусом (ст. 1288).

Визначаючи межі здійснення повноважень
виконавцем заповіту в кожному з окреслених
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випадків, слід звернути увагу на те, що одD
ним із базових принципів спадкового права є
принцип свободи заповіту. Сутність цього
принципу полягає в тому, що заповідач може
не лише розпорядитися всім майном або його
часткою, призначити спадкоємцем будьDяку
особу або позбавити спадщини спадкоємців
за законом, не обґрунтовуючи причини, а й
покласти на виконавця заповіту виконання
додаткових обов’язків, не передбачених заD
коном. Ідеться, наприклад, про продаж спадD
кового майна та розподіл отриманих коштів
між спадкоємцями у визначених частках, поD
ховання у певному місці, опублікування руD
кописів тощо. Крім того, ст. 6 Закону УкD
раїни «Про поховання і похоронну справу»
від 10.07.2003 р. встановлюється право гроD
мадян на поховання їхнього тіла та волевиD
явлення щодо належного ставлення до тіла
після смерті. Таке волевиявлення може бути
виражене у згоді чи незгоді на проведення
патологоDанатомічного розтину, на вилученD
ня органів і тканин тіла, у побажанні бути поD
хованим у певному місці, за певними звичаD
ями, поруч з певним раніше померлим або
бути підданим кремації. Отже, у заповіті моD
же бути встановлена вся церемонія похованD
ня з урахуванням побажання померлої осоD
би. Здійснення волі заповідача щодо цього
повинно охоплюватися повноваженнями виD
конавця заповіту.

Таким чином, незважаючи на відсутність
у ст. 1290 ЦК України застереження про неD
вичерпний перелік повноважень виконавця
заповіту, на останнього за волевиявленням
заповідача можуть бути покладені додаткові
обов’язки. У цьому випадку заповідач, розшиD
ряючи повноваження виконавця заповіту,
буде обмежений лише змістом ст. 13 ЦК УкD
раїни щодо утримання від порушення прав
інших осіб, заподіяння шкоди довкіллю або
культурній спадщині, а також обов’язку доD
тримуватися моральних засад суспільства.

Оскільки, заповіт – це правочин, до праD
вовідносин щодо складання та виконання заD
повіту можна застосувати окремі норми глаD
ви 16 ЦК України як загальні в тому обсязі, 
в якому вони не суперечать суті досліджуваD
них правовідносин. Так, відповідно до ст. 203
ЦК України зміст правочину не може супеD
речити ЦК, іншим актам цивільного закоD
нодавства, а також моральним засадам суD
спільства. Отже, до заповідальних розпоряD
джень слід застосовувати аналогічні вимоги.
Виходячи з викладеного, виконавець запоD
віту повинен утриматися від виконання заD
повідальних розпоряджень, зміст яких супереD
чить закону та моральним засадам суспільства.
Так, неприйнятним буде виконання розпоD
рядження заповідача щодо образи виконавD
цем заповіту третьої особи, знищення її майD
на тощо. І хоча нотаріус перевіряє, чи не місD
тить заповіт розпоряджень, що суперечать

чинному законодавству (п. 160 Інструкції
про порядок вчинення нотаріальних дій ноD
таріусами України, затвердженої наказом
Міністерства юстиції України від 03.03.2004 р.
№ 20/5), зазначені заповідальні розпорядженD
ня можуть міститися в секретному заповіті.
До таких заповідальних розпоряджень застоD
совуються правові наслідки недійсності праD
вочину, встановлені ст. 216 ЦК України. 
Разом із тим виходячи із загального правила
ст. 217 ЦК України, недійсність окремих заD
повідальних розпоряджень не має наслідком
недійсності всього заповіту.

Досвід деяких зарубіжних країн свідчить
про більш досконалий підхід до встановленD
ня повноважень виконавця заповіту. Так, ЦК
Російської Федерації містить положення про
невичерпний перелік повноважень виконавD
ця заповіту, закріплюючи можливість поD
класти на нього вчинення дій, не передбачеD
них законом (ст. 1135). У ЦК Грузії обсяг повD
новажень виконавця заповіту визначається
правилом про те, що виконавець заповіту має
право вчиняти всі дії, необхідні для виконанD
ня заповіту (ст. 1415).

Слід зазначити, що правом на призначенD
ня виконавця заповіту, крім заповідача, наD
ділені спадкоємці, суд, нотаріус. Зазначені
особи не можуть розширити коло повноваD
жень виконавця заповіту, передбачених заD
коном: суд і нотаріус є суб’єктами публічноD
го права, отже, у своїй діяльності керуються
виключно правовими приписами згідно із ст. 6
Конституції України, відповідно до якої оргаD
ни законодавчої, виконавчої та судової влади
здійснюють свої повноваження у встановлеD
них Конституцією України межах і відповідD
но до законів України. Крім того, відповідно
до ст. 7 Закону України «Про нотаріат» від
02.09.1993 р. нотаріуси у своїй діяльності кеD
руються законами України, указами та розпоD
рядженнями Президента України, постаноD
вами і розпорядженнями Кабінету Міністрів
України, а на території Республіки Крим,
крім того, – законодавством Республіки Крим,
наказами Міністра юстиції України, нормаD
тивними актами обласних, Київської та СеD
вастопольської міських державних адмініD
страцій. Таким чином, суд і нотаріус, здійсD
нюючи покладені на них функції, мають праD
во вчиняти лише дії, які прямо передбачені
правовими нормами. Чинне законодавство
не містить застережень щодо можливості розD
ширення судом і нотаріусом повноважень виD
конавця заповіту, встановлених ст. 1290 ЦК
України. 

Отже, вказані суб’єкти, незважаючи на
наявність у них права на призначення викоD
навця заповіту, не можуть покласти на нього
обов’язок щодо продажу спадкового майна,
встановлення заповідального відказу тощо,
оскільки лише заповідач, як власник майна,
наділений таким правом. Крім того, суд і ноD
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таріус можуть реалізувати право на признаD
чення виконавця заповіту лише за наявності
правових підстав, встановлених ЦК України.
Так, суд призначає виконавця заповіту у разі
спору між спадкоємцями щодо кандидатури
виконавця заповіту та за заявою одного з
них. Виконавець заповіту може бути признаD
чений нотаріусом у випадку, коли заповідач
не скористався таким правом або призначеD
ний заповідачем виконавець заповіту відмоD
вився від виконання своїх повноважень чи
був усунутий судом, і якщо цього потребуD
ють інтереси спадкоємців. 

Повноваження виконавця заповіту, приD
значеного спадкоємцями, обмежені двома
чинниками: змістом заповідальних розпоD
ряджень; положеннями ст. 1290 ЦК України.
Іншими словами, спадкоємці не можуть розD
ширювати повноваження виконавця запоD
віту, оскільки мета призначення виконавця
заповіту – здійснення волі заповідача. У виD
падку, коли на виконавця заповіту покладаD
тиметься обов’язок щодо виконання розпоD
ряджень спадкоємців, зазначені правовідноD
сини матимуть зовсім іншу правову конструкD
цію, трансформуючись у договір доручення. 

Таким чином, правом розширити повноD
важення виконавця заповіту, встановлені заD
коном, наділений лише заповідач. У такому
випадку джерелом виникнення повноважень
виконавця заповіту є заповіт і закон. У разі ж
призначення виконавця заповіту спадкоємD
цями, судом або нотаріусом, джерелом його
повноважень є закон.

Проте встановлення в заповіті додаткоD
вих повноважень його виконавця в деяких
випадках потребує тлумачення змісту запоD
віту. Йдеться про покладання на виконавця
заповіту обов’язку щодо вчинення дещо супеD
речливих і важко здійсненних дій. У такому
випадку, згідно із ст. 1256 ЦК України, тлуD
мачення заповіту може бути здійснене після
відкриття спадщини спадкоємцями. І лише у
разі спору між спадкоємцями тлумачення заD
повіту здійснюється судом відповідно до 
ст. 213 ЦК України. Таким чином, в окресD
леній ситуації спадкоємці можуть певним
чином (опосередковано) впливати на встаD
новлення повноважень виконавця заповіту
шляхом тлумачення змісту окремих заповіD
дальних розпоряджень. Втім, зазначене є скоD
ріше винятком із загального правила, оскільD

ки умовами такого впливу з боку спадкоємD
ців є не лише покладання на виконавця заD
повіту додаткових повноважень, а й потреба
в їх тлумаченні внаслідок неможливості зроD
зуміти справжню волю заповідача. На особD
ливу увагу заслуговує та обставина, що сам
виконавець заповіту не є суб’єктом тлумаD
чення заповіту.

Проведене нами дослідження дозволяє
зробити висновок, що на встановлення меж
повноважень виконавця заповіту впливає
спосіб призначення останнього. Покласти на
виконавця заповіту додаткові обов’язки крім
тих, що встановлені законом (ст. 1290 ЦК
України), має право лише заповідач шляхом
внесення до змісту заповіту відповідних розD
поряджень. У цьому випадку заповідач буде
обмежений лише статтями 13, 203 ЦК УкD
раїни. Інші суб’єкти (спадкоємці, суд, нотаріD
ус) не можуть розширити повноваження виD
конавця заповіту, закріплені ст. 1290 ЦК УкD
раїни; вони наділені лише правом на признаD
чення виконавця заповіту за наявності підD
став, встановлених законом.
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The problems of realizing his authorities and their limits by the executor of the will are researched in
this article. It is grounded that the limits of such authorities depend on the way of executor’s appoint�
ment.

В статье рассмотрены проблемы осуществления исполнителем завещания своих полномо�
чий и устанавливаются пределы их осуществления. Обоснован  вывод о том, что пределы пол�
номочий исполнителя завещания зависят от способа назначения последнего.
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Упроцесі визначення місця договорів
на виконання науковоDдослідних, доD
слідноDконструкторських і технолоD

гічних робіт у системі цивільноDправових доD
говорів їх дуже часто пов’язують за юридичD
ною природою з підрядними договорами 
[1, с. 14; 2, с. 10–11; 3, с. 26; 4, с. 156–159]. ПриD
чому одні автори вважають ці договори різноD
видом підрядних [2, с. 10–11; 4, с. 156–159],
інші – відносять їх до групи підрядних догоD
ворів [1, с. 14; 3, с. 26]. У Цивільному кодексі
(далі – ЦК) України норми, що регулюють
правовідносини з виконання науковоDдослідD
них, дослідноDконструкторських і технолоD
гічних робіт (глава 62), розміщені серед полоD
жень про договори підрядного типу. У зв’язD
ку з цим виникає необхідність у порівняльD
ному дослідженні договору підряду та догоD
вору на виконання науковоDдослідних або доD
слідноDконструкторських і технологічних роD
біт, яке дозволить визначити місце останніх,
встановити особливості регулювання викоD
нання науковоDдослідних або дослідноDконстD
рукторських і технологічних робіт.

Дослідженням питань співвідношення доD
говорів на виконання науковоDдослідних або
дослідноDконструкторських і технологічних
робіт із договорами підряду займалися Я. БаD
раш, Є. Панфілов, А. Приблуда, В. РассуD
довський, В. Луць та ін. Проте зазначені досліD
дження здійснювалися або ще в радянський
період, або до прийняття та набрання чинD
ності ЦК України, а тому дещо втратили

своє значення. Слід зазначити, що сьогодні
не приділяється належна увага розмежуванD
ню договорів на виконання науковоDдослідD
них або дослідноDконструкторських і техноD
логічних робіт та підряду, що створює пробD
леми при регулюванні відносин, які виникаD
ють із досліджуваних договорів.

Метою цієї статті є з’ясування спільних і
відмінних ознак договорів на виконання
науковоDдослідних або дослідноDконструкD
торських і технологічних робіт та підряду
задля встановлення місця таких договорів
у системі цивільноDправових договорів,
виявлення особливостей регулювання виD
конання науковоDдослідних або дослідноD
конструкторських і технологічних робіт.

Договори на виконання науковоDдослідD
них або дослідноDконструкторських і техноD
логічних робіт пов’язує з договорами підряду
те, що вони спрямовані на досягнення реD
зультату, відокремленого від роботи. Саме
для досягнення цього результату сторони укD
ладають договір на виконання науковоDдосD
лідних або дослідноDконструкторських і техD
нологічних робіт, оскільки замовників цікаD
вить все ж результат робіт, нехай навіть негаD
тивний, а не роботи як такі [5, с. 365]. Разом
із тим не можна розглядати договори підряду
та договори на виконання науковоDдослідD
них або дослідноDконструкторських і техноD
логічних робіт як родове та видове поняття,

СПІВВІДНОШЕННЯ  ДОГОВОРУ  
НА  ВИКОНАННЯ  НАУКОВО7ДОСЛІДНИХ 
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бо це може призвести до неправильного заD
стосування норм права до відносин, що виниD
кають із вказаних договорів, оскільки догоD
вори на виконання науковоDдослідних, досD
лідноDконструкторських і технологічних робіт
мають ряд ознак, що відрізняють їх від догоD
ворів підряду. 

По�перше, об’єктом підрядного договору
є створення нової або переробка (обробка)
існуючої речі чи виконання іншої подібної роD
боти, а за договором на виконання науковоD
дослідних або дослідноDконструкторських і
технологічних робіт об’єктом є результат наD
укових досліджень або розробка конструкції
нового виробу, нової технології тощо, тобто
результат інтелектуальної творчості. ВідпоD
відно до пунктів 3, 4 Інструкції щодо заповD
нення форми державного статистичного споD
стереження № 1Dнаука «Звіт про виконанD
ня наукових та науковоDтехнічних робіт», заD
твердженої наказом Державного комітету
статистики України від 20.08.2007 р. № 306,
під науковими дослідженнями та розробD
ками необхідно розуміти творчу діяльність, яка
здійснюється на систематичній основі з меD
тою збільшення обсягу наукових знань, у тому
числі про людину, природу та суспільство, а
також пошук нових сфер застосування цих
знань. Зазначимо, що критерієм, який дозвоD
ляє відрізнити наукові дослідження та розD
робки від супутніх їм видів діяльності, є наD
явність у дослідженнях і розробках значного
елемента новизни. Відповідно до цього криD
терію конкретний проект залежно від мети
проекту належить або не належить до наукоD
вих досліджень і розробок.

По�друге, результатом договору підрядноD
го типу є створення чи переробка матеріальної
речі, а результатом договорів на виконання наD
уковоDдослідних або дослідноDконструкторсьD
ких і технологічних робіт, який за своєю суттю
є результатом творчості, може бути і нематеD
ріальний об’єкт. Саме ця ознака наближає доD
говори на виконання науковоDдослідних або
дослідноDконструкторських і технологічних
робіт до договорів про створення та викорисD
тання результатів інтелектуальної діяльності
(ліцензійних, франчайзингу тощо).

По�третє, відмінність між договорами
підрядного типу та договорами на виконання
науковоDдослідних, дослідноDконструкторсьD
ких і технологічних робіт полягає в тому, що
в договорах підрядного типу ризик випадкоD
вої загибелі предмета підряду або неможлиD
вості закінчення роботи несе підрядник, а в
договорах на виконання науковоDдослідних,
дослідноDконструкторських і технологічних
робіт ризик неможливості досягнення реD
зультату цих робіт покладається на замовниD
ка. Тут береться до уваги творчий характер
робіт, під час виконання яких не завжди

можна гарантувати успіх. Саме тому, на думD
ку В. Луця, у договорах на створення та виD
користання результатів науковоDтехнічної
діяльності мають бути чітко сформульовані
наукові, технічні, економічні й інші вимоги
до науковоDтехнічної продукції, що є предмеD
том договору [6, с. 261].

По�четверте, жоден договір на виконанD
ня науковоDдослідних, дослідноDконструкD
торських і технологічних робіт не може буD
ти здійснений без науковоDтехнічних передD
умов, а договір підряду таких передумов не
знає. Орієнтоване (можливе) визначення
вартості робіт, порядок здачіDприйняття й
оплати робіт із окремих етапів досліджень і
конструювання несуть на собі відбиток такої
специфіки, яка не властива договору підряду.

Кваліфікація договорів на виконання наD
уковоDдослідних, дослідноDконструкторсьD
ких і технологічних робіт як різновиду (тобD
то підвиду) підряду передбачає, що всі ознаD
ки, характерні договорам підряду, мають
спостерігатись і в зазначених договорах із
урахуванням певної специфіки цих догоD
ворів. Проте ми виявили, що ці договори
відрізняє ряд ознак.

Необхідність розмежування договорів на
виконання науковоDдослідних або дослідноD
конструкторських і технологічних робіт –
проблема не лише теоретична. Суди при
розгляді конкретних справ також мають праD
вильно застосовувати норми матеріального
права, про що вказував Вищий господарсьD
кий суд України при розгляді касаційної
скарги ДП «Нафтогазбезпека» НАК «НафтоD
газ» на постанову Київського апеляційного
господарського суду від 31.08.2005 р. № 6/190
за позовом ТОВ «Любе місто спецодяг». Із
фабули справи вбачається, що між ДП «НафтоD
газбезпека» НАК «Нафтогаз України» (заD
мовником) та ТОВ «Любе місто спецодяг»
(виконавцем) було укладено договір № 17,
відповідно до якого відповідач доручив, а поD
зивач взяв на себе зобов’язання щодо проведенD
ня екологічного обстеження ґрунту в місцях,
погоджених із замовником і виконавцем.

Господарський суд м. Києва та Київський апеD
ляційний господарський суд договір від 31.03.2004 р.
№ 17 між ДП «Нафтогазбезпека» НАК «НафтоD
газ» та ТОВ «Любе місто спецодяг» визнали догоD
вором підряду, у зв’язку з чим застосування до
правовідносин сторін правил глави 62 ЦК УкраD
їни, на думку цих судових інстанцій, є необґрунтоD
ваним. Вищий господарський суд України зазнаD
чив, що висновки місцевого й апеляційного госпоD
дарських судів зроблені без належної правової
оцінки обставин справи та при неповному їх встаD
новленні в прийнятих судових рішеннях. ПопеD
реднім судовим інстанціям для правильного виріD
шення спору необхідно було оцінити в розрізі ЗаD
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кону України «Про наукову та науковоDтехнічну
діяльність» та Інструкції про порядок складання
статистичної звітності № 1Dнаука «Звіт про викоD
нання наукових та науковоDтехнічних робіт», затD
вердженої наказом Державного комітету статистиD
ки України від 09.09.2003 р. № 290, зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 14.12.2005 р. за 
№ 1494/11774, Інструкції щодо заповнення форми
державного статистичного спостереження № 1DнаD
ука «Звіт про виконання наукових та науковоD
технічних робіт», затвердженої на зміну згаданої
інструкції наказом Державного комітету статистики
України від 28.11.2005 р. № 382, зареєстрованої 
в Міністерстві юстиції України 14.12.2005 р. за 
№ 1494/11774, не лише умови договору від
31.03.2004 р. № 17, а й відповідну документацію,
якою супроводжувалося проведення дослідів та отD
римання відповідних результатів, а також методиD
ку проведення екологічного обстеження, визнаD
чення й обґрунтування якої є обов’язком позивача
згідно з п. 1.4 договору. А за необхідності для
роз’яснення питань, що потребують спеціальних
знань, призначити судову експертизу. І лише за
результатами оцінки зазначених обставин вирішиD
ти питання щодо обґрунтованості застосування
відповідачем до спірних правовідносин положень
глави 62 ЦК України «Виконання науковоD
дослідних або дослідноDконструкторських та техD
нологічних робіт» [7].

Крім того, договори на виконання наукоD
воDдослідних, дослідноDконструкторських і
технологічних робіт необхідно також відмеD
жовувати від підрядних договорів у галузі
капітального будівництва. Такими є договір
на виконання будівельноDмонтажних робіт і
договір на виконання проектних та пошукоD
вих робіт. Відмінність між вказаними догоD
ворами та договорами на виконання наукоD
воDдослідних, дослідноDконструкторських і
технологічних робіт полягає, перш за все, в
різних предметах цих договорів. Так, предмеD
том договору на проектування є технічна доD
кументація як результат праці підрядної
проектної організації, що досягається шляD
хом виконання проектноDдослідних робіт,
передбачених завданням і регламентується
спеціальними правовими нормами [4, с. 154]. 

Проектування є обов’язковою стадією каD
пітального будівництва. Наукові та конструкD
торські роботи виконуються не тільки в гаD
лузі будівництва, а й в інших галузях госпоD
дарства. Предметом договорів на виконання
науковоDдослідних, дослідноDконструкторсьD
ких і технологічних робіт є наукові досліD
дження, розробка зразків нового виробу та
конструкторської документації на нього, нової
технології. Хоча деякі результати цих робіт
можуть бути зовні подібні (наприклад, техD
нічна документація), але за способами та меD
тодами вирішення задач ідеться про різні роD

боти та різні в основному результати, на чоD
му й наголошувалося у відповідній літераD
турі [8, с. 18]. 

Договори на виконання науковоDдослідD
них, дослідноDконструкторських і технолоD
гічних робіт розмежовуються з договорами в
галузі капітального будівництва й за іншими
критеріями. Так, за договором будівельного
підряду об’єкт будівництва відомий заздаD
легідь, на нього розробляються проекти та
креслення, заготовляються матеріали, здійснюD
ється організація робіт. При виконанні конD
структорських робіт заздалегідь відомі лише
основні технологічні вимоги до конструйоваD
ного дослідного зразку. Разом із тим сторони
не знають яким буде цей дослідний зразок.
Розробка креслень, добір матеріалів тощо
здійснюється в процесі конструювання. Це
також стосується і договорів на виконання
науковоDдослідних робіт. Під час виконання
таких робіт відомою є лише задана проблема,
а очікуваний результат та й сама методика
дослідження виявляються у процесі роботи.

За договором будівельного підряду відоD
ма також вартість будівельних робіт, а під
час виконання науковоDдослідних, дослідноD
конструкторських і технологічних робіт варD
тість їх може бути визначена лише приблизD
но, оскільки обсяг досліджень, кількість чаD
су, необхідного науковим працівникам, констD
рукторам для здійснення дослідження, кільD
кість і вартість матеріалів заздалегідь встаноD
вити не можна. 

Таким чином, різниця між підрядом і наD
уковоDдослідними або дослідноDконструкD
торськими та технологічними роботами леD
жить не у сфері відокремленості (не відD
окремленості) результату робіт, а в характері
роботи та відокремленого результату. Тому
не можна погодитися з авторами, які вважаD
ють, що відмінність договору на виконання
науковоDдослідних або дослідноDконструкD
торських і технологічних робіт від договору
підряду полягає в його спрямованості на виD
конання робіт як таких. Таке твердження наD
ближає договори на виконання науковоDдоD
слідних або дослідноDконструкторських і техD
нологічних робіт до договорів із надання поD
слуг. Так, договір на виконання науковоDдоD
слідних, дослідноDконструкторських і техноD
логічних робіт містить деякі елементи догоD
вору поставки, адже виконавець здійснює не
тільки розробку дослідних зразків, а й відD
вантажує їх на адресу замовника. Разом із
тим для практики важливе значення має
відмежування вказаних договорів від догоD
вору поставки продукції в порядку дослідної
партії, оскільки вони часто опосередковують
пов’язані між собою відносини. Слід зазнаD
чити, що вказані договори мають різну юриD
дичну природу, оскільки найважливішою озD
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накою договору поставки є передача у власD
ність, повне господарське відання чи операD
тивне управління певної продукції, а для доD
говорів на виконання науковоDдослідних або
дослідноDконструкторських і технологічних
робіт першочерговим завданням є саме викоD
нання роботи й отримання результатів, а пеD
редача їх замовнику є лише одним із етапів.
Більше того, значення при відправці мають
саме результати роботи, а не відправка сама
собою. У зв’язку з цим варто погодитися з
Г. Осетинською, що критерієм розмежуванD
ня схожих правовідносин є діяльність і реD
зультат діяльності, який вона називає харакD
тером діяльності [9, с. 253].

Висновки 

Ознаками, що відрізняють договори на
виконання науковоDдослідних або дослідноD
конструкторських і технологічних робіт від
договорів підряду є унікальний, творчий та
індивідуальний характер робіт, що виконуD
ються за договором, особливий принцип розD
поділу ризиків між сторонами, визнання неD
гативного результату належним виконанням
договору, підстави й обсяг відповідальності
сторін за порушення своїх зобов’язань. У зв’язD
ку з цим неприпустимим є їх ототожнення з
договорами підряду, договорами у сфері каD
пітального будівництва, договорами поставD
ки. Проте розташування договорів на викоD
нання науковоDдослідних або дослідноDконD

структорських і технологічних робіт в одній
групі з підрядними договорами дозволяє заD
стосовувати до них ті підрядні норми, на які
не впливає специфіка науковоDдослідних або
дослідноDконструкторських і технологічних
робіт.
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The correlation of the contracts on implementation of research�and�development or research�design
and technological works is investigated in the article. Through establishment of specific indications of
the contracts on implementation of research�and�development or research�design and technological
works the conclusion is made that these contracts can not be indentified with the contracts of contract,
the contracts in the field of fundamental building, the contracts of delivery. At the same time the loca�
tion of the contracts on implementation of research�and�development or research�design and techno�
logical works in one group with inferior contracts allows to apply to them those inferior norms which the
specific of research�and�development or research�design and technological works does not influence on.

В статье исследуется соотношение договора на выполнение научно�исследовательских или
опытно�конструкторских и технологических работ с договорами подряда. Через установление
специфических признаков договора на выполнение научно�исследовательских или опытно�
конструкторских и технологических работ делается вывод о том, что настоящие договоры
нельзя отождествлять с договорами подряда, договорами в сфере капитального строитель�
ства, договорами поставки. В то же время расположение договоров на выполнение научно�ис�
следовательских или опытно�конструкторских и технологических работ в одной группе с под�
рядными договорами позволяет применять к ним подрядные нормы, на которые не влияет спе�
цифика научно�исследовательских или опытно�конструкторских и технологических работ.
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Спадкування за правом представлення
та спадковою трансмісією було відоме
ще в римському праві, але, незважаюD

чи на те, що було тією чи іншою мірою реD
цепійоване новітніми цивільноDправовими
системами, і на сучасному етапі залишається
одним із проблематичних як в доктрині
цивільного права, так і в практичному застоD
суванні.

За останній період вітчизняна цивілістиD
ка поповнилася дослідженнями з окремих 
(а саме – загальних) питань інституту спадD
кування. Разом із тим в Україні до цього чаD
су немає жодної фундаментальної роботи,
присвяченої всебічному дослідженню спадD
кування за спадковою трансмісією та правом
представлення. Аналіз теоретичних досліджень,
в яких започатковано розгляд цієї проблеми,
свідчить, що науковий інтерес щодо розробD
лення даної теми у різні часи виявляли такі
вченіDцивілісти, як М. Барщевський, В. ВаD
сильченко, О. Дзера, Ю. Заіка, С. Пасічник,
Є. Рябоконь, В. Синайський, Є. Фурса та ін. 

Метою цієї статті є визначення історичної
й юридичної природи інституту спадкуD
вання за спадковою трансмісією та правом
представлення, з’ясування сутності та
особливостей їх застосування на практиці.

Основне завдання дослідження полягає у
систематизації й аналізі реформування ідеї
виникнення терміна «спадкування за правом
представлення» та «спадкування за спадкоD
вою трансмісією», їх нормативноDправового
закріплення, а також розвитку та регресії в
сучасних умовах. 

Загальновизнано, що римська цивілістиD
ка залишається неперевершеною для сучасD
ного правоDтворення, сприяє розумінню теоD
ретичних і практичних питань розвитку

спадкового права. Саме в римському приватD
ному праві вперше знайшли своє відобраD
ження поняття «спадкова трансмісія» та
«спадкове представлення», закріплені в преD
торських актах, які регулювали колізійні пиD
тання спадкування. У римському приватноD
му праві зазначалося, що якщо закликаний
до спадкування спадкоємець помирає не із
своєї вини, не встигнувши прийняти спадD
щину, то за законодавством імператора ФеоD
досія II (450 р.) після розслідування справи
право на прийняття спадщини може бути наD
дано його спадкоємцям у порядку так званої
спадкової трансмісії [1, с. 431]. Але це полоD
ження римського права дуже обережно засD
тосовувалося на практиці, оскільки вважалоD
ся, що право, яке виникає у спадкоємця в моD
мент відкриття спадку, носить суто особисD
тий характер.

Аналіз історії розвитку спадкової трансD
місії та спадкового представлення свідчить,
що вперше сучасне визначення зазначених
понять було сформоване в Цивільному коD
дексі (далі – ЦК) УРСР від 18.07.1963 р.

Враховуючи існуючу світову практику
спадкування, в Цивільному кодексі України
були закріплені підстави та порядок спадкуD
вання за спадковою трансмісією. Стаття 1276
ЦК України надає чітке визначення спадD
ковій трансмісії. Якщо спадкоємець за заD
повітом або за законом помер після відкритD
тя спадщини та не встиг її прийняти, право
на прийняття належної йому частки спадщиD
ни, крім права на прийняття обов’язкової частD
ки у спадщині, переходить до його спадD
коємців [2, с. 719].

Щодо самого визначення спадкової
трансмісії, то його можна вважати вдалим і
таким, що відображає суть самого явища. ПоD
няття «трансмісія» реципійоване від латинD
ського слова «transmission», що означає переD
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дачу, пересилку будьDчого [3, с. 650]. У даному
контексті під трансмісією розуміється можD
ливість для спадкоємців набути права трансD
місарів, тобто до них переходить право стати
спадкоємцями (правонаступниками) після
смерті первісного спадкодавця, а також праD
во спадщини трансмітента. Зазначимо, що
трансмітент – це померлий спадкоємець, а
трансмісар – це спадкоємець, до якого переD
ходить право на прийняття спадщини. 

Аналіз нотаріальної практики свідчить
про існування великої кількості колізійних
питань спадкування за спадковою трансміD
сією, які потребують тлумачення як законоD
давців, так і науковців.

У випадку смерті трансмітента також моD
же відкритися спадок. У такій ситуації йтиD
меться про дві спадщини: спадщина, що
відкрилася після смерті першого спадкодавD
ця, і спадщина, що відкрилася після смерті
померлого спадкоємця. Спадкоємець трансD
мітента має право на прийняття спадщини в
порядку спадкової трансмісії (як трансмісар)
і на прийняття спадщини, що відкрилася
після смерті самого трансмітента. Ці два саD
мостійних права можуть бути здійснені незаD
лежно одне від іншого. У спадкоємців померD
лого трансмітента є можливість прийняти спадD
щину в порядку спадкової трансмісії та відD
мовитися від його спадщини або, навпаки,
прийняти спадщину після смерті трансмітенD
та та відмовитися від прийняття спадщини в
порядку спадкової трансмісії, є можливість
прийняти обидві спадщини або взагалі відD
мовитися від прийняття. 

Спадкувати за спадковою трансмісією
можливе у вигляді загального правила спадD
кування за законом. І лише у випадку, якщо
трансмітентом заповідано все майно, до
спадкоємців за заповітом переходить і право
на прийняття спадщини в порядку спадкової
трансмісії. Тому, якщо трансмітент розпоряD
дився лише частиною свого майна, спадкоD
ємці за заповітом не закликатимуть до спадD
кування в порядку спадкової трансмісії [4, 
с. 412].

На відміну від терміна «спадкова трансD
місія», ЦК України не дає вичерпного визнаD
чення поняття «спадкування за правом предD
ставлення», зазначаються лише суб’єкти спадD
кування. 

Ми погоджуємося з визначенням В. ВаD
сильченко, і під спадкуванням за правом
представлення розуміємо такий порядок закD
ликання до спадкування, коли правонаступD
ники спадкоємця за законом відповідної черD
ги на випадок його смерті до часу відкриття
спадщини займають місце померлого предка
і спадкують ту частину спадщини, яка б наD
лежала за законом йому, якби він був живий
на час відкриття спадщини [5, с. 82].

На думку Ю. Заіки, термін, який викоD
ристовує законодавець – «спадкування за
правом представлення», є досить умовним,
оскільки особа, яку «представляють» померD
ла до відкриття спадщини [6, с. 178]. З такою
точкою зору погоджується В. Синайський,
який зазначає, що в дореволюційній цивілісD
тиці термін «спадкування за правом предD
ставлення» вважали невдалим, бо він не відобраD
жає сутності цього явища, а спадкування онуків
і правнуків називали поколінним наступництD
вом [7, с. 560].

На нашу думку, було б доречно залишити
у сучасній цивілістиці термін «поколінне
наступництво» замість «спадкування за праD
вом представлення», яке недостатньо чітко
пояснює сутність цього правового положення.

Спадкування за правом представлення,
сформульоване в новелах Юстиніана, передD
бачало більш широке коло спадкоємців. ЗгідD
но з цими новелами, спадкоємці за правом
представлення визнавалися спадкоємцями
не свого батька або матері (які не дожили до
відкриття спадку), а самого спадкодавця [8,
с. 119]. 

Поняття «спадкування за правом предсD
тавлення» не означає, що спадкоємці вистуD
пають у цивільноDправових відносинах предD
ставниками свого померлого предка – спадD
коємця за законом. Звичайно, ні про яке поD
смертне представництво мова не йде. Маємо
на увазі, що визначені законом нащадки спадD
коємця за законом, який помер до відкриття
спадщини або одночасно із спадкодавцем,
замінюють у спадкових правовідносинах поD
мерлого спадкоємця за законом, який був би
закликаний до спадкування, якщо б він був
живий на день відкриття спадщини. При 
цьому спадкоємці за правом представлення
спадкують безпосередньо після спадкодавця
як його прямі спадкоємці за законом, а не як
спадкоємці за законом померлого до відкритD
тя спадщини. Ніякого правонаступництва (пеD
реходу права) між спадкоємцем за законом,
померлим до відкриття спадщини або одноD
часно із спадкодавцем, і його нащадком, що
спадкує за правом представлення, при розD
глянутому порядку закликання до спадкуванD
ня не відбувається. 

Спадкування за правом представлення
відбувається за умови, що спадкодавець не заD
лишив заповіту, в якому б визначалася частD
ка спадкового майна. Якщо спадкування за
правом представлення здійснюється одноD
часно кількома особами, частка померлого їх
родича ділиться між ними порівну. При спадD
куванні по прямій низхідній лінії право предD
ставлення діє без обмеження ступеня спорідD
нення.

Спадкову трансмісію необхідно відрізняD
ти від спадкування за правом представлення.
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По�перше, якщо спадкування за правом
представлення має місце тільки у випадку
спадкування за законом, то спадкова трансD
місія передбачена в разі спадкування за заD
повітом. По�друге, спадкування за правом
представлення застосовується лише тоді, коD
ли спадкоємець помирає до відкриття спадD
щини. Спадкова ж трансмісія виникає тоді,
коли закликаний до спадщини спадкоємець
помирає після відкриття спадщини, однак до
її прийняття. По�третє, у разі спадкування
за правом представлення спадкову частку
померлого спадкоємця передають конD
кретно вказаним у законі особам – внукам,
племінникам або дідові та бабі спадкодавця,
а при спадковій трансмісії право прийняття
частки, яку мав отримати померлий, перехоD
дить до його спадкоємців за законом і за заD
повітом. 

Дослідження проблемного питання спадD
кового права дозволяє зробити висновок, що
спадкування за спадковою трансмісією та
правом представлення є специфічним порядD
ком спадкування і потребує законодавчих
удосконалень. На сьогодні у нотаріальній
практиці виникла нагальна потреба у законоD
давчому роз’ясненні зазначених понять, неD

обхідний новий теоретичний і практичний
підхід до вирішення цього колізійного пиD
тання. Адже не лише пересічні громадяни, а
й самі нотаріуси мало інформовані щодо
особливостей спадкування за спадковою
трансмісією та спадковим представленням,
зважаючи на те, що ці питання врегульовані
тільки ЦК України.
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The article deals with the problem of the legal establishment of the institute and the hereditary
transmission of the hereditary representation in the civil law of Ukraine. Analysis of theoretical
studies of domestic scientists and notaries practice shows that in the practice of a number of issues
related to the true distinction between the concepts of hereditary transmission of hereditary and
presentation. 

В статье рассматриваются проблемы правового становления института наследственной
трансмиссии и наследственного представления в гражданском праве Украины. Анализ теоD
ретических исследований отечественных ученых и нотариальной практики свидетельствует,
что в практике применения возникает ряд вопросов, связанных с верным разграничением
понятий наследственной трансмиссии и наследственного представления. 
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№ 11

Конституція України присвячує осоD
бистим правам людини одне з центD
ральних місць – розділ другий «Права,

свободи та обов’язки людини і громадянина»,
що, у свою чергу, сприяє забезпеченню праD
вової охорони особистих прав людини. СтатD
тя 39 Конституції України передбачає право
громадян збиратися мирно, без зброї та проD
водити збори, мітинги, походи і демонстрації,
про проведення яких завчасно сповіщаються
органи виконавчої влади чи органи місцевого
самоврядування. Обмеження щодо реалізації
цього права може встановлюватися судом
відповідно до закону і лише в інтересах наD
ціональної безпеки та громадського порядку
з метою запобігання заворушенням чи злочиD
нам, для охорони здоров’я населення або заD
хисту прав і свобод інших людей.

Питання правової природи права на мирні
зібрання та приватноDправового механізму
його реалізації стало актуальним сьогодні 
у зв’язку із включенням цього права до катаD
логу особистих немайнових прав фізичної
особи Цивільного кодексу (далі – ЦК) УкD
раїни. Так, ст. 315 закріплює право фізичної
особи вільно збиратися на мирні збори, конD
ференції, засідання, фестивалі тощо. ОбмеD
ження щодо реалізації права на мирні зібранD
ня може встановлюватися судом відповідно
до закону. В Україні вперше на рівні ЦК
закріплено право фізичних осіб на мирні
зібрання.

Правові проблеми регулювання особисD
тих немайнових прав людини розроблялися
та продовжують розроблятись як у науці
цивільного права України, так і інших постD
радянських країн у працях: М. Агаркова,
Ч. Азімова, С. Алексеєва, С. Братуся, Д. БобD
рової, Т. Боднар, А. Горшеньова, В. ГрибаноD
ва, О. Дзери, А. Довгерта, О. Іоффе, Ю. КалD
микова, О. Кохановської, Л. Красавчикової,

О. Красавчикова, Н. Кузнєцової, В. Луця,
Р. Майданика, М. Малеїна, М. Малеїної,
Г. Матвеєва, О. Підопригори, О. Пунди,
О. Пушкіна, П. Рабіновича, З. Ромовської,
Р. Стефанчука, Є. Харитонова, Л. Федюк,
Е. Флейшиц, Р. Халфіної, Б. Черепахіна,
Я. Шевченко, Р. Шишки, В. Яковлева та ін.

Разом із тим в Україні відсутні наукові
дослідження, присвячені комплексному доD
слідженню права на мирні зібрання як осоD
бистому немайновому праву, зокрема після
набрання чинності ЦК України. У зв’язку з
цим актуалізується необхідність наукового
дослідження права на мирні зібрання в сисD
темі особистих немайнових прав фізичної
особи з метою забезпечення його ефективної
реалізації та цивільноDправового захисту.

Право на мирні зібрання традиційно розD
глядалося виключно як конституційне право
громадян. Більшість учених відносили це праD
во до політичних прав громадян. Це пояснюD
ється тим, що право на мирні зібрання своє
вихідне закріплення отримало на рівні консD
титуцій і тривалий час регулювалося констиD
туційними нормами. До прийняття сучасноD
го ЦК України цивільне законодавство не
передбачало та не закріплювало будьDяким
чином зазначеної правової можливості. БезD
умовно, таке закріплення невід’ємного особисD
того права громадян стало внеском у хід поD
ліпшення чинного цивільного законодавства
щодо приведення його у відповідність із міжD
народними стандартами, що покликані забезD
печити повагу прав людини в усіх державах.
Саме таку мету передбачала Загальна деклаD
рація прав людини, ст. 20 якої встановила, що
кожна людина має право на свободу мирних
зборів і асоціацій. Ніхто не може бути примуD
шений вступати до будьDякої асоціації.

Стаття 11 Конвенції про захист прав люD
дини і основних свобод (далі – Конвенція)
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Дається теоретико�правовий аналіз права на мирні зібрання як особистого немайнового
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передбачає, що кожен має право на свободу
мирних зібрань і свободу об’єднання з іншиD
ми особами, у тому числі право створювати
профспілки та вступати до них для захисту
своїх інтересів. Здійснення цих прав не підD
лягає жодним обмеженням, за винятком тих,
що встановлені законом і є необхідними в деD
мократичному суспільстві в інтересах націоD
нальної або громадської безпеки, для запоD
бігання заворушенням чи злочинам, для охоD
рони здоров’я чи моралі або для захисту прав
і свобод інших осіб. Ця стаття не перешкоD
джає запровадженню законних обмежень на
здійснення зазначених прав особами, які
входять до складу збройних сил, поліції чи
адміністративних органів держави.

Право на свободу мирних зібрань, прогоD
лошене у ст. 11 Конвенції «є одним із основD
них прав у демократичному суспільстві…
однією з підвалин такого суспільства. … Це
право охоплює як приватні зібрання, так і
збори у громадських місцях. В останньому
випадку існування процедури одержання
дозволу на їх проведення, звичайно, не поруD
шує зміст цього права» [1, с. 105]. Зазначена
стаття передбачає два самостійних права:
свободу мирних зібрань і свободу об’єднання
з іншими особами, у тому числі право ствоD
рювати профспілки та вступати до них для
захисту своїх інтересів. Як правило, у міжнаD
родному та вітчизняному праві відповідні норD
ми існують окремо одна від одної. СвідченD
ням цього є ст. 21 Пакту про громадянські та
політичні права, яка окремо визнає право на
мирні збори, та ст. 22, що закріплює право на
свободу асоціації з іншими, у тому числі праD
во створювати профспілки та вступати до
них для захисту своїх інтересів. 

Практика Європейського суду незмінно
виходить з того, що ст. 11 Конвенції тісно
пов’язана із ст. 10 Конвенції, що гарантує своD
боду слова. Суд неодноразово вказував, що
незважаючи на автономну роль і особливу
сферу застосування, ст. 11 повинна також
розглядатись у світлі ст. 10. Захист думок та
свобода виражати їх – це одна з цілей свобоD
ди зборів і створення асоціацій [2, с. 186]. 

На думку С. Алексеєва, права людини, а
саме безпосередньо соціальні права, відноD
сяться до найглибших, первинних природних
основ буття людини і пов’язані з глобальним
світовим процесом, що все більше розкриває
свою силу в сучасних умовах, із загальним
рухом людства до Свободи [3, с. 65–66]. 

Світова практика свідчить, що більшість
конституцій закріплюють такі форми поліD
тичної активності громадян, як свобода збоD
рів, мітингів, демонстрацій тощо [4, с. 156]. 

В. Матвєєв зазначав, що законодавство
не визнавало за громадянами ніякого права
на влаштування публічних зборів, тим більD

ше з політичними цілями. Постанови СтатуD
ту про попередження та припинення злоD
чинів (ст. 111) забороняли збори як загальD
ній тиші та спокою супротивні. Відповідно
до ст. 113, коли збереться народ в «галаслиD
вому та безладному скопищі», то поліція поD
винна змусити натовп розійтися по будинD
ках, а в разі потреби можуть бути покликані
війська [5].

Право на мирні зібрання зазнало в осD
танні роки істотних змін. Виникнення доD
сліджуваного нами права у вигляді окремих
його правомочностей, на нашу думку, неD
обхідно пов’язувати з процесом становлення
традиційно ліберальних цінностей, що отриD
мали потужний позитивний імпульс завдяD
ки європейським буржуазним революціям
XVIII–XIX ст. Це право має давню історію
розвитку як у вітчизняному законодавстві,
так і законодавстві зарубіжних країн. КонсD
титуція УНР, ухвалена 29 квітня 1918 р. виD
значає, що громадянин УНР і ніхто інший на
її території не може бути обмежений у праD
вах слова, друку, сумління, організації, страйD
ку, оскільки він не переступає при тому поD
станов карного права (ст. 17) [6]. Як бачимо,
Конституція не передбачала безпосередньо
права на мирні зібрання, але закріплювала
право на організації. При тлумаченні вказаD
ної статті виникає питання щодо розуміння
законодавцем змісту поняття «організація».
Якщо звернутися до словника, то воно похоD
дить від пізньолатинського «organizo», що в
перекладі означає «повідомляю стрункий 
вигляд; влаштовую». В енциклопедичному
словнику організація визначається як об’єдD
нання людей, які спільно реалізують програD
му або мету, діють на основі відповідних праD
вил і процедур [7, с. 935]. Термін «оргаD
нізація» також використовується у значенні
«заснувати, підготувати, налагодити, об’єднаD
ти» [8, с. 369]. Таким чином, термін «органіD
зація» можна розуміти як певне утворення
або як відповідний процес. 

Справедливо виникає питання: або закоD
нодавець мав на увазі свободу об’єднання в
організації, або право організації мирних збоD
рів. Можливий також варіант більш широкого
розуміння змісту поняття «організації», що
передбачає і право на свободу об’єднання в
організації, і право організації мирних збоD
рів. Враховуючи конструкцію статті, яка пеD
редбачає, що «громадянин УНР і ніхто інD
ший на її території не може бути обмежений
в правах … організації…», а також нерозривD
ний зв’язок цього права із свободою слова,
друку, сумління, страйку, схиляємося до думD
ки, що законодавець мав на увазі поняття
«організації» в широкому розумінні, тобто
право на свободу об’єднання в організації та
право на організацію мирних зібрань.



Ц И В І Л Ь Н Е П РА В О

53

№ 11

На нашу думку, можна констатувати, що
право на мирні зібрання закріплювалося ще
в Конституції УНР, ухваленій 29 квітня 1918 р.

Під час перебування України у складі
СРСР Конституція УРСР від 30.01.1937 р.
включала в число основних прав громадян
право на свободу слова; свободу друку; своD
боду зборів і мітингів; свободу вуличних поD
ходів і демонстрацій [9]. Ця Конституція
всього однією статтею закріплювала відразу
чотири найважливіші демократичні свобоD
ди, при цьому відрізняла свободу зборів і
мітингів від свободи вуличних походів і деD
монстрацій.

У Конституції УРСР 1978 р. зазначене праD
во також зазнало деяких змін у порівнянні з
попередніми конституціями. Стаття 48, частD
ково присвячена праву на проведення зборів,
мітингів, вуличних походів тощо, звучала
так: «Відповідно до інтересів народу і з меD
тою зміцнення та розвитку конституційного
ладу громадянам України гарантуються своD
боди: слова, друку, зборів, мітингів, вуличD
них походів і демонстрацій. Здійснення цих
політичних свобод забезпечується наданням
трудящим та їх організаціям громадських буD
динків, вулиць і площ, широким розповсюD
дженням інформації, можливістю викорисD
тання преси, телебачення і радіо» [10].

Одна з основних відмінностей складових
права на проведення зборів, мітингів, вуличD
них походів і демонстрацій в Конституції
1978 р. (у порівнянні з попередніми констиD
туціями нашої країни) полягає в прямій
вказівці на політичний характер цього права.

Слід зазначити, що радянське цивільне
законодавство взагалі не передбачало та не
закріплювало будьDяким чином названої праD
вової можливості. Це право, як правило, відD
носилося виключно до конституційного праD
ва. Так, у першому ЦК РРФСР, який було
прийнято у 1922 р., ст. 5 передбачала такі проD
гресивні можливості громадянин РРФСР і
союзних радянських республік, як право
вільно пересуватися та селитися на території
РРФСР, обирати не заборонені законом заD
няття та професії, набувати і відчужувати
майно з обмеженнями, передбаченими закоD
ном, здійснювати правочини та вступати в
зобов’язання тощо [11]. Але ЦК РРФСР 1922 р.
не встановлював право громадянина на мирD
ні зібрання. 

В Основах цивільного законодавства
СРСР і союзних республік 1961 р. та в ЦК
УРСР 1963 р. також не передбачалося право
громадян на мирні зібрання. 

Динаміка законодавчої регламентації
права на мирні зібрання знайшла своє відобD
раження і в науковій юридичній літературі.
Проблеми, пов’язані з цим правом, розглядаD
ли в основному фахівці з конституційного

права, оскільки на законодавчому рівні воно
передбачалося саме у конституціях і розгляD
далось як одне з політичних прав особистосD
ті, що сприяє розвитку політичної активносD
ті громадян, забезпечує задоволення їх поD
літичних інтересів.

На сторінках навчальної літератури і сьоD
годні більшість авторів розглядають право на
мирні зібрання, як правило, серед політичD
них прав громадян. Право на мирні зібрання
своє першочергове закріплення отримало саD
ме на рівні конституцій і тривалий час регуD
лювалося виключно конституційними норD
мами. Тому в юридичній літературі на даний
час немає єдиного підходу щодо визначення
галузевої належності досліджуваного права. 

Право на мирні зібрання вченіDконстиD
туціоналісти, як правило, відносять виключD
но до політичних прав особистості. НаприD
клад, А. Колодій та А. Олійник вказують, що
до політичних прав і свобод належить право
на мирні збори, мітинги, походи та демонD
страції [12, с. 189]. Воно дає громадянам можD
ливість вільно обговорювати різні актуальні
питання політичного, економічного, соціальD
ного, культурного, державного й іншого сусD
пільного розвитку [12, с. 193]. О. Фрицький
також відносить це право до політичних прав
і свобод [13, с. 169].

На думку Б. Ебзеєва, політичні права заD
безпечують участь громадянина в державній
владі, але розрізняються за способом залуD
чення громадян до її здійснення. Політичні
права і свободи громадян мають призначенD
ням, по�перше, безпосередню участь громаD
дян в управлінні державними справами і місD
цевій самоврядності, по�друге, сприяють розD
витку політичної активності та самодіяльD
ності громадян, забезпечують задоволення
політичних інтересів громадян; по�третє, гаD
рантують громадянам доступ до державних
посад без будьDяких відмінностей, за винятD
ком спеціальних вимог, передбачених закоD
ном [14, с. 206]. 

У науковій літературі висловлюється й
інша позиція, згідно з якою збори не завжди
носять характер політичного заходу, отже, і
це право не завжди є політичним [15].

Вважаємо, що право на мирні зібрання, заD
лежно від мети реалізації закладених у змісті даD
ного права правомочностей, може бути спряD
моване на досягнення як політичних інтересів
індивіда, так і не пов’язаним з їх задоволенням
інтересів. Особа має право збиратися мирно
(без зброї), проводити збори, конференції, фесD
тивалі тощо. Це дає людині можливість вільно
обговорювати різноманітні питання, що вхоD
дять до сфери її інтересів (приватноDіндивідуD
альні, суспільні або державні тощо).

У сучасних умовах соціальних і політичD
них перетворень, що відбуваються в нашій
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країні, переважна більшість людей вважають
найбільшою цінністю своє духовне «я», спряD
мовуючи зусилля на самовдосконалення своєї
особистості через духовне зростання. Оцінка
людини як особистості, відчуття свободи, саD
моповаги – це те, заради чого вона живе, поD
ліпшує своє матеріальне становище, працює
та спілкується [16, с. 226]. Поняття особисD
тості охоплює, перш за все, її духовну сферу.
Особисті інтереси і права характеризують
соціальноDправове положення особи в сусD
пільстві, є найважливішим елементом її стаD
тусу [17, с. 24]. 

У сучасній цивілістичній літературі існує
точка зору, відповідно до якої право на мирні
зібрання не носить приватноDправового хаD
рактеру. Так, Р. Стефанчук вважає, що окреD
мі із зазначених у цьому переліку прав не 
можуть претендувати на роль особистих неD
майнових, оскільки не носять цивільноDпраD
вового характеру. Наприклад, право на своD
боду об’єднання та право на свободу мирних
зібрань на сьогодні радше спрямовані на заD
безпечення публічного інтересу фізичної
особи щодо впливу на управління державою
і меншим чином – на забезпечення її приватD
ноDправового інтересу [18, с. 457]. 

Не погоджуючись із позицією Р. СтефанD
чука, ми вважаємо, що питання належності
права на мирні зібрання до особистих немайD
нових прав людини слід розглядати не в проD
тиставленні публічних і приватноDправових
інтересів фізичної особи, а в їх діалектичній
єдності. Відповідність особистої свободи та
суспільних інтересів людини є межею повеD
дінки конкретної людини в суспільстві. Так,
право на мирні зібрання забезпечує можD
ливість всебічного розвитку особистості в суD
спільстві, тобто дає можливість свідомо обиD
рати варіанти можливої поведінки з метою заD
доволення особистих духовних потреб. При
цьому поведінка людини узгоджується з інтеD
ресами суспільства, передбаченими в законі.

М. Малеїн зазначав, що свобода у виборі
варіантів поведінки відповідно до індивідуD
альних інтересів і справедливості забезпечуD
ється шляхом юридичній рівності суб’єктів
відносин, кореспонденцією прав та обов’язD
ків, еквівалентністю, диспозитивністю, якиD
ми характеризується цивільноDправовий меD
тод регулювання [17, с. 13].

Аналіз ст. 315 ЦК України свідчить, що
фізична особа має право вільно збиратися на
мирні збори, конференції, засідання, фестиD
валі тощо. Ця стаття визначає невичерпний
перелік форм реалізації права на мирні зіD
брання, отже, в законодавстві можуть містиD
тися й інші форми, зумовлені особливостями
певних правовідносин. 

Фізична особа здійснює свої права саD
мостійно та має право вимагати від посадоD

вих і службових осіб вчинення відповідних
дій, спрямованих на забезпечення здійсненD
ня нею її прав. Обмеження на мирні зібрання
може встановлюватися судом. Фізична особа
має право на захист свого особистого немайD
нового права на мирні зібрання від протиD
правних посягань інших осіб. 

Погоджуючись із позицією законодавця
щодо включення права на мирні зібрання до
каталогу особистих немайнових прав фізичD
ної особи та сприймаючи тенденцію розшиD
рення сфери цивільноDправового регулюванD
ня відносин, що складаються з приводу дуD
ховних інтересів особистості, ми вважаємо,
що право на мирні зібрання залежно від мети
реалізації закладених у змісті даного права
правомочностей може бути спрямоване на
досягнення як публічних інтересів фізичної
особи щодо впливу на управління державниD
ми справами, так і на забезпечення її приватD
ноDправових інтересів. Особа має право збиD
ратися мирно, проводити збори, конференD
ції, фестивалі тощо. Це дає людині можлиD
вість вільно обговорювати різноманітні пиD
тання, що входять до сфери її інтересів. 
А існування процедури одержання дозволу
на їх проведення, на нашу думку, не порушує
змісту цього права. 
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The article deals with theoretical legal analysis of right of peaceful assemblies as the personal non�
property right of natural persons in the conditions of forming of practice of application of norms of the
Civil Code of Ukraine. Researched the historical development of this right, researched the opinions of
scientists to definitions of his private legal nature.

Статья содержит теоретико�правовий анализ права на мирные собрания как личного неи�
мущественного права физических лиц в условиях формирования практики применения норм
Гражданского Kодекса Украины. Исследовано историческое развитие данного права, взгляды
ученых на определение его частно�правовой природы.
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Обов’язковість дії судового рішення та йоD
го стабільність забезпечуються певними
вимогами, що пред’являються до змісту

основного акта правосуддя, які випливають із
завдань цивільного судочинства: поDперше, заD
хистити порушене, невизнане або оспорюване
право, відновити та забезпечити можливість
його належного здійснення; поDдруге, справити
виховний вплив на учасників судочинства, а таD
кож на широке коло громадян. Такі завдання
можуть бути виконані за умови, якщо рішення
суду зрозуміле, переконливе, справедливе, тобD
то якщо здійснений захист відповідає встановD
леним судом обставинам і закону, який регулює
спірні матеріальні правовідносини, суб’єктивні
права й обов’язки, факти. Отже, судове рішення
як акт, що ухвалюється органом правосуддя у
визначених цивільним процесуальним законом
формах, має відповідати певним вимогам.

Дослідженню вимог, що пред’являються до
судового рішення, у науковій літературі свого
часу приділяли увагу такі вчені, як М. Гурвич,
П. Заворотько, М. Штефан, П. Сергейко, М. ТкаD
чов, В. Щеглов [1–5]. Разом із тим питання виD
мог, що пред’являються до судового рішення,
залишаються надзвичайно актуальними як для
практики, так і для теорії цивільного процесу,
заслуговують детальнішого дослідження та
потребують сучасного погляду на цю проблему
з урахуванням усіх змін, які мають місце в
суспільних реаліях сьогодення.

Метою цієї статті є дослідження всіх вимог,
що пред’являються до судового рішення для
з’ясування сутності його основних ознак, їх
співвідношення та шляхів досягнення законD
ного й обґрунтованого рішення суду, з’ясуванD
ня умов, що забезпечують правосудність судоD
вого рішення, а також вироблення обґрунтоD

ваних пропозицій для вдосконалення чинноD
го законодавства.

Дослідження питання, що розглядається,
матиме позитивні наслідки при розкритті напD
рямів вимог, які пред’являються до судового
рішення, та характеру ознак, яким воно повинно
відповідати. До судового рішення пред’являютьD
ся, передусім, вимоги як до акта правосуддя, покD
ликаного захистити суб’єктивне право. Це вимоD
ги до його внутрішнього змісту. Але судове
рішення є процесуальною формою, процесуальD
ним актом, у якому закріплюються наслідки проD
ведених судом процесуальних дій. Тому за своєю
структурою, за складовими елементами та
реквізитами рішення суду також має відповідати
певним умовам. Це умови зовнішнього змісту. За
внутрішнім змістом рішенню належить бути заD
конним, обґрунтованим, визначеним, повним і
безумовним. Зовнішньо судове рішення виклаD
дається в письмовій формі за певною струкDтуD
рою, за встановленими реквізитами. Таким чиD
ном, вимоги, яким має відповідати рішення суду,
передбачені законом і поділяються на дві групи:

•• вимоги, які пред’являються до змісту суD
дового рішення; 

•• вимоги, які пред’являються до форми суD
дового рішення.

Найважливіша вимога, що пред’являється до
судового рішення, – законність. Чинний
Цивільний процесуальний кодекс (далі – ЦПК)
України прямо вказує, які судові рішення є заD
конними: законним є рішення, яким суд, викоD
навши всі вимоги цивільного судочинства,
вирішив справу згідно із законом (ч. 2 ст. 213).
Законність судового рішення визначають такі
важливі елементи, як застосування норм маD
теріального права, дотримання, виконання та виD
користання норм процесуального права.
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Стаття присвячена дослідженню усіх вимог, що пред'являються до рішення суду. Детально
аналізується сутність кожної вимоги та співвідношення вимог між собою, а також з'ясовують�
ся умови, що забезпечать ухвалення судами правосудних судових рішень. Зокрема, щоб рішення
суду забезпечувало реальний захист прав фізичних та юридичних осіб, воно повинно бути закон�
ним, обґрунтованим, повним, визначеним, безумовним, написаним чіткою мовою з дотриманням
процесуальної форми. 

Ключові слова: рішення суду, законність рішення, обґрунтованість судового рішення, повD
нота рішення, визначеність рішення суду, безумовність судового акту, дотримання процесуD
альної форми, зміст рішення суду.
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Законність судового рішення визначається
правильним застосуванням матеріальноDправоD
вих норм. Суд застосовує норми матеріального
права протягом усього розгляду справи. І якщо
цей процес протікає правильно, відповідає
нормі права, то і кінцевий його результат, вираD
жений у рішенні, буде правильним. Помилки,
допущені в процесі застосування права, немиD
нуче зумовлюють незаконність рішення.

Суд застосовує норми матеріального права
до фактичних обставин конкретної справи. ЗасD
тосування норм права проходить певні стадії.
Помилка, допущена на будьDякому етапі застоD
сування норм права, призводить до незаконD
ності судового рішення. Нерідко помилка, доD
пущена на одній стадії, зумовить помилки на
всіх подальших стадіях застосування норм праD
ва. Перша стадія застосування норми права поD
лягає в юридичній кваліфікації фактичних
взаємовідносин сторін; наступна стадія – в тоD
му, щоб суд правильно усвідомив зміст і знаD
чення норми, тобто правильно її виDтлумачив;
остання стадія застосування норм права поляD
гає у встановленні в резолютивній частині
рішення правових висновків, передбачених
диспозицією та санкцією норми права, що засD
тосовується.

Порушенням чи неправильним застосуванD
ням судом норм матеріального права, відпоD
відно до ч. 2 ст. 309 ЦПК України, є: застосуD
вання закону, який не поширюється на дані праD
вовідносини, чи незастосування закону, який
підлягає застосуванню. Однак редакцію цієї
статті навряд чи можна визнати вдалою, оскільD
ки неприпустимо протиставлення понять «поD
рушення» та «неправильне застосування» закоD
ну, у зв’язку з тим, що порушення судом маD
теріальноDправових норм виявляється саме в їх
неправильному застосуванні [4, с. 84]. Було б
правильним взагалі виключити з тексту ч. 2 ст.
309 ЦПК України слово «порушення», оскільD
ки застосування – єдина форма реалізації суD
дом таких норм, і незаконність рішення виявD
ляється саме в неправильному їх застосуванні. 

Недоліком ч. 2 ст. 309 ЦПК України є також
те, що вона не передбачає таку підставу незаконD
ності рішення, як неправильне тлумачення норD
ми матеріального права. Адже тлумачення закоD
ну дається в усіх випадках його застосування з
метою встановлення змісту закону та з’ясування
волі законодавця. Тлумаченням розкривається
юридичний склад норми права, факти, що зуD
мовлюють виникнення, зміну чи припинення
правовідносин, його зміст і наслідки порушення.
Тому з метою вдосконалення законодавства ми
пропонуємо викласти ч. 2 ст. 309 ЦПК у такій
редакції: «2. Норми матеріального права вважа�
ються неправильно застосованими, якщо: суд
застосував закон, який не підлягав застосуванню;
суд не застосував закон, який підлягав застосу�
ванню; суд неправильно витлумачив закон».

Однак законність рішення пов’язана не лише
з правильним застосуванням норм матеріальD
ного права. Законним слід вважати рішення,

ухвалене відповідно до змісту і вимог норм проD
цесуального права. Заслуговує на увагу думка,
висловлена Є. Пушкарьом, стосовно того, що
оскільки судове рішення є актом правосуддя, то
при розгляді та вирішенні справи обов’язковим
є суворе та точне дотримання процесуального
законоDдавства. Процесуальна форма провадD
ження цивільних справ внутрішньо властива
праDвосуддю й є обов’язковою умовою законD
ності рішення, оскільки вона є гарантією права
сторін та інших осіб, які беруть участь у справі,
на судовий захист [6, с. 26].

Норми цивільного процесуального права,
що встановлюють певний порядок діяльності
суду при вирішенні цивільних справ, є не просD
то технічними правилами, а послідовною систеD
мою норм, які забезпечують повне та всебічне
дослідження справи, що, у свою чергу, є необD
хідною передумовою правильного вирішення
спору. БудьDяке процесуальне правило прямо чи
опосередковано сприяє правильному вирішенню
справи.

Застосування судом процесуального права
полягає у вирішенні низки питань, пов’язаних
із виникненням, розвитком, зміDною та припиD
ненням процесуальних правовідносин. ДотриD
муючи, виконуючи та використовуючи норми
процесуального права, суд встановлює належD
ноDможливу поведінку суб’єктів спірних праD
вовідносин і тим самим створює передумови
для належного розвитку процесу, правильного
вирішення спору. Однак лише цього недостатD
ньо для правильного вирішення спору. НеобD
хідно також, щоб суб’єкти процесуальних праD
вовідносин правильно здійснювали свої права,
точно виконували свої обов’язки, щоб їх факD
тична поведінка відповідала належноDможлиD
вій. Для усунення процесуальних порушень з
боку суб’єктів спірних правовідносин з метою
ухвалення законного рішення суду надане праD
во застосовувати примус стосовно порушників
процесуальних норм. Під вживанням примусоD
вих заходів мається на увазі застосування суD
дом процесуальних норм.

Слід пам’ятати, що законність судового
рішення від суду залежить більшою мірою, ніж
від сторін, третіх осіб, інших суб’єктів процесуD
альних правовідносин. У зв’язку з тим, що проD
цесуальні порушення суду не можуть бути усуD
нуті в цьому процесі іншими суб’єктами праD
вовідносин, вони негативно позначаються на виD
никненні та всьому ході процесу, нерідко сприD
чиняють скасування рішення як незаконного й
необґрунтованого. Отже, законність судового
рішення залежить від правильного дотримання,
виконання та використання процесуальних
норм судом, а також від суворого, послідовного
дотримання процесуальних прав і обов’язків усі�
ма іншими суб’єктами спірних правовідносин.

Таким чином, законним є рішення, якщо воD
но ухвалене при точному дотриманні, виконанD
ні та використанні норм процесуального права,
а також у повній відповідності із нормами маD
теріального права, які підлягають застосуванню
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до даних правовідносин, або засноване на застоD
суванні у необхідних випадках закону, який реD
гулює подібні відносини, або виходить із заD
гальних засад і змісту законодавства.

Відповідно до ст. 213 ЦПК України ріDшення
суду має бути не лише законним, а й обґрунтоваD
ним. Обґрунтованість – друга найважливіша
ознака, що визначає правосудність судового
рішення. Обґрунтованим є рішення, коли в ньоD
му відображені факти, які мають значення для
даної справи, які підтверджені перевіреними суD
дом доказами, що задовольняють вимоги закону
про їх належність і допустимість, чи загальD
новідомими обставинами, що не потребують доD
казування, а також тоді, коли рішення містить
вичерпні висновки суду, які випливають із встаD
новлених фактів.

Таким чином, вимога обґрунтованості – це
вимога до фактичної сторони рішення. ВідD
повідно до статей 10, 212, 213, 309 ЦПК України
і п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду УкD
раїни «Про судове рішення» № 11 умовами
обґрунтованості рішення є: повне з’ясування суD
дом обставин, що мають значення для справи;
доведеність обставин, що мають значення для
справи, які суд вважає встановленими; відпоD
відність висновків суду, викладеним у рішенні
обставинам справи.

Отже, обґрунтованість судового рішення залеD
жить, насамперед, від повного з’ясування судом
обставин справи. Суттєвими обставинами, які
підлягають з’ясуванню судом, є насамперед юриD
дичні факти. На з’ясування всієї сукупності юриD
дичних фактів і спрямована діяльність суDду при
вирішенні конкретного спору. Нез’ясованість суD
дом хоча б одного такого факту свідчить про неповD
ноту дослідження обставин справи, про необґрунD
тованість рішення. 

Залежно від характеру відносин між стороD
нами сукупність юридичних фактів, що підляD
гають з’ясуванню у справі, буде різна. Адже, як
правильно зазначає Л. Лєсницька, той самий
факт в одному випадку може мати значення для
правильного вирішення спору, в іншому ж виD
падку він може такого значення не мати [7, 
с. 120].

У будьDякій розглянутій справі суд повинен
намітити певні межі дослідження, виходячи
при цьому з конкретних обставин справи та поD
передньої юридичної кваліфікації, оскільки лиD
ше в цьому випадку суд може з найменшою витD
ратою процесуальних засобів з’ясувати всі неD
обхідні факти у справі. Невстановлення певних
меж з’ясування обDставин справи може негативD
но позначитися на практичній діяльності суду.
Так, спрямовуючи всі свої сили на з’ясування
обставин, що не мають значення для справи,
суд нерідко залишає осторонь і не з’ясовує обсD
тавини, необхідні для правильного вирішення
спору. Отже, повне з’ясування судом обставин
справи полягає у встановленні всіх юридичних
фактів, що мають значення для встановлення
існуючих між сторонами правових відносин чи
відповідних дій.

Другою ознакою обґрунтованості судового
рішення є доведеність обставин, що мають знаD
чення для справи, які суд вважає встановленими.
Визначивши коло фактів, які підлягають встаD
новленню у справі, суд повинен глибоко та всеD
бічно їх дослідити й оцінити. Суд оцінює докази
за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунD
тується на всебічному, повному, об’єктивному та
безпосередньому розгляді в судовому засіданні
всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись
законом. Жоден доказ не має для суду наперед
встановленого значення. Правильна оцінка доD
казів є необхідною умовою ухвалення обґрунтоD
ваного рішення. Необґрунтованість рішення в
даній формі виникає, якщо суд порушує правила
про сукупну оцінку доказів при ухваленні рішенD
ня або бере за основу неповні, недостовірні, неD
доброякісні чи неприпустимі докази [4, с. 52].

Слід погодитись із І. Решетніковою, яка
вважає, що для пізнання того чи іншого факту
суд повинен правильно визначити докази, які
стосуються цього факту, відшукати їх, всебічно
дослідити та правильно оцінити. Виявлення суD
перечливих, взаємовиключних відомостей
свідчить про недостовірність доказів. І тільки
оцінка всіх зібраних і досліджених доказів здатD
на виявити суперечливість окремих із них, тобD
то визначити недостовірний доказ [8, с. 19].

Суд має вивчити кожен доказ, розкрити
протиріччя в доказах і встановити, який із суD
перечливих доказів є достовірним. Суд не може
обмежитися в рішенні лише переліком доказів,
якими підтверджуються юридично значимі
факти, а повинен викласти їх зміст. Висновки
про фактичні обставини у справі мотивуються в
рішенні тільки передбаченими в законі засобаD
ми доказування (ч. 2 ст. 57 ЦПК України).
Рішення не може базуватися на припущеннях
про обставини справи. Не можна вважати довеD
деним встановлення тієї чи іншої обставини,
якщо вона підтверджена доказами, отриманими
з порушенням передбачених законом правил.

Також рішення суду може бути обґрунDтоD
вано тільки доказами, які отримані у виD
значеному законом порядку та перевірені на тоD
му судовому засіданні, в якому ухвалюється
рішення. Неприпустимим є вимагання та
приєднання до справи матеріалів для підDтвердD
ження висновків і мотивів рішення після його
оголошення. Суд не може керуватися даними, отD
риманими ним поза судовим засіданням. Ці
відомості не можуть мати процесуального знаD
чення. Відкидаючи певні докази, що є в справі,
суд повинен вказати в рішенні, чому ці докази
ним відкинуті. Також невідповідність рішення
матеріалам, які є в справі, може виявитися в тоD
му, що суд визнає факти невстановленими, незD
важаючи на те, що в справі є досить доказів.

Наступною ознакою обґрунтованості судоD
вого рішення є відповідність висновків суду, вик�
ладеним у рішенні обставинам справи. В основу
рішення суду повинен бути покладений висноD
вок, що логічно випливає з усіх фактів, які пеD
ревірені, досліджені та встановлені в процесі
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розгляду справи по суті. Тільки у випадку, якщо
оцінка доказів зроблена суддями вільно, без стоD
роннього втручання, на основі внутрішнього пеD
реконання, якщо при оцінці доказів суд ґрунтуD
вався на сукупності всіх обставин справи, можD
на розраховувати на правильні висновки суду.
При розгляді цивільних справ в основу рішення
не можуть бути покладені ймовірні судження
про обставини справи. Висновки суду повинні
відповідати істині. Істина встановлюється тільD
ки в результаті повного, всебічного й об’єктивD
ного дослідження судом усіх обставин справи,
на підставі змагальності між заінтересованими
особами із сукупності всіх сторін, явищ, дійсD
ності та їх взаємовідносин.

Таким чином, судове рішення є обґрунтоваD
ним, якщо суд повно і всебічно з’ясував усі знаD
чимі для справи обставини, а висновки суду про
встановлені обставини та правові наслідки відD
повідають дійсності та підтверджуються досD
товірними доказами, дослідженими в судовому
засіданні.

Нарівні з вимогами законності й обґрунтоD
ваності судове рішення повинно відповідати
вимогам, що забезпечують повноту рішення.
Під вимогою повноти в юридичній літературі
розуміють, що в рішенні повинна міститися
відповідь на всі заявлені позивачем і розглянуті
судом вимоги та висунуті проти них запереченD
ня [9, с. 305; 10, с. 191].

Судове рішення має вичерпно вирішити пиD
тання про кожну вимогу. Воно повинно не лише
відповісти на запитання про існування спірного
права, а й точно вказати зміст цього права. Вимога
повноти рішення суду випливає із ст. 220 ЦПК
України. За загальним правилом, розглянувши
справу, у якій поєднано кілька позовних вимог,
суд зобов’язаний ухвалити рішення щодо позову в
цілому, яке міститиме сукупність відповідей на всі
позовні вимоги. Також, якщо в процесі був заявлеD
ний і розглянутий одночасно з первісним зустD
річний позов, судове рішення повинно містити виD
черпні висновки щодо кожної з розглянутих
вимог. 

У цивільному процесі України не допускаD
ються рішення, в яких судом підтверджується
право, а розмір присудженого встановлюється в
самостійному провадженні, тобто проміжні ріD
шення. Рішення має повністю вирішити спір про
цивільні правовідносини, оскільки кількісна
сторона вимоги нерозривно пов’язана з правоD
вою його стороною. Окреме вирішення питання
про задоволення вимоги та питання про її розмір
могло б сприяти неправильності рішення в цілоD
му. Крім того, ухвалення проміжних рішень заD
тягувало б розгляд справи у зв’язку з необхідD
ністю нового судового розгляду, а це не відповідає
принципу оперативності. Іншими словами, рішенD
ня суду повинно вирішити всі вимоги, що місD
тяться в позові одним актом. НеприпусDтимо даD
вати відповіді на окремі вимоги, що містяться в
позові, у різних рішеннях.

У силу вимоги повноти в рішенні суду має
бути вирішене питання про негайне виконання

та питання про судові витрати. Якщо суд звільD
няє будьDкого з осіб, які беруть участь у справі,
від сплати судових витрат, про це повинно бути
зазначено в рішенні.

Порушення вимоги повноти рішення зуD
мовлює такий наслідок, як скасування рішення,
за винятком точно визначених законом виD
падків, коли такі недоліки можуть бути виправD
лені іншим способом (ухваленням додаткового
рішення). Неповнота судового рішення робить
його незавершеним, оскільки після прийнятого
рішення ще ухвалюється додаткове. Отже, повD
нота робить його завершальним, тобто остання
категорія є частиною першої, її ознакою, змісD
том.

Ще однією з вимог, що пред’являються до
судових рішень, є визначеність. Рішення поD
винно дати цілком визначену відповідь на
спірну вимогу. БудьDякі сумніви мають бути
усунуті, у правовідносини між сторонами поD
винно бути внесено повну ясність. Слід погодиD
тися з М. Гурвичем, на думку якого рішення суD
ду не повинно залишати місце для будьDяких
колізій, підстав для нових спорів і скарг [1, 
с. 74]. Ця вимога, будучи дотриманою судом,
зумовлює реальність виконання рішення. Без
визначеності рішення не може бути судового
захисту. Визначеністю характеризуються всі
чотири частини рішення. Але особливе значенD
ня вимога визначеності має для резолютивної
частини, оскільки саме ця частина рішення дає
відповідь на вимоги сторін. Визначеність резоD
лютивної частини рішення полягає передусім у
тому, що суд чітко визначає: задоволений позов
чи в задоволені відмовлено; якщо позов задовоD
лений, то що саме присуджується позивачу, яке
право визнається за ним, до чого зобов’язується
відповідач. Іншими словами, ця вимога судовоD
го рішення виключає невизначеність в існуюD
чих між сторонами правовідносинах і в різних
способах виконання належних прав і обов’язD
ків. Суд не має права ухвалювати рішення, якиD
ми би зобов’язував відповідача чи іншу особу
виконати на свій вибір одну з декількох дій. У
зв’язку з цим рішення не допускає альтернативD
них суджень, що унеможливлюють його примуD
сове виконання. Існування альтернативних
рішень не можна визнати, оскільки вони залиD
шають не вирішеним спір між сторонами. Суд у
процесі судового розгляду повинен виключити,
усунути альтернативу, прийти до єдиної думки
й ухвалити визначене рішення.

Визначеність рішення передусім необхідна
для осіб, які беруть участь у справі, оскільки вони
мають усвідомити, які права, свободи й інтереси
захищаються рішенням, а які ні, мотиви суду.
Визначеність рішення необхідна також для осіб,
які покликані виконувати рішення суду. ПоруD
шення вимоги визначеності судового рішення
унеможливлює його виконання, тобто визнаD
ченість рішення є необхідною умовою його поD
дальшого виконання.

Наступною вимогою, що пред’являється до
судового рішення є його безумовність. ВикоD
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нання рішення як акта органу державної влади,
який вирішує спір між суб’єктами правовідносин
чи підтверджує обставини, що можуть впливати
на права й обов’язки заінтересованої особи, не
може ставитися в залежність від настання чи неD
настання будьDяких умов. Це могло б викликати
в стадії виконання між сторонами спір з приводу
настання цих умов і, відповідно, неможливість
виконання рішення.

П. Заворотько та М. Штефан вважають, що
включення до рішення умов, від яких заDлежить
виконання рішення, підкреслювало б, що перш
як розпочати виконання, слід було б встановити
факт настання таких умов, а для цього часто доD
водилося б робити нове дослідження, насамперед
у випадках, коли між сторонами виникав спір
про ці умови [2, с. 87].

Органи виконання фактично могли б доD
повнювати, а то й змінювати рішення суду. ТаD
ке положення порушувало б компетенцію суду
й органів державного виконання. Очевидно, що
умовне рішення є неприпустимим, бо воно не
усуває спір між сторонами і залишає неясність
у їх відносинах.

Крім вимог законності, обґрунтованості,
повноти, визначеності та безумовності, рішення
суду повинно відповідати встановленій зако>
ном формі. До вимоги форми судового рішенD
ня слід віднести три моменти: 

•• рішення суду повинно бути оформлене у
вигляді письмового документа; 

•• рішення суду як документ повинно відD
повідати визначеному законом змісту та бути
викладене в суворій послідовності, передбаD
ченій ст. 215 ЦПК України. Текст рішення поD
винен мати певні реквізити та складові частини
відповідно до вимог закону. БудьDяке порушенD
ня як правил, що встановлюють обов’язковий
зміст рішення, так і його письмової форми,
створюють підстави для скасування рішення
судом вищої інстанції; 

•• рішення суду повинно бути ясним і точD
ним за викладом. 

Вимога високої культури судового рішення
стосується як змісту закріплених в ньому судD
жень, так і форми їх висловлення. У широкому
розумінні це діловодні вимоги. До таких вимог
слід віднести сучасність і правильність стилю,
чіткість викладу, грамотність, культурність.
Мовні конструкції, що застосовуються при
складанні рішення, повинні додавати викладу

логічність, послідовність, зв’язаність і системD
ність. Неприпустимо використовувати жаргон,
елементи просторіччя, а також художні засоби
відображення дійсності. Думки повинні виклаD
датися в такій послідовності, щоб одне полоD
ження випливало з попереднього і підготовляD
ло б до розуміння наступного. 

Ясність і точність мови, якою написане суD
дове рішення, мають першочергову цінність,
оскільки ускладнення лексики, викликане багаD
тозначністю слів, безумовно, знизить коефіціD
єнт інформативності рішення, ускладнить його
розуміння та виконання. Індивідуальність ріD
шення має виявлятися в аналізі справи, в оцінці
доказів з урахуванням усіх особливостей спраD
ви, а не в системі викладу. Форма рішення поD
винна бути однакова та послідовна.

Викладене дозволяє зробити висновок: для
того, щоб рішення суду забезпечувало реальний
захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб,
прав та інтересів юридичних осіб, інтересів дерD
жави, воно повинно бути законним, обґрунтоD
ваним, повним, визначеним, безумовним, напиD
саним чіткою мовою з дотриманням процесуD
альної форми.
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The article is devoted to the research of all claims that are laid to the court decision.  The essence of every
claim and correlation of claims are analyzed in details. The conditions which are supposed to guarantee   the pro�
nouncements by the courts fair decisions are covered in the article. In particular, in order to provide the real pro�
tection of the rights of citizens and juridical persons by the court, the court decision must be legal, well�ground�
ed, complete, determinate, indisputable and written in clear language with maintenance of civil procedure order.

Статья посвящена исследованию всех требований, которые предъявляются к решению суда. Де�
тально анализируется суть каждого требования и соотношение требований между собою, а также
выясняются условия, которые обеспечат вынесение судами правосудных судебных решений. В част�
ности, чтобы решение суда обеспечивало реальную защиту прав физических и юридических лиц, оно
должно быть законным, обоснованным, полным, определённым, безусловным, написанным чётким
языком с соблюдением процессуальной формы.
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Зростаюча роль органів місцевого самовD
рядування за умов зміни суспільноD
політичного ладу в Україні зумовлює

необхідність наукового переосмислення їх
значення в усіх сферах громадського життя,
у тому числі їх участі у цивільних процесуD
альних відносинах. Одна з форм участі цих
органів у цивільному процесі є надання висD
новків по справі. Це врегульовано ч. 3 ст. 45
Цивільного процесуального кодексу (далі –
ЦПК) України від 18.03.2004 р. № 1618DIV,
якою передбачено, що органи місцевого саD
моврядування можуть бути залучені судом
до участі у справі або можуть взяти участь у
справі за своєю ініціативою для подання висD
новків на виконання своїх повноважень.
Участь зазначених органів у цивільному проD
цесі для подання висновків у справі є обоD
в’язковою у випадках, встановлених закоD
ном, або якщо суд визнає це за необхідне.

Визначення правової природи висновку
органів місцевого самоврядування у цивільD
ному процесі має суттєве наукове та пракD
тичне значення. Це пояснюється тим, що, як
зазначено у ч. 3 ст. 45 ЦПК України, у випадD
ках, визначених законом, подання таких висD
новків є обов’язковим для вирішення справи.
Так, у ч. 2 ст. 253 ЦПК України зазначено,
що орган опіки та піклування повинен подаD
ти суду висновок про доцільність усиновленD
ня та відповідність його інтересам дитини.
Аналіз судової практики свідчить, що органи
місцевого самоврядування подають висноD
вок у справі за власною ініціативою або за
ініціативою суду майже в усіх випадках, коD
ли їх участь у справі є обов’язковою. ЧастиD
ною 4 ст. 19 Сімейного кодексу (далі – СК)
України від 10.01.2002 р. № 2947DІІІ передD
бачено, що при розгляді судом спорів щодо

участі одного з батьків у вихованні дитини,
місця проживання дитини, позбавлення та
поновлення батьківських прав, побачення з
дитиною матері, батька, які позбавлені батьD
ківських прав, відібрання дитини від особи,
яка тримає її у себе не на підставі закону або
рішення суду, управління батьками майном
дитини, скасування усиновлення та визнанD
ня його недійсним обов’язковою є участь орD
гану опіки та піклування. При цьому невиріD
шеним залишається питання про те, чи повиD
нен суд враховувати такі висновки, чи є для
цього достатні правові підстави. ЦивільноD
процесуальне законодавство не врегульовує
цього питання. Тільки у ч. 6 ст. 19 СК УкраD
їни зазначено, що суд може не погодитися з
висновком органу опіки та піклування, якщо
він є недостатньо обґрунтованим, суперечить
інтересам дитини. Проте ця правова норма
не заповнює існуючу прогалину, оскільки,
поDперше, стосується лише сімейних справ, а
висновок органу місцевого самоврядування
може надаватись і в інших цивільних спраD
вах, поDдруге, не визначає правового значенD
ня цих висновків у цивільному процесі.

З часу прийняття ЦПК України (2004 р.)
немає монографічних досліджень, які б переD
тинались із зазначеною проблематикою, а в
межах навчальних посібників з цивільного
процесуального права побіжно розкриваєтьD
ся питання участі органів місцевого самовряD
дування в цивільному процесі. 

Коли йдеться про правову природу висD
новків органів місцевого самоврядування,
потрібно звернути увагу на дві ключові позиD
ції. ПоDперше, за своєю суттю такі висновки
є актами органу місцевого самоврядування,
які існують у формі рішень. А саме, у частиD
нах 1, 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве
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У статті досліджується правове значення висновку органів місцевого самоврядування у
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самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.
№ 280/97DВР зазначено, що рада в межах
своїх повноважень приймає нормативні й
інші акти у формі рішень. Виконавчий коміD
тет сільської, селищної, міської, районної у
місті (у разі її створення) ради в межах своїх
повноважень приймає рішення. Те, що такі
висновки є рішеннями органу місцевого саD
моврядування має значення для встановленD
ня вимог до їх форми, змісту й юридичної сиD
ли. Дослідники, які розглядали ці питання,
погоджувалися з таким висновком. Так, укD
раїнський ученийDпроцесуаліст М. Штефан
вважає, що при здійсненні своїх функцій орD
гани опіки та піклування приймають відпоD
відні рішення, тому висновком у справі таD
кож має бути їх рішення [1, с. 48]. Висновок
органу місцевого самоврядування складаєтьD
ся від імені відповідного органу та підпиD
сується його керівником. Висновок має бути
оголошений в судовому засіданні, і суд
оцінює його у сукупності з усіма матеріалаD
ми справи. Другий найбільш дискусійний
аспект питання правової природи висновку
органу місцевого самоврядування полягає у
тому, яке правове значення висновку у циD
вільному процесі.

Отже, предметом нашого дослідження буD
де правове значення висновку органу місцеD
вого самоврядування в цивільному процесі.

Мета цієї статті полягає у тому, щоб встаD
новити чи є висновок органу місцевого саD
моврядування доказом у цивільній справі;
якщо так, то до якого із засобів доказуванD
ня, передбачених ЦПК України, його можD
на віднести, чи є підстави для виділення
висновку органу місцевого самоврядуванD
ня у самостійний вид засобу доказування;
запропонувати доповнення до цивільноD
процесуального законодавства, які б заповD
нили існуючу прогалину з визначення праD
вової природи висновку.

У науковій літературі простежуються дві
діаметрально протилежні позиції:

висновок органу місцевого самоврядуD
вання не є доказом у цивільному процесі, або
є доказом лише в деяких випадках; 

висновок органу місцевого самоврядуD
вання є доказом у цивільному процесі. 

Представники другої точки зору порівD
нюють висновок органу місцевого самовряD
дування в цивільному процесі з висновком
експерта, з письмовими доказами, а деякі
вважають, що це самостійний засіб доказуD
вання.

Прихильником першої позиції, зокрема,
виступає російський науковець К. ДжандоD
сова, яка вважає, що в усіх випадках, коли
висновок органу місцевого самоврядування
містить відомості про факти, які мають бути
встановлені у справі, тобто коли існує факD
тична частина висновку, він є доказом у

цивільному процесі. У випадках, коли висноD
вок не містить відомостей про факти (напD
риклад, у справах про захист прав спожиD
вачів), він не є доказом [2, с. 163].

Представником першої точки зору є таD
кож російський науковець В. Кулакова, на
думку якої, неучасть у процесі відповідних
органів місцевого самоврядування у випадD
ках, коли вона визнана законом обов’язкоD
вою, не повинно спричиняти скасування суD
дового рішення, якщо воно законне й обґрунD
товане. В. Кулакова підтримує думку М. ТреD
ушникова та Л. Грось, які, базуючись на праD
вилі допустимості доказів, вважають, що виD
сновок не є доказом у справі [3, с. 166].

Представником другої точки зору є украD
їнський учений М. Штефан, який вважає, що
такі висновки не стосуються засобів доказуD
вання, перелік яких передбачено ст. 57 ЦПК
України. Їх не можна прирівняти до письмоD
вих доказів, оскільки, за своєю правовою
природою такі висновки охоплюють інфорD
мацію та висновки з приводу обставин, які
мають значення для справи; рекомендацію
конкретної особи про те, як необхідно з точD
ки зору державного інтересу вирішити спраD
ву, тобто висновок про факти та право. Це
надає підстави віднести їх до самостійного
виду засобів доказування [1, с. 51, 52].

У зв’язку з викладеним заслуговує на
увагу законодавче врегулювання таких пиD
тань: що таке доказ; які види засобів доказуD
вання, передбачені ЦПК України. ВідповідD
но до ст. 57 ЦПК України доказами є будьD
які фактичні дані, на підставі яких суд встаD
новлює наявність або відсутність обставин,
що обґрунтовують вимоги і заперечення стоD
рін, та інших обставин, які мають значення
для вирішення справи. Ці дані встановлюD
ються на підставі пояснень сторін, третіх
осіб, їх представників, допитаних як свідків,
показань свідків, письмових доказів, речових
доказів, зокрема звукоD та відеозаписів, висD
новків експертів.

Тільки нерозривний зв’язок фактичних
даних і засобів доказування утворює судовий
доказ за умови дотримання судом встановлеD
ного законом процесуального порядку збиD
рання, дослідження й оцінки доказів [4, с. 58].

Отже, по�перше, висновок органу місцеD
вого самоврядування містить усі ознаки доD
казу, а тому не можна погодитися з Е. ДжанD
досовою про те, що є такі висновки цих орD
ганів, які не містять фактичної частини, адже
правові висновки та рекомендації можуть баD
зуватися лише на аналізі конкретних обстаD
вин справи, досліджених цим органом.

На підтвердження цього розглянемо висновки
органів опіки та піклування, які були подані у суді.
У Франківському районному суді міста Львова
розглядалася справа № 2D2828/2006 про позбавD
лення гр. М. батьківських прав. У цій справі був
поданий суду висновок органу опіки та піклуванD
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ня райадміністрації міста Львова про доцільність
позбавлення батьківських прав гр. М. У висновку
зазначено: розглянувши заяву гр. Б., опікуна неD
повнолітнього Ю., про позбавлення батьківських
прав гр. М. відносно сина Ю. (02.06.1989 р. народD
ження), провівши співбесіди з сусідами, вчителяD
ми, самим неповнолітнім, встановлено, що мати
неповнолітнього, гр. Г., померла у 2002 р.; ще до
смерті матері Ю. гр. М. не проживав спільно, не
виховував дитину; Ю. постійно проживав із своїм
дідусем гр. Д., у зв’язку з тим, що батьки не забезD
печували дитині належного догляду; у Ю. втрачені
будьDякі контакти з батьком, його родиною, дитиD
на уникає розмов про нього, при отриманні пасD
порта хотіла навіть змінити собі прізвище; гр. М.
не надає дитині жодної матеріальної допомоги, не
цікавиться здоров’ям, вихованням дитини. ВихоD
дячи з інтересів неповнолітнього Ю., враховуючи
згоду опікунської ради та керуючись статтями
164–166 СК України, вважаємо за доцільне позбаD
вити батьківських прав гр. М. відносно сина Ю.

У Франківському районному суді міста ЛьвоD
ва розглядалася справа № 2D3071/07 про позбавD
лення батьківських прав. У цій справі був поданий
суду висновок органу опіки та піклування ФранD
ківської районної адміністрації міста Львова про
доцільність позбавлення батьківських прав гр. С.
У висновку зазначено: розглянувши заяву гр. О.
про позбавлення батьківських прав колишнього
чоловіка С. відносно сина А. (29.07.1992 р. народD
ження), встановлено: шлюб між колишнім подD
ружжям розірвано; від шлюбу гр. О. має неповD
нолітнього сина А.; дитина проживає разом з маD
мою; гр. С. не бере участі у вихованні дитини, не
провідує сина у школі, не надає жодної матеріальD
ної допомоги, не цікавиться станом здоров’я дитиD
ни, з дитиною не підтримують стосунки родичі
батька дитини, про що свідчать матеріали справи,
а саме: інформація від 05.09.1994 р. про те, що гр.
С. проживає у місті Єреван; інформація адміністD
рації Львівської гімназії міжнародних відносин від
30.03.2007 р. про те, що А. є учнем навчального
закладу, батько не бере участі у вихованні дитини,
не провідує сина у школі; заяви М. та Ф. (сусідів
гр. О.), від 18.07.2007 р. у про те, що вихованням
сина займається мама, батько не бере участі у виD
хованні дитини. Виходячи з інтересів неповD
нолітнього А., враховуючи згоду опікунської ради,
керуючись статтями 164–166 СК України вваD
жаємо за доцільне позбавити батьківських прав 
гр. С. відносно сина А. 

Викладене свідчить, що для того, щоб
зробити правовий висновок орган місцевого
самоврядування повинен проаналізувати у
висновку фактичні обставини справи. Крім
того, у ч. 5 ст. 19 СК України передбачено,
що орган опіки та піклування подає суду
письмовий висновок щодо розв’язання спору
на підставі відомостей, отриманих у резульD
таті обстеження умов проживання дитини,
батьків, інших осіб, які бажають проживати з
дитиною, брати участь у її вихованні, а також
на підставі інших документів, які стосуються

справи. Цитована норма опосередковано
вказує, що висновок органу опіки та піклуD
вання повинен базуватися на фактичних обD
ставинах справи, які мають бути досліджені
цим органом і викладені у висновку.

По�друге, висновок органу місцевого саD
моврядування не зазначений у переліку заD
собів доказування, наведеному у ЦПК УкраD
їни. Тому проаналізуємо, чи можна висновок
органу місцевого самоврядування в цивільD
ному процесі прирівняти до таких засобів доD
казування, як висновок експерта чи письмові
докази. Законодавче визначення висновку
експерта сформульоване у статтях 66 та 147
ЦПК України, де зазначено, що висновок екс�
перта – це докладний опис проведених ексD
пертом досліджень, зроблені у результаті них
висновки й обґрунтовані відповіді на питання,
задані судом.

Російський науковець Р. Каллистратова
зазначає, що між висновками органів опіки
та піклування, що також є органами місцевого
самоврядування, і висновками експертів ісD
нують суттєві відмінності:

•• суд призначає експертизу за заявою осіб,
які беруть участь у справі. Органи місцевого
самоврядування надають висновки за ініціD
ативою суду, заінтересованих осіб чи власD
ною ініціативою [5, с. 12]. Висновок експерта
надається тільки в межах процесуального праD
вовідношення, що виникло у зв’язку з певD
ною цивільною справою. Висновок органу
місцевого самоврядування може бути склаD
дений і до порушення цивільної справи [3,
с. 166]; 

•• суб’єктом експертизи може бути тільки
конкретний експерт, висновок органу місцеD
вого самоврядування дається лише від імені
цього органу, а не від імені окремого його
працівника; 

•• експертиза відповідає на питання, що стосуD
ються виключно фактичної сторони справи.
Органи місцевого самоврядування не обмеD
жуються лише констатацією зібраних по
справі фактів, а роблять відповідні висновки
про права й обов’язки осіб, які беруть участь
у справі;

•• суд не попереджає представників орD
ганів місцевого самоврядування про відповіD
дальність за завідомо неправдивий висновок
і за відмову без поважних причин від викоD
нання покладених на них обов’язків, як це
відбувається стосовно експертів; 

•• на відміну від експертизи, діяльність
органів місцевого самоврядування з надання
висновків ніколи не оплачується сторонами
[5, с. 12].

Слід також зазначити, що експерт (на
відміну від органів місцевого самоврядуванD
ня) використовує для складання висновку
спеціальні знання в галузі науки, мистецтва,
техніки чи ремесла, які невідомі широкому
загалу учасників процесуальних відносин;
експерт проводить дослідження із застосуD
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ванням відповідних методик, а орган місцеD
вого самоврядування констатує факти та дає
їм свою оцінку. В. Кулакова вважає, що орD
ган місцевого самоврядування, як і експерт, є
носієм спеціальних знань, але природа цих
спеціальних знань специфічна. Специфіка
полягає в тому, що орган місцевого самовряD
дування бере участь у процесі, оскільки така
участь пов’язана з виконанням ними функD
цій, делегованих місцевим самоврядуванD
ням. Такий орган при дачі висновку по спраD
ві використовує не лише знання, а й досвід,
здобутий ним у процесі щоденної практики
виконання покладених на нього функцій [3,
с. 164]. Отже, висновок органу місцевого са�
моврядування не можна прирівняти до вис�
новку експерта.

Якщо порівнювати висновок органу місце�
вого самоврядування з письмовими доказами, то
за основу слід брати визначення, що передбаD
чене ст. 64 ЦПК України. Письмовими доказаD
ми є будьDякі документи, акти, довідки, листуD
вання службового або особистого характеру
або витяги з них, що містять відомості про обD
ставини, що мають значення для справи.

Письмовими доказами називають викоD
нані на предметі будьDяким способом письD
мові знаки, що поєднані у відповідну систему
та структуру, в яких виражені думки (ідеї),
які містять інформацію (повідомлення) про
обставини, що мають значення для справи.
Залежно від суб’єктів, які склали письмові доD
кази, вони класифікуються на офіційні та неD
офіційні. Офіційні – документи, акти, служD
бове листування, що походить від державних і
громадських органів. Неофіційні письмові доD
кази походять від громадян. За змістом письD
мові докази поділяють на розпорядчі (різного
роду документи – договори, заповіти, накD
ладні тощо) та довідковоDінформаційні
(довідки, посвідчення, листування службовоD
го й особистого характеру). За формою викоD
нання письмові докази поділяють на прості та
нотаріально посвідчені [6, с. 104, 105].

Висновок органу місцевого самоврядуD
вання також є документом, який містить віD
домості про обставини, що мають значення

для справи. Таким чином, ми можемо приD
рівняти висновок органу місцевого самовряD
дування до письмового доказу – офіційного,
розпорядчого, простого (згідно із зазначеною
класифікацією).

Висновок органу місцевого самоврядуD
вання є важливим при ухваленні судом ріD
шень по певній категорії справ та обов’язкоD
вим у випадках, передбачених законом. Тому
необхідним є законодавче віднесення його до
одного із засобів доказування, для того, щоб
надати йому правового значення у цивільноD
му процесі. У дослідженні нами встановлено,
що висновок органу місцевого самоврядуD
вання прирівнюється до письмового доказу,
тому пропонуємо доповнити ч. 2 ст. 57 та ч. 1
ст. 64 ЦПК України положенням про те, що
письмовими доказами, у тому числі, є виснов�
ки органів місцевого самоврядування.

Правове регулювання подання висновку
органу місцевого самоврядування у цивільD
них справах є недостатнім; потрібно детальD
но розкривати питання змісту, форми, проD
цесуального порядку їх подання та досліD
дження, тому важливо спочатку визначити їх
правову природу, що й було здійснено у цьоD
му дослідженні.
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Legal value of the conclusion of local self�government bodies in the civil procedure is studied in the article.
Different opinions of the researchers on this issue and the degree of its regulation in the legislation of Ukraine
have been analyzed in order to reach that aim. The points of view, according to which local self�government body
conclusion is not a kind of proof in the civil procedure, or is considered the proof only in certain cases, or is analo�
gized with the conclusion of expert or with the written proof, or is considered the independent means of evidence,
are selected and examined. Own conclusions are made and an amendment of the civil procedural legislation,
which could fill the existing gap concerning the definition of the legal nature of the conclusion, is offered.

В статье исследуется правовое значение заключения органов местного самоуправления в гражда�
нском процессе, проанализированы публикации ученых по этому вопросу и степень его разработки в
законодательстве Украины. Рассмотрены точки зрения в соответствии с которыми заключение ор�
гана местного самоуправления не является доказательством в гражданском процессе, или является
доказательством лишь в некоторых  случаях, приравнивается к выводу эксперта, к письменному до�
казательству, или же выступает как самостоятельное средство доказывания. Сделаны собственные
выводы и предложены дополнения к гражданско�процессуальному законодательству, которые бы за�
полнили существующий пробел из определения правовой природы заключения.
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Останнім часом увагу науковців приD
вертають питання, пов’язані із забезD
печенням найбільш ефективної реD

алізації конституційних прав громадян, у тоD
му числі на соціальний захист. Важливою
складовою створеної в Україні системи соD
ціального забезпечення населення є загальноD
обов’язкове державне соціальне страхуванD
ня. Врегульоване нормами права, воно існує
у формі правових відносин. Склад цих праD
вовідносин у літературі визначають поD
різному. Так, В. Андреєв виділяв три групи
соціальноDстрахових правовідносин (між орD
ганом соціального страхування та підприD
ємством (установою) з приводу формування
фонду соціального страхування; між органом
соціального страхування та трудящим щодо
надання різних видів пенсій, допомоги тощо;
між органом соціального страхування й інD
шими організаціями) пов’язаних із здійсненD
ням функцій матеріального забезпечення
трудящих за рахунок коштів соціального страD
хування [1]. На думку Е. Тучкової, у сфері
соціального страхування виникають: уреD
гульовані фінансовим правом відносини між
страхувальником і страховиком з приводу
сплати внесків до фондів обов’язкового соD
ціального страхування; відносини між робоD
тодавцем і працівником з приводу реалізації
останнім права на обов’язкове соціальне
страхування; відносини у зв’язку з матеріD
альним забезпеченням застрахованих у поD
рядку обов’язкового соціального страхуванD
ня [2]. Обов’язковими учасниками соціальноD
страхових правовідносин є страхувальники.

Метою цієї статті є дослідження окремих
елементів правового статусу страхувальD
ників.

У науці права соціального забезпечення
зазначені питання недостатньо досліджені,
адже традиційно увага науковців прикута до
аналізу юридичного становища фізичних
осіб. Окремі питання правового становища
страхувальників у вітчизняній правовій наD
уці досліджували Н. Болотіна, М. Боднарук,
Б. Сташків, І. Сирота та ін. [3, с. 156–159; 4;
5; 6, с. 90–99].

До числа страхувальників згідно із ст. 6
Основ законодавства України про загальноD
обов’язкове державне соціальне страхування
належать роботодавці та застраховані осоD
би, якщо інше не передбачено законами УкD
раїни. В окремих видах соціального страхуD
вання страхувальниками визнають:

•• громадян України, які працюють за меD
жами держави та не застраховані в системі
соціального страхування країни перебуванD
ня, за умови сплати страхових внесків у фонD
ди соціального страхування, створені в УкD
раїні;

•• самозайнятих осіб, які здійснюють підD
приємницьку, адвокатську, нотаріальну, творD
чу й іншу діяльність, пов’язану з отриманням
доходу. Вони набувають статусу страхувальD
ника (і застрахованого) добровільно, за виD
нятком загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування;

•• фонди соціального страхування, органи
соціального захисту населення – в системі пенD
сійного страхування відносно осіб, які отриD
мують допомогу й інші грошові виплати;

•• фізичних та юридичних осіб, які викоD
ристовують працю громадян на підставі цивільD
ноDправових договорів – у соціальному страD
хуванні на випадок безробіття. 

Таке розширення кола страхувальників
стало вимушеним, спрямованим на подоланD
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ня наслідків впливу світової фінансової криD
зи. Відповідні зміни до законодавства внеD
сені Законом України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо зменшення
впливу світової фінансової кризи на сферу
зайнятості населення».

Усі страхувальники володіють правовим
статусом, цільовим призначенням якого є
створення умов для безперешкодної реаліD
зації застрахованими права на забезпечення
за рахунок коштів соціального страхування.
У юридичній науці не існує одностайності
поглядів щодо його видів, змісту, складових.
Заслуговує на увагу поширена думка про
визначення правового статусу через правоD
суб’єктність, основні права й обов’язки, що
відображає загальні ознаки, притаманні будьD
якому суб’єкту права [7, с. 146; 8, с. 70–72].
Сукупність цих елементів дозволяє визначиD
ти умови визнання особи суб’єктом права,
здатним реалізовувати власні усвідомлені
потреби, інтереси та прагнення, а також окD
реслити межі правомірної поведінки особи
для їх реалізації. 

Слід зазначити, що для окремих страхуD
вальників відповідний статус є основним, для
інших – додатковим, похідним від статусу
застрахованого. Сплата страхових внесків є
основним обов’язком страхувальника, який
виконують як роботодавці, так і застраховані
особи. Проте, якщо перші здійснюють сплату
самостійно, реєструючись платниками внесD
ків у фондах соціального страхування, то для
других сплата внесків опосередковується
діяльністю роботодавця, зобов’язаного утриD
мувати відповідні кошти із заробітної плати
(іншого доходу) та вносити їх до фондів. Це
зумовлює особливий характер соціальноD
страхової правосуб’єктності страхувальника,
порядок її виникнення. На думку М. ЗахароD
ва та Е. Тучкової, основним аргументом при
визначенні правосуб’єктності у праві соціD
ального забезпечення є такий основоположD
ний принцип, як гарантованість соціального
забезпечення кожному як члену суспільства
та працівнику внаслідок обов’язкового соціD
ального страхування [9, с. 149]. Це дозволяє
нам визначити правосуб’єктність страхуD
вальника як спеціальну, пов’язану з необD
хідністю сплачувати страхові внески на коD
ристь застрахованих.

Правосуб’єктність означає здатність суD
б’єкта права своїми діями набувати суб’єкD
тивних прав і обов’язків, що є змістом конD
кретних правовідносин. Вона має абстрактD
ний характер, є потенційною здатністю буD
ти учасником правових відносин. ПравоD
суб’єктність є не природженою, а суспільD
ноDправовою властивістю, а її набуття виD
знається державою за певною особою. ВизнаD
ючи особу правосуб’єктною, держава встаD

новлює критерії визначення її здатності до
певного виду діяльності.

СоцільноDстрахова правосуб’єктність роD
ботодавця є похідною від трудової. За відсутD
ності у чинному Кодексі законів про працю
України легальної дефініції роботодавця доD
цільно звернутися до законодавства про соD
ціальне страхування. Згідно із ст. 1 Закону
України «Про загальнообов’язкове державD
не пенсійне страхування» роботодавцем виD
знається власник підприємства, установи, орD
ганізації або уповноважений ним орган незаD
лежно від форм власності, виду діяльності та
господарювання; фізична особа, яка викоD
ристовує працю найманих працівників (у тоD
му числі іноземців, які на законних підставах
працюють за наймом в Україні); власник
розташованого в Україні іноземного підприD
ємства, установи, організації (у тому числі
міжнародної), філії та представництва, який
використовує працю найманих працівників,
якщо інше не передбачено міжнародними доD
говорами України, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України. При
цьому зазначимо, що законодавство України
про обов’язкове соціальне страхування не встаD
новлює для цивільноDправових власників
юридичних осіб прав, обов’язків і відповіD
дальності у цій сфері. Фактично страхувальD
никами є підприємства, установи, органіD
зації, їх відокремлені структурні підрозділи.

Набуття юридичними особами роботоD
давчої правосуб’єктності пов’язується з двоD
ма умовами: існуванням певного нормативD
ноDправового акта, що закріплює підстави її
виникнення; адміністративним актом дерD
жавного органу, що констатує наявність праD
восуб’єктності у конкретної особи. В нашому
випадку таким є акт державної реєстрації.

На думку М. Федорова, правосуб’єктність
страхувальника настає з моменту його реD
єстрації як платника страхових внесків [10, 
с. 169]. Ця теза щодо роботодавців потребує певD
ного уточнення, адже законодавство України
під час реєстрації юридичних осіб і фізичних
осіб – підприємців не вимагає від них активних
дій з постановки на облік у фондах соціального
страхування. Цей процес відбувається на
підставі відомостей з реєстраційної картки, наD
даних державним реєстратором відповідно до
Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємD
ців». Тому у 2006 р. із законодавства було виD
лучено положення про юридичну відповідальD
ність роботодавців за ухилення їх від реєстD
рації як платників страхових внесків. Таким
чином, ця правосуб’єктність виникає одночасD
но з цивільноDправовою та трудовою, а ухилиD
тися від її набуття неможливо.

Що стосується фізичних осіб, які не є підD
приємцями, проте використовують найману
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працю, то для набуття ними статусу страхуD
вальника необхідна сукупність таких юриD
дичних фактів: досягнення повноліття та
відсутність підстав для обмеження цивільної
дієздатності; укладення трудового договору
з найманим працівником і його реєстрація в
установленому порядку органом державної
служби зайнятості; подання заяви робочому
органу виконавчої дирекції відповідного
фонду соціального страхування про постаD
новку на облік.

Особи, які підлягають страхуванню на
добровільних засадах, набувають статусу страD
хувальника з моменту постановки на облік як
платника страхових внесків, а для участі у
пенсійному страхуванні – після набрання
чинності договору між фізичною особою та
територіальним органом Пенсійного фонду
України. Він зберігається за добровільно заD
страхованими особами протягом усього періD
оду сплати страхових внесків. У разі порушенD
ня порядку сплати страхових внесків ці особи
знімаються з обліку як платники страхових
внесків, тобто втрачають відповідний статус.

Правосуб’єктність державних органів та
інших осіб, які беруть участь у наданні певD
них видів соціального забезпечення чи сприD
яють фізичним особам у реалізації їх прав у
цій сфері, в літературі пропонується визнаD
чати через категорію «компетенція» [3, с. 157;
11, с. 110–114]. Зокрема, Н. Болотіна вважає,
що компетенція надавачів соціальних виплат
і послуг у сфері соціального захисту виявD
ляється у сукупності їх прав та обов’язків,
які надаються їм для виконання соціальноD
захисної функції. 

Ми не погоджуємося з таким розумінням
правосуб’єктності. На нашу думку, компеD
тенція – це сукупність встановлених в офіD
ційній (юридичній чи неюридичній) формі
прав і обов’язків, тобто повноважень будьD
якого органу або посадової особи, які визнаD
чають можливості цього органу або посадоD
вої особи приймати обов’язкові до виконанD
ня рішення, організовувати та контролювати
їх виконання, вживати у необхідних випадD
ках заходи відповідальності тощо [12, с. 196].
Таким чином, здатність до певних юридично
значимих дій пропонується ототожнювати з
правовою моделлю цих дій, тобто статутниD
ми (визначеними законами й іншими нормаD
тивноDправовими актами) правами та обоD
в’язками. Натомість вони характеризують
зміст правового статусу особи.

Загальний обсяг прав і обов’язків страхуD
вальників визначений законами, що регулюD
ють відносини загальнообов’язкового дерD
жавного соціального страхування (ст. 27 ЗаD
кону України «Про загальнообов’язкове дерD
жавне соціальне страхування у зв’язку з тимD
часовою втратою працездатності та витратаD

ми, зумовленими похованням», ст. 35 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на випадок безробітD
тя» тощо). 

Зміст правового статусу страхувальника
у різних видах соціального страхування моD
же бути зумовлений різними чинниками,
зокрема: 

•• порядком надання матеріального забезD
печення та соціальних послуг; 

•• соціальним статусом працівників, пов’яD
заних трудовими відносинами з роботодавD
цем; 

•• характером господарської діяльності
роботодавця, наявністю професійних ризиD
ків для працівників.

Порядок надання матеріального забезпе�
чення та соціальних послуг у системі загаль�
нообов’язкового державного соціального стра��
хування породжує додаткові зобов’язання
для роботодавців. Це, зокрема, стосується
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими
народженням і похованням, що є найбільш
наближеним до працівника, а страхові виD
падки трапляються найчастіше. Тому на роD
ботодавця покладається обов’язок із виплаD
ти допомоги та надання соціальних послуг 
у рахунок сплати страхових внесків. СтраD
хувальники, які не використовують найману
працю, забезпечуються безпосередньо з
Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності як застраховані особи. 

Соціальний статус застрахованих, які
перебувають у трудових відносинах із стра�
хувальником, значною мірою впливає на
розмір страхових внесків. Відповідно до ЗаD
кону України «Про розмір внесків на деякі
види загальнообов’язкового державного соD
ціального страхування» встановлено дифеD
ренційований підхід до визначення розміру
страхових внесків залежно від суб’єктного
складу трудових правовідносин. Заслуговує
на увагу диференціація у системі соціальноD
го страхування на випадок безробіття. За заD
гальним правилом страховий внесок для роD
ботодавця визначений у розмірі 1,6 % суми
фактичних витрат на оплату праці найманих
працівників, грошового забезпечення війсьD
ковослужбовців, що включають витрати на
виплату основної та додаткової заробітної
плати, інші заохочувальні та компенсаційні
виплати, у тому числі в натуральній формі,
що визначаються згідно з нормативноDправоD
вими актами, прийнятими відповідно до ЗаD
кону України «Про оплату праці», виплату
доходу (прибутку) за договорами цивільноD
правового характеру та підлягають обклаD
данню податком з доходів фізичних осіб. На
підприємствах і в організаціях громадських
організацій інвалідів, де кількість інвалідів
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становить не менше 50 % загальної чисельD
ності працюючих і за умови, що фонд оплати
праці таких інвалідів становить не менше 25 %
суми витрат на оплату праці, роботодавці
звільняються від сплати внесків у частині виD
трат на оплату праці найманих працівниківD
інвалідів. Роботодавці підприємств та оргаD
нізацій товариств УТОГ і УТОС звільняютьD
ся від сплати внесків на соціальне страхуванD
ня на випадок безробіття, а внески у системі
соціального страхування у зв’язку з тимчасоD
вою втратою працездатності вони сплачують
у розмірі 0,4 % суми фактичних витрат на опD
лату праці (на відміну від 1,4 % для інших
страхувальників). Аналогічні пільги передD
бачені в інших видах загальнообов’язкового
державного соціального страхування.

Характер господарської діяльності також
впливає на розмір страхових внесків страхуD
вальника. Так, страхові тарифи на загальноD
обов’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності, встановлюються відD
повідно до класу професійного ризику виробD
ництва. На сьогодні передбачено 67 класів з
диференціацією розміру страхових внесків
від 0,56 до 13,5 % суми фактичних витрат на
оплату праці. Для окремих галузей еконоD
міки, наприклад сільського господарства,
відкритого видобутку руд, встановлені спеціD
альні тарифи. 

Спеціальні правила обчислення страхоD
вих внесків на пенсійне страхування передD
бачені для підприємств цивільної авіації, що
використовують працю членів екіпажів поD
вітряних суден. Щодо цієї категорії збір на
пенсійне страхування встановлено у розмірі
42 % суми витрат на оплату праці. Натомість
загальний тариф на сьогодні становить 33,2 %.

Висновки 

Правове регулювання отримання юриD
дичного статусу страхувальників, а також виD
значення його обсягу й особливостей поклиD
кане забезпечити найбільш сприятливий меD
ханізм реалізації прав людини на соціальне
забезпечення в рамках загальнообов’язковоD
го державного соціального страхування. ВрахоD
вуючи принципові відмінності між правовим

становищем роботодавців та інших осіб, які
зобов’язані сплачувати страхові внески на
обов’язкове соціальне страхування, пропоD
нуємо зберігати різний порядок взяття на
облік страхувальників у фондах соціального
страхування. Оскільки роботодавці, які не
мають статусу суб’єкта господарювання, не
підлягають державній реєстрації, а лише зоD
бов’язані реєструвати укладені трудові догоD
вори в органах державної служби зайнятості,
слід на законодавчому рівні запровадити меD
ханізм прийняття їх на облік як платників
внесків на підставі повідомлення від державD
ної служби зайнятості, не вимагаючи поданD
ня ними окремої заяви про взяття на облік. 
У разі ж запровадження єдиного соціального
внеску з відповідним механізмом його адміD
ністрування процедура взяття на облік усіх
платників має бути уніфікована.
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социальном страховании. Определен круг таких субъектов, рассмотрена социально�страховая
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Г О С П О Д А Р С Ь К Е П РА В О

69

№ 11

Щоб у майбутньому посісти гідне
місце в світовому поділі праці неD
обхідно визначити пріоритетні гаD

лузі виробництва, розвиток яких може позиD
тивно вплинути на економічне зростання
промисловості України в цілому. Такими гаD
лузями слід вважати ті, що мають відносно
сучасні технології, значний інтелектуальний,
а тому й інноваційний потенціал: галузі маD
шинобудування, зокрема суднобудування.

З огляду на кон’юнктуру світового і
внутрішнього ринків, п. 2 ст. 7 Закону УкD
раїни «Про пріоритетні напрямки інноваційD
ної діяльності» від 16.01.2003 р. № 433DIV, ст. 7
Закону України «Про пріоритетні напрями
розвитку науки і техніки в Україні» від
11.07.2001 р. № 2623DIII, постанову Кабінету
Міністрів України «Про концепцію державD
ної промислової політики» вiд 29.02.1996 р.
№ 272 суднобудування визнано пріоритетD
ною галуззю економіки.

Рівень розвитку суднобудування як гаD
лузі промисловості, що інтегрує у своїй проD
дукції результати діяльності великої кільD
кості суміжних галузей національної екоD
номіки, є для будьDякої країни показником її
науковоDтехнічного розвитку та промисловоD
го потенціалу. 

Після здобуття незалежності в Україні
залишаються значні виробничі потужності
суднобудування та судноремонту, на які приD
падає близько 30 % суднобудування колишD
нього СРСР. Це 9 суднобудівних заводів, 
5 підприємств судового машинобудування,
11 підприємств морського приладобудуванD
ня, 27 окремих науковоDдослідних інститутів
і конструкторських бюро. Крім того, в УкD

раїні функціонує низка суднобудівних і судD
норемонтних підприємств, що підпорядкоD
вані Міністерству транспорту та зв’язку, ДеD
партаменту рибного господарства МінагропоD
літики і Міністерству оборони [1, с. 215].

Одна з умов стабільної роботи суднобудівD
них підприємств – правовий механізм державD
ної підтримки, який забезпечується за рахунок
прямих дотацій з державного бюджету та
низьких відсоткових ставок за кредитами. ПоD
казовим є те, що уряд Євросоюзу на сьогодні
не відмовився від підтримки суднобудівної гаD
лузі, що планувалося скасувати ще у 1994 р.
Отже, важливим завданням господарськоD
правової науки є конструювання ефективних
засобів та механізмів державної підтримки з
урахуванням особливостей і закономірностей
розвитку економіки України, у тому числі
національної суднобудівної промисловості.

Певну увагу дослідженню господарськоD
правових аспектів регулювання господарсьD
кої діяльності в окремих галузях економіки
приділяв О. Віхров [2], загальні питання екоD
номічної політики розглядаються Д. ЗадиD
хайлом [3], промислової – І. Мілейко [4]. Але
на сьогодні питання господарськоDправового
забезпечення стимулювання розвитку судноD
будівної промисловості є невивченими.

Метою цієї статті є виявлення основних
напрямів розвитку господарського законоD
давства у сфері стимулювання господарсьD
кої діяльності підприємств суднобудівної
промисловості.

Сьогодні низка проблем, пов’язаних із особD
ливостями державного регулювання судноD
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будівної промисловості потребують ретельD
ного розв’язання. По�перше, з накладенням моD
раторію на дію Закону України «Про заходи
державної підтримки суднобудівної промислоD
вості в Україні» від 18.11.1999 р. № 1242DXIV
суднобудування фактично залишилося без
підтримки з боку держави, опинившись тим
самим у більш невигідному становищі, ніж
іноземні конкуренти. По�друге, правова позиD
ція держави щодо судноремонту, який в умоD
вах відсутності державного замовлення розD
вивається швидшими темпами, ніж суднобуD
дування, містить значний виробничий і наD
уковий потенціал та має всі передумови для
визнання його пріоритетною галуззю еконоD
міки, законодавчо не набув такого статусу, 
у зв’язку з чим на судноремонтні підприємD
ства не поширюється застосування мехаD
нізмів стимулювання. По�третє, відсутня
так звана морська політика України, яка б
урахувала напрями морської діяльності дерD
жави та її потенціал, національні інтереси у
Світовому океані, морську політику, її принD
ципи, напрями та суб’єктів, роль суднобудуD
вання у розвитку морської індустрії. По�чет�
верте, відсутня програма розвитку судноD
будівної промисловості, яка шляхом впроваD
дження системи господарськоDправових заD
собів дозволила б розв’язати низку проблем
розвитку промисловості. По�п’яте, відсутня
сформульована інноваційна політика держаD
ви, яка б сприяла розвитку новітніх технологій
у галузі суднобудування. По�шосте, надто виD
сокими є відсоткові ставки за кредитами укD
раїнських банків, відсутні кредитні пільги
для підприємств суднобудівної промислоD
вості, що врештіDрешт призводить до збільD
шення собівартості суден, які будуються, що
неприпустимо з огляду на світову конкуD
ренцію. 

Тотальна приватизація підприємств проD
мисловості та неврахування національних екоD
номічних інтересів у приватизаційних умоD
вах значно ускладнюють контроль держави
за збереженням основного профілю діяльD
ності підприємств – суднобудування та судD
норемонту, а також за збереженням повного
циклу виробництва саме в Україні, що є принD
циповим питанням з точки зору одержання
прибутку у повному обсязі Державним бюD
джетом України та розвитку конкурентоспроD
можності суб’єктів господарювання. АктуD
альною у зв’язку з кон’юнктурою внутрішD
нього та світового ринків є проблема оновD
лення та модернізації відповідно до сучасних
досягнень науки та техніки як існуючого
флоту, так і основних фондів суднобудівної
промисловості: приладів, верстатів, докового
обладнання.

Слід зазначити, що суднобудівна промисD
ловість є комплексною галуззю, яка складаD

ється з багатьох підгалузей, що мають спеD
цифічні технологічні властивості, особливі
умови економічного розвитку, різний стуD
пінь рентабельності. У зв’язку з цим з метою
стимулювання необхідно застосовувати різD
ні господарськоDправові засоби державної
підтримки. 

За виробничою спеціалізацією підприємD
ства й організації суднобудівної промислоD
вості створюють такі галузі: суднобудування,
судноремонт, суднове машинобудування та
морське приладобудування. Відносно специD
фічну підгалузь утворюють підприємства,
що здійснюють суднові електромонтажні роD
боти [5, с. 14].

На нашу думку, ефективна промислова
політика держави у сфері суднобудування, у
тому числі її правова політика, мають ґрунD
туватися на визнанні існування в Україні поD
тужного суднобудівного кластеру. До його склаD
ду як комплексного об’єкта промислової поD
літики, що передбачає застосування цілеD
спрямованої системи господарськоDправових
засобів державного регулювання, входять,
передусім, підприємства власне суднобудівD
ної, судноремонтної, судномашинобудівної
та морської приладобудівної галузей судноD
будівної промисловості як такої. 

Крім того, Україна є морською державою.
У цьому контексті заслуговує на увагу позиD
тивний досвід Російської Федерації, де була
прийнята й успішно функціонує Морська доктD
рина, що розкриває сутність, зміст і шляхи
реалізації національної морської політики.
Ми вважаємо, що необхідно прийняти такоD
го роду нормативноDправовий акт і в Україні.
Така доктрина має стати першою ланкою у
правовому регулюванні як морської діяльD
ності країни, так і розвитку суднобудівної проD
мисловості. Другою ланкою має стати прийD
няття на основі Морської доктрини галузевої
програми розвитку, загальної для суднобуD
дування та судноремонту, яка б визначала
стратегічні цілі держави в галузях суднобуD
дування та судноремонту та була генеральD
ною для так званих підгалузевих програм екоD
номічного розвитку окремих підгалузей судD
нобудування та судноремонту. Остаточний
правовий режим функціонування судноD
будівної промисловості має фактично залеD
жати від Морської доктрини.

Крім того, вважаємо необхідним внесенD
ня системних доповнень до Закону України
«Про державне прогнозування та розробленD
ня програм економічного і соціального розD
витку України», якими мають бути впроваD
джені: поDперше, обов’язковість державних
програм розвитку для стратегічних і пріориD
тетних галузей економіки; поDдруге, обов’язD
ковість комплексу таких програм за строком
дії (довгострокових, середньострокових і коD
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роткострокових); поDтретє, розроблення заD
лежних підгалузевих програм виробництва
окремих видів продукції (за необхідності); поD
четверте, запровадження механізмів юридичD
ної відповідальності посадових осіб за низьку
ефективність виконання таких програм.

На нашу думку, основними напрямами
правової політики регулювання господарсьD
кої діяльності у сфері суднобудування в умоD
вах майже повної приватизації підприємств
промисловості є забезпечення зростання обD
сягів виробництва конкурентоспроможної
інноваційної продукції, а також забезпечення
повного циклу виробництва суден як кінцеD
вої продукції національними виробниками.
З огляду на світову практику державної підD
тримки суднобудування для підвищення конD
курентоспроможності національних судноD
будівних підприємств і погіршення фінансоD
вого стану українських після введення мораD
торію на дію Закону України «Про заходи дерD
жавної підтримки суднобудівної промислоD
вості в Україні» доцільним є збереження для
суднобудівної діяльності спеціального режиD
му господарювання.

У сучасних умовах судноремонт стає осD
новним напрямом діяльності суднобудівних
підприємств. Але законодавець не поширює
на нього положення Закону України «Про заD
ходи державної підтримки суднобудівної
промисловості в Україні», що негативно поD
значається на конкурентоспроможності вітчизD
няних судноремонтних підприємств. СудноD
ремонт є самостійною специфічною галуззю
суднобудівної промисловості. Тому для ефекD
тивного розвитку суднобудівної промислоD
вості в цілому зусилля законодавця мають
бути спрямовані на стимулювання суднореD
монту як специфічної галузі промисловості,
зокрема через створення спеціальних пільг і
гарантій, які не обов’язково є предметом реD
гулювання з боку чинного Закону України
«Про заходи державної підтримки судноD
будівної промисловості України» в силу його
визначеної цільової спрямованості саме на
суднобудування. На нашу думку, господарD
ськоDправове забезпечення стимулювання 
розвитку судноремонтної галузі в Україні поD
требує розроблення також спеціальної ДерD
жавної програми розвитку судноремонтної
галузі.

Вважаємо, що з метою найбільш адресноD
го й ефективного стимулювання розвитку судD
нобудівної промисловості як такої є створенD
ня ієрархічної сукупності нормативноDпраD
вових актів, спрямованих на стимулювання
господарської діяльності у суднобудівній
промисловості. Це Морська доктрина як осD
новоположний нормативноDправовий акт;
галузева програма розвитку суднобудівної проD
мисловості та програми розвитку найбільш 

конкурентоспроможних підгалузей суднобуD
дування, будування певних типів суден, усD
таткування та приборів. Окреме місце в цьоD
му має посісти Закон України «Про заходи
державної підтримки суднобудівної промисD
ловості в Україні», що має бути розроблений
і прийнятий в новій редакції. Доцільно
включити до так званих джерел також акти, 
що комплексно регулюють лізингову та фактоD
рингову діяльність у галузі. 

Слід зазначити, що в існуючих умовах
об’єктивно необхідним є посилення державD
ного регулювання господарських відносин у
сфері суднобудівної промисловості, насампеD
ред, запровадження цілісної системи програD
мування її розвитку та постійної модифікації
засобів господарськоDправового регулювання
у процесі виконання таких програм. АктуD
альним завданням є виведення організаційD
ноDгосподарських відносин з підприємствами
галузі на новий рівень. Оскільки суднобудуD
вання належить до сфери управління судноD
будівної промисловості у складі ДепартаD
менту оборонноDпромислового комплексу,
що, у свою чергу, входить до складу МіністерD
ства економіки України, пропонуємо підвиD
щити рівень реалізації галузевої політики
держави через утворення відповідного галуD
зевого Міністерства суднобудівної промисD
ловості.

На сьогодні для забезпечення високої
якості судноремонтних робіт, зокрема для
іноземних замовників, збереження високої
ділової репутації українського судноремонD
ту, насамперед для найбільш складних з точD
ки зору технологічного забезпечення його виD
дів, які пов’язані з присвоєнням суднам певD
ного класу, необхідним є ліцензування. З меD
тою надання ліцензуванню як господарськоD
правовому засобу стимулюючого інноваційD
ного характеру вважаємо, що під час розробD
лення ліцензійних умов мають бути визнаD
чені такі технічні та технологічні вимоги, що
спонукали б суб’єктів господарювання до
інноваційного оновлення основних виробниD
чих фондів.

Зважаючи на досить складну за своїм меD
ханізмом та правовою природою міжнародну
систему технічного нагляду за якістю судноD
будівної та судноремонтної діяльності, що
здійснюється так званими класифікаційниD
ми товариствами та пов’язана з присвоєнням
суднам відповідного класу як важливої ексD
плуатаційної характеристики, пропонуємо
на рівні постанови Кабінету Міністрів УкраD
їни запровадити низку заходів державної
підтримки, що сприяли б набуттю українсьD
кими класифікаційними товариствами стаD
тусу повноправного членства у міжнародних
структурах, поширенню сфери їх діяльності
на судна всіх категорій, що будуються в УкD
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раїні, адаптації їх технічних стандартів до
стандартів світового рівня. 

З метою забезпечення процесу будування
та реалізації суден, пропонуємо застосувати
заходи державної підтримки лізингової діD
яльності в Україні, зокрема у сфері судноD
будівної промисловості. Такі заходи мають
передбачати прийняття Закону України «Про
фінансовий лізинг» в новій редакції та реглаD
ментацію видів і організаційноDправових
форм лізингових компаній як суб’єктів ринD
ку фінансових послуг, зокрема державних ліD
зингових компаній, системи державного реD
гулювання лізингової діяльності та господарD
ськоDправових засобів державної підтримки
лізингової діяльності у стратегічних галузях
промисловості. Необхідно також розробити
та прийняти Державну програму розвитку
лізингової діяльності в Україні. Основним
напрямом правового забезпечення лізингоD
вої діяльності, зокрема її державного регулюD
вання, має стати врахування специфіки лізинD
гу, що спрямований на інноваційне оновленD
ня основних виробничих фондів, та лізингу,
що сприяє збуту товарів, насамперед тих, що
мають кваліфікацію інноваційної продукції.

Ураховуючи позитивний досвід застосуD
вання державою для підтримки сільськогосD
подарських товаровиробників такого госпоD
дарськоDправового засобу, як компенсація
державою ставки за банківськими кредитами
у розмірах, не менше як 50 % облікової ставD
ки НБУ, передбаченого Законом України «Про
стимулювання розвитку сільського господарD
ства на період з 2001–2004 років», пропоD
нуємо використати цей господарськоDправоD
вий засіб для формування спеціального реD
жиму господарювання у сфері виробництва
окремих типів суден або здійснення високоD
технологічних видів судноремонту.

Як уже зазначалося, судноремонтна гаD
лузь є не підгалуззю суднобудування, а окреD
мою галуззю виробництва, яка має власні як
технологічні особливості, так і особливості
законодавчого забезпечення. Однією з таких
особливостей є короткостроковість надання
послуг (до 1 місяця), що зумовлює низку неD
узгодженостей законодавства. Переважно
надання послуг з ремонту суден здійснюєтьD
ся щодо іноземних контрагентів, тому актуD
альним стає питання повернення виручки в
іноземній валюті. Досить короткий строк поD
вернення виручки в іноземній валюті (хоч і
подовжений з 90 до 180 днів) не дає можлиD
вості надавати послуги з відстроченням понад
цей строк. Такий стан законодавства призвоD
дить до фактичного неукладення потенційно
перспективних контрактів. Тому для судноD
будування стає актуальним питання про поD
шук альтернативних джерел комерційного
фінансування. Одним із таких джерел, на наD

шу думку, може стати факторинг як спосіб
фінансування за допомогою банків і фінанD
сових корпорацій. 

Вважаємо необхідним застосування для
підприємств суднобудівної промисловості
прискореної амортизації основних засобів як
господарськоDправового засобу стимулюванD
ня підвищення конкурентоспроможності підD
приємств. У зв’язку з цим необхідно прийняD
ти Закон України «Про амортизацію», з меD
тою з’ясування на законодавчому рівні наD
прямів і правових засобів державної амортиD
заційної політики, а також встановлення пеD
реліку та класифікації основних засобів за
такими ознаками, як вплив на підвищення
конкурентоспроможності галузі та ступінь їх
зношеності. Враховуючи сукупність цих озD
нак, пропонуємо створити галузеву систему
диференційованих строків амортизації різних
категорій обладнання й устаткування.

Пропонуємо для підвищення ефективD
ності державної підтримки стратегічних гаD
лузей промисловості, зокрема суднобудівної,
та контролю за використанням коштів дерD
жавного бюджету в процесі фінансування дерD
жавних замовлень, фінансування державних
цільових програм, компенсації відсоткових
ставок комерційного кредитування та здійсD
нення пільгового кредитування за рахунок
грошових коштів держави створити спеціаліD
зовані державні фінансовоDкредитні устаноD
ви як системний захід державної підтримки
стратегічних галузей промисловості. Це виD
магає розроблення та прийняття Закону УкD
раїни «Про державні фінансовоDкредитні усD
танови» та ухвалення типового статуту дерD
жавної фінансовоDкредитної установи.

Висновки

Ефективна промислова політика держаD
ви у сфері суднобудування, у тому числі її
правова політика, мають ґрунтуватися на
визнанні існування в Україні потужного судD
нобудівного кластеру.

Першим кроком у питанні правового реD
гулювання галузі має стати прийняття окреD
мого нормативноDправового акта, який би виD
значав основи державної економічної поліD
тики у сфері морської діяльності, – так зваD
ної Морської доктрини.

Вважаємо необхідним створення ієрарD
хічної сукупності нормативноDправових акD
тів, спрямованих на стимулювання госпоD
дарської діяльності в суднобудівній промисD
ловості. 

Для забезпечення високої якості судноD
ремонтних робіт, зокрема для іноземних заD
мовників, збереження високої ділової репутаD
ції українського судноремонту, перш за все,
для найбільш складних з точки зору техноD
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логічного забезпечення його видів, які пов’яD
зані з присвоєнням суднам певного класу,
необхідним є запровадження ліцензування.

Вважаємо необхідним застосування для
підприємств суднобудівної промисловості
прискореної амортизації основних засобів як
господарськоDправового засобу стимулюванD
ня підвищення конкурентоспроможності
цих підприємств. 
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Посередництво об’єктивно стало неD
від’ємною складовою господарського
обороту України. Це – незаперечний

факт, що свідчить про прогресивний розвиD
ток вітчизняної економіки, оскільки розD
маїття на ринку професійних суб’єктів посеD
редницької діяльності та правових форм поD
середництва сприяє становленню конкуренD
тоспроможного середовища, що, у свою черD
гу, сприяє ефективному розвитку ринкової
інфраструктури. Сучасний господарський
оборот вже неможливо уявити без участі у
ньому осіб, які сприяють налагодженню екоD
номічних зв’язків між виробниками товарів і
послуг, між ними та споживачами таких тоD
варів і послуг. Посередники є невід’ємною
складовою розвинутого ринку, необхідною
умовою поступального розвитку суспільства.

Правовому регулюванню посередництва
в Україні присвячені праці таких авторів, як:
В. Васильєва, Н. Кузнєцова, В. Луць, Г. СальD
нікова та ін. Однак слід зазначити, що наD
уковоDтеоретичне розроблення окресленої
проблематики зазначеними авторами виконуD
ється переважно з цивільноDправової точки
зору. ГосподарськоDправові та комплексні
дослідження посередництва в Україні є фрагD
ментарними, здійснюються переважно в конD
тексті супутнього аналізу інших проблем
правового регулювання господарських праD
вовідносин та/або господарської діяльності.
Залишаються без відповіді питання про те,
чому посередництво стає об’єктивно все
більш поширеним в господарському обороті,
що таке посередництво, в яких сферах госпоD
дарської діяльності воно має місце та пракD
тичне застосування, в чому полягає суть поD
середництва? 

Той факт, що посередництво стає об’єкD
тивно все більш поширеним в господарськоD

му обороті, зумовлюється низкою обставин,
як юридичного, так і економічного характеD
ру. По�перше, за дослідженнями англійських
економістів, інтернаціоналізація економіки
на мікроD, мезоD, макрорівні є причиною та
наслідком переходу до нового послугоінтенD
сивного типу економіки. Розвиток країни зуD
мовлює зміни в структурі продукції. НаступD
ним етапом цієї еволюції, як правило, стає
приріст питомої ваги сектора послуг. РозвиD
ток спеціалізації, у свою чергу, призвів до тоD
го, що в ряді випадків залучення суб’єктом
господарювання посередника коштує йому
дешевше, порівняно з витратами, які очікуD
ються у разі виконання таких функцій і дій
власними зусиллями. Іншими словами, доD
цільність звернення до послуг професійних
посередників чи посередницьких організацій
зумовлена тією економією витрат у процесі
виробництва та товарного обороту, яку вони
забезпечують замовникові таких послуг. 

По�друге, об’єктивна необхідність у залуD
ченні посередників до здійснення тих чи
інших видів господарської діяльності може
бути пов’язана з наявністю у посередників
стабільних контактів, налагоджених ділових
зв’язків із покупцями та/або виробниками тоD
варів, що сприяє гарантованому, ефективноD
му та надійному виконанню зобов’язань стоD
ронами договору. 

По�третє, існують ситуації, коли залуD
чення посередника зумовлено суто юридичD
ними причинами й є обов’язковим відповідно
до вимог чинного законодавства (наприклад,
фінансове посередництво на фондовій біржі).

По�четверте, залучення посередника доD
зволяє перекласти на нього частину комерD
ційних ризиків, що зменшує можливі втрати.

По�п’яте, господарські операції, які здійсD
нюються із залученням посередника мають
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специфічний податковий режим порівняно з
безпосередніми правовідносинами суб’єктів
господарювання, тому в ряді випадків залуD
чення посередників є виправданим з точки
зору оподаткування. Так, на практиці, до поD
середництва досить часто вдаються суб’єкти
підприємницької діяльності для оптимізації
та/або мінімізації оподаткування результатів
підприємницької діяльності у сфері господаD
рювання. Адже об’єкт обкладання податком
на прибуток і податком на додану вартість
виникає з операцій, пов’язаних із продажем
товарів (робіт, послуг). Під продажем, зокреD
ма товарів, визнають будьDякі операції, що
здійснюються згідно з договорами купівліD
продажу, міни, поставки й іншими цивільноD
правовими договорами, які передбачають пеD
редачу прав власності на такі товари за плату
або компенсацію, незалежно від строків її наD
дання, а також операції з безоплатного наD
дання товарів. 

Продаж результатів робіт (послуг) виD
значається як будьDякі операції господарсьD
коDправового характеру з надання результаD
тів робіт (послуг), з надання права на корисD
тування або на розпоряджання товарами, у
тому числі нематеріальними активами й
іншими, ніж товари, об’єктами власності за
компенсацію, а також операції з безоплатного
надання результатів робіт (послуг). Продаж
результатів робіт (послуг) охоплює, зокрема,
надання права на користування товарами у
межах договорів лізингу (оренди), продаж,
передачу права на підставі авторських або
ліцензійних договорів, а також інші способи
передачі об’єктів авторського права, патенD
тів, знаків для товарів і послуг, інших об’єкD
тів права інтелектуальної, в тому числі проD
мислової, власності (п. 1.31 ст. 1 Закону УкD
раїни «Про оподаткування прибутку підприD
ємств» від 28.12.1994 р.). За першою подією,
пов’язаною з передачею права власності на
товар, у продавця виникають валові доходи 
й об’єкт оподаткування податком на додану
вартість. Разом із тим є винятки. У п. 1.31 ст. 1
Закону України «Про оподаткування приD
бутку підприємств» зазначено, що не вважаD
ються продажем операції з надання товарів у
межах договорів комісії, схову (відповідальD
ного зберігання), доручення, інших цивільD
ноDправових договорів, які не передбачають
передачу прав власності на такі товари. АнаD
логічна норма є й у п. 1.4 ст. 1 Закону УкD
раїни «Про податок на додану вартість» від
03.04.1997 р. Отже, якщо товар буде передаD
но тій самій особі на підставі різних догоD
ворів, порядок оподаткування таких операD
цій буде різний. Це підтверджується нормаD
ми зазначених законів, які окремо виділяють
порядок оподаткування посередницьких

операцій. А оскільки посередницькі операції
мають специфічний режим оподаткування,
існують варіанти їх використання для опD
тимізації податкових платежів. Як зазначаD
лося, передача товарів за договором, який не
передбачає передачі права власності, не вваD
жається продажем, тож не виникає й об’єкта
оподаткування1. 

Перелічені обставини роблять так звані
посередницькі операції не тільки економічно
доцільними, а й досить привабливими для
суб’єктів господарювання. Термін «посеред�
ницька операція» набув практичного пошиD
рення та застосовується суб’єктами господаD
рювання при безпосередньому здійсненні
господарської діяльності. Однак, попри те,
що термін «посередницька операція» є заD
гальновизнаним, загальновживаним і досить
поширеним, його законодавче визначення
відсутнє як у податковому, так і господарсьD
кому законодавстві. 

Терміни «посередницька операція» та
«господарська операція» співвідносяться один
з одним як особливе та загальне. Поняття «гос�
подарська операція» отримало нормативне
закріплення лише у ст. 1 Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» від 01.07.1999 р., воно
визначене як дія або подія, що викликала
зміни у структурі активів і зобов’язань, власD
ному капіталі підприємства. Наведене визнаD
чення розроблене виключно для цілей фіD
нансової звітності юридичних осіб, адже зміD
ни у структурі її активів можуть бути виклиD
кані подіями, що жодним чином не пов’язані
з суспільним відтворенням. 

Господарською операцією є вольовий акт
(спільний вольовий акт), вчинений у межах
однієї з трьох стадій суспільного відтворенD
ня – виробництва, розподілу, обміну2. Всі
господарські операції (у тому числі посередD
ницькі) суб’єкта господарювання є окремиD
ми фрагментами його господарської діяльD
ності, незалежно від того, чи утворюють вони
безпосередній предмет його діяльності.

Посередницькі операції та угоди ДекреD
том Кабінету Міністрів України «Про подаD
ток на прибуток підприємств і організацій»
від 26.12.1992 р. визначалися раніше як діD
яльність підприємств, які виступають у ролі
комісіонера у договорі комісії, або повіреноD
го у договорі доручення (ст. 1). У першій реD

1Єлісєєв А., Підлужний М. Мінімізація податків
законними способами: застосування посередницьD
ких договорів для оптимізації податків // КонтракD
ти. – 2003. – № 50. – С. 3–4. 

2Мілаш В. Проблеми визначення господарськоD
правового статусу учасників господарських відноD
син // Підприємництво, господарство і право. – 2008. –
№ 2. – С. 26.
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дакції Закону України «Про оподаткування
прибутку підприємств» містилося визначенD
ня терміна «посередницька операція». Так, 
п. 1.17 було визначено, що посередницька
операція – це господарська операція суб’єкD
та підприємницької діяльності, який вистуD
пає у ролі комісіонера у договорі комісії, конD
сигнатора у консигнаційному договорі або
повіреного у договорі доручення, за винятD
ком довірчих операцій з грошовими коштаD
ми, цінними паперами, у тому числі приватиD
заційні майнові сертифікати, операцій із 
випуску боргових зобов’язань і вимог та їх
торгівлі, операцій з торгівлі (управління) ваD
лютними цінностями й іншими видами
фінансових ресурсів, а також усіх видів банD
ківських і страхових операцій. ПосередницD
тво за цим визначенням зводилося виключно
до посередництва торговельного, та й сфера
такого трактування посередницької операції
обмежувалась лише сферою оподаткування
прибутку підприємств. 

За чинною редакцією Закону України
«Про оподаткування прибутку підприємств»
визначення терміна «посередницька операD
ція» вже немає. Відсутнє визначення терміна
«посередницька операція», «посередництво»
також в інших нормативноDправових актах.
Разом із тим визначення поняття «посередD
ництво» на рівні закону (Цивільного або ГосD
подарського кодексів України) було б доцільD
ним. Це сприяло б однаковому (уніфікованоD
му) розумінню цього явища, оскільки на сьоD
годні ясності в зазначеному питанні немає. 

Для доктрини як цивільного, так і госпоD
дарського права питання щодо визначення
посередництва, його сутності є дискусійним.
Як у законодавстві, так і в науці немає єдиноD
го підходу до розуміння посередництва (ісD
нують різні підходи, теорії та концепції, що
за змістом різняться між собою і не мають
єдиного базису). Це негативно позначається
на правозастосовчій практиці, передусім на
практиці господарювання, оскільки посередD
ництво з розвитком ринку стало невід’ємною
складовою цієї сфери. Як слушно зауважив
свого часу О. Пиголкин, термін, що застосоD
вується для позначення одного й того ж поD
няття, повинен бути однозначним, неприпусD
тимим є застосування одного й того ж терD
міна до різних за змістом та суттю понять,
різночитання одного й того ж терміна не моD
же не призвести до різних непорозумінь та
ускладнень як теоретичного, так і практичD
ного характеру1. Точність, однозначність
термінології є важливою для будьDякої наD
уки, насамперед правової, оскільки вироблеD

ні правовою теорією дефініції досить часто
відтворюються в законодавстві. 

Загалом, посередництво прийнято розD
глядати як у широкому, так і вузькому його роD
зумінні. У найбільш широкому значенні під
посередництвом розуміють господарську діD
яльність, що забезпечує встановлення та реD
алізацію господарських зв’язків між виробD
никами та споживачами товарів, робіт, поD
слуг. У цьому розумінні під визначення посеD
редництва (посередницької діяльності) підD
падає, наприклад, вся торговельна діяльність.
Такий підхід є характерним, передусім, для
економіки та маркетингу, де господарська
діяльність розглядається під кутом зору заD
доволення потреб споживача. У більш вузьD
кому розумінні до посередництва відносять
господарську діяльність, у процесі якої один
суб’єкт господарювання (суб’єкт підприємD
ницької діяльності – посередник) за доруD
ченням, в інтересах і за рахунок іншого 
суб’єкта господарювання (замовника) здійсD
нює певні юридичні та/або фактичні дії, встуD
паючи у господарські правовідносини з треD
тіми особами, у тому числі забезпечує уклаD
дення та виконання господарських договорів
між ними. Результатом посередницької діD
яльності в такому розумінні є послуга, а конD
кретніше – послуга посередницька. 

Як правило, посередництво розуміють як
будьDяку господарську діяльність за участю
третіх осіб, без урахування специфіки викоD
нання посередницьких послуг. Посередниць�
ку діяльність (посередництво) визначають і
як господарську діяльність, що полягає в наD
данні посередником суб’єктам господарюванD
ня при здійсненні ними господарської діD
яльності посередницьких послуг щодо здійсD
нення взаємодії між ними як сторонами
(учасниками) господарських правовідносин
в питаннях налагодження ділових зв’язків,
проведення комерційних переговорів, виробD
лення узгодженого рішення, здатного задоD
вольнити всі сторони, укладення та виконанD
ня ними господарського(их) договору(ів). 
В юридичній літературі є визначення посе�
редництва і як підприємницької діяльності –
юридичних і фізичних осіб, що здійснюється
як від свого імені, так від імені, за рахунок і в
інтересах іншої особи (замовника) та сприяє
вступу клієнта в правовідносини з третіми
особами шляхом здійснення посередником
дій юридичного та фактичного характеру2 .

Поняття «посередництво» може розгляD
датись як в економічному, так і юридичному
значенні. Так, з економічної точки зору посе�
редництвом визнається встановлення будьD

1Пиголкин А. С. Юридическая терминология и
пути ее совершенствования // Ученые записки. –
М., 1971. – Вып. 24. – С. 20.

2Сальнікова Г. І. Правове регулювання посеD
редництва в підприємницькій діяльності: АвтоD
реф. дис. ... канд. юрид. наук. – Х., 2003. – С. 10–14.
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якого зв’язку між двома або більше особами
за допомогою третьої, тому будьDяка особа
(фізична чи юридична – суб’єкт підприємD
ницької діяльності), котра сприяє налагоD
дженню економічних зв’язків, може визначаD
тися посередником. Одні автори вважають,
що посередництво обмежується лише здійсD
ненням фактичних дій, інші, навпаки, вважаD
ють, що до поняття «посередництво» вклюD
чаються договори так званого простого посеD
редництва, що не набули дотепер законодавD
чого закріплення. У той самий час предмеD
том такого договору є пошук замовнику (поD
слугоотримувачу) необхідного контрагента.
На практиці такі договори активно викорисD
товуються посередниками. Аналіз юридичD
них аспектів поняття «посередництво» дає
підстави виділити два основних підходи до
його визначення: 

•• посередництво розглядається у вузькоD
му розумінні та означає надання лише фак�
тичних послуг;

•• посередництво розглядається у широD
кому розумінні як таке, що охоплює надання
послуг не лише фактичного, а й юридичного
характеру. 

Р. Колосов у зв’язку із цим навіть пропоD
нує розрізняти фактичне й юридичне посе�
редництво1. 

На нашу думку, в цьому аспекті позиція
широкого розуміння посередництва є більш
виправданою й об’єктивно зумовленою, осD
кільки фактичні дії відособлено від юридичD
них, які, як правило, не є об’єктом посередD
ництва та, відповідно, предметом договорів
про надання посередницьких послуг, а при
вчиненні юридичних дій неминучим є суD

путнє вчинення посередником дій фактичноD
го характеру. Виконання посередником дій
фактичного характеру здебільшого підпоD
рядковується виконанню юридичних дій.
Або ж посередником (у процесі надання ним
посередницької послуги замовникові – поD
слугоотримувачеві) здійснюються дії як юриD
дичного, так і фактичного характеру. У разі,
коли одна особа замовляє іншій виконати 
лише фактичні дії без остаточного вчинення
юридичної дії (наприклад, маркетинг ринку
певних товарів), може йтися і про договори
підряду (виконання певних робіт) або наданD
ня інших послуг (наприклад, маркетингових),
окрім посередницьких, оскільки надання виD
конавцем послуг з вчинення фактичних дій
замовникові не створює для замовника юриD
дичних наслідків (створення, зміни або приD
пинення прав та обов’язків) та не спричиняє
вступу у правовідносини з третіми особами
(не створює нового правовідношення за учасD
тю третіх осіб). Інша справа, що в окремих виD
падках при здійсненні посередницької діяльD
ності у сфері господарського обороту, посеD
редником при наданні виконавцеві посередD
ницької послуги можуть надаватися і супутні
послуги (у тому числі проведення маркетинD
гових досліджень, митне оформлення товару,
реклама товару тощо). Такі супутні послуги
можуть входити і до предмета посередницьD
ких договорів у загальній сукупності з посеD
редницькою послугою. Однак, незалежно від
розмаїття інших дій, що здійснюються посеD
редником у процесі надання ним замовникові
супутніх послуг, визначальною буде основна
дія, яка здійснюється посередником при наD
данні ним замовникові саме посередницької
послуги як основної (оскільки саме така юриD
дично значима дія призводить врештіDрешт до
встановлення правових зв’язків між суб’єктаD
ми господарських правовідносин).

1Колосов Р. В. Договір комісії і агентський доD
говір у цивільному праві: Автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. – К., 2004. – С. 10–11.

This article is dedicated to investigation of economic and legal essence of mediation, to correlation
of such notions as «economical transaction» and «mediation transaction». This article covers the field
of conditions that impartially explain expansion of mediation within economical turnover of Ukraine.
Mediation has been scrutinized in terms of economical and legal sence as well as in its direct and broad
meanings.

Статья посвящена исследованию хозяйственно�правовой сущности посредничества, соот�
ношению понятий «хозяйственная операция» и «посредническая операция». Анализируются
обстоятельства, объективно обуславливающие распространение посредничества в хозяй�
ственном обороте Украины. Рассматривается посредничество в экономическом, правовом, в уз�
ком и широком его значениях.
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Кравчука, Ю. Пацурківського, І. СпасибоD
Фатєєвої, Ю. Тарасенко, О. Янкової та ін. ОдD
нак на сучасному етапі розвитку економіки
вкрай необхідний оновлений підхід до інституD
ту статутного капіталу.

Мета цієї статті – дослідити чи дійсно вимога
до мінімального розміру статутного капіталу
є ефективним механізмом захисту інтересів
кредиторів чи від неї слід відмовитись як таD
кої, що не виконує основної мети задля якої
вона була запроваджена.

Згідно з ч. 1 ст. 14 Закону України «Про акD
ціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514 пеD
редбачається законодавче закріплення міD
німального розміру статутного капіталу АТ не
менше 1250 мінімальних заробітних плат, вихоD
дячи із ставки мінімальної заробітної плати,
діючої на момент його створення (реєстрації).
Його основне призначення полягає в тому, що
майно товариства, яке відповідає статутному
капіталу, буде використане ліквідатором переD
важно для задоволення претензій кредиторів, і
тільки після повної сплати боргів АТ залишкоD
вий капітал розподілятиметься між учасниками
(акціонерами) [1, c. 101].

Питання встановлення обов’язкового міD
німального розміру статутного капіталу для АТ
у науковій юридичній літературі є одним із найD
більш дискусійних. Можна вирізнити 3 основні
точки зору щодо нього: підвищити його розмір
(Ю. Пацурківський); зменшити його до 25 тис.
євро, як це передбачено Другою директивою ЄС
(О. Кібенко); взагалі відмовитися від обов’язкоD
вого встановлення статутного капіталу (Дж. АрD
мор, Л. Енрікес, Ф. Кюблер, Дж. Мейсі, Х. Меркт,
Е. Ферран).

Основний недолік мінімального розміру стаD
тутного капіталу пояснюється його фіксованою
величиною для всіх товариств певного типу, осD
кільки неможливо встановити однаковий розмір
мінімального капіталу, який підходив би для всіх

Протягом тривалого часу вимога до міD
німального розміру статутного капіталу,
яка пред’являється під час його створенD

ня, розглядалася як один із найважливіших меD
ханізмів захисту інтересів кредиторів. ЗнайомD
ство із закордонним досвідом правового регуD
лювання корпоративних правовідносин свідD
чить, що поступово традиційні підходи до захисD
ту інтересів кредиторів змінюються, фундаменD
тальні інститути, які існували протягом кількох
століть, істотно модифікуються або взагалі скасоD
вуються. Зокрема, це стосується й вимоги до міD
німального розміру статутного капіталу.

На сьогодні у світі переважає тенденція до
відмови від вимоги до мінімального розміру
статутного капіталу. Якщо раніше це було хаD
рактерним лише для країн англоDамериканської
правової родини (Австралія, Канада, Нова ЗеD
ландія, США), то зараз – і для Японії (яка до
недавнього часу мала корпоративне законодавD
ство, сформоване під впливом німецького праD
ва)1. У ЄС приватні товариства теж можуть
створюватися без капіталу (Великобританія,
Франція). Це підтверджується рішеннями ЄвроD
пейського суду у справах Centros, Inspire Art та
Uberseering)2. У найближчому майбутньому при
запровадженні альтернативного режиму на
рівні ЄС пропонується істотно спростити або
навіть скасувати його й стосовно публічних тоD
вариств.

Проблематика статутного капіталу аналізуD
валась у працях багатьох вітчизняних учених,
зокрема, О. Вінник, І. Кучеренко, О. Кібенко, В.

МІНІМАЛЬНИЙ  РОЗМІР  СТАТУТНОГО 
КАПІТАЛУ  АКЦІОНЕРНИХ  ТОВАРИСТВ

Юлія Хорт,
канд. юрид. наук,

асистентка кафедри господарського права
Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, м. Харків

Стаття присвячена дослідженню законодавчо встановленої обов’язкової вимоги до
мінімального розміру статутного капіталу акціонерних товариств. Аналізуються переваги та
недоліки цієї вимоги, сучасні світові тенденції у її регулюванні, вказується на зміну акцентів у
захисті інтересів кредиторів. Зазначається, що вимога до мінімального розміру статутного
капіталу не є ефективним механізмом захисту інтересів кредиторів, а тому підлягає скасуван�
ню. Захист інтересів кредиторів має здійснюватися за допомогою альтернативних механізмів.

Ключові слова: вимога до мінімального розміру статутного капіталу, гарантійна функція
статутного капіталу, захист інтересів кредиторів.

1У 2006 р. до Комерційного кодексу Японії
внесені зміни, якими скасовано вимогу до мініD
мального розміру статутного капіталу публічних
АТ, що становив 10 млн ієн.

2Ці рішення мали визначальний вплив на пеD
регляд норм щодо капіталу у країнах – учасницях
ЄС. Вони мають тенденцію підпорядковувати реD
жим статутного капіталу свободі заснування стоD
совно товариств з обмеженою відповідальністю
(private companies, limited liability companies).

..
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товариств. Кожне з них має свої унікальні підD
приємницькі, організаційні та фінансові характеD
ристики. Встановлення одного загального розD
міру мінімального капіталу не враховує різні рівD
ні ризиків, які несуть різні товариства, він не має
відношення ні до боргів, які товариство може
взяти, ні до видів підприємницької діяльності, які
воно може здійснювати [2, c. 85; 3, c. 1199]. ДійсD
но, навряд чи статутний капітал у 1250 мінімальD
них заробітних плат забезпечить реальний захист
кредиторів товариств, чиї зобов’язання обчислюD
ються мільйонами доларів.

Іноді вченіDюристи порівнюють гаранD
тійну функцію статутного капіталу з функD
цією правил адекватності капіталу у банках та
інших фінансових установах і пропонують поD
ширити обмеження, які існують щодо них при
формуванні статутного капіталу, на звичайні
акціонерні товариства. На сьогодні мінімальD
ний розмір статутного капіталу для банків
становить 10 млн євро (ч. 1 ст. 31 Закону УкD
раїни «Про банки і банківську діяльність» від
07.12.2000 р. № 2121), для страхових комD
паній – 1 млн євро, а страхових компаній, що
займаються страхуванням життя – 1,5 млн
євро (ч. 2 ст. 30 Закону України «Про страхуD
вання» від 07.03.1996 р. № 85). Звісно, вчені
пропонують встановити не такі великі суми мініD
мального розміру статутного капіталу, але все ж
вбачають необхідність значно підвищити його
розмір. Так, Ю. Пацурківський пропонує підвиD
щити розмір статутного капіталу АТ та ТОВ до
2500 мінімальних заробітних плат [4, с. 7].

Однак, навряд чи можна погодитися з твердD
женнями авторів, які пропонують підвищити
розмір статутного капіталу загального акціонерD
ного законодавства за аналогією з банківським,
страховим тощо. Високі вимоги до розміру стаD
тутного капіталу пояснюються двома причинаD
ми. По�перше, специфікою сфери, в якій діють
банки. Слід зазначити, що банківська система є
частиною економічної системи України і забезD
печення її стабільності має надзвичайно важлиD
ве значення з точки зору економічної безпеки
країни. По�друге, наявністю особливої категорії
кредиторів – вкладників. Крім того, вести мову
про гарантійну функцію статутного капіталу
банків можна досить умовно. Адже гарантуванD
ня інтересів кредиторів, насамперед вкладників,
покладається в основному на обов’язкові екоD
номічні нормативи, одним із яких є статутний
капітал. З одного боку, він є основою для формуD
вання власних коштів, що і визначають масштаD
би його діяльності, з іншого – розрахунок адекD
ватності капіталу банку здійснюється проD
порційно ризикам за зобов’язаннями, які на себе
прийняв банк. 

Іноді може стверджуватися, що встановлення
вимоги до мінімального розміру статутного
капіталу зменшує ризик банкрутства товариств.
Проте, незалежно від обраної величини мінімальD
ного розміру статутного капіталу, останній не
убезпечує товариство від банкрутства, зумовлеD
ного неефективним управлінням чи несприятлиD

вими умовами ведення бізнесу. Підтвердженням
висловленої точки зору є емпіричне дослідженD
ня, проведене серед бельгійських товариств, яке
засвідчило, що коефіцієнт неплатоспроможності
серед товариств з меншим мінімальним капітаD
лом був менший, аніж серед високо капіталізоваD
них [5, c. 46]. Відсутні докази й того, що у США,
де відсутні вимоги до мінімального розміру стаD
тутного капіталу як публічних, так і закритих
корпорацій, їх банкрутства є частішими, ніж у
країнах ЄС, де такі вимоги передбачаються.

Один із аргументів на підтримку вимог до
мінімального розміру статутного капіталу поD
лягає у гарантуванні того, що особи, які викоD
ристовують корпоративну форму, матимуть хоD
ча б певну суму власних коштів. Іноді її називаD
ють «вхідною платою за обмежену відповідальD
ність» [6, c. 99]. Мета цих вимог – сигналізуваD
ти, що обмежена відповідальність не приходить
без деякої відповідальності й у такий спосіб поD
переджати фривольні інкорпорації. Іншими слоD
вами, той, хто не зможе внести встановлений заD
коном мінімальний капітал, не повинен засноD
вувати товариство з обмеженням відповідальD
ності всіх учасників. Але, як зазначає О. КібенD
ко, «дуже легко перегнути палку і зробити таD
кий бар’єр занадто високим» [1, c. 109]. ПередD
бачені чинним законодавством України вимоги
до мінімального розміру статутного капіталу є
високими, що необґрунтовано звужує можлиD
вості використання організаційноDправової
форми АТ для малого бізнесу. Перш за все це
стосується АТ у сфері особистих і інтелектуальD
них послуг, щодо яких взагалі не доведено, що
стартовий капітал є корисним [7, c. 1039]. Також
це знижуватиме конкуренцію та сприятиме отD
риманню певними товариствами монопольного
становища, що відповідно суперечить основним
засадам ринкової економіки.

Також може стверджуватися, що вимога до
мінімального розміру статутного капіталу захиD
щає інвесторів АТ від негативних проявів цієї
форми господарювання. Однак навіть українсьD
кий законодавець не надає йому вагомого знаD
чення. При допуску акцій АТ до лістингу на
Українській фондовій біржі у котирувальному
списку першого рівня пред’являються вимоги
до мінімальної величини чистих активів, які маD
ють становити не менше 100 млн грн, ринкової
капіталізації емітента – 100 млн грн (додаток 
№ 9 до Правил Української фондової біржі, затD
верджено постановою Біржової ради ЗАТ «УкD
раїнська фондова біржа» від 05.06.2007 р. 
№ 7). Правилами Лондонської фондової біржі 
(п. 2.2.7) при вирішенні питання про допуск
акцій до котирування визначальним теж є виD
мога не до мінімального розміру статутного каD
піталу, а до ринкової капіталізації акцій, які мають
становити не менше 700 тис. фунтів стерлінгів.

Особливо очевидною є суттєва слабкість
вимоги мінімального капіталу, якщо розглянуD
ти, яким чином вона забезпечує захист інтеD
ресів кредиторів не як цілісної сукупності, а за
аналогією із зарубіжним законодавством щодо
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різних їх типів – добровільних (договірні креD
дитори) і недобровільних (кредитори, які є
жертвами деліктів, працівники підприємства,
органи оподаткування).

Якщо розглянути інформацію, що врахоD
вується потенційними кредиторами й інвестоD
рами при вирішенні питання про надання креD
диту, то ми не знайдемо доказів того, що статутD
ний капітал використовується як вагомий
складник. Така позиція цілком зрозуміла, адже
статутний капітал – це показник суми коштів,
вкладених акціонерами в певний проміжок чаD
су в минулому. Така інформація для інвесторів
є малокорисною. Більш вагомим для них є поD
казник власного капіталу товариства, за рахуD
нок якого й відбувається виконання їх вимог.
Крім того, договірні кредитори, як правило, наD
дають кредит на умовах забезпечення заставою,
порукою та на підставі інших зобов’язальних
механізмів. 

Отже, мінімальний розмір статутного каD
піталу не є адекватним механізмом захисту веD
ликих договірних кредиторів. Це твердження в
спеціальній літературі не піддається сумніву.
Протилежна ситуація склалася щодо захисту неD
добровільних кредиторів. Так, Дж. Армор вваD
жає, що мінімальний розмір статутного капітаD
лу належним чином не захищає і таких кредиD
торів, а їх захист може здійснюватись альтернаD
тивними механізмами. При вирішенні питання
щодо збереження режиму обов’язкового капітаD
лу необхідно керуватися критерієм економічної
доцільності. Іншими словами, законодавство
має захищати кредиторів настільки, наскільки
прибутки від такого захисту перевищують соціD
альні витрати [8, c. 19–21].

М. Міола, навпаки, розглядає мінімальний
розмір статутного капіталу як універсальний
механізм щодо захисту всіх кредиторів однакоD
во. Адже недобровільні кредитори іноді не хоD
чуть або не можуть забезпечити себе договірниD
ми механізмами захисту, на відміну від доброD
вільних кредиторів [9, c. 480]. Правила статутD
ного капіталу захищають через правові полоD
ження, які намагаються відтворити умови догоD
вору з товариством, тобто стандартизованим
контрактом. Це дає кредиторам можливість виD
бору різних систем захисту. У той самий час, як
стверджує Х. Меркт, свобода договору може відD
творити обов’язкові правила статутного капітаD
лу. Вони мають на меті запобігати договірним
витратам, які інакше були б покладені на
індивідуальних кредиторів, передусім тих, для
яких це було б важким тягарем [10, c. 1051]. 
М. Міола вважає, що гнучкість, притаманна реD
жиму статутного капіталу, повинна бути засноD
вана на обов’язковому механізмі, а не на правиD
лах з невиконання зобов’язань (default rules) [9,
c. 481]. Це дало б акціонерам можливість вибоD
ру різних для свого захисту правових засобів. 
Е. Ферран зазначає, що хоч обидві системи захисту
кредиторів і можуть співіснувати, але цього не слід
робити [11, c. 28]. Проаналізуємо, як захищається
кожна з категорій недобровільних кредиторів.

ПоDперше, розглянемо таку категорію неD
добровільних кредиторів, вимоги яких полягаD
ють у відшкодуванні збитків, завданих каліцD
твом, ушкодженням чи смертю (так званих деD
ліктних кредиторів). На нашу думку, більш ефекD
тивним механізмом їх захисту є не великий
розмір статутного капіталу, а законодавча виD
мога щодо страхування відповідальності підD
приємствами, виробництво яких становить підD
вищену небезпеку, тобто вони повинні мати
страховий поліс, співрозмірний з їх ризиками.
Визначена таким чином страхова премія буде
більш точним механізмом захисту позадогоD
вірних кредиторів, ніж вимога мінімального
капіталу, яка є однаковою для всіх товариств
незалежно від ризику їх діяльності [8, c. 19]. 

Що ж стосується такої категорії недоброD
вільних кредиторів, як працівники товариства, то
щодо них, приміром, Німеччина не покладалася
на систему обов’язкового капіталу, а вирішила
ввести обов’язкове страхування пенсійних виплат
працівників і страхування депозитів [12, c. 391].

Ще одна категорія недобровільних кредиD
торів – держава, яку представляють органи
оподаткування з вимогами по сплаті обов’язкоD
вих податкових платежів. Зазначимо, що жодне
АТ не може фінансувати початок своєї діяльD
ності за рахунок несплачених податкових зоD
бов’язань, оскільки останні не можуть виникнуD
ти раніше настання податкових подій, тобто до
початку ведення бізнесу. Початкове фінансуванD
ня товариства одразу після створення здійснюD
ють добровільні кредитори. Пункт відліку, з
якого кошти, призначені для сплати податків,
можуть використовуватися для фінансування
бізнесу, знаходиться не на початку діяльності
АТ, а як фінансові труднощі виникають у поD
дальшому. Отже, вимога мінімального капіталу
при заснуванні товариства не захищає належD
ним чином державу як податкового кредитора,
оскільки статутний капітал може бути втрачеD
ний до цього моменту. Ефективнішими мехаD
нізмами захисту інтересів держави є здійснення
попереднього контролю товариства через пеD
ревірку його бухгалтерської звітності, збирання
відповідної інформації про фінансове становиD
ще боржника та застосування примусу в разі неD
обхідності [8, c. 20].

І остання категорія недобровільних кредиD
торів – торгові кредитори, зобов’язання перед
якими виникають у процесі звичайної господарD
ської діяльності. Емпіричні дослідження свідчать,
що вони пропонують однакові умови всім позиD
чальникам (споживачам, які здійснюють поD
купки у кредит) [13, c. 1109]. Слід зазначити,
що розмір наданого кредиту зумовлюється креD
дитоспроможністю позичальника [14, c. 678–
679]. Також торгові кредитори для свого захисD
ту, як правило, передбачають збереження права
власності на проданий товар до повернення наD
даного кредиту [15, с. 1032]. 

Викладене свідчить, що досить складно
знайти категорію недобровільних кредиторів,
для яких обов’язкові вимоги щодо мінімальноD
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го розміру статутного капіталу забезпечували б
надійний і корисний захист. 

Висновки 

Мінімальний розмір статутного капіталу не
може забезпечити кредиторам належного заD
хисту їх інтересів. Більше того, він може вводиD
ти кредиторів в оману, оскільки не є величиD
ною, що свідчить про активи товариства, за виD
нятком лише короткого періоду після його
створення. Тому пропонуємо на законодавчому
рівні відмовитися від обов’язкового встановD
лення мінімального розміру статутного капітаD
лу як для приватних, так і публічних АТ, але таD
ка зміна має здійснюватися в декілька етапів
шляхом поступового зниження статутного
капіталу аж до повного його скасування із розD
витком альтернативних механізмів захисту
інтересів кредиторів (тест на платоспроможD
ність; розкриття інформації стосовно фінансоD
вого стану товариства; договірні механізми заD
хисту; установлення відповідальності дирекD
торів товариства за здійснення неправомірної
підприємницької діяльності, їх дискваліфікаD
ція, застосування доктрини справедливої суборD
динації вимог акціонерів, визнання недійсними
правочинів, укладених з метою обману кредиD
торів чи без отримання належного зустрічного
задоволення боржником [16, с. 15–16]). 

Акціонерна форма господарювання має стати
доступною для малого та середнього бізнесу. Це
сприятиме пожвавленню підприємницької діяльD
ності, і в Україні може дійсно скластися здорове
конкурентне середовище, на відсутність якого неD
одноразово вказували міжнародні організації
(Світовий банк, Центр міжнародного приватного
підприємництва, Міжнародний валютний фонд).

Література

1. Кібенко О. Р., Пендак Сарбах А. В. Право тоD
вариств (company law): порівняльноDправовий
аналіз acquis Європейського Союзу та законодавD
ства України / За ред. О. Кібенка. – К., 2006. – 496 с.

2. Leyte P. The Regime of Capital Maintenance
Pertaining to Public Companies, Its Reform and
Alternatives // Business Law Review. – 2004 (April). –
Vol. 25. – Issue 4. – P. 84–92.

3. Enriques L., Macey J. Creditors Versus Capital
Formation: The Case against the European Legal Capital
Rules //Cornell Law Review. – 2001.– N 86. –Р. 1165–1204.

4. Пацурківський Ю. П. Правовий режим майна
суб’єктів підприємницької діяльності: Автореф.
дис. … канд. юрид. наук. – К., 2001. – 19 с.

5. Wymeersch E. Current Company Law Reform
Initiatives in the OECD Countries – Challenges and
Opportunities // Financial Law Institute Working PaD
per. – 2001. – N 4. – 56 p. – http://ssrn.com/abstract
=273869.

6. Prentice D. D. Corporate Personality, LimiD
ted Liability and the Protection of Creditors’, in 
R. Grantham and C. Ricketts, eds., Corporate PersoD
nality in the Twentieth Century / Dan D. Prentice. –
Oxford: Hart Publishing, 1998. – 328 р.

7. Simon J. A Comparative Approach to Capital MainD
tenance: France // European Business Law Review. –
2004. – Vol. 15. – Issue 5. – P. 1037–1044.

8. Armour J. Legal Capital: An Outdated
Concept? // European Business Organization Law
Review. – 2006. – Vol. 7. – Issue 1. – P. 5–27.

9. Miola M. Legal Capital and Limited Liability
Companies // European Company and Financial Law
Review. – 2005. – Vol. 2. – N 4. – P. 413–486.

10. Merkt H. Creditor Protection and Capital
Maintenance from a German Perspective // European
Business Law Review. – 2004. – Vol. 15. – Issue 5. –
P. 1045–1057.

11. Ferran E. The place for creditor protection on
the agenda for modernization of company law in the
European Union. – 33 p. – http://papers.ssrn.com/
so13/papers.cfm?abstract_id=841884.

12. Mulbert P. A Synthetic View of Different
Concepts of Creditor Protection, or: A HighDLevel
Framework for Corporate Creditor Protection //
European Business Organization Law Review. –
2006. – Vol. 7. – Issue 1. – P. 357–408. 

13. Ng C. K. Evidence on the Determinants of
Trade Credit Terms in Interfirm Trade // The Journal of
Finance. – 1999. – Vol. 54. – Issue 3. – P. 1109–1129.

14. Petersen M. Trade Credit: Theories and Evidence,
Review of Financial Studies // Review of Financial
Studies. – 1997. – Vol. 10. – Issue 3. – P. 661–691.

15. Kubler F. A Comparative Approach to Capital
Maintenance: Germany // European Business Law
Review. – 2004. – Vol. 15. – Issue 5. – 2004. – 
P. 1031–1035.

16. Хорт Ю. В. Механізм захисту учасників
акціонерних правовідносин через конструкцію
статутного капіталу: Автореф. дис. … канд. юрид.
наук. – Х., 2009. – 19 с.

The article is devoted to the research of legislatively established obligatory requirement to the min�
imum size of the joint�stock companies share capital. The author analyzes advantages and lacks of fix�
ing of this requirement, modern trends of its regulation; it is also underlined in the article change of
accents in creditors’ interests’ protection. The author points out that the requirement to the minimum size
of the share capital is not the effective mechanism of creditors’ interests’ protection and consequently is
subject to abolition. Protection of the creditors’ interests should be carried out by means of alternative
mechanisms.

Статья посвящена исследованию законодательно установленного обязательного требова�
ния к минимальному размеру уставного капитала акционерных обществ. Анализируются пре�
имущества и недостатки закрепления этого требования, современные тенденции в его регули�
ровании, указывается на изменение акцентов в защите интересов кредиторов. В статье ука�
зывается, что требование к минимальному размеру уставного капитала не является эффек�
тивным механизмом защиты интересов кредиторов, и поэтому подлежит отмене. Защита ин�
тересов кредиторов должна осуществляться с помощью альтернативных механизмов.
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Держава, в якій створені належні умови
для діяльності інвестиційних фондів, має в 
їх особі ефективний механізм для розвитку
ринку цінних паперів, що відіграють важливу
роль у міжгалузевому перерозподілі капітаD
лу, підвищують стабільність фондового ринD
ку, стимулюють як внутрішній інвестиційD
ний процес, так і зовнішнє інвестування, сприD
яють розширенню можливостей держави щоD
до внутрішніх запозичень. 

Інститут спільного інвестування – це
особливий вид компанії, який акумулює кошD
ти інвесторів і вкладає їх відповідно до свого
статуту або іншого колективного договору.
Як правило, ІСІ створюються у вигляді інD
вестиційних фондів різних типів. 

Державний контроль у сфері спільного
інвестування здійснює Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку й інші
державні органи в межах їх повноважень з
метою дотримання законодавства та захисту
прав інвесторів. 

Державний контроль за дотриманням антиD
монопольного законодавства ІСІ, компаніями з
управління активами, зберігачами та реєстратоD
рами власників іменних цінних паперів ІСІ
здійснює Антимонопольний комітет України.

Відповідно до Закону України «Про дерD
жавне регулювання ринку цінних паперів в
Україні» від 30.10.1996 р. № 448/96DВР ДерD
жавна комісія з цінних паперів та фондового
ринку (далі – ДКЦПФР) є державним оргаD
ном, що підпорядкований Президенту УкD
раїни та підзвітний Верховній Раді України.
До системи цього органу входять ДКЦПФР,
її центральний апарат і територіальні органи.

ДКЦПФР здійснює повноваження через
центральний апарат і свої територіальні орD
гани. Комісія може делегувати надані їй повD
новаження центральному апарату та териD
торіальним органам шляхом прийняття відD
повідного рішення, затвердженого в установD
леному порядку. 

Що стосується діяльності інститутів
спільного інвестування, то ДКЦПФР:

Устатті розглядається питання контроD
лю за діяльністю інвестиційних фонD
дів в Україні та за кордоном. Основна

увага зосереджена на висвітленні питання
національного державноDправового контроD
лю, а також інституційноDправового контроD
лю за діяльністю інститутів спільного інвесD
тування (далі – ІСІ). Досліджені моделі контD
ролю за діяльністю ІСІ в країнах Західної
Європи та США.

Характерною ознакою сучасного екоD
номічного простору України є утворення баD
гатоступінчастої моделі інвестиційної діяльD
ності. Структуризація й інституціоналізація
контролюючих органів із розмежуванням
функцій і завдань між ними дає змогу відобD
разити прозорість діяльності ІСІ. Побудова
цієї моделі та її застосування в системі дерD
жавного управління є актуальним і важлиD
вим завданням сьогодення.

Проблеми контролю за діяльністю ІСІ як в
Україні, так і за кордоном знайшли висвітленD
ня у наукових працях багатьох науковців. ЗокD
рема, слід згадати роботи А. Берлача, Ю. ЛисенкоD
ва, Г. Васильєва, Є. Зельцера, Б. Рубцева та ін.

Метою цієї статті є формування теоретичD
них положень, спрямованих на розвиток
теорії державного контролю.

Для реалізації нашої мети слід вирішити
такі завдання: 

•• дослідити зміст державного контролю 
у сфері спільного інвестування України відD
повідно до чинного законодавства;

•• виокремити питання контролю за діяльD
ністю компаній з управління активами ІСІ;

•• розкрити особливості контролю інвесD
тиційної діяльності в деяких західних країнах.

Наукова новизна даного дослідження поD
лягає у систематизації інформації щодо діяльD
ності контролюючих органів у сфері інвесD
тиційної діяльності та виявленні особлиD
востей контролю у США, Західній Європі й
Україні. 

КОНТРОЛЬ  ЗА  ДІЯЛЬНІСТЮ  ІНСТИТУТІВ 
СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ  В  УКРАЇНІ  
ТА  ЗА  КОРДОНОМ

Ірина Лубенець,
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У статті систематизована інформація щодо діяльності контролюючих органів у сфері
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•• визначає порядок ведення та веде реєстр
аудиторів і аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових
установ, що здійснюють діяльність на ринку
цінних паперів, і їх похідних;

•• визначає порядок ведення і веде реєстр
професійних учасників ринку цінних папеD
рів, ІСІ та саморегулівних організацій;

•• встановлює відповідно до закону особD
ливості порядку реорганізації та ліквідації
професійних учасників ринку цінних паD
перів (за винятком банків);

•• встановлює критерії професійної діяльD
ності на ринку цінних паперів;

•• визначає професійні вимоги до керівниD
ків, головних бухгалтерів і керівників струкD
турних підрозділів професійних учасників
ринку цінних паперів, ІСІ та саморегулівних
організацій;

•• отримує щоденні, квартальні та річні
звіти про діяльність ІСІ;

•• видає ліцензії на здійснення діяльності
з управління активами ІСІ;

•• здійснює методологічне забезпечення
впровадження і розвитку принципів корпораD
тивного управління згідно із законодавством;

•• у межах, визначених Законом України
«Про інститути спільного інвестування (пайові
і корпоративні інвестиційні фонди)» від
15.03.2001 р. № 2299DIII, встановлює вимоги
щодо здійснення діяльності компаній з упD
равління активами й інститутами спільного
інвестування; 

•• встановлює обсяг інформації ІСІ, поряD
док і строки її подання.

Інформація про діяльність ІСІ подається
ДКЦПФР у разі:

•• реєстрації проспекту першої та наступD
них емісій цінних паперів ІСІ; 

•• реєстрації випуску цінних паперів ІСІ
першої та наступних емісій;

•• звітування за результатами господарсьD
коDфінансової діяльності;

•• повідомлення про зміни, що відбулися в
господарській діяльності ІСІ і впливають на
вартість цінних паперів ІСІ або розмір дохоD
ду за ними;

•• перевірок діяльності ІСІ Комісією.
ДКЦПФР також додатково надані такі

права:
•• порушувати в суді питання про ліквідаD

цію корпоративного інвестиційного фонду і
саморегулівних організацій;

•• ухвалювати рішення про ліквідацію
пайового інвестиційного фонду;

•• проводити перевірки незалежних оцінюD
вачів майна ІСІ щодо дотримання вимог заD
конодавства у сфері спільного інвестування;

•• з метою запобігання та боротьби з правоD
порушеннями на ринку цінних паперів у меD
жах міжнародної співпраці на умовах взаємD
ності надавати й одержувати інформацію з пиD
тань функціонування ринку цінних паперів і
професійних учасників ринку цінних паперів,

яка не є державною таємницею та не призвоD
дить до розголошення професійної таємниці;

•• з метою запобігання та протидії легаліD
зації (відмиванню) доходів, одержаних злоD
чинним шляхом, у рамках міжнародної співD
праці надавати й одержувати від відповідних
органів інших держав інформацію щодо діD
яльності окремих професійних учасників
ринку цінних паперів у випадках і порядку,
встановлених у відповідних міжнародних доD
говорах України. 

Контроль за діяльністю компанії з уп>
равління активами ІСІ. Діяльність комD
панії з управління активами (далі – КУА)
здійснюється із дотриманням законодавчо
визначених вимог та обмежень, у режимі
системного державного нагляду, регулюванD
ня та контролю. КУА може управляти ІСІ
(пайовими та/або корпоративними інвесD
тиційними фондами) тільки на підставі
ліцензії на здійснення діяльності з упD
равління активами ІСІ. КУА може поєднуваD
ти діяльність з управління активами ІСІ лиD
ше з діяльністю з управління пенсійними акD
тивами недержавних пенсійних фондів (далі –
НПФ) та з адмініструванням НПФ (за наявD
ності відповідної ліцензії). 

З метою недопущення зловживання КУА
коштами інвесторів запроваджено розмежуD
вання функцій управління активами спільD
ного інвестування та їх зберігання. З цією ж
метою відокремлене зберігання й облік акD
тивів інвестиційних фондів від майна КУА.
Для зберігання грошових коштів і здійсненD
ня розрахунків за операціями, пов’язаними з
управлінням інвестиційним фондом, відкриD
вається окремий банківський рахунок, а для
обліку прав на цінні папери, що перебувають
в активах інвестиційного фонду, – окремий
рахунок у цінних паперах у зберігача. Але на
цьому контроль за діяльністю КУА не закінD
чується. Щорічно КУА повинна проходити
аудиторську перевірку. Аудиторській переD
вірці підлягають ведення бухгалтерського
обліку та складання звітності щодо активів
інвестиційних фондів, якими управляє КУА;
склад і структура активів ІСІ. Аудитор (ауD
диторська фірма) не може бути пов’язаною
особою компанії з управління активами. 
У разі визнання КУА банкрутом активи
інвестиційного фонду можуть бути передані
в управління іншій КУА; на активи ІСІ не
поширюються вимоги та зобов’язання КУА. 

Основними органами, що здійснюють контD
роль за діяльністю КУА з боку інвесторів, є
Наглядова (Спостережна) рада ІСІ, а також
збори акціонерів (для корпоративного інвесD
тиційного фонду). Наглядова рада формується
з інвесторів, які придбали цінні папери ІСІ.
Зокрема, до компетенції цих органів належать
такі питання, як підписання та розірвання догоD
ворів з КУА (затвердження відповідних рішень
і договорів); затвердження укладених КУА доD
говорів щодо активів ІСІ, сума яких перевищує
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встановлену в регламенті ІСІ мінімальну
вартість; затвердження договорів з аудитором
(аудиторською фірмою), зберігачем, реєстратоD
ром (депозитарієм) на обслуговування ІСІ.

Контроль з боку держави здійснює
ДКЦПФР:

КУА надає до ДКЦПФР щоденні, кварD
тальні та річні звіти про діяльність ІСІ, отриD
мує ліцензію на управління активами інвесD
тиційних фондів;

ДКЦПФР проводить перевірку роботи
КУА, а у разі виявлення порушень застосоD
вує до КУА передбачені законодавством заD
ходи впливу.

Крім цього, контроль за діяльністю КУА
здійснює Зберігач – юридична особа, яка має
відповідну ліцензію ДКЦПФР (як правило,
банк). Зберігач:

•• контролює відповідність операцій з випусD
ку, продажу, викупу й анулювання цінних
паперів ІСІ регламенту, проспекту емісії цінD
них паперів ІСІ та чинному законодавству;

•• щоквартально перевіряє правильність
розрахунків вартості чистих активів ІСІ, зробD
лених КУА; 

•• контролює проведення розрахунків за
операціями з активами ІСІ та рух цінних паD
перів, що належать до активів ІСІ; 

•• інформує ДКЦПФР про будьDякі дії
КУА, що не відповідають проспекту емісії
цінних паперів ІСІ або порушують регламент
ІСІ, закон чи нормативноDправові акти Комісії;

•• може вимагати скликання позачергових
зборів акціонерів корпоративного інвестиційD
ного фонду за необхідності. 

Зберігач не має права розпоряджатися акD
тивами інвестиційного фонду; він забезпечує
виконання операцій з активами ІСІ та контD
ролює дотримання КУА, що управляє актиD
вами інвестиційного фонду, норм законодавD
ства, регламенту й інвестиційної декларації
інвестиційного фонду. 

У випадку, якщо КУА дає зберігачу будьD
яке розпорядження щодо операцій з активаD
ми фонду, що суперечать законодавству, збеD
рігач не має права виконувати таке розпоD
рядження. Зберігач повинен діяти виключно
в інтересах інвесторів. Якщо він виявляє поD
рушення з боку КУА, то зобов’язаний повіD
домити про це до ДКЦПФР. 

Регулювання діяльності КУА відбуваєтьD
ся також у рамках її членства у саморегулів�
ній організації професійних учасників ринку
цінних паперів. Для КУА такою організаD
цією є Українська асоціація інвестиційного
бізнесу (далі – УАІБ).

Компанія з управління активами несе
майнову відповідальність за збитки, завдані
ІСІ її діями (бездіяльністю), згідно із законом
і відповідно до умов договору: КУА із резервD
ного фонду відшкодовує втрати, понесені ІСІ,
який здійснює відкриту підписку на свої цінD
ні папери, якщо протягом року ВЧА ІСІ в розD
рахунку на один цінний папір ІСІ зменшилаD

ся нижче його номінальної вартості більш як на
20 % внаслідок порушення КУА норм Закону
України «Про інститути спільного інвестування
(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

КУА може інвестувати кошти резервного
фонду виключно в короткострокові державні
цінні папери, дохід за якими гарантований КаD
бінетом Міністрів України.

Контроль за діяльністю ІСІ за кордоном.
У світі існує чимало різних форм організації
спільного інвестування. Незалежно від націоD
нальної специфіки, назв та особливостей форD
мування, сучасного регламентування націоD
нальним законодавством діяльності таких
інститутів можна виокремити ознаки, за якиD
ми вони можуть бути класифіковані. 

ІСІ можуть існувати у формі як юридичD
них осіб, так і без створення юридичної осоD
би. У першому випадку інвестиційні фонди
створюються як акціонерні товариства або тоD
вариства з обмеженою відповідальністю. АльD
тернативними їм є ІСІ контрактного типу,
коли капітал існує у формі грошовоDмайновоD
го комплексу – спільній власності інвесторів
і управляється сторонньою особою на довірD
чих засадах. Такі фонди поширені в Австрії,
Німеччині, Швейцарії, а також у Росії. 

Крім того, ІСІ можна поділити на формуD
вання з постійним і змінним капіталом. До
першого типу належать англійський інвестиD
ційний траст, французька інвестиційна комD
панія з постійним капіталом, американський
фонд закритого типу, іспанське товариство з
інвестицій у цінні папери тощо. Ці інститути
мають статус ІСІ закритого типу. Як звичайні
корпорації вони емітують акції при створенні.

Інститутами, що мають змінний капітал, є
довірчі пайові фонди в Англії, інвестиційні комD
панії із змінним капіталом (SICAV) або спільні
фонди інвестицій у Франції, Бельгії та ЛюксемD
бурзі, інвестиційні фонди в Німеччині, фонди
інвестицій в цінні папери в Іспанії, взаємні фонD
ди у США [1, c. 159]. Вони можуть мати форму
як юридичної особи, так і інституту спільного
інвестування контрактного типу. В Україні заD
значені інститути представлені інвестиційниD
ми фондами. Маючи визначений статутний
капітал, інвестиційні фонди оперують змінними
обсягами інвестиційного капіталу.

У Великобританії, у схожих з українськиD
ми пайових фондах, функції контролера за
діяльністю управляючої компанії виконує траст,
функції якого у більшості випадків здійснюD
ють великі кастодіальні банки. У Німеччині
діяльність управляючої компанії договірниD
ми інвестиційними фондами контролюєть�
ся депозитарним банком, що, як правило, є
засновником такої управляючої компанії. 
В акціонерних інвестиційних фондах відкриD
того типу у США за керуючим, як за реєстраD
тором і кастодіаном, наглядає Рада дирек�
торів інвестиційного фонду [2].

У сфері контролю функції трастів у ВелиD
кобританії дуже схожі з контрольними функD
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ціями депозитарного банку в Німеччині. ОсD
новна відмінність «німецької моделі контроD
лю» полягає в тому, що вона жорсткіше, ніж
контроль трастів, і припускає обов’язковість
попереднього узгодження більшості угод, що
укладаються управляючою компанією від
імені інвестиційного фонду, з депозитарним
банком, а також надає право зазначеному банD
ку відмовитися від виконання угод, що супереD
чать законодавству та правилам інвестиційD
ного фонду. Слід зазначити, що такий досить
жорсткий контроль у Німеччині можливий
тому, що компанія з управління інвестиційD
ним фондом, як правило, є на 100 % дочірньою
компанією саме депозитарного банку – контD
ролера. У Німеччині практично не існує незаD
лежних по капіталу від депозитарного банку
компаній з управління, хоча є й обмеження на
взаємну участь посадових осіб депозитарію та
управляючої компанії в органах управління
один одного. За цих умов депозитарний банк
має можливість непрямим чином контролюD
вати діяльність управляючої компанії, а тому
не побоюється майнової відповідальності пеD
ред інвесторами фонду у випадку помилки
при попередньому узгодженні угоди, що уклаD
дається управляючою компанією.

У Великобританії закон вимагає повної
незалежності трастів (контролера) від управD
ляючої компанії. У цих умовах знижується
оперативність у прийнятті та виконанні інвесD
тиційних рішень для трастів, оскільки складD
но робити висновок про законність угоди, укD
ладеної управляючою компанією (на етапі 
її укладення), і відповідно нести відповіD
дальність за це перед власниками паїв. Тому
в даному випадку контроль носить переважD
но наглядовий характер, інакше процес інD
вестування може перетворитися на неприD
вабливу для інвестора «бюрократичну тягаD
нину». При виявленні грубих порушень з боD
ку управляючої компанії пайовим фондом
траст, як правило, може лише зажадати від
порушника розірвання відповідної угоди та
повідомити про виявлене порушення в самоD
регульовану організацію – ІMRO.

У США, де більшість «відкритих» інвесD
тиційних фондів (mutual funds) мають корD
поративну форму, функції контролера здійсD
нює Рада директорів [3, c. 105]. Для США тиD
повими є «нейтральні» зберігачі цінних паD
перів і коштів фонду (кастодіани), що не виD
конують спеціальних контрольних функцій
стосовно своїх клієнтів. Управляюча компаD
нія інвестиційного фонду, як правило, є лише
інвестиційним консультантом. БухгалтерсьD
кий облік, оцінку ВЧА, як і ведення реєстру

акціонерів, Рада директорів передає спеціаD
лізованій організації – трансфертDагенту. 
У ряді випадків його функції може виконуваD
ти кастодіальний банк.

Досвід діяльності подібних організацій
(«адміністраторів» у Великобританії чи «трансD
фертDагентів» у США) свідчить, що такий
вид професійної діяльності може активно
сприяти підвищенню ефективності роботи
інвестиційних фондів відкритого типу, наD
самперед, за рахунок концентрації цих поD
слуг, що надаються для багатьох інвестиційD
них фондів і управляючих компаній у велиD
ких спеціалізованих організаціях.

Висновки

Державний контроль у сфері спільного
інвестування можна визначити як діяльність
державних органів і саморегулівних органіD
зацій (у частині делегованих контрольних
повноважень), яка врегульована законодавD
ством і спрямована на спостереження за функD
ціонуванням ІСІ, фінансовими операціями
інвестиційних фондів, показниками фінанD
сового стану ІСІ, а також перевірку виконанD
ня учасниками інвестиційних фондів і самоD
регулівними організаціями встановлених заD
конодавством вимог, дотримання обмежень і
заборон. Державний контроль у зазначеній
сфері поєднує в собі функції адміністративноD
го нагляду та фінансового контролю.

Таким чином, незалежно від особливосD
тей кожної з країн, є деяка загальна ознака,
притаманна схемі інвестиційного фонду відD
критого типу: необхідність забезпечення в інD
тересах інвесторів контролю за діями управD
ляючої компанії незалежною від неї особою.
Необхідність зазначеного контролю за діяльD
ністю управляючої компанії з боку спеціаліD
зованого депозитарію та контролю спеціаліD
зованого депозитарію з боку управляючої
компанії в інтересах власників інвестиційних
паїв має бути реалізована і щодо схеми пайоD
вих інвестиційних фондів в Україні.
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В статье систематизирована информация относительно деятельности контролирующих
органов в сфере инвестиционной деятельности и особенностей контроля в США, Западной Евро�
пе и Украине.
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Лотерейна діяльність у країнах із розвиD
неною ринковою економікою та демоD
кратією має дуже важливе соціальноD

економічне значення. З одного боку, лотерея є
важливим джерелом поповнення державноD
го бюджету та благодійних фондів, діяльність
яких спрямована на розвиток фізичної культуD
ри та спорту, підтримку інвалідів, дитячих заD
кладів, культури та національного надбання, з
іншого – цій грі притаманний азарт, елемент
людської психології, що може використовуваD
тись у протиправних цілях. Саме тому органи
державної влади більшості країн намагаються
створювати організовані державні лотереї, що
відволікають населення від участі в підпільD
них азартних іграх. 

В Україні досі відсутній комплексний заD
кон, який би врегулював питання проведення
азартних ігор, у тому числі лотерей, що негаD
тивно впливає на ефективність провадження
цих видів господарювання. При прийнятті таD
кого нормативного акта, на нашу думку, слід
врахувати позитивний досвід країн, де цей бізD
нес врегульований на відповідному рівні. 

Розглянемо, якими саме нормативними
актами й які обмеження встановлює держава
для захисту населення від негативного впливу
азартних ігор на їх поведінку та на громадсьD
кий порядок у країнах Європейського Союзу.
Вибір випав саме на ці країни тому, що євроD
пейський вектор української дипломатії є одD
ним із пріоритетних у зовнішній політиці наD
шої держави, визначеній в Основних напряD
мах зовнішньої політики України ще у 1993 р.
та наступних програмних документах. 

Джерелами грального законодавства в
європейських країнах є: конституції, законоD
давчі акти, акти вищих органів виконавчої
влади, рішення місцевих органів влади. У феD
деративних країнах такий вид господарюванD
ня може регулюватися нормативноDправовиD
ми актами суб’єктів федерації. У державах ангD

лосаксонської правової сім’ї важливу роль
відіграють рішення судів, судові прецеденти.

Правове регулювання відносин, пов’язаних
із випуском та проведенням лотерей, безпосеD
редньо в конституціях зарубіжних країн є дуже
рідкісним явищем, адже вони виступають осноD
вою всього законодавства, у тому числі у сфері
лотерей. Але такі випадки існують. Так, ст. 106
Конституції Швейцарії, прийнятої у 1999 р.,
цілковито присвячена регулюванню сфери
грального бізнесу. Зокрема, у ч. 3 ст. 106 цього
документа зазначено, що законодавство про
азартні ігри та лотереї підлягає віданню Союзу.
Конституційний кодекс Німеччини непрямо
надає землям компетенцію видавати закони, що
стосуються лотерей, та дозволяти їх проведенD
ня на своїх територіях. Землі, за попередньою
згодою, мають також право на проведення
спільних лотерей на відповідних адміністраD
тивноDтериторіальних одиницях [1, с. 39–40]. 

У переважній більшості країн конституції
містять лише основи, а безпосереднє регулюD
вання здійснюється законами. Залежно від
предмета регулювання закони носять загальD
ний або спеціальний характер. Закони загальD
ного характеру регламентують увесь комплекс
відносин, пов’язаних із діяльністю з організаD
ції та проведення азартних ігор та (або) парі на
території держави, вони встановлюють загальD
ні правила регулювання. Як правило, такі заD
кони встановлюють загальні правила ведення
грального бізнесу, визначають мету та принD
ципи регулювання.

Як правило, господарська діяльність із виD
пуску та проведення лотерей урегульована
спеціальними законами, які деталізують осD
новні положення конституцій і законів загальD
ного характеру у сфері азартних ігор. Так, джеD
релами лотерейного законодавства Франції є
різноманітні за юридичною силою та часом
прийняття нормативноDправові акти. Зокрема,
ще Законом від 21.05.1836 р. встановлена заD
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борона на проведення лотерей. На виконання
цього Закону було прийнято низку підзаконD
них актів. Зокрема, Декрет від 09.11.1978 р.
визначає основні умови організації та провеD
дення лотерей, дозволених ст. 136 Закону від
31.05.1933 р. Останній акт є основним у сфері,
що розглядається, та передбачає, що спільна
компанія «La Francaise des Jeux» уповноважеD
на на організацію і проведення лотерей. ДерD
жава має контрольний пакет акцій компанії та
представників у Правлінні – міністра фінанD
сів та міністра з економічних справ. Компанія
підконтрольна державі з питань її фінансової і
економічної діяльності.

Метою регулювання є попередження злоD
чинності; гарантування того, що гравці не буD
дуть ошукані; попередження створення негаD
тивного соціального ефекту від надмірного поD
ширення азартних ігор; недопущення оргаD
нізації та проведення лотерей комерційними
організаціями та гарантування спрямування
прибутків на публічні потреби. Як бачимо, у
Франції ще на початку ХІХ ст. була встановлеD
на державна монополія на організацію лотерей.

В Англії порядок проведення лотерейної
діяльності врегульований як законами, так і
підзаконними актами. 7 квітня 2005 р. парлаD
мент Великобританії прийняв новий закон
«Про азартні ігри» [2]. Робота над ним триваD
ла декілька років, до неї залучалися представD
ники грального бізнесу, суспільства та держаD
ви. Цей закон детально регулює практично всі
існуючі вияви азарту (тоталізатори, лотереї,
казино, гральні автомати тощо), встановлює
систему державних органів у сфері гральноD
го бізнесу, заходи з боротьби з ігроманією, заD
хисту дітей тощо. Разом із тим у законі, в якоD
му розглядається лотерея як вид діяльності,
що підлягає ліцензуванню, зазначається, що
участь у лотереї, яка є частиною Національної
лотереї, вважається не азартною грою відпоD
відно до цього закону (ст. 15). Таким чином,
національна лотерея не підпадає під дію заD
гального закону «Про азартні ігри» та регулюD
ється окремим законодавством, зокрема, закоD
ном «Про національну лотерею» 1993 р., із
змінами та доповненнями, внесеними законаD
ми у 1998 р. та 2005 р. Норми цього закону деD
талізуються в Положенні про Національну лоD
терею, затвердженому урядом країни у 1994 р.,
яке встановлює різноманітні заборони та обD
меження стосовно продажу білетів лотерей,
що є частиною Національної лотереї. 

25 травня 1994 р. переможцем конкурсу на
отримання ліцензії на право організації та проD
ведення Національної лотереї стала приватна
компанія «Camelot». Вона перемогла в боротьD
бі за ліцензію, оскільки подана нею заявка пеD
редбачала найнижчі строки покриття операD
ційних витрат та отримання прибутку, містила
найпривабливіші перспективи отримання веD
ликих сум грошей, які будуть спрямовуватися
на благодійність. Ліцензія на право проведенD

ня Національної лотереї видається на 7 років,
за що справляється плата. Так, у 1994 р. вона
становила 25 000 фунтів стерлінгів, у 2001 році –
70 000 фунтів стерлінгів. 

«Camelot» є єдиною компанією, що має
право проводити національні лотереї, акціонеD
рами якої виступають лише приватні (недерD
жавні) товариства з обмеженою відповідальD
ністю. Зокрема, «Cadbury Schweppes plc» наD
лежить 26,67 % акцій, «De La Rue plc» – 26,67,
«International Computers Limited plc (ICL)» –
20,00, «Racal Electronics plc» – 26,67 %. НаціоD
нальний інтерес і статус лотереї забезпечується
розподілом доходу від продажу лотерей: 50 %
розподіляється серед переможців лотереї (приD
близно 4 000 000 фунтів стерлінгів щотижня);
28 спрямовується на доброчинність (щотижня
компанія направляє гроші Фонду розповсюD
дження національної лотереї на шість благоD
дійних цілей, які визначаються парламентом
країни); 12 сплачується уряду як мито, подаD
ток та ПДВ; 5 направляється роздрібним розD
повсюджувачам лотерей як комісія (наприD
клад, за перші сім років проведення національD
ної лотереї вони заробили 281,7 млн фунтів
стерлінгів як комісію від продажу лотерей); 
5 отримує «Camelot», при цьому чистий приD
буток компанії становить лише 0,5 %.

У Німеччині, як і в більшості країн ЄвроD
пи, лотереї й азартні ігри є предметом державD
ної монополії. Як правило, вона забезпечуєтьD
ся державними компаніями або державними
компаніямиDфіліями, які їх провадять.

У Федеральній структурі Німеччини, лоD
терейний суверенітет належить федеральним
землям, що визначено Конституційним кодекD
сом країни. Відповідно до Федерального догоD
вору «Про лотереї в Німеччині», який набрав
чинності 1 липня 2004 р., а також законів зеD
мельDспонсорів «Про тото та лотереї», 16 різD
них, незалежних лотерейних компаній органіD
зовують і проводять лотереї й азартні ігри, які
діють відповідно до різних правових положень
(спонсорами є землі, які беруть участь у фіD
нансуванні міжземельних лотерей). Сфера діD
яльності кожної лотерейної компанії обмежеD
на територією однієї або декількох (за наявD
ності договору) федеральних земель, на яких
вона проводиться.

Незважаючи на федеративний устрій НіD
меччини, у країні діють дві національні лотеD
реї. Перша («SKL») була заснована 10 вересня
1947 р. відповідно до державної угоди між земD
лями Баварія, Вюртемберг Баден та Хессе.
Друга («NKL Nordwestdeutsche KlassenlotteD
rie») є державною лотереєю, яка спонсоруєтьD
ся 10 землями (Берлін, Бранденбург, Бремен,
Гамбург, МекленбургDВорпоммерн та ін.).

В Австрії організація та порядок провеD
дення лотерейної діяльності врегульовані ФеD
деральним законом від 29.11.1989 р. № 620, в
якому зазначено, що право регулювання виD
пуску та проведення лотерей належить ФедеD
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ральному уряду, а діяльність така здійснюєтьD
ся на підставі ліцензії, яку видає Федеральне
міністерство фінансів (розділ 1, ст. 1, § 14 заD
кону). Правом запровадження лотерей у цій
країні наділений лише один оператор, який отD
римав ліцензію, – Австрійські лотереї. Існуючі
правові норми, що регулюють гральний сектор
Австрії, перш за все спрямовані на захист
гравців від надмірного поширення лотерейних
продуктів і недобросовісних операторів. Слід
зазначити, що надаючи ліцензію лише одному
ліцензіату, федеральний уряд, який є монопоD
лістом, має можливість захистити громадсьD
кий порядок та інтереси фіскальної політики.

Щоб зменшити небезпеку для гравців, які
входять до категорії ризику, Австрійські лотеD
реї встановили обмеження максимально можD
ливої витраченої суми в розмірі 500 євро на
тиждень, з метою запобігання будьDякої неD
контрольованої пристрасті до азартних ігор, що
проводяться через мережу Інтернет. ІнтернетD
ігри в Австрії доступні лише з 16 років.

Отже, в економічно розвинутих країнах
Західної Європи національна лотерея у більD
шості випадків є монополією держави або їй
підконтрольна.

Розглянемо (для порівняння) правовий
порядок здійснення лотерейної діяльності в
країнах, які недавно ввійшли до складу ЄвроD
пейського Союзу, а до цього були «братамиD
республіками» у складі колишнього СРСР або
входили до так званого соціалістичного табоD
ру. Так, порядок провадження господарської
діяльності з випуску та організації лотерей у
Польщі врегульований законом «Про лотереї
та взаємні ставки» від 29.07.1992 р., який встаD
новлює державну монополію на такі види лоD
терей, як проведення числових ігор, фінансоD
вих лотерей, відеолотерей і телебінго. У той
самий час міністр фінансів країни має право
видавати ліцензії на проведення лотерей за
умови, що існує більше одного претендента
(заявника), які відповідають встановленим заD
коном вимогам. Такий дозвіл видається лише
після публічного оголошення тендера на отриD
мання права проведення лотереї, вимоги до якоD
го встановлюються міністром фінансів і формуD
люються у відповідному нормативноDправовоD
му акті. На сьогодні у Польщі існує дві компанії,
які перебувають у державній власності та реD
алізують політику державної монополії у сфері
лотерей, – «Totalizator Sportowy» (проводить
числові та грошові лотереї) та «Polski Monopol
Loteryjny» (проводить лише грошові лотереї).

У Чехії азартні ігри врегульовані законом
«Про лотереї та подібні ігри» (№ 202/1990) із
змінами та доповненнями. Зокрема, в ньому
зазначено, що лотереї можуть бути організоD
вані лише суб’єктами, які відповідають встаD
новленим у законі вимогам та отримали ліD
цензію Міністерства фінансів Чехії. При цьоD
му, кількість суб’єктів, які можуть провадити
таку діяльність, не обмежена. 

Незважаючи на лояльну політику чеської
держави щодо лотерей, законом встановлені
заборони на організацію іноземних лотерей, у
тому числі продаж іноземних квитків, на
участь у лотереях за кордоном із сплатою ставD
ки в інших країнах, а також організацію місцеD
вих лотерей, якщо ставка сплачується за корD
доном. Ці правила не поширюються на випадD
ки, коли Міністерство фінансів Чехії надає окD
ремий дозвіл на проведення подібної лотереї,
але лише на паритетних засадах. Найбільшим
оператором лотерей у Чехії є «SAZKA», засноD
вана деякими спортивними союзами та органіD
заціями.

У Латвії відповідно до розділу 21 глави 4
«Закону республіки Латвії про лотереї та
азартні ігри» організація національних лотерей
є державною монополією. Щоб організувати лоD
терею або інші азартні ігри необхідно отримати
ліцензію, яку видає Наглядова інспекція по лоD
тереям та азартним іграм, що є структурним
підрозділом Міністерства фінансів. Ліцензії виD
даються лише підприємствам, зареєстрованим у
Реєстрі підприємств Латвії. При цьому частка
іноземних інвесторів (крім інвесторів країн –
членів Європейського Союзу) у статутному
капіталі не повинна перевищувати 49 %.

Ліцензії на проведення лотерей видаються
на невизначений строк, крім миттєвих лотеD
рей, де строк дії ліцензії обмежений. «Latvijas
Loto» – єдина державна лотерейна компанія,
що має монопольні права на організацію дерD
жавних лотерей у Латвії. 

Дещо інша ситуація щодо лотерей склаD
лась у Литві. Там основним мотивом запроD
вадження лотерей була підтримка ОлімпійсьD
кого руху та спорту країни. На сьогодні близьD
ко 90 % спортивного бюджету Литви припадає
на надходження від проведення лотерей.

Загальна заборона організації й участі в лотереї
без відповідної ліцензії закріплена законом «Про
лотереї», який набув чинності з 1 січня 2004 р. ЛіD
цензії на проведення лотерей видаються НаціоD
нальною гральною комісією. Правила провадженD
ня такої діяльності закріплені в «Ліцензійних умоD
вах проведення лотерей» від 09.12.2003 р. Без
ліцензії дозволено проводити лише комерційні лоD
тереї з розіграшами призів. З моменту набрання
чинності законом «Про лотереї» в країні діє три наD
ціональні лотереї, що проводяться приватною комD
панією, в якій понад 50 % акцій належить державі в
особі Національного олімпійського комітету ЛитD
ви, а на ринку лотерей працюють три оператора:
«Olifeja», якому належить 90 % ринку, «Zalgirio
lotto» – 8 % і «Fortuna Baltica» – 2 %.

Проведення лотерей в Угорщині відноD
ситься до обмежених видів діяльності, реглаD
ментується законом XXXIV/1991 «Про оргаD
нізацію лотерей» та постановою Міністерства
фінансів (PM) № 25/1991 (X.16.) «Про забезD
печення виконання умов ліцензування, проD
вадження та контролю за лотереями». ВідпоD
відно до закону «Про організацію лотерей» осD
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тання може проводитися державними комD
паніями із 100Dвідсотковим державним капітаD
лом (Державний оператор лотерей) та/або тиD
ми, у яких державі належить більше 50 % її
статутного фонду. Державною монополією на
організацію лотерей наділена компанія «SzeD
rencsеjаtеk Rt.», діяльність якої контролює
Контрольне бюро Угорщини.

Як і в більшості європейських країн, у заD
конодавстві Румунії, яке регулює організацію
лотерей, встановлена жорстка заборона на їх
проведення. Відповідальність за її порушення
передбачена Кримінальним кодексом країни. 

Надзвичайний наказ уряду № 69/1998 (із
змінами, внесеними Надзвичайним наказом уряD
ду № 215/1999), який відповідно до Конституції
Румунії має силу закону, визначає режим здійсD
нення лотерейної діяльності, вимоги до претенD
дентів, які прагнуть нею займатися, та види лотеD
рей, на які може бути видана ліцензія. «Loteria
Romana», яка була заснована ще в 1906 р., сьогодні
є єдиним оператором у Румунії, якому законом 
надано право організації та проведення лотерей
національного рівня, а також миттєвих лотерей і
лотерей тото. Вона має право організовувати й
інші види лотерей, але лише після отримання в усD
тановленому законом порядку відповідних ліценD
зій і визначення правил їх проведення. Ця компаD
нія заснована постановою уряду як державна орD
ганізація, що має юридично закріплене право
здійснювати діяльність задля забезпечення націоD
нальних інтересів країни. Саме уряд є тим оргаD
ном, який має компетенцією визначати основні
умови та правила проведення лотерей.

Висновки

Азартні ігри широко розповсюджені в
країнах Європи. Законодавство ЄвропейськоD
го Союзу дозволяє проведення азартних ігор. 

Гральний бізнес у всьому світі є одним із
найприбутковіших видів господарської діяльD
ності. Не останнє місце серед його різновидів
займає лотерея, яка завдяки своїй масовості
здатна акумулювати значні фінансові ресурси
населення, перерозподіляючи їх залежно від
цілей, поставлених перед організаторами гри.
Саме цим, насамперед, зумовлена підвищена
увага розвинутих держав Європи, яка прикута
до належного нормативноDправового регулюD
вання та контролю за гральним бізнесом, у тоD
му числі за лотереєю. 

Розвинуті європейські країни ще в сереD
дині ХХ ст. дійшли висновку про необхідність
монополізації лотерейного ринку та заборони
діяльності на ньому будьDяких суб’єктів, крім

держави (Австрія, Великобританія, НімеччиD
на, Франція та ін.). Такий самий шлях орD
ганізації та проведення лотерей обрали країни,
які тільки ввійшли до складу Європейського
Союзу, а ще недавно входили до складу СРСР
або так званого соціалістичного табору – ЛатD
вія, Польща, Угорщина, Румунія.

Як свідчить практика, державні компанії
або державні компаніїDфілії є найбільш підхоD
дящими для вирішення тих завдань, які виниD
кають у результаті проведення лотерей і азартD
них ігор. Адже лише такими суб’єктами госпоD
дарювання можуть бути досягнуті та дотриD
мані вимоги до азартних ігор:

обмежити (заборонити) експлуатацію власD
тивої для людини пристрасті до азартних ігор;

запобігти ризику шахрайства й інших проD
тизаконних дій;

гарантувати, що отримані (зібрані) кошти
використовуються тільки на благодійні або
інші доброчинні цілі (у тому числі організацію
спортивних заходів). 

Основне виправдання монополій полягає
не тільки в тому, що за допомогою лотерей
збирають гроші на доброчинні цілі або для
потреб держави. Державні лотереї організовуD
ються з метою спрямування в певне русло
пристрасті до азартних ігор, а також зменшуD
ють ризик обману та соціальних безладів. 

Таким чином, оптимальною для держави та
суспільства моделлю устрою лотерейного ринD
ку є модель класичної державної монополії на
організацію та проведення лотерей. Крім того,
державна монополія на проведення лотерей не
заперечується європейськими судовими інстиD
туціями. Так, 6 березня 2007 р. Суд ЄвропейсьD
ких Співтовариств розглянув справу за позоD
вом Плаканика і прийняв рішення, яким визнаD
но, що країниDчлени можуть прийняти рішення
про обмеження діяльності, пов’язаної з грошоD
вими іграми та парі, за допомогою системи
ліцензування одного або декількох операторів,
а ліцензіати можуть зробити досить приваблиD
ву пропозицію, у тому числі рекламу та викоD
ристання нових методів поширення ігор, з меD
тою вирішення завдання контролю за грошовиD
ми потоками (параграф 55 рішення) [3, с. 7].
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In the article, based on the analysis of legislation, were highlighted the major types of legal regula�
tion of lottery business in European countries, determined opportunities for implementation of the opti�
mal model of lottery market for Ukraine, given the absence of profile law in this field. 

В статье на основе анализа  законодательства выделяются основные типы правового регу�
лирования лотерейной деятельности в европейских странах, определяются возможности внед�
рения оптимальной для Украины модели лотерейного рынка, поскольку профильный закон в
этой сфере отсутствует. 
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Інститут права власності є одним із осноD
воположних у юридичній науці та чинноD
му законодавстві. Здійснення права власD

ності над будьDякою річчю не вимагає від
власника доведення правомірності володінD
ня річчю. Однак у деяких випадках подальше
здійснення власником своїх правомочностей
(передусім – на етапі розпорядження) потреD
бує встановлення факту належності майна
на праві власності конкретній особі. Для цьоD
го використовуються правопосвідчувальні
документи. Згідно з приписами ст. 126 ЗеD
мельного кодексу (далі – ЗК) України одним
із документів, що посвідчує право власності
на земельну ділянку, є державний акт. Слід
наголосити, що в науці земельного права не
було проведено спеціального дослідження,
яке б стосувалося правової природи державD
ного акта на право власності на земельну
ділянку. В результаті внесення до ЗК України
змін, що стосуються посвідчення права власD
ності на землю, склалася неоднозначна ситуD
ація, яка може призвести до виникнення ряD
ду колізій у правозастосуванні. Тому розв’яD
зання проблеми єдиного правопосвідчувальD
ного документа на право власності на зеD
мельну ділянку має важливе як теоретичне,
так і практичне значення. Її вирішення вплиD
ватиме на подальше вдосконалення земельD

ноDправової науки, сприятиме виробленню
єдиної позиції щодо правопосвідчувальних
документів на земельні ділянки. У практичD
ній площині це сприятиме належному правоD
застосуванню, уникненню помилок при заD
стосуванні конкретних земельноDправових
норм, насамперед під час укладення цивільноD
правових угод, що, у свою чергу, впливатиме
на обсяг прав та обов’язків суб’єктів праD
вовідносин у сфері реалізації права власності
на земельні ділянки.

Метою цієї статті є вивчення правової
природи державного акта на право власD
ності на земельну ділянку як правопосвідD
чувального документа, здійснення аналізу
правового забезпечення використання дерD
жавного акта на сучасному етапі.

Оскільки категорія «право власності» є
основоположною в теорії цивільного права,
звернімося до наукових джерел з римського
та цивільного права. 

Історія використання окремого докуменD
та для засвідчення права чи обов’язку особи
своїм корінням сягає Римської держави. СеD
ред найбільш ранніх форм договору у римсьD
кому праві був так званий стипулятивний
договір (stipulatio) – усний договір, який укD
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ладався у формі усного мовлення обох контрD
агентів у вигляді запитання та негайної
відповіді на нього. У ході використання стипуD
лятивного договору з’явилися письмові докуD
менти, які повторювали слова сторін договору –
«cautio». Як вважає Н. Боголепов, cautio сама
собою не створювала договору, вона слугувала
лише засобом підтвердження укладення договоD
ру в усній формі так само, як для цих цілей могD
ли слугувати свідки [1, с. 200]. На нашу думку, 
є підстави вважати, що «cautio» у римському
праві були найпершими зразками використанD
ня правопосвідчувальних документів у широD
кому розумінні цього поняття, оскільки вони
підтверджували те чи інше зобов’язання. З розD
витком літеральних договорів у Римі часів перD
шої половини республіки з’явилися інші види
документів для посвідчення прав чи обов’язків:
«nomina arcaria» (посвідчення про прийняття
грошових коштів банком) та «chirographum»
(розписка про отримання грошей, яка видаD
валася приватною особою) [2, с. 335].

Отже, римське право знало як правовстаD
новлюючі, так і правопосвідувальні документи.

Поняття «правовстановлюючий» і «правоD
посвідчувальний документ» у цивілістиці пракD
тично не розмежовуються. Разом із тим за
своєю суттю ці категорії суттєво різняться та
позначають різні етапи «буття» права власD
ності. Внаслідок вчинення правочину з’явD
ляється правовстановлюючий документ –
підстава для виникнення цивільних прав та
обов’язків. У подальшому, після державної
реєстрації цих прав та обов’язків, з’являється
правопосвідчувальний документ, який лише
підтверджує державну реєстрацію права власD
ності, що виникло на підставі правочину. 

Г. Ариванюк, аналізуючи право власності
на транспорт, ототожнює ці два поняття: безD
посередньою підставою виникнення в особи
права власності на транспортні засоби є доD
говори купівліDпродажу, міни, дарування, усD
падкування й інші правові підстави, за якими
вчинюється їх державна реєстрація та визнаD
чається особа власника, а тому свідоцтво про
реєстрацію, технічний паспорт, реєстраційний
талон водночас набувають ознак правовстаD
новлюючого документа. Зрештою, автор доD
ходить висновку, що документи, які підтверD
джують право власності на належне йому
майно, можна поділити на ті, які безпосередD
ньо засвідчують особу власника (правовстаD
новлювальні), і ті, які лише опосередковано
підтверджують право власності особи на майD
но (правопідтверджувальні) [3, с. 156–157].
Таким чином, учений поділяє документи, що
встановлюють чи засвідчують право власD
ності, за критерієм визначеності особи власD
ника. Ми не вважаємо такий підхід достатньо
обґрунтованим, оскільки при розмежуванні
цих документів потрібно виходити з їх юриD

дичної природи – «породження» прав чи заD
свідчення (державної реєстрації) прав.

На нашу думку, слід розрізняти правоD
посвідчувальні документи у широкому та вузьD
кому розумінні. Правопосвідчувальними до�
кументами у широкому розумінні слід вважаD
ти такі, що засвідчують певне право чи обоD
в’язок (розписка, акція, вексель тощо). До
правопосвідчувальних документів у вузькому
розумінні доцільно відносити такі, що засвідD
чують те чи інше право, яке пройшло державD
ну реєстрацію (державний акт про право власD
ності на землю, свідоцтво про право власності
на транспортний засіб, свідоцтво про право
власності на квартиру тощо).

На нашу думку, критерієм розмежування
правовстановлюючих і правопосвідчувальних
документів на земельну ділянку має бути процеD
дура оформлення такого документа. Так, видача
державного акта про право власності здійснюD
ється з метою державної реєстрації права власD
ності на землю, яке вже виникло. У свою чергу,
оформлення правовстановлюючих документів
здійснюється з метою закріплення права власD
ності на землю та підтвердження факту перехоD
ду права власності на землю від одного учасниD
ка майнових правовідносин до іншого.

Державний акт про право власності на земD
лю видається спеціальним уповноваженим
органом державної виконавчої влади у галузі
земельних ресурсів – Державним комітетом
України із земельних ресурсів (далі – ДержD
комзем) за встановленою ним спеціальною
процедурою. Натомість, правовстановлюючі
документи на землю можуть оформлюватися
ширшим колом суб’єктів (суд, районна дерD
жавна адміністрація) або засвідчуватися оргаD
нами нотаріату (чи прирівняними до таких)
у разі укладання угод.

Видача державного акта про право власD
ності на землю здійснюється за єдиною виD
значеною процедурою, встановленою підзаD
конним нормативноDправовим актом – ІнстD
рукцією про порядок складання, видачі, реєстD
рації і зберігання державних актів на право
власності на земельну ділянку і право постійD
ного користування земельною ділянкою та
договорів оренди землі, затвердженою накаD
зом Державного комітету України по земельD
них ресурсах від 04.05.1999 р. № 43 (далі –
Інструкція). У свою чергу, оформлення правоD
встановлюючих документів може здійснюваD
тися такими способами, як укладення угоди,
складення заповіту, прийняття судового
рішення, прийняття рішення органом місцеD
вого самоврядування або державного органу
виконавчої влади тощо.

Зважаючи на викладене, можна навести
такі ознаки державних актів на право приD
ватної власності на землю як правопосвідчуD
вального документа:
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•• видача центральним органом виконавD
чої влади;

•• видача у межах процедури державної реD
єстрації права власності на землю, що виникло
на підставі правовстановлюючих документів;

•• єдиний порядок оформлення;
•• фіксування факту державної реєстрації

права власності на землю.
Таким чином, державний акт на право

власності на землю – це правопосвідчуваль�
ний документ, який фіксує факт державної
реєстрації права власності, засвідчує особу
власника й ознаки земельної ділянки (місце�
розташування, кадастровий номер, межі). 

Стаття 126 ЗК України в редакції 2001 р.
встановлювала, що право власності на зеD
мельну ділянку та право постійного користуD
вання земельною ділянкою посвідчується
державними актами. Отже, єдиним правоD
посвідчувальним документом визнавався
державний акт на право власності на земельD
ну ділянку. Однак Закон України «Про внеD
сення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо документів, що посвідчують
право на земельну ділянку, а також порядку
поділу та об’єднання земельних ділянок» від
05.03.2009 р. № 1066DVI закріпив інший поD
рядок посвідчення права власності на зеD
мельну ділянку. Так, цим законодавчим акD
том ст. 126 ЗК України зазнала значних змін.
Зокрема, ч. 2 ст. 126 викладена таким чином: 

«2. Право власності на земельну ділянку,
набуту у власність із земель приватної власD
ності без зміни її меж, цільового призначенD
ня, посвідчується: 

а) цивільноDправовою угодою щодо відD
чуження земельної ділянки, укладеною в поD
рядку, встановленому законом, у разі набутD
тя права власності на земельну ділянку за таD
кою угодою; 

б) свідоцтвом про право на спадщину».
Не заперечуючи прогресивності запропоD

нованих змін, які спрямовані на уникнення
зайвих матеріальних і часових витрат, а також
на зменшення підґрунтя для корупційних
схем із «пришвидшення» виготовлення дерD
жавних актів, звернімо увагу на безсистемD
ність внесених до закону змін.

По�перше, виникає загальне риторичне пиD
тання щодо рівності прав суб’єктів правовідноD
син: чому громадянин, який отримав земельну
ділянку у власність у процесі приватизації, поD
винен виготовити державний акт для того, щоб
оформити право власності на земельну ділянD
ку, а громадянин, який придбає земельну
ділянку на підставі цивільноDправових догоD
ворів, повинен пройти державну реєстрацію
цього права за спрощеною процедурою?

По�друге, зазначена норма вносить ряд
колізій у правозастосуванні. Наприклад, як
повинно посвідчуватися право власності на

земельну ділянку, право на яку громадянин
отримав за рішенням суду? Аналіз запропоD
нованої редакції ст. 126 ЗК України дає підD
стави стверджувати, що громадянин, який
отримав право власності на земельну ділянD
ку за рішенням суду, повинен також отримаD
ти державний акт, адже ця норма передбачає
лише два документа: цивільноDправову угоду
та свідоцтво про право на спадщину.

Виникає також запитання: якщо право
власності на земельну ділянку перейде до гроD
мадянина на підставі мирової угоди, оформD
леної на підставі ст. 175 Цивільного процесуD
ального кодексу, чи потрібно буде виготовD
лення державного акта? Виходячи з того, що
мирова угода є «угодою» за своєю суттю та
відображає вільне волевиявлення сторін,
можна дійти висновку, що мирова угода є спеD
цифічним різновидом цивільноDправової угоD
ди, а звідси – виготовлення державного акта у
такому випадку, на нашу думку, не потрібне.

По�третє, що відбуватиметься у випадку
втрати оригіналу цивільноDправової угоди раD
зом із державним актом на попереднього власD
ника земельної ділянки, що вважається неD
від’ємним додатком до цивільноDправової
угоди щодо відчуження земельної ділянки?
Прихильники внесених змін висуватимуть
той аргумент, що особа отримає дублікат доD
говору. Однак виникає логічне запитання: чи
потрібно у такому разі також отримувати дуD
блікат державного акта на попереднього власD
ника земельної ділянки? Крім того, після виD
готовлення дубліката цивільноDправової угоD
ди особа зобов’язана буде повторно пройди
державну реєстрацію свого права. Отже, в таD
кому випадку замість спрощення процедури
посвідчення права власності на землю відбуD
вається її суттєве ускладнення.

Слід також зазначити, що статус державD
ного акта на право приватної власності на
землю як правопосвідчувального документа
зумовлює деякі особливості його викорисD
тання. Насамперед це стосується наслідків
втрати (загублення, знищення тощо) дерD
жавного акта на право приватної власності
на землю. Зокрема, на нашу думку, у таких
випадках не вимагається визнання права
власності на земельну ділянку в порядку, що
встановлений ст. 392 Цивільного кодексу
України, оскільки втрачений державний акт
такого права не встановлював. Правові підD
стави набуття права власності на земельну
ділянку (договір, рішення суду тощо) при
втраті державного акта на право приватної
власності на землю залишаються чинними,
доки їх не буде скасовано окремо. У зв’язку з
цим, на нашу думку, при втраті державного
акта на право приватної власності на землю
слід виготовляти його дублікат за процедуD
рою, що встановлена п. 5 Інструкції. 
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Слід зазначити, що чинне законодавство
недостатньою мірою врегульовує правовідD
носини навколо виготовлення дублікатів дерD
жавних актів на право приватної власності
на землю. Так, п. 5.2 Інструкції встановлює
обов’язок власника втраченого державного
акта звернутися із заявою до відповідного
органу земельних ресурсів, яким було видано
акт, та здійснити повідомлення про втрату у
пресі. Відповідно до положень цього пункту,
якщо протягом місяця з дня публікації ніяких
повідомлень власнику не надійшло, то відпо�
відний орган, яким було видано зазначений
державний акт, дає доручення місцевому дер�
жавному органу земельних ресурсів Держком�
зему України виготовити дублікат утрачено�
го (зіпсованого) зазначеного державного акта.

Однак наведена норма не визначає: праD
вових наслідків щодо статусу втраченого дерD
жавного акта після прийняття рішення про
видачу його дубліката (недійсність, скасуD
вання тощо); моменту припинення чинності
втраченого акта; форми «доручення», що виD
дається місцевою державною адміністрацією
місцевому державному органу земельних реD
сурсів Держкомзему України; строку, протяD
гом якого місцева державна адміністрація зоD
бов’язана надати «доручення» на виготовленD
ня дубліката; статус дубліката державного
акта на право приватної власності на землю.
На практиці це створює поле для порушень
права власності на землю та ряду зловжиD
вань. Трапляються випадки, коли державний
акт на право приватної власності на землю,
який власник земельної ділянки вважає втраD
ченим, насправді переходить у володіння неD
добросовісних повірених чи інших зловмисD
ників. Поки власник виготовляє дублікат втраD
ченого державного акта, останні можуть здійсD
нити відчуження земельної ділянки на підD
ставі «втраченого акта». Відсутність визнаD
ченості у наведених питаннях у таких ситуD
аціях призводить до тривалих судових споD
рів і значно послаблює позиції власника у заD
хисті його порушених прав.

На нашу думку, необхідно передбачити,
що оголошення про втрату державного акта
повинно публікуватися у загальноукраїнсьD
ких офіційних виданнях «Голос України» або
«Урядовий кур’єр». Крім цього, вважаємо за
доцільне запропонувати запровадження відD
повідного окремого спеціалізованого розділу
на офіційному вебDсайті Держкомзему, що
відповідатиме принципам побудови інфорD
маційного суспільства. Запропоноване дозD
волить уникнути необізнаності заінтересоваD
них осіб і приховування факту втрати оригіD
налу державного акта на право власності на
земельну ділянку. Доцільно було б також заD
провадити єдиний електронний реєстр дерD
жавних актів з обов’язковим доступом до таD

кого реєстру нотаріусів, в якому слід відобD
ражати відомості про втрачені та скасовані
акти. Це дозволило би уникнути ситуацій з
відчуження чи іншого розпорядження зеD
мельними ділянками за вже недійсними дерD
жавними актами.

Не врегульовує порушених питань і проD
ект нової Інструкції про порядок заповненD
ня, реєстрації, видачі та зберігання державD
них актів на право власності на земельну
ділянку і на право постійного користування
земельною ділянкою. Більше того, п. 5.9 цьоD
го документа не передбачає «дачі доручення»
місцевою державною адміністрацією відпоD
відному органу земельних ресурсів про вигоD
товлення нового акта. 

На нашу думку, така ситуація залишає відD
чутний пробіл у правовому регулюванні проD
цедури оформлення дублікатів державних
актів замість втрачених (зіпсованих) та ствоD
рює підґрунтя для порушень прав власників
земельних ділянок.

Критичний аналіз норм наведених інстD
рукцій дозволяє запропонувати внесення деD
яких змін до відповідних положень ІнстD
рукції, якими слід встановити, що:

•• державний акт вважається скасованим з
моменту прийняття рішення відповідним орD
ганом державної влади про виготовлення
дубліката взамін втраченого державного акта;

•• рішення про видачу дубліката втраченоD
го державного акта оформлюється розпоряD
дженням відповідного органу державної влади;

•• розпорядження про видачу дубліката
втраченого державного акта приймається не
пізніше 10Dденного строку після спливу 1 міD
сяця з дати публікації повідомлення про
втрату оригіналу державного акта на право
приватної власності на землю, якщо акт не
буде знайдено або власнику не надійдуть
повідомлення щодо його долі;

•• дублікат державного акта на право приD
ватної власності на землю є повноцінним праD
вопосвідчувальним документом і використоD
вується для посвідчення права власності на
землю у порядку, визначеному ст. 126 ЗК
України.

На нашу думку, прийняття запропоноваD
них змін до Інструкції дозволить усунути наD
явні на сьогодні прогалини у нормативноD
правовому регулюванні порядку видачі дуD
блікатів державних актів на право власності
на землю як правопосвідчувальних докуменD
тів і буде беззаперечним доказом достовірD
ності посвідчення права приватної власності
на землю дублікатом державного акта.

Висновки 

Державні акти на право приватної власD
ності на землю мають залишатися єдиним
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документом, що посвідчує право власності
на землю, а тому необхідно внести відповідні
зміни до ст. 126 ЗК України.

Запропоновані нами зміни до чинних норD
мативноDправових актів дозволять поліпшити
правове регулювання використання державних
актів, уникнути колізій у правозастосуванні.

Перспективою подальших наукових
розвідок у напрямі порушених проблем моD
же бути використання отриманих резульD
татів у теоретичній і практичній діяльності, а
також дослідження юридичної природи праD
вопосвідчувального документа на об’єкти

права власності, у тому числі на земельну
ділянку, що дозволить запропонувати сисD
темні зміни до нормативноDправових актів.
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This article is devoted to legal substance analysis of the state deed for right of property in lend as
certify document. Herein a condensed retrospective review of the certify and entitle document for prop�
erty is stated. Authors determine a basic characteristics of the state deed for right of property in lend as
certify document. A critical analysis of the Land code of Ukraine last changes about right of property
in lend certification allowed to show main collision that arise after its submission. Herein a main prob�
lems of the state deed for right of property in lend duplicate legal regulation is stated. This article gives
prove of the expediency of the state deed for right of property in lend to be used as exclusive document
for right of property in lend certifying. Authors suggest some changes to Ukrainian lend legislation.

Статья посвящена анализу правовой сущности государственного акта о праве собствен�
ности на земельный участок в качестве правоудостоверяющего документа. В публикации при�
веден короткий ретроспективный обзор разделения правоустанавливающих и правоудостове�
ряющих документов. Определены основные признаки государственных актов как правоудосто�
веряющих документов. Критический анализ изменений в Земельном кодексе Украины относи�
тельно удостоверения права собственности на землю позволил очертить главные коллизийные
моменты, которые возникли после их внесения. Приведены основные проблемные вопросы пра�
вового регулирования выдачи дубликатов государственных актов. В статье обосновывается
целесообразность использования государственных актов в качестве единственного документа,
удостоверяющего право собственности на землю и предлагается ряд изменений в действующем
земельном законодательстве.
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Положення глави 17 Земельного кодекD
су (далі – ЗК) України присвячене
порівняно новому для вітчизняного

земельного законодавства інституту – інстиD
туту добросусідства. Вони спрямовані на
врегулювання достатньо актуальної в усі чаD
си проблеми – погодження та захист інтеD
ресів власників володінь, що межують між
собою, врегулювання протиріч, які виникаD
ють при здійсненні прав на своє майно. В чоD
му полягає зміст відносин добросусідства й
які особливості їх правового регулювання?

Норми, спрямовані на врегулювання «відD
носин сусідства» відомі з римського права [1,
с. 147; 2, с. 303; 3, с. 181–183]. Цим відноD
синам приділялася значна увага і в російській
дореволюційній літературі. Положення закоD
нодавства про добросусідство розглядались
як встановлені законом обмеження права
власності в силу «права участия частного» [4,
с. 213–215; 5, с. 229–230] чи «права соседD
ства» [6, с. 522–529]. Уже за радянських часів
І. Новицький розглядав обмеження прав на
землю в інтересах сусідів як явище приватноD
публічного характеру [7, с. 6]. Їх публічний
характер зумовлений законодавчим встановD
ленням правил добросусідства в суспільних
інтересах у вигляді зобов’язань і заборон, а
також їх імперативним характером. У сучасD
ному праві відносини добросусідства пошиD
рюються на всіх власників і землекористуD
вачів, незалежно від форми власності на земD
лю та організаційноDправової форми власD
ників чи землекористувачів [8, с. 78]. ПриватD
ний характер відносин добросусідства зумовD
лений юридичною рівністю та самостійністю
учасників цих відносин, врегулюванням
спорів у зазначеній сфері, насамперед, у судоD
вому порядку.

На сьогодні в науковій літературі полоD
ження про добросусідство розглядається як
окремий вид обмежень прав на землю, який
поширюється на відносини між власниками
(користувачами) сусідніх володінь, що не даD
ють третім особам самостійних прав на чужу
річ, а лише обмежують особу у здійсненні
нею свого права [9, с. 149; 10, с. 269; 11, с. 32].

На думку Д. Дождєва, права по сусідству
(jura vicinitatis) є способом правового регуD
лювання відносин між сусідами, що полягає
в законодавчому обмеженні правомочностей
власника. Розвиток прав по сусідству веде до
збільшення числа випадків, коли власник
може звертатися з позовом про припинення
дій, що порушують право. Оскільки кожен
власник, у свою чергу, сам залежить від
сусіда, змінюється сама конструкція земельD
ної власності; подібні обмеження в імпераD
тивній формі змінюють повноваження всіх
власників [12, с. 455–456]. 

На нашу думку, положення законодавD
ства, що регулюють земельні відносини добD
росусідства, є нормативно встановленими
обмеженнями щодо здійснення прав на земD
лю (включаючи право власності), які мають
на меті забезпечити захист інтересів власD
ників (землекористувачів) сусідніх володінь
від можливих порушень при використанні
земельних ділянок. 

Суб’єктами відносин добросусідства є як
власники земельних ділянок, так і землекоD
ристувачі (п. 1 ст. 91, п. 1 ст. 96 ЗК України).
У зв’язку з цим, правила про добросусідство
виступають як обмеження щодо здійснення
не лише права власності на земельну ділянD
ку, а й інших прав на землю, зокрема права
постійного користування земельною ділянD
кою, оренди, емфітевзису, суперфіцію тощо.
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Ця стаття присвячена розгляду питань про зміст та особливості правового регулювання
відносин добросусідства. Положення законодавства, що регулюють дані відносини, є норматив�
но встановленими обмеженнями щодо здійснення прав на землю, які мають на меті забезпечи�
ти захист інтересів власників (землекористувачів) сусідніх володінь від можливих порушень при
використанні земельних ділянок. У сфері відносин добросусідства можна виділити два основні
напрями правого регулювання: 1) відносини щодо розмежування суміжних володінь; 2) відноси�
ни щодо здійснення опосередкованих впливів на сусідні земельні ділянки, які не пов'язані з безпо�
середнім порушенням їх меж.

Ключові слова: добросусідство, межі впливу, обмеження права, суміжні володіння, сусідні
земельні ділянки.
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Слід зазначити, що чинний ЗК України,
визначивши суб’єктами відносин добросуD
сідства як власників земельних ділянок, так і
землекористувачів, чітко не визначає, в яких
випадках виникають відносини добросуD
сідства. Наприклад, у ст. 170 Цивільного коD
дексу (далі – ЦК) Азербайджанської РесD
публіки [12] сусідніми визнаються будьDякі
земельні ділянки чи інша нерухомість, на які
може виникнути двосторонній вплив. 

Якщо проаналізувати погляди сучасних
науковців на питання, що розглядається, то
відносини добросусідства можливі лише між
власниками та користувачами, земельні діD
лянки яких мають спільну межу або розтаD
шовані недалеко одна від одної [13, с. 99; 14,
с. 14]. У цьому контексті добросусідство можD
на розглядати як відносини двох і більше
осіб, які володіють речовими або зобов’яD
зальними правами на одне і те саме або розD
ташоване в безпосередній близькості майно,
що створює ймовірність тривалих порушень
прав будьDякої сторони [15, с. 40–41]. На наD
шу думку, слід погодитися з точкою зору,
згідно з якою у відносинах добросусідства
сусідніми є не лише прилеглі (суміжні) зеD
мельні ділянки, а й ті, власникам або корисD
тувачам яких можуть бути заподіяні незручD
ності власником (користувачем) іншої діD
лянки [16, с. 322]. 

Що стосується змісту земельних відноD
син добросусідства, то він полягає в сукупD
ності прав та обов’язків суб’єктів таких
відносин. При цьому комплекс цих прав та
обов’язків, по суті, є однаковим для кожного
власника чи землекористувача [17, с. 455–
456]. У найбільш загальному вигляді зміст
відносин добросусідства можна, на нашу
думку, визначити як право кожного власниD
ка чи землекористувача вільно використовуD
вати свою земельну ділянку за цільовим приD
значенням у межах і способами, що не справD
ляють неправомірного впливу на сусідні воD
лодіння (земельні ділянки), а також вимагаD
ти від інших власників (землекористувачів)
такого ж використання сусідніх земельних
ділянок і у той самий час – обов’язок кожноD
го власника (землекористувача) не допускаD
ти при цьому заподіяння неправомірного
впливу на сусідні земельні ділянки.

Як випливає з положень ст. 103 ЗК УкD
раїни, основне завдання інституту доброD
сусідства у нашому законодавстві – забезпеD
чити обрання власниками та землекористуD
вачами таких способів використання земельD
них ділянок відповідно до їх цільового приD
значення, за яких власникам і землекористуD
вачам сусідніх земельних ділянок завдаєтьD
ся найменше незручностей та не перешкоD
джається використовувати земельні ділянки
за цільовим призначенням.

Власник чи землекористувач не може пеD
решкоджати впливу димом, теплом, кіптявою,
шумом, струсом чи спричиненню подібних
незручностей із сторони сусідньої ділянки, якD
що вони не виходять за межі нормально доD
пустимих у конкретній ситуації. Відповідно,
такому обов’язку власників (землекористуваD
чів) сусідніх земельних ділянок протистоїть
право носія суб’єктивного права власності на
земельну ділянку безперешкодно здійснюваD
ти своє право таким чином, щоб негативні для
сусідів наслідки його діяльності не виходили
за нормально допустимі для даних умов межі.
Саме такий підхід до визначення меж допусD
тимого сусідського впливу відображено в 
законодавстві ряду пострадянських держав
(ст. 171 ЦК Азербайджанської Республіки
[12], ст. 175 ЦК Грузії [18], ст. 378 ЦК РесD
публіки Молдова [19]).

Якщо характеризувати положення глаD
ви 17 «Добросусідство» ЗК України в цілому,
то слід зазначити, що три статті глави із семи
присвячені питанням розмежування земельD
них ділянок, встановлення та використання
межових споруд, по одній статті відведено
для розкриття змісту добросусідства та виD
значення видів і критеріїв впливу на сусідні
земельні ділянки, попередженню шкідливоD
го впливу на сусідню земельну ділянку, а таD
кож врегулюванню питань проникнення на
земельну ділянку гілок і коренів дерев і
кущів. Тому, якщо виходити з положень цієї
глави ЗК України, у сфері відносин доброD
сусідства можна, на нашу думку, виділити два
основні напрями правового регулювання:

•• відносини щодо розмежування суміжD
них володінь і запобігання безпосередньому
порушенню меж земельних ділянок. ВрегуD
люванню даних відносин у чинному ЗК УкD
раїни присвячені статті 105–109;

•• відносини щодо здійснення опосередкоD
ваних впливів на сусідні земельні ділянки,
які не пов’язані з безпосереднім порушенням
їх меж. Ці відносини регулюються статтями
103, 104 ЗК України. При цьому, врегулюD
вання зазначених відносин, на нашу думку,
визначає специфіку добросусідства як такоD
го та становить основну складність.

Особливість правового регулювання відD
носин добросусідства полягає в тому, що
конфлікт інтересів власників суміжних воD
лодінь у процесі їх господарської діяльності
в принципі неминучий і випливає з суті як
даних відносин, так і здійснення суб’єктивD
них прав [20, c. 118].

Як зазначається в літературі, природа неD
рухомих речей така, що їх якість і цінність
більшою мірою залежать від оточуючого їх
простору, ніж від них самих. У сферу інтеD
ресів власника входять місце знаходження
нерухомості, її близькість до економічних і
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культурних об’єктів, зв’язок з транспортною
мережею, властивості природного середовиD
ща, чистота повітря тощо [17, с. 384]. Саме у
відносинах власності на нерухомість найD
більшою мірою виявляється необхідність
врегулювання дії зовнішніх факторів, що моD
жуть як негативно, так і позитивно впливати
на об’єкти власності. 

Безпосереднє порушення меж володінь
суміжних власників – це лише поверхнева,
найбільш очевидна сторона проблеми. НабаD
гато складніше врегулювати діяльність, яка
здійснюється за межами об’єктів права власD
ності, але суттєво впливає на них. Так, якщо
в більшості випадків можна вважати, що обD
лаштування на сусідній земельній ділянці
декоративного саду йде на благо власнику, то
здійснення на цій ділянці хімічного чи іншого
шкідливого виробництва суттєво знижує
цінність її або ж взагалі робить неможливим
використання ділянки для житлового будівD
ництва чи ведення фермерського господарD
ства. Негативні аспекти такого зовнішнього
впливу отримали своє правове розроблення.
Воно, зокрема, полягає в існуванні загального
для всіх правових систем принципу, згідно з
яким на власника покладається обов’язок не
допускати такого використання належного
йому майна, яке спричиняє суттєву та неD
обґрунтовану шкоду третім особам або всьому
суспільству. Подібний принцип обмежує праD
во власності в його активному аспекті (у тому,
що дозволено власнику) і створює імунітет
власності щодо негативних наслідків дії зовD
нішніх факторів [21, с. 209–212].

Коли йдеться про врегулювання опосеD
редкованих впливів на сусідні володіння, то
можна виділити ряд ключових, на нашу думD
ку, питань, які потребують правового виріD
шення:

•• встановлення меж, в яких такі впливи є доD
пустимими, тобто до якої міри власник чи земD
лекористувач зобов’язаний терпіти негативні
для нього наслідки використання сусідніх зеD
мельних ділянок і, відповідно, до якої міри даD
ний суб’єкт, у свою чергу, може правомірно
завдавати незручності своїм сусідам;

•• встановлення правових наслідків завданD
ня опосередкованих впливів на сусідні воD
лодіння. Це питання ускладнюється тим, що
в ряді випадків подібні незручності неможD
ливо усунути взагалі або повною мірою, осD
кільки вони не є такими, що надають право
на судовий захист [21, с. 218]. Так, в індуD
стріальну добу забруднення довкілля не моD
же бути причиною заборони роботи промисD
лового підприємства, якщо, на думку суспільD
ства, його рівень не перевищує допустимі
екологічні норми [17, с. 385–387]. При цьоD
му, на відміну від чинного українського заD
конодавства, в ряді іноземних держав доD

статньо регламентоване питання щодо комD
пенсації шкоди внаслідок завдання опосередD
кованих впливів на сусідні володіння, а також
розроблені спеціальні підходи щодо врегулюD
вання даного питання [21, c. 231– 236; 22, c. 41];

•• встановлення механізмів запобігання
надмірним опосередкованим впливам з боку
сусідніх власників і землекористувачів. Про
можливість вжиття власниками та землекоD
ристувачами заходів щодо попередження
шкідливого впливу на їх земельні ділянки в
сучасному українському законодавстві йдетьD
ся у ст. 104 ЗК України, проте навряд чи можD
на вважати її конструкцію досконалою.

На нашу думку, чинна редакція статей 103,
104 ЗК України не може вважатись оптимальD
ною для врегулювання відносин, що розгляD
даються. Свідченням цьому є дуже незначна
кількість випадків використання таких норм
на практиці. І це на противагу значному доD
свіду законодавства та практики зарубіжних
країн щодо врегулювання даних відносин.

Також слід зазначити, що велика група
відносин добросусідства не отримала своєї
правової регламентації порівняно із законоD
давством інших держав, зокрема такі повсякD
денні питання, як відведення стічних вод, орD
ганізація стоків з дахів, облаштування виходу
вікон на сусідні володіння, сусідське водокоD
ристування, встановлення мінімально допусD
тимих відстаней для забудови, здійснення
робіт і розміщення насаджень тощо. Тому є
підстави вести мову про доповнення законоD
давства більш розширеними положеннями
про врегулювання відносин добросусідства.
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This article was devoted to consideration of questions about maintenance and features of the legal
adjusting of neighbourliness relations. Positions of legislation, that regulate given relations, are norma�
tively set limitations concerning realization of rights to earth, which are on aim to secure defence of
interests of proprietors of neighbouring domains from the possible violations in case of use of lot lands.
In the field of neighbourliness relations it is possible to select two the main thing directions of the right
adjusting: 1) relations concerning differentiation of contiguous domains; 2) relations concerning real�
ization of mediated influences on the neighbouring lot lands, not which unconnected with the direct vio�
lation of their lines.

Эта статья посвящена рассмотрению вопросов о содержании и особенностях правового ре�
гулирования отношений добрососедства. Положения законодательства, которые регулируют
данные отношения, являются нормативно установленными ограничениями относительно осу�
ществления прав на землю, которые имеют целью обеспечить защиту интересов владельцев
(землепользователей) соседних владений от возможных нарушений при использовании земель�
ных участков. В сфере отношений добрососедства можно выделить два основных направления
правового регулирования: 1) отношения относительно разграничения смежных владений; 2) от�
ношения относительно осуществления опосредствованных влияний на соседние земельные
участки, которые не связаны с нарушением их границ.
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Специфіка правового режиму земель,
наданих для користування надрами,
особливі умови повернення цих зеD

мель у господарський обіг зумовили неD
обхідність більш детального дослідження
проблем правового регулювання відносин,
які виникають у процесі їх використання.
Слід зазначити, що землі, які надаються для
потреб, пов’язаних з користуванням надраD
ми, не виділені земельним законодавством ні
в самостійну категорію земель, ні навіть в окD
ремий вид земель у складі земель промислоD
вості, транспорту, зв’язку, енергетики, обоD
рони й іншого призначення (в земельноDпраD
вовій доктрині ця категорія відома під назD
вою «землі спеціального призначення»). ВоD
ни є підвидом земель промисловості.

Дослідженню проблем правового режиму
земель, які надаються для потреб, пов’язаних
з користуванням надрами, приділяли увагу
такі науковці, як Г. Башмаков, Є. ГаліновсьD
ка, Р. Гусєв, Ю. Жаріков, Н. Краснов, О. КрасD
сов, Б. Лісковець, В. Петров, Н. Сиродоєв, 
А. Шеремет та ін. Деякі вчені, зокрема С. БоD
голюбов, Б. Єрофєєв, О. Тріфонов, М. ШульD
га та ін. розглядають питання правового реD
гулювання використання й охорони земель,
наданих для користування надрами, в межах
правового режиму земель промисловості.
Однак комплексне дослідження цієї проблеD
ми в українській юридичній літературі на
цей час відсутнє.

Метою цієї статті є формулювання понятD
тя «правовий режим земель, наданих для
користування надрами», а також виокремD
лення загальних та особливих ознак праD
вового режиму цих земель на підставі

аналізу норм земельного й іншого законоD
давства України та спеціальної літератури.

З огляду на те, що землі, надані для коD
ристування надрами, здебільшого належать
до земель промисловості, транспорту, зв’язD
ку, енергетики, оборони й іншого призначенD
ня (далі – землі спеціального призначення),
на них поширюються загальні положення
правового режиму цієї категорії земель. ПраD
вове регулювання використання зазначених
земель характеризується також певними
особливостями, що зумовлені своєрідністю їх
цільового призначення. Наявність загальних
та особливих ознак правового режиму зеD
мель, наданих для користування надрами, й є
специфікою правового режиму цих земель.

У земельноDправовій літературі досить
детально визначені характерні ознаки земель
спеціального призначення, спільні для всіх
видів земель зазначеної категорії. Так, землі
спеціального призначення в межах основноD
го цільового призначення використовуються
для різних конкретних цілей. Перелік таких
цілей у чинному законодавстві не є вичерпD
ним. Пояснюється це тим, що окремі галузі
виробничої й іншої діяльності, які потребуD
ють відповідних земельних ділянок і закріD
плення порядку їх використання, формуютьD
ся та розвиваються, що породжує необхідD
ність появи нових видів і різновидів земель
спеціального призначення [1, с. 235; 2, с. 455].
Незважаючи на це, загальною ознакою, яка
дозволяє об’єднати їх в одну категорію, є те,
що вони використовуються чи призначені
для спеціальних цілей, в основному несільсьD
когосподарського характеру. Вони є простоD
ровоDопераційним базисом для розміщення
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об’єктів і споруд різного господарського приD
значення та не є засобом виробництва у сільD
ському господарстві. Разом із тим зазначимо,
що чинне земельне законодавство не забороD
няє надавати тимчасово не використовувані
землі спеціального призначення сільськогосD
подарським підприємствам і громадянам в
оренду.

Основною ознакою правового режиму зеD
мель спеціального призначення є забезпеD
чення раціонального екологічно збалансоваD
ного використання землі при експлуатації
різних несільськогосподарських об’єктів [1,
с. 236; 2, с. 456]. Полягає це в тому, що:

•• при відведенні зазначених земель має буD
ти забезпечена максимальна економія зеD
мельних площ під відповідні несільськогосD
подарські об’єкти, яка досягається шляхом
визначення розмірів земельних ділянок, що
надаються для промислових потреб, трансD
порту, зв’язку, енергетики, оборони й іншого
призначення, відповідно до затверджених в
установленому порядку державних норм і проD
ектної документації; відведення вказаних зеD
мельних ділянок з урахуванням черговості їх
освоєння (тобто в міру розміщення і забудоD
ви різних виробничих та інших об’єктів із наD
ступним використанням за цільовим признаD
ченням);

•• при організації території підприємства
повинно забезпечуватися раціональне розміD
щення елементів відповідного об’єкта;

•• кожний суб’єкт використання земель спеD
ціального призначення зобов’язаний здійснюD
вати їх благоустрій, озеленення й інші заходи.

Ще однією характерною ознакою зазнаD
чених земель є те, що у територіальному плаD
ні ці землі, на відміну, наприклад, від земель
лісогосподарського призначення чи водного
фонду, не є єдиним і значним за площею зеD
мельним масивом, а розташовуються в меD
жах земель інших категорій [3, с. 120]. Тому
їх формування як самостійної категорії зеD
мель здійснюється значною мірою за рахуD
нок вилучення або викупу із земель сільсьD
когосподарського призначення.

Слід зазначити, що з метою охорони зеD
мель сільськогосподарського призначення в
земельному законодавстві встановлені обмеD
ження на вилучення або викуп цих земель
для переведення їх до складу земель промисD
ловості, транспорту, зв’язку, енергетики, обоD
рони й іншого призначення. Так, відповідно
до ст. 23 Земельного кодексу (далі – ЗК) УкD
раїни для будівництва промислових підприD
ємств, об’єктів житловоDкомунального госпоD
дарства, залізниць і автомобільних шляхів,
ліній електропередачі та зв’язку, магістральD

них трубопроводів, а також для інших поD
треб, не пов’язаних з веденням сільськогоспоD
дарського виробництва, надаються переважD
но несільськогосподарські угіддя або сільсьD
когосподарські угіддя гіршої якості.

Характерним для земель спеціального приD
значення є встановлення у багатьох випадD
ках зон з особливими умовами використання
земель (охоронні зони, санітарноDзахисні зоD
ни тощо). Зазначені зони – це просторові
розриви, що характеризуються певними паD
раметрами і найчастіше зайняті багаторічниD
ми насадженнями. Вони встановлюються з
метою: зменшення негативного впливу діяльD
ності об’єктів, розташованих на відповідних
земельних ділянках, на людей і довкілля, суD
міжні землі й інші природні об’єкти; забезпеD
чення нормальних умов для експлуатації та
функціонування об’єктів на землях промисD
ловості, транспорту, зв’язку, енергетики, обоD
рони й іншого призначення (статті 112–115
ЗК України).

Суб’єктами прав на землі спеціального
призначення є переважно підприємства, устаD
нови й організації, тобто юридичні особи. ОдD
нак чинне земельне законодавство не містить
положень, які б забороняли фізичним особам
набувати земельні ділянки для зайняття госD
подарською діяльністю в окремих видах проD
мисловості, транспорту, зв’язку та в інших
сферах виробництва або надання відповідних
послуг.

Використання зазначених земель здійсD
нюється, як правило, на титулі права постійD
ного користування або на умовах оренди. Не
виключається і використання цих земель як
юридичними, так і фізичними особами на тиD
тулі права власності.

Загальною ознакою правового режиму
земель спеціального призначення є також відD
шкодування збитків власникам землі та земD
лекористувачам і втрат сільськогосподарсьD
кого та лісогосподарського виробництва при
вилученні (викупі) сільськогосподарських
угідь, лісових земель і чагарників для спеціальD
них потреб.

Відповідно до ч. 2 ст. 65 ЗК України поD
рядок використання земель промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони й інD
шого призначення встановлюється законом.
На сьогодні склад кожного із видів земель
спеціального призначення, особливості їх
використання визначені нормативними приD
писами, що зосереджені в ЗК України та деD
яких інших нормативних актах. Так, Закон
України «Про використання земель обороD
ни» регулює відносини використання земель
оборони. Питання використання земель трансD
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порту врегульовано Законом України «Про
транспорт», який визначає, які землі належать
до земель транспорту та його конкретного різD
новиду, а також особливості правового режиD
му відповідних земель. Земельні відносини,
що виникають при використанні надр, регуD
люються ЗК України, а також нормативноD
правовими актами про надра, зокрема: КоD
дексом України про надра (далі – КУпН),
Положенням про надання гірничих відводів,
затвердженим постановою Кабінету МіністD
рів України від 27.01.1995 р. № 59.

Крім викладених загальних ознак правоD
вого режиму земель спеціального призначенD
ня, правовому режиму земель, наданих для
користування надрами, притаманні певні
особливості. Важливою особливістю правовоD
го режиму земель, наданих для користування
надрами, є те, що користування цими земляD
ми тісно пов’язане з правовим режимом надр,
порядком їх надання, використання й охороD
ни. Тому і правовий режим цих земель визнаD
чається не лише нормами земельного законоD
давства, а й нормами законодавства про надра.

Стаття 14 КУпН визначає види користуD
вання надрами. Визначаючи в ч. 4 ст. 66 ЗК
України особливі умови надання земельних
ділянок для потреб, пов’язаних з користуD
ванням надрами, законодавець тим самим
відносить ці землі до земель промисловості.

Добуванню корисних копалин, будівництD
ву підземних складів, тунелів і іншим спосоD
бам використання корисних властивостей
надр передує значна робота з виявлення відD
повідної ділянки підземного простору та деD
тального її вивчення (геологічне вивчення
надр). Геологічне вивчення надр здійснюєтьD
ся з метою отримання даних про геологічну
будову надр, процеси, які відбуваються в них,
виявлення й оцінки корисних копалин, виD
вчення закономірностей їх формування та
розміщення, з’ясування гірничотехнічних та
інших умов розробки родовищ корисних коD
палин і використання надр для цілей, не поD
в’язаних з видобуванням корисних копалин.
Цілі, на досягнення яких спрямоване геоD
логічне вивчення надр, можна об’єднати в таD
кі основні групи: накопичування відомостей
про нашу планету; пошук основного багатD
ства надр – корисних копалин; знаходження
зручних місць для розташування об’єктів
людської діяльності під земною поверхнею
[4, с. 48–49].

Розвідуванням родовищ корисних копалин
(одна із цілей геологічного вивчення надр) і
їх видобуванням з надр землі займається таD
ка галузь промисловості, як гірнича (гірниD
чодобувна) промисловість. Тому до земель

гірничодобувної промисловості належать
землі, надані для розвідування родовищ коD
рисних копалин, і землі, надані для добуванD
ня корисних копалин. Ці землі є складовою
частиною земель, наданих для користування
надрами, і належать до земель промисловосD
ті. Однак, крім геологічного вивчення надр з
метою виявлення й оцінки корисних копаD
лин, їх видобування, існують інші види коD
ристування надрами, використання яких таD
кож нерозривно пов’язане з використанням
землі. Землі для таких цілей є окремими виD
дами земель, наданих для користування надD
рами. Ці види земель (землі для геологічного
вивчення з метою знаходження зручних місць
для розташування об’єктів людської діяльD
ності під земною поверхнею; землі для будівD
ництва й експлуатації споруд, не пов’язаних
з видобуванням корисних копалин і т. д.) у
ЗК України не згадуються й їх не можна
віднести до земель промисловості.

Таким чином, землі, надані для користуD
вання надрами, необхідно виділити із земель
промисловості в окремий самостійний вид таD
кої категорії земель, як землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони й
іншого призначення. Оскільки у ЗК України
кожному виду земель даної категорії присвяD
чена окрема стаття, то зазначений Кодекс слід
доповнити новою статтею, яка б визначала
поняття «землі, надані для користування
надрами», їх склад, порядок надання земель,
правове регулювання використання й охороD
ни земель, наданих для користування надрами.

Надання земельних ділянок для користуD
вання надрами здійснюється у порядку, встаD
новленому земельним законодавством УкD
раїни. Так, нормами ЗК України (ч. 4 ст. 66)
визначені особливі умови надання земельних
ділянок для потреб, пов’язаних з користуванD
ням надрами. Зазначені земельні ділянки надаD
ються, поDперше, після оформлення в установD
леному порядку прав користування надрами;
поDдруге, після відновлення земель згідно із
затвердженим проектом рекультивації на
раніше відпрацьованих площах у встановлені
строки.

Надра надаються у користування підприD
ємствам, установам, організаціям і громадяD
нам лише за наявності у них спеціального доD
зволу на користування ділянкою надр. ПраD
во на користування надрами засвідчується
актом про надання гірничого відводу. Без наD
дання гірничого відводу чи спеціального дозD
волу користування надрами здійснюється у
випадках, передбачених КУпН.

Отже, однією з умов надання земельних
ділянок для користування надрами є отриманD
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ня спеціальних дозволів на користування
надрами чи гірничих відводів. Зазначена умоD
ва передбачена також ст. 18 КУпН.

Визначаючи правовий режим земель, наD
даних для користування надрами, слід зверD
нути увагу на таку обставину: оскільки підD
ставою для надання земельної ділянки для
користування надрами є наявність спеціальD
ного дозволу або гірничого відводу, то право
користування земельною ділянкою зберігаD
ється до тих пір, поки є спеціальний дозвіл і
зберігається право на гірничий відвід. Втрата
права на спеціальний дозвіл або на гірничий
відвід автоматично припиняє і право корисD
тування наданою для цієї мети земельною
ділянкою. Однак припинення права на зеD
мельну ділянку не тягне за собою припиненD
ня права користування надрами. У зв’язку з
цим необхідно ст. 141 ЗК України доповнити
новим пунктом у такій редакції: «е) втрата
права на спеціальний дозвіл або на гірничий
відвід».

Чинним законодавством визначається не
лише порядок надання земельних ділянок
для потреб, пов’язаних з користуванням надD
рами, а й порядок їх використання. Такі діD
лянки мають два різні правові режими. ПоD
перше, законодавство виділяє правовий режим
земельних ділянок, які надані для постійного
використання надр. ПоDдруге, допускається
тимчасове використання земельних ділянок
для геологорозвідувальних робіт (ст. 97 ЗК
України).

Встановлення положення про надання зеD
мельних ділянок для цілей промислового надD
рокористування та використання таких діляD
нок у межах категорії земель спеціального
призначення (точніше – в межах земель проD
мисловості) необхідно відрізняти від реD
алізації особами, які володіють правами на
земельні ділянки, права загального надрокорисD
тування (стаття 23 КУпН), яке може здійснюD
ватися на землях практично всіх категорій. 

Землевласниками та землекористувачаD
ми земель, наданих для користування надраD
ми, є користувачі надр, тобто суб’єкти права
користування надрами. Відповідно до ст. 13
КУпН користувачами надр можуть бути
підприємства, установи, організації, громаD
дяни України, а також іноземні юридичні
особи та громадяни. Надра надаються у коD
ристування зазначеним користувачам надр
за наявності в них спеціального дозволу на
користування надрами. Спеціальні дозволи
на користування надрами у межах конкретD
них ділянок надаються спеціалізованим підD
приємствам, установам і організаціям, а таD
кож громадянам, які мають відповідну кваліD

фікацію, матеріальноDтехнічні й економічні
можливості для користування надрами.

Громадяни й юридичні особи можуть виD
користовувати надра в порядку загального
природокористування. Так, власники землі
та землекористувачі в межах наданих їм зеD
мельних ділянок мають право без спеціальD
них дозволів і гірничого відводу видобувати
корисні копалини місцевого значення, торф,
прісні підземні води та використовувати надD
ра для інших цілей. Видобуток таких корисD
них копалин здійснюється при дотриманні
таких умов: відкритим способом, без застосуD
вання спеціальних технічних засобів (коD
рисні копалини місцевого значення та торф),
загальною глибиною розробки до двох метD
рів (корисні копалини місцевого значення та
торф) і до 20 метрів (прісні підземні води) та
лише для задоволення своїх господарських 
і побутових потреб. Користування надрами
для інших цілей також здійснюється за умоD
ви, що вони використовуються для госпоD
дарських і побутових потреб.

До особливостей правового режиму зеD
мель, наданих для користування надрами,
відносяться також спеціальні вимоги стосовD
но забудови площ залягання корисних копаD
лин загальнодержавного значення. Вони поD
лягають у тому, що: 

•• забороняється проектування та будівD
ництво населених пунктів, промислових
комплексів та інших об’єктів без попередньD
ого геологічного вивчення ділянок надр, що
підлягають забудові; 

•• забудова площ залягання корисних коD
палин загальнодержавного значення, а також
будівництво на ділянках їх залягання споD
руд, не пов’язаних з видобуванням корисних
копалин, допускається у виняткових випадD
ках лише за погодженням з відповідними теD
риторіальними геологічними підприємстваD
ми й органами державного гірничого нагляду
та за умови забезпечення можливості видоD
бування з надр корисних копалин; 

•• забудова площ залягання корисних коD
палин з порушенням установленого порядку
припиняється без відшкодування понесених
витрат і витрат з рекультивації території та
демонтажу зведених об’єктів. Порядок забуD
дови площ залягання корисних копалин заD
гальнодержавного значення встановлений
постановою Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Положення про порядок
забудови площ залягання корисних копалин
загальнодержавного значення» від 17.01.1995 р.
№ 33. Забудова площ залягання корисних
копалин місцевого значення, а також розміD
щення на ділянках їх залягання підземних
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споруд, не пов’язаних з видобуванням корисD
них копалин, допускаються за погодженням
з відповідними місцевими радами.

Особливістю правового режиму земель,
наданих для користування надрами, є вимога
привести земельні ділянки, порушені при коD
ристуванні надрами, в стан, придатний для
подальшого їх використання у суспільному
виробництві. Аналогічний обов’язок передD
бачений і нормами ЗК України. Так, підприD
ємства, установи й організації, які проводять
розвідувальні роботи, зобов’язані за свій раD
хунок приводити займані земельні ділянки у
попередній стан (ч. 4 ст. 97 ЗК України). ТаD
кож нормативними приписами земельного
законодавства передбачено, що землі, поруD
шені в процесі надрокористування, підлягаD
ють рекультивації. Рекультивація порушених
земель – це комплекс організаційних, техD
нічних і біотехнологічних заходів, спрямоваD
них на відновлення ґрунтового покриву,
поліпшення стану та продуктивності поруD
шених земель.

Згідно із ст. 52 Закону України «Про охоD
рону земель» при проведенні гірничодобувD
них, геологорозвідувальних, будівельних та
інших робіт, пов’язаних з порушенням ґрунD
тового покриву, відокремлена ґрунтова маса
підлягає зняттю, складуванню, збереженню
та перенесенню на порушені або малопроD
дуктивні земельні ділянки відповідно до роD
бочих проектів з рекультивації порушених
земель і підвищення родючості ґрунтів. При
знятті ґрунтового покриву здійснюється поD
шарове зняття та роздільне складування
верхнього, найбільш родючого, шару ґрунту
та інших прошарків ґрунту відповідно до
структури ґрунтового профілю, а також маD
теринської породи. Рекультивація земельD
них ділянок здійснюється шляхом пошароD
вого нанесення на малопродуктивні земельні
ділянки або ділянки без ґрунтового покриву
знятої ґрунтової маси, а в разі потреби – і маD

теринської породи в порядку, який забезпеD
чує найбільшу продуктивність рекультивоD
ваних земель.

Отже, особливості правового режиму зеD
мель, наданих для користування надрами,
полягають у тому, що для них встановлений
особливий порядок надання, використання й
охорони.

Беручи до уваги наявність загальних озD
нак та особливостей правового режиму зеD
мель, наданих для користування надрами,
визначимо поняття «правовий режим» цих
земель як встановлений нормами земельного
законодавства та законодавства про надра
специфічний порядок регулювання відносин
з приводу надання, використання й охорони
земель, наданих для користування надрами.

Специфічність відносин щодо викорисD
тання земель для потреб, пов’язаних з корисD
туванням надрами, зумовлює необхідність
формування такого самостійного правового
інституту, як правовий режим земель, надаD
них для користування надрами. При досліD
дженні цього інституту виникає низка пробD
лем. Порушені нами в межах статті проблеми
використання зазначених земель є лише часD
тиною правових питань, які виникають при
дослідженні правового режиму земель, надаD
них для користування надрами. Виявлення,
аналіз і пошук шляхів їх вирішення з метою
вдосконалення земельного законодавства та
законодавства про надра є перспективним
напрямом подальшого наукового дослідження.
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The article is devoted to the comprehensive research of general features and peculiarities of the legal
mode of the lands, given for the bowels of the earth use. As a result of the conducted research the con�
cept of the legal mode of the lands is formulated. The place of these lands is defined in the lands com�
position of Ukraine. The analysis of norms of the land legislation and the bowels of the earth legislation
is conducted. The necessity of the current land legislation improvement is grounded.

Статья посвящена всестороннему исследованию общих черт и особенностей правового ре�
жима земель, предоставленных для пользования недрами. В результате проведенного исследо�
вания сформулировано понятие правового режима этих земель, определено место данных зе�
мель в составе земель Украины, проведен анализ норм земельного законодательства и законода�
тельства о недрах. Обоснованно необходимость усовершенствования действующего земельного
законодательства.
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Одним із найбільш дієвих та ефективD
них різновидів соціального регулюD
вання є правове регулювання. Саме

завдяки йому найважливіші суспільні відноD
сини набувають чіткої правової регламенD
тації, що в кінцевому результаті забезпечує
їх упорядкування, охорону та розвиток.

Серед дослідників правових засад зеD
мельної реформи в Україні слід відмітити таD
ких, як В. Андрейцев, А. Арнаут, Г. Балюк, 
А. Бобкова, Г. Волков, А. Гетьман, О. ГлотоD
ва, А. Голіченков, В. Гуревський, О. Заєць,
Л. Заставська, І. Каракаш, Т. Коваленко, Т. КоD
вальчук, П. Кулинич, В. Мунтян, В. Носік, О. ПоD
грібний, С. Размєтаєв, В. Семчик, Н. Титова,
В. Федорович, Ю. Шемшученко, М. Шульга,
В. Ярчук та ін. Однак у їх роботах порушуваD
лися важливі, але лише деякі засади цього
явища правової дійсності. Саме тому потреD
бує більш детального розгляду такий напрям
земельної реформи, як охорона земель, що і
зумовлює актуальність обраної теми.

Відповідно до Постанови Верховної Ради
УРСР «Про земельну реформу» від 18.12.1990 р.
завданням земельної реформи є перерозпоD
діл земель із одночасною передачею їх у приD
ватну та колективну власність, а також у коD
ристування підприємствам, установам і оргаD
нізаціям з метою створення умов для рівноD
правного розвитку різних форм господарюD
вання на землі, формування багатоукладної
економіки, раціонального використання й
охорони земель.

Виконані лише ті заходи у земельному
реформуванні, які не вимагали суттєвих бюD
джетних коштів: роздержавлення земель і
передача їх у власність недержавним сільсьD
когосподарським підприємствам та організаD
ціям; проведення грошової оцінки сільськоD
господарських і несільськогосподарських зеD
мель; розподіл земель колективної власності
на земельні частки (паї); видача громадянам
сертифікатів на право на земельну частку

(пай) і державних актів на право власності на
землю [1, с. 41]. Отже, перший напрям зеD
мельної реформи – рівноправний розвиток
різних форм господарювання на землі знайD
шов доволі потужне правове забезпечення в
законодавстві України.

Наступні вектори земельної реформи в
Україні – раціональне використання й охороD
на земель також мають необхідну правову базу.
Зокрема, цим питанням присвячується увага
в таких нормативноDправових актах, як закоD
ни України «Про меліорацію земель», «Про
охорону земель» від 19.06.2003 р., «Про особисD
те селянське господарство» від 15.05.2003 р.,
«Про державний контроль за використанням
та охороною земель» від 19.06.2003 р., «Про
оцінку земель» від 11.12.2003 р., «Про землеD
устрій» від 22.05.2003 р., «Про порядок видіD
лення в натурі (на місцевості) земельних діD
лянок власникам земельних часток (паїв)» від
05.06.2003 р., «Про іпотеку» від 05.06.2003 р.,
«Про розмежування земель державної та коD
мунальної власності» від 05.02.2004 р., «Про
державну реєстрацію речових прав на неруD
хоме майно та їх обмежень» від 01.07.2004 р.,
«Про захист конституційних прав громадян
на землю» від 20.01.2005 р., постанова КаD
бінету Міністрів України «Про Комплексну
програму захисту від шкідливої дії вод сільD
ських населених пунктів і сільськогосподарD
ських угідь в Україні у 2001–2005 роках та
прогноз до 2010 року» від 26.07.2000 р. тощо.

Основним законом, що визначає правові,
економічні та соціальні основи охорони зеD
мель із метою забезпечення їх раціонального
використання, відтворення та підвищення
родючості ґрунтів, інших корисних властиD
востей землі, збереження екологічних функD
цій ґрунтового покриву й охорони довкілля є
Закон України «Про охорону земель». У статD
ті 1 цього Закону дається дефініція охорони
земель як система правових, організаційних,
економічних, технологічних та інших заD
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ходів, спрямованих на раціональне викорисD
тання земель, запобігання необґрунтованому
вилученню земель сільськогосподарського
призначення для несільськогосподарських поD
треб, захист від шкідливого антропогенного
впливу, відтворення та підвищення родюD
чості ґрунтів, підвищення продуктивності
земель лісового фонду, забезпечення особлиD
вого режиму використання земель природоD
охоронного, оздоровчого, рекреаційного й
історикоDкультурного призначення.

У Земельному кодексі (далі – ЗК) УкраD
їни охорона земель визначається як система
правових, організаційних, економічних та інD
ших заходів, спрямованих на раціональне виD
користання земель, запобігання необґрунтоD
ваному вилученню земель сільськогосподарD
ського призначення, захист від шкідливого
антропогенного впливу, відтворення та підD
вищення родючості ґрунтів, підвищення проD
дуктивності земель лісового фонду, забезпеD
чення особливого режиму використання зеD
мель природоохоронного, оздоровчого, рекреD
аційного й історикоDкультурного призначенD
ня (ст. 162).

Таким чином, одним із напрямів охорони
земель є їх раціональне використання. Саме
тому вважаємо за доцільне враховувати заD
значене при розгляді правового регулювання
таких векторів земельної реформи, як раD
ціональне використання й охорона земель,
досліджуючи у цілому останнє. Слід зазнаD
чити, що саме цей вектор земельної реформи
не знаходить необхідної державної підтримки.
Так, на думку деяких дослідників, земельна
реформа здійснювалася в умовах недостатD
нього фінансування державою її заходів, а таD
кож супутніх програм, у тому числі тих, що
мають природоохоронний характер, торкаD
ються розвитку земельного кадастру, монітоD
рингу земель, землеустрою, проведення виD
шукувань і розвідувань земельного фонду.
Проблема охорони земель держави в останні
роки трансформувалася в одну із невирішеD
них проблем безпеки держави. Припинилося
виконання робіт з охорони земельного фонD
ду, третина сільськогосподарських угідь проD
довжує піддаватися дії ерозії [1, с. 41].

Негативно на охорону земель впливає таD
кож невідповідність і неоднозначність закріпD
лених нормативноDправовими актами захоD
дів у цій сфері. Так, відповідно до Закону УкD
раїни «Про охорону земель» система заходів
у галузі охорони земель передбачає:

•• державну комплексну систему спостеD
режень;

•• розроблення загальнодержавних і регіоD
нальних (республіканських) програм викоD
ристання й охорони земель, документації із
землеустрою у сфері охорони земель;

•• створення екологічної мережі;

•• здійснення природоDсільськогосподарD
ського, екологоDекономічного, протиерозійноD
го й інших видів районування (зонування) зеD
мель;

•• економічне стимулювання впровадженD
ня заходів щодо охорони та використання зеD
мель, підвищення родючості ґрунтів;

•• стандартизацію та нормування.
У той самий час відповідно до ст. 164 ЗК

України охорона земель включає:
•• обґрунтування та забезпечення досягD

нення раціонального землекористування;
•• захист сільськогосподарських угідь,

лісових земель і чагарників від необґрунтоD
ваного їх вилучення для інших потреб;

•• захист земель від ерозії, селів, підтопD
лення, заболочування, вторинного засолення,
пересушення, ущільнення, забруднення відD
ходами виробництва, хімічними та радіоакD
тивними речовинами, від інших несприятлиD
вих природних і техногенних процесів;

•• збереження природних водноDболотних
угідь;

•• попередження погіршення естетичного
стану й екологічної ролі антропогенних ландD
шафтів;

•• консервацію деградованих і малопроD
дуктивних сільськогосподарських угідь.

Не менш важливою та дискусійною є 
ст. 56 Закону України «Про охорону земель»,
в якій визначені умови, види, суб’єкти, особD
ливості юридичної відповідальності за поруD
шення законодавства України про охорону
земель, а саме:

•• юридичні та фізичні особи, винні в поD
рушенні законодавства України про охорону
земель, несуть відповідальність згідно із заD
коном;

•• застосування заходів дисциплінарної,
цивільноDправової, адміністративної або криD
мінальної відповідальності не звільняє винD
них від відшкодування шкоди, заподіяної зеD
мельним ресурсам;

•• шкода, заподіяна внаслідок порушення
законодавства України про охорону земель,
підлягає відшкодуванню в повному обсязі.

Отже, виникає ряд запитань. По�перше,
юридичні та фізичні особи несуть відповіD
дальність лише за умови, якщо винні в поруD
шенні законодавства України про охорону зеD
мель. Законом України «Про охорону земель»
чітко визначено, що є охороною земель. У той
самий час у п. 2 ст. 56 зазначеного Закону
закріплюється, що відповідальність можлива
за завдання шкоди земельним ресурсам. Та
чи тотожні поняття «земля» та «земельні реD
сурси»? Доволі спірно, оскільки у цьому ж
Законі також дефінітивно закріплено, що зеD
мельні ресурси – це сукупний природний реD
сурс поверхні суші як просторового базису
розселення та господарської діяльності, осD
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новний засіб виробництва в сільському та
лісовому господарстві. Таким чином, останні
є лише складовою частиною земель, що значD
но звужує об’єкт правопорушення й ускладD
нює правореалізацію. По�друге, відшкодуD
вання шкоди у разі нераціонального землеD
користування чи вилучення земель, безумовD
но, можливе. Та чи можливе відшкодування
в повному обсязі за умов забруднення відхоD
дами виробництва, хімічними та радіоактивD
ними речовинами?

Крім того, у чинному ЗК України виокD
ремлюється охорона земель (ст. 167) і охороD
на ґрунтів (ст. 168). Зокрема, ст. 167 ЗК УкD
раїни присвячена охороні земель, а також
ґрунтів від забруднення небезпечними речоD
винами, а у ст. 168 ідеться про охорону ґрунD
тів земельних ділянок. Таким чином, у зазнаD
чених статтях також різні об’єкти охорони.

Статтею 211 ЗК України визначена відD
повідальність за порушення земельного закоD
нодавства. Аналіз зазначеної статті дозволяє
дійти висновку також про можливість неD
однозначного трактування. Зокрема, у п. 3 
ст. 211 ЗК України закріплено, що громадяни
й юридичні особи несуть цивільну, адмініD
стративну або кримінальну відповідальність
за «забруднення хімічними та радіоактивниD
ми речовинами і стічними водами, засміченD
ня промисловими, побутовими та іншими відD
ходами». Хоча ст. 164 ЗК України охорона
земель передбачає виключно захист земель від
«забруднення відходами виробництва, хімічD
ними та радіоактивними речовинами та від
інших несприятливих природних і техногенD
них процесів». Чи є відмінність між «забрудD
ненням» і «засміченням»? Чи доречно розрізD
няти ці поняття? Тим більше, що є законодавD
че визначення лише «забруднення ґрунтів»,
а не земель.

КонтентD та івентDаналіз статей КримінальD
ного кодексу (далі – КК) України та Кодексу
України про адміністративні правопорушення
(далі – КУпАП) дозволяє стверджувати, що за
порушення земельного законодавства правоD
порушники здебільшого несуть адміністративD
ну відповідальність. Більше того, тривалий час
кримінальне законодавство України не містиD
ло спеціальної норми щодо кримінальноDпраD
вової охорони землі. За порушення якісного
стану землі передбачалася лише адміністраD
тивна відповідальність (ст. 52 КУпАП). Лише
після прийняття нового КК України було виD
окремлено розділ VIII Особливої частини КК
України «Злочини проти довкілля», де встаD
новлено кримінальну відповідальність за злоD
чинні посягання проти навколишнього приD
родного середовища, та включено ст. 239 «ЗаD
бруднення або псування земель».

Отже, зберігаючи адміністративну відпоD
відальність за псування і забруднення сільсьD

когосподарських та інших земель, законодаD
вець передбачив і кримінальну відповідальD
ність за такі ж діяння за більш небезпечних
умов їх вчинення.

Зазначена конкуренція статей чинного
КК України та КУпАП «передбачає можD
ливість правозастосовувача вирішувати пиD
тання про віднесення того чи іншого протиD
правного діяння чи до адміністративних
проступків, чи до злочинів, що, у принципі, є
неприпустимим і це суперечить положенням
п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України» [2, с. 6].

Ми поділяємо пропозицію А. Шульги
про достатню наявність соціальноDправових
умов і підстав для введення до національноD
го кримінального права окремої норми про
кримінальну відповідальність за забрудненD
ня або псування земель, а також про те, що
ефективна протидія цьому негативному явиD
щу неможлива без встановлення кримінальD
ної відповідальності за вказані діяння [3, 
с. 7], але здебільшого в наукових джерелах заD
значається, що вказана кримінальноDправова
норма виявилася дещо складною та суперечD
ливою для її сприйняття і практичного заD
стосування, її зміст потребує відповідного
теоретичного осмислення, розроблення реD
комендацій щодо її вдосконалення з метою
більш ефективного застосування у слідчоDсуD
довій практиці [3, с. 7].

Унікальні природноDбіологічні умови
степової зони півдня України, наявність 1,5 млн
га зрошуваних земель, значний матеріальноD
технічний потенціал водогосподарського компD
лексу дозволяють вирощувати різні сільсьD
когосподарські культури з високими виробD
ничими й економічними показниками [4, 
с. 59]. Разом із тим аналіз структури посівних
площ в Автономній Республіці Крим свідD
чить про значні порушення наукових основ
землекористування, що також характерно і
для інших областей півдня України [4, с. 59].

Отже, необхідність правового забезпеченD
ня курсу на демократичні перетворення в
суспільстві та державі визначає реформуванD
ня всієї правової системи України і, насампеD
ред, її законодавства [5, с. 12].

Не тільки земельне законодавство, а й заD
галом вітчизняна система законодавства має
суттєві недоліки. Зокрема, Ю. Шемшученко
до недоліків законодавства України відноD
сить: його безсистемний розвиток; внутрішD
ню суперечливість при регулюванні тих чи
інших суспільних відносин; неврегульоваD
ність багатьох суспільних відносин; диспроD
порції у співвідношенні між законами та підD
законними актами на користь останніх; неD
достатню наукову обґрунтованість, деклараD
тивність і безадресність законодавчих актів;
відсутність у цих актах механізмів їх реаліD
зації [6, с. 42].



З Е М Е Л Ь Н Е П РА В О№ 11

Що стосується правового регулювання
земельної реформи, то ми підтримуємо думку
дослідників, які зазначають, що вітчизняна
правотворча діяльність у реформуванні зеD
мельних відносин здійснювалася покваплиD
во, законодавчі положення були нечіткими,
ґрунтувалися на пропозиціях, не перевірених
практикою, тому часто змінювалися за змісD
том, характеризувалися непослідовністю. ПоD
яснюється це тим, що земельна реформа, як
правило, проводилася пошуковими методами,
на її завершення відводився історично малий
проміжок часу, що, у свою чергу, призвело до
неврегульованості важливих питань і суперечD
ливості законодавства [7, с. 64].

Схожу позицію обстоюють й інші фахівці
земельного права, зазначаючи, що земельна
реформа потребує поміркованих, виважених,
вивірених і обґрунтованих дій. Проте у праD
вовій сфері відбувається неочікувана, неупеD
реджена самодіяльність у формуванні закоD
нодавчих та інших правових актів. Така спонD
танність доводить до кризового стану законоD
давства, яке іноді набуває чинності в умовах
здійснення реформи шляхом пошуків і помиD
лок (ще й з оглядкою на суперечливі пропоD
зиції окремих реформаторів, а також іноземD
них консультантів, які нерідко дуже далекі
від інтересів українського селянства [1, с. 39].

Висновки 
Незважаючи на значну кількість нормаD

тивноDправових актів, що регулюють суD

спільні відносини в умовах вітчизняної зеD
мельної реформи, земельне законодавство є
недосконалим і потребує вдосконалення.
Більше того, процес реформування земельD
них правовідносин незавершений, передусім
у сфері охорони земель. Саме тому необхідні
подальші дослідження позитивного зарубіжD
ного досвіду землевпорядкування, зокрема
європейських країн.
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також проблем співвідношення юридичD
них гарантій суб’єктивного права, що розD
глядається, між собою та з деякими іншими
правовими явищами.

На думку С. Алексеєва, право – це багаD
тобічне явище, покликане регулювати суD
спільні відносини. Розглядати його можна з
різних сторін: як соціального феномена циD
вілізації, елемента культури, міри свободи та
справедливості. Разом із цим право можна
оцінювати й як засіб (інструмент) для виріD
шення практично значущих завдань суспільD
ства, для задоволення інтересів людей [1, 
с. 242–243]. Цей підхід в юридичній науці
називають інструментальним, у рамках якоD
го досліджуються правові засоби. У загальD
ному вигляді правові засоби – це всі ті юриD
дичні інструменти, за допомогою яких задоD
вольняються інтереси суб’єктів права, забезD
печується досягнення поставлених цілей, які
можуть бути різними, але врештіDрешт вони
зводяться до справедливої впорядкованості
суспільних відносин. Правовими засобами є
норми права, правозастосовчі акти, договоD
ри, юридичні факти, суб’єктивні права, юриD
дичні обов’язки, заборони, пільги, заохочуD
вання, покарання тощо. Отже, основними хаD
рактеристиками гарантій постають їх матеD
ріальний зміст і функціональне призначення.

Правові засоби можуть збігатись, а моD
жуть і не збігатися з явищами, які традиційD
но виділяються в юридичній науці. Але в усіх
випадках ми маємо справу з «фрагментами»
правової дійсності, що розглядаються під куD
том зору їх функціональної ролі як інструD
ментів юридичного впливу. Звідси випливає,
що в юридичній літературі загального визнаD

На сучасному етапі розвитку в Україні
відбувається процес розширення обD
сягу прав суб’єктів у сфері природоD

користування. Цей процес зумовлений виD
никненням у них нових інтересів, охоронюD
ваних законом, а також появою правових
можливостей для реалізації суб’єктивного
права на використання природних ресурсів.
Одним із найбільш важливих засобів здійсD
нення цього суб’єктивного права є юридичні
гарантії.

Проблема юридичних гарантій прав і своD
бод в умовах сьогодення була й залишається
однією з актуальних. Вона досліджувалася та
продовжує вивчатись українськими вченими
різних галузей права, представниками раD
дянської та російської правової науки, серед
яких С. Алексеєв, М. Краснова, І. МагновсьD
кий, Н. Малеїн, П. Недбайло, В. Нерсесянц,
В. Погорілко, П. Рабінович, Ю. Шемшученко,
М. Шульга та ін. [1, с. 242–243; 2, с. 16; 3, 
с. 42; 4, с. 4; 5, с. 14; 6, с. 47; 7, с. 46; 8, с. 166; 
9, с. 44–53; 10, с. 60; 11, с. 40; 12, с. 129; 13, 
с. 70–71; 14, с. 29; 15, с. 179; 16, с. 310, 313]. При
цьому питання про гарантії пов’язується з
необхідністю захисту прав і свобод громадяD
нина в суспільстві, з формуванням мехаD
нізму такого захисту, забезпеченням законD
ності в діяльності державних органів, органів
місцевого самоврядування. Разом із цим у
цих працях бракує наукового дослідження
проблем гарантування суб’єктивного права
на використання природних ресурсів.

Метою цієї статті є загальнотеоретичний
аналіз категорії «правова гарантія», досліD
дження сутності юридичних гарантій праD
ва на використання природних ресурсів, а
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чення юридичних гарантій та їх вичерпного
переліку ми не знаходимо, виділяються лише
ознаки, згідно з якими можна визнати праD
вові явища засобами забезпечення прав, зоD
крема права на використання природних реD
сурсів.

За допомогою системи правових засобів
здійснюється результативний, нормативноD
організаційний вплив на суспільні відносини
з метою їх упорядкування, охорони, розвитD
ку відповідно до суспільних потреб, тобто теD
орії права – правове регулювання, яке має
свій специфічний механізм [17, с. 256, 269].
Отже, потреба в різних юридичних засобах,
що діють у механізмі правового регулюванD
ня, визначається різним характером руху
інтересів суб’єктів. Таким чином, механізм
правового регулювання – це система різних
за своєю природою та функціями юридичних
засобів, які дозволяють досягати його цілей
(формальна ознака), а мета його полягає у заD
безпеченні безперешкодного руху інтересів
суб’єктів до цінностей (змістовна ознака). 

Слід зазначити, що кожній галузі права
притаманний особливий юридичний режим
регулювання. У науці є переконання про ісD
нування особливого юридичного інструменD
тарію, властивого тій чи інший галузі права,
її методу регулювання. Іншими словами,
кожна галузь права має свій «набір» специD
фічних правових засобів регулювання [2, 
с. 13]. Не є винятком і природоDресурсове
право, норми якого містять всі ознаки суб’єкD
тивних прав, механізму їх правового регулюD
вання та гарантування, відомих теорії права.

Юридична гарантованість суб’єктивного
права на використання природних ресурсів
повинна ґрунтуватися та ґрунтується на принD
ципах екологічного права (правові принципи
можуть розглядатись як правові гарантії, що
забезпечують реалізацію інших правових
приписів). Статті 13, 14, 41 Конституції УкD
раїни від 28.06.1996 р. № 254к/96DВР (в ред.
від 28.04.2009 р.) закріплюють гарантії реD
алізації й охорони права природокористуD
вання як власниками природних об’єктів, так
і особами, які не мають їх на праві власносD
ті. У статті 3 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища» від
25.06.1991 р. № 1264DХІІ (у редакції від
09.04.2009 р.) серед принципів екологічного
права, на жаль, згадуються лише деякі з принD
ципів права природокористування: пріориD
тетність вимог екологічної безпеки, обов’язD
ковість дотримання екологічних стандартів,
нормативів і лімітів використання природD
них ресурсів при здійсненні господарської,
управлінської й іншої діяльності; безD
оплатність загального та платність спеціальноD
го використання природних ресурсів для госD
подарської діяльності; вирішення питань

охорони навколишнього природного середоD
вища та використання природних ресурсів з
урахуванням ступеня антропогенної змінD
ності територій, сукупної дії факторів, що неD
гативно впливають на екологічну обстановD
ку. Не більше їх міститься і в проекті ЕкоD
логічного кодексу України: раціональне виD
користання природних ресурсів із урахуванD
ням законів природи, потенційних можлиD
востей довкілля, необхідності відновлення приD
родних ресурсів і недопущення незворотних
негативних наслідків для довкілля та здоD
ров’я людини; врахування екологічного факD
тора в процесі приватизації господарських та
інших об’єктів (ст. 5).

Що стосується питань співвідношення
юридичних гарантій, то слід зазначити, що
визначити конкретний правовий засіб як
правову гарантію можна лише в рамках одD
ного або кількох однорідних правовідносин,
спрямованих на досягнення конкретного реD
зультату, яке має значення для учасника таD
ких відносин. У будьDяких правовідносинах
юридичні гарантії спрямовані на досягнення
саме такого результату. Оскільки учасників
може бути декілька, не виключено, що різниD
ми будуть і їх інтереси, отже, і гарантії можуть
бути як однаковими, так і різними, навіть
протилежними одна одній. Так, у сучасних
умовах приватна власність на природні реD
сурси, зокрема на землю, є непорушною. Це
випливає з Конституції України. Тоді яким
чином можна погодитися з тим, що на сьоD
годні діє мораторій на продаж земельних
ділянок. Яку гарантію треба приймати за осD
нову (першу чи другу), яка з цих гарантій
більш забезпечена? Якщо покласти в основу
публічні інтереси, то, безумовно, мабуть,
інтереси держави чи інтереси охорони навкоD
лишнього природного середовища мають пеD
реваги. Разом із тим (якщо виходити з того,
що суб’єктивні права власника природних
ресурсів все ж не забезпечуються у певному
обсязі) виникає питання: яким чином співD
відносяться ці дві гарантії? 

Конституція України закріплює, що земD
ля є основним національним багатством, яке
перебуває під особливою охороною держави.
Дійсно, право власності на землю гарантуD
ється. Це право набувається та реалізується
громадянами, юридичними особами та дерD
жавою відповідно до закону. Проте КонстиD
туція України також передбачає, що власD
ність не повинна використовуватися на шкоD
ду людині, інтересам суспільства. Отже, меD
тою встановлення мораторію на продаж зеD
мель сільськогосподарського призначення
було забезпечення публічних інтересів до наD
брання чинності законами України про дерD
жавний земельний кадастр та про ринок зеD
мель. Чому цього досі не зроблено, які негаD
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тивні наслідки має продовження дії мораD
торію, на жаль, не є питанням, що розгляD
дається в цій статті.

Юридичні гарантії можуть поділятися на
ті, що встановлюють загальну можливість
здійснення права на використання природD
них ресурсів чи його конкретну реалізацію:
конституційні норми, закони екологічної спря�
мованості, природоресурсові закони. ВважаD
ється справедливою практика, коли загальна
норма природоресурсового закону повинна
знаходити та знаходить свою деталізацію у
підзаконних актах, зокрема постановах КабіD
нету Міністрів України, нормативних актах
Міністерства охорони навколишнього приD
родного середовища, державних комітетів
України (із земельних ресурсів, лісового госD
подарства України, по водному господарстD
ву, рибного господарства України, з промисD
лової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду). Ознакою сьогодення є також те, що
окремі питання права на використання приD
родних ресурсів (не як правозастосовчі акти)
застосовуються органами державної викоD
навчої влади та місцевого самоврядування.

Також можна вести мову про загальні
юридичні гарантії права на використання
природних ресурсів, закріплені в нормативноD
правових актах і спрямовані на забезпеченD
ня норм права, що регулюють питання, приD
таманні всім видам права користування приD
родними ресурсами (наприклад, отримання
спеціального дозволу на користування приD
родним ресурсом), та спеціальні, які забезпеD
чують виникнення, реалізацію, припинення
прав щодо окремих видів природних об’єктів
з урахуванням їх специфічних особливостей. 

Аналіз співвідношення юридичних гаD
рантій і заходів захисту свідчить, що природа
заходів захисту як правових засобів, які виD
конують функції забезпечення в процесі праD
вового регулювання, зумовлює актуальність
питання їх співвідношення з правовими гаD
рантіями. Спільність цих явищ у тому, що
вони можуть бути спрямовані на задоволенD
ня як приватних, так і публічних інтересів.
Не випадково проблема захисту саме пубD
лічних інтересів останнім часом дуже актуD
альна. Спільним є і призначення цих засобів.
Заходи захисту та гарантії забезпечують можD
ливість реалізації інших правових явищ. При
цьому заходи захисту гарантують реалізацію
суб’єктивного права у випадках, коли воно
порушено або існує загроза його порушення.
Правові гарантії забезпечують більш ширше
коло правових явищ (обов’язки, законність,
відповідальність тощо). 

Що стосується співвідношення, наприD
клад, юридичних гарантій і державного приD
мусу, то слід розмежовувати державний та
правовий примус. Державний примус здійсD

нюється як самостійне явище. Правовий при�
мус є характеристикою права, отже, не може
бути визначений як правова гарантія, оскільD
ки гарантії – це не якості, а засоби права. ТоD
му спостереження за процесами реалізації
права дозволяє в деяких випадках розглядаD
ти діяльність механізму державного примусу
як гарантію реалізації правових приписів.

Висновки

Зміст юридичних гарантій права на викоD
ристання природних ресурсів полягає в тоD
му, що вони виступають як спеціальноDпраD
вовий засіб виникнення, реалізації, припиD
нення, охорони та захисту прав власників і
користувачів природних ресурсів. Кожна
юридична гарантія займає певне місце в усій
системі гарантій, які можуть і повинні бути
різними, але врештіDрешт вони зводяться до
сталої впорядкованості суспільних відносин,
що розглядаються. Безумовно, незаперечним
є й положення про те, що кожній галузі праD
ва, у тому числі природоресурсовому, притаD
манна своя система правових гарантій.

Роль та значення юридичних гарантій
можна правильно зрозуміти й оцінити, розD
глядаючи їх як частину цілого. Науковий
підхід виключає будьDяку однобічність, неD
дооцінку або переоцінку різних груп гаранD
тій. Кожний вид гарантій має свою спрямоD
ваність і лише у сукупності вони можуть заD
безпечити виникнення, повну та всебічну реD
алізацію й захист права на використання
природних ресурсів.

Неможливо створити вичерпний перелік
правових гарантій, оскільки оцінка правовоD
го засобу в такій якості може здійснюватися
лише в рамках одного або кількох однорідних
правовідносин, спрямованих на досягнення
певного значущого для учасника таких відD
носин результату. Залежно від завдань, що
вирішуються, визначаються і правові засоби,
які виконують роль основного інструментаD
рію, а також засоби, що виконують допоміжD
ну функцію, тобто гарантії у конкретному праD
вовідношенні. Якщо ж виникає необхідність
у реалізації правової гарантії, то вона стає осD
новним змістом нового правовідношення, а її
місце займає інша правова гарантія. НезмінD
ною залишається лише форма зовнішнього
закріплення того чи іншого правового засобу
в нормативноDправовому приписі.

Оцінка співвідношення заходів захисту й
юридичних гарантій свідчить, що всі заходи
захисту є правовими гарантіями. Це стоD
сується і заходів відповідальності, оскільки,
незважаючи на різницю у наслідках застосуD
вання, їх функціональне призначення збігаD
тиметься із заходами захисту. Крім того, заD
ходи захисту оцінюються як правові засоби з
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урахуванням можливих наслідків їх застосуD
вання. А юридичні гарантії набувають свою
якість щодо конкретного правовідношення.
Тому можна вести мову про деякий вичерпD
ний перелік заходів захисту, що по відношенD
ню до юридичних гарантій неможливо.
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The article is devoted to the analysis of the category «legal guarantee», research of essence of legal
guarantees of environment use right, and also problems of correlation of legal guarantees of equitable
right, that is examined between itself and with other legal phenomena.

В статье анализируется категория «правовая гарантия», исследуется сущность юриди�
ческих гарантий права на использование природных ресурсов, а также проблема соотношения
юридических гарантий рассматриваемого субъективного права между собой и с некоторыми
другими правовыми явлениями.
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Проблема належного й ефективного
правового регулювання застосування
засобів захисту сільськогосподарсьD

ких рослин в Україні досить актуальна. КлючоD
ве питання полягає в тому, яким саме чином
має функціонувати закріплений на законодавD
чому рівні механізм застосування засобів захисD
ту сільськогосподарських рослин. Досі майже
нез’ясованими залишаються питання правовоD
го регулювання діяльності, пов’язаної з виробD
ництвом і торгівлею пестицидами й агрохімікаD
тами, правового забезпечення зберігання, транD
спортування, застосування, утилізації, знищенD
ня та знешкодження хімічних засобів захисту
сільськогосподарських рослин, недостатньо
врегульовані особливості сертифікації пестиD
цидів і агрохімікатів відповідно до вимог дерD
жавних стандартів, питання відповідальності за
порушення законодавства про застосування
пестицидів і агрохімікатів.

У рамках порушених питань проводиD
лись окремі наукові дослідження, в яких буD
ли проаналізовані основні проблемні питанD
ня належного правового регулювання застоD
сування засобів захисту сільськогосподарсьD
ких рослин. Серед них доцільно виділити
публікації таких науковців, як Т. Руткевич
щодо становлення законодавства, що регуD
лює використання хімічних засобів захисту в
сільському господарстві [1] та В. Висоцького
відносно правових наслідків порушення заD
конодавства про пестициди й агрохімікати
[2]. Проте зазначені дослідження стосувалиD
ся правових питань застосування засобів заD
хисту рослин за законодавством України та
Республіки Білорусь, зважаючи на що розкD
риття порушених питань щодо інших країн,
зокрема, Сполучених Штатів Америки має

значну теоретичну та практичну цінність і
наукову новизну.

Мета цієї статті – дослідження особливосD
тей правового регулювання застосування
засобів захисту сільськогосподарських
рослин за законодавством США.

Слід зазначити, що використання пестиD
цидів як головного засобу захисту сільськоD
господарських рослин є досить характерним
для сільського господарства США. Для проD
ведення наукових досліджень у цій сфері
створені спеціальні інститути та лабораторії,
результатом діяльності яких є створення
спеціальних програм, що забезпечують ефекD
тивність використання пестицидів. На закоD
нодавчому рівні у США діють нормативні
акти, які безпосередньо регулюють порядок
використання пестицидів. Яким чином здійсD
нюється використання пестицидів, хто саме
має право застосовувати пестициди? 

Основним спеціалізованим нормативноD
правовим актом США, який регулює відноD
сини у сфері використання пестицидів, є так
званий «Федеральний інсектицидний, фунгіD
цидний та роденцидний Акт» (далі – ФІФРА),
прийнятий у 1947 р. Метою ФІФРА є реD
гулювання відносин у сфері виробництва,
зберігання, транспортування та застосуванD
ня пестицидів. Для контролю за правильним
функціонуванням ФІФРА у 1970 р. створеD
но Американське агентство із захисту навкоD
лишнього середовища. Відповідно до норм
ФІФРА для регулювання сфери державної
реєстрації пестицидів, які реалізуються та
застосовуються на території кожного штату,
прийняті «Акт про реєстрацію пестицидів»
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та «Акт про застосування пестицидів», що
регулюють відносини у сфері ліцензування
суб’єктів використання пестицидів [3, с. 5].

Згідно з положеннями ФІФРА поняття
«пестицид» визначається як будьDяка хімічD
на речовина або частка речовини, яка приD
значена для попередження, захисту та знеD
шкодження будьDяких шкідників рослин, та
частка речовини (суміш), яку використовуD
ють як регулятор росту рослин. У свою черD
гу, існує поділ пестицидів на ті, що признаD
чені для загального використання, та ті, що
призначені для обмеженого використання.
Сутність так званого загального використанD
ня полягає в тому, що пестициди цієї групи
можуть застосовуватися будьDким і стільки,
скільки це необхідно. Пестициди загального
використання при їх правильному застосуD
ванні майже не впливають на навколишнє
природне середовище, зумовлюють мініD
мальний ризик забруднення. Що стосується
групи пестицидів обмеженого використання,
то їх можуть застосовувати лише особи, які
отримали відповідний сертифікат, що дозвоD
ляє використовувати пестициди для обмежеD
ного використання. Пестициди цієї групи є
токсичними та можуть завдати значної шкоD
ди навколишньому природному середовищу
у разі неправильного їх застосування.

У рамках положень Акта про реєстрацію
пестицидів розглянемо різновиди суб’єктів,
які мають право виробляти, реалізовувати та
застосовувати пестициди. Існує чітко визнаD
чений перелік таких суб’єктів [3, с. 10]:

зареєстрований приватний користувач –
особа, яка безпосередньо використовує або
контролює застосування пестицидів, у тому
числі пестициди обмеженого використання,
для вирощування будьDяких сільськогоспоD
дарських рослин. Сертифікат приватного коD
ристувача видається Департаментом з питань
сільського господарства строком на 5 років;

сертифікований комерційний користувач –
особа, уповноважена використовувати або
контролювати використання будьDякого песD
тициду шляхом надання відповідних послуг
за конкретну фіксовану плату;

сертифікований некомерційний користу�
вач – особа, уповноважена використовувати
або контролювати використання пестицидів
обмеженого використання;

сертифікований державний користувач –
особа, уповноважена використовувати або
контролювати використання будьDякого песD
тициду, виконуючи обов’язки особисто чи як
представник будьDякої державної установи,
штату, іншої політичної організації;

дилер (посередник) у сфері використання
пестицидів – особа, яка безпосередньо зайD
мається продажем пестицидів для окремих
споживачів.

Важливим моментом в отриманні серD
тифіката користувача є складання двох кваD
ліфікаційних іспитів: загального стандартноD
го та спеціального профільного. До складу
загального стандартного іспиту входять такі
основні питання: принципи менеджменту у
сфері контролю за шкідниками, нормативноD
правові акти, які регулюють використання
пестицидів, тощо. Вдале складання загальноD
го стандартного іспиту – 70 % успіху в отриD
манні сертифіката. Мета спеціального проD
фільного іспиту – перевірити професійні наD
вички майбутнього користувача. Після успішD
ної здачі кваліфікаційних іспитів, майбутнім
користувачам необхідно подати на розгляд
заяву про видачу сертифіката в Департамент
з питань сільського господарства конкретно
визначеного штату та сплатити ліцензійний
збір. Для підготовки до іспитів майбутні коD
ристувачі повинні відвідувати спеціальні наD
укові семінари, які проводяться Інститутом
досліджень у сфері використання пестицидів.
Повторне отримання ліцензії проводиться
кожні 3 роки для комерційних, некомерD
ційних і державних користувачів. Так звані
дилери (посередники) у сфері використання
пестицидів повторно ліцензію не отримують.

Отримавши сертифікат, тобто дозвіл на
використання пестицидів, користувачі зобоD
в’язані дотримуватися правил використання
пестицидів з метою захисту навколишнього приD
родного середовища від можливих негативD
них наслідків застосування пестицидів. ОдD
разу виникає питання щодо відповідальності
за законодавством США користувачів у разі
порушення правил застосування пестицидів.

Існує декілька видів штрафів за поруD
шення правил використання пестицидів заD
лежно від приписів нормативного акта, які
були порушені. За порушення вимог ФІФРА
встановлюються кримінальні та цивільні
штрафи. Слід зазначити, що порушенням виD
мог ФІФРА – це проступок, у разі вчинення
якого приватний користувач сплачує 1000 дол.
США або несе покарання у вигляді обмеженD
ня волі строком до 30 днів; комерційний коD
ристувач сплачує майже 25 000 дол. США
або несе покарання у вигляді обмеження волі
строком до одного року. Цивільні штрафи за
порушенням вимог ФІФРА накладаються на
некомерційних користувачів і дилерів у розD
мірі до 5000 дол. США за кожний проступок.

Порушення вимог ФІФРА вперше обD
межується лише попередженням. За кожний
наступний проступок накладається штраф
до 1000 дол. США. При накладанні штрафу
враховують обсяг бізнесу винної особи, а таD
кож те як проступок вплине на здатність фірD
ми продовжувати свою діяльність, тяжкість
проступку (у справах, що стосуються незначD
них порушень). У деяких випадках, замість
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накладення штрафу може застосовуватися
тільки попередження.

За порушення вимог Акта про викорисD
тання пестицидів можливе застосування поD
карання у вигляді кримінального штрафу
розміром від 100 до 5000 дол. США або заD
стосування покарання у вигляді обмеженD
ня волі строком від 30 днів до 1 року. Також
за порушення норм вищезгаданого Акта моD
же накладатися цивільний штраф (не більше
1000 дол. США за кожний проступок) [3, с. 15].

Отже, відповідальність користувачів песD
тицидів є досить жорсткою, що, безумовно, є
гарантією правильного та належного викоD
ристання пестицидів.

Заслуговує на увагу такий важливий
нормативноDправовий акт, як Федеральний
надзвичайний акт «Суспільство повинно
знати», прийнятий у 1986 р. Мета цього акта –
контроль і ліквідація наслідків екологічного
забруднення навколишнього природного 
середовища в разі надзвичайних ситуацій,
що можуть виникнути в результаті неналежD
ного зберігання, переробки та застосування
небезпечних речовин (пестицидів). Цей норD
мативний акт дозволяє державним органам
розробляти плани ліквідації наслідків, які
можуть виникнути в результаті неправильD
ного використання пестицидів, залежно від
індивідуальних особливостей місцевості.
Згаданий акт містить перелік небезпечних
речовин, які застосовуються, виробляються
чи зберігаються в тій чи іншій місцевості, що
досить суттєво полегшує роботу спеціальних
служб на випадок хімічного вибуху чи поD
жежі. Знання груп небезпечних хімічних реD
човин дає можливість службі з надзвичайD
них ситуацій зменшити ризик негативного
впливу пестицидів на навколишнє природне
середовище та людину. Користувачі пестиD
цидів зобов’язані співпрацювати з цими
службами та надавати їм необхідну інфорD
мацію щодо кількості пестицидів, які виробD
ляються, зберігаються чи утилізуються. Для
отримання цієї інформації проводяться спеD
ціальні заплановані перевірки на території
приміщень, де виробляються, зберігаються
небезпечні хімічні речовини (пестициди),
уповноваженими на те місцевими підроздіD
лами управлінь з надзвичайних ситуацій,
службами пожежної охорони, службами меD
дичної допомоги. Результати таких перевіD
рок є основним джерелом інформації на виD
падок аварії на зазначених об’єктах [4, с. 6].

Федеральний акт з надзвичайних ситуD
ацій «Суспільство повинно знати» визначає
процедуру планування та надання інфорD
мації на випадок надзвичайної ситуації, що
пов’язана з неналежним використанням песD
тицидів на конкретно визначеній території.
Працівники підрозділів управління з надD

звичайних ситуацій зобов’язані докорінно воD
лодіти необхідною інформацією та своєчасно
застосовувати її на практиці для попередженD
ня можливих негативних для навколишнього
природного середовища наслідків [4, с. 8].

Одним із основних аспектів у правильноD
му застосуванні пестицидів є їх маркування.
Норми законодавства США трактують марD
кування пестицидів таким чином: маркуванD
ня пестицидів – це фундаментальний докуD
мент для надання загальної та технічної
інформації від виробника пестицидів не лиD
ше для потреб сільського господарства, коD
мерційної сфери послуг, а й для суспільства.
Іншими словами, маркування – єдине джереD
ло, де визначені наукові положення та вимоD
ги федеральних і державних нормативноD
правових актів з однією метою: чітко й ясно
надати інформацію щодо безпечної обробки,
зберігання, застосування та утилізації пестиD
цидів для запобігання негативним наслідкам
їх впливу на здоров’я людей і навколишнє
природне середовище, тобто маркування є
своєрідним обов’язковим контрактом, який
вимагає від користувача виконання конкретD
них дій при застосуванні пестицидів і, відпоD
відно, порушення положень маркування тягне
за собою відповідальність користувача. Так
звані федеральні та державні інструкції виD
значають використання пестицидів як проD
цес, що охоплює обробку, зберігання, трансD
портування та застосування пестицидів на
певній території. Іншими словами, це будьD
яка діяльність, пов’язана з пестицидами – від
виробництва до безпосереднього застосування.

Маркування пестицидів – це більш як звиD
чайний аркуш паперу, який в обов’язковому
порядку наноситься на упаковку, бо виконує
важливу функцію (надає інформацію корисD
тувачу як безпечно, а також правильно застоD
совувати пестицид без негативних наслідків).
У свою чергу, користувачі зобов’язані прочитаD
ти, зрозуміти та виконувати вказівки маркуD
вання пестицидів для гарантування не лише
своєї безпеки, а й безпеки навколишнього приD
родного середовища [5, с. 10].

Положення ФІФРА встановлюють пеD
релік відомостей, які обов’язково мають бути
вказані на маркуванні пестицидів: фірмовий
знак, найменування продукту, адреса особи,
яка має сертифікат використання пестициD
дів, реєстраційний номер продукту, дата заD
твердження продукту, перелік компонентів
продукту, які входять до складу, необхідні
засоби запобігання та вказівки для правильD
ного застосування.

Інформацію, що вказується на маркуванні
пестицидів, умовно можна розділити на чотиD
ри категорії: інформація щодо безпеки проD
дукту, екологічна інформація, інформація
про продукт та інформація використання. 



Е К О Л О Г І Ч Н Е  П РА В О№ 11

Інформація щодо безпеки продукту має
містити дані про рівень токсичності пестициD
ду, відомості про особисте захисне спорядженD
ня й інформацію щодо правил надання медичD
ної допомоги в разі отруєння пестицидом.

Екологічна інформація – це своєрідний пеD
релік потенційно можливих небезпек, які моD
жуть виникнути при застосуванні пестицидів,
а також заходи запобігання виникненню неD
безпек. Ці потенційні небезпеки визначаютьD
ся конкретними тестами, які дають оцінку
токсичності пестициду та можливого його
впливу на навколишнє природне середовище.
Іншими словами, згадана інформація дає змоD
гу визначити, як зменшити негативний вплив
від застосування пестицидів [5, с. 15].

Інформація про продукт – це дані про
торгову марку та найменування продукту, ваD
гу, склад продукту, реєстраційний номер проD
дукту, перелік основних компонентів пестиD
циду, визначення сфери застосування проD
дукту (до загального використання чи обмеD
женого використання), хімічні та фізичні
властивості, потенційної небезпечності проD
дукту, гарантійна інформація. 

Інформація щодо використання пестициду
містить вказівки стосовно правильного зберіD
гання та транспортування продукту, правильD
ної утилізації невикористаного продукту.

Висновки

На законодавчому рівні у США закріплеD
на певна схема використання пестицидів: від
отримання сертифіката до практичного засD
тосування пестицидів. Існує чітка процедура
отримання сертифіката, що дозволяє контроD
лювати суб’єктів у сфері використання песD
тицидів. Особлива увага приділяється неD
обхідності дотримуватись інструкцій з марD
кування, що є своєрідною гарантією безпеки
при використанні пестицидів. 

Використання потенційно небезпечних
токсичних речовин (пестицидів) є певним

ризиком не лише для здоров’я людей, а й для
стану навколишнього природного середовиD
ща. Тому у США створені спеціальні пестиD
цидні програми, метою яких є захист насеD
лення та навколишнього природного середоD
вища від потенційних негативних наслідків
застосування пестицидів.

Відповідно до викладеного основними перD
спективами подальших наукових розвідок у
сфері належного й ефективного правового реD
гулювання застосування засобів захисту сільD
ськогосподарських рослин в Україні є:

удосконалення правового регулювання ліD
цензування діяльності, пов’язаної з виробництD
вом і торгівлею пестицидами й агрохімікатами;

вивчення можливості встановлення більш
жорстких вимог щодо відповідальності осіб,
які порушили приписи законодавства про
пестициди й агрохімікати; 

удосконалення вимог до маркування упаD
ковки хімічних засобів захисту сільськогосD
подарських рослин; 

опрацювання механізму забезпечення
ефективного та дієвого контролю за дотриD
манням законодавства про пестициди й агD
рохімікати з боку органів державної влади.
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For agriculture of the USA, use of pesticides, as the basic protection frame of agricultural plants,
remains actual and today. Within the limits of the legislation of the USA are operating effective and
special regulatory legal acts, which directly are regulating relations in sphere of manufacture, realisa�
tions, marks, uses and destructions of pesticides. At the state level, there are special programs, the pur�
pose, which not only maintenance of correcting safe use of pesticides, but also preservation of the envi�
ronment.

Для сельского хозяйства США, актуальным является использование пестицидов в качестве
основного средства защиты сельскохозяйственных растений. В рамках законодательства
США действуют ефективные специализированные нормативно�правовые акты, которые не�
посредственно регулируют отношения в сфере производства, реализации, маркировки, исполь�
зования и уничтожения пестицидов. На государственном уровне также созданы специальные
программы, цель, которых не только обеспечение правильного и безопасного использования пес�
тицидов, но и охрана окружающей среды. 
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Пріоритетність співробітництва України
із такими міжнародними спільнотами,
як Світова організація торгівлі (далі –

СОТ), Європейський Союз (далі – ЄС) та їх окD
ремими державамиDчленами, отже й актуальD
ність обраної теми, пов’язана з тим, що ці оргаD
нізації визначатимуть напрями економічного
прогресу та політичну стабільність у регіоні в
довгостроковій перспективі. Але інтеграція УкD
раїни до цих міжнародних спільнот вимагає
вдосконалення її національного законодавства,
у тому числі у сфері якості та безпечності сільD
ськогосподарської продукції.

Адаптація законодавства як один з елеD
ментів удосконалення правового регулювання –
це певний процес приведення законів та інших
нормативноDправових актів у відповідність з
acquis communautaire. Проблема адаптації закоD
нодавства України у сфері безпечності й якості
сільськогосподарської продукції до норм ЄС і
СОТ виникла через появу нових економічних,
політичних і соціальних реалій, що свідчать про
чітку тенденцію до інтеграції держав. Низький
рівень вивчення цієї проблеми заDважає погD
либленню ринкових відносин у сільськогоспоD
дарському виробництві, знижує регулятивну
роль права у становленні та формуванні ринку
високоякісної та безпечної сільськогосподарсьD
кої продукції [1, с. 33]. 

Аналізу проблем, пов’язаних із приведенD
ням окремих сфер аграрного законодавства УкD
раїни до норм міжнародних спільнот, зокрема
ЄС та СОТ, присвятили свої праці такі наD
уковці, як М. Іншин, Т. Ковальчук, С. МеженсьD
ка, В. Новоселов, А. Статівка, С. Романко, 
О. Яценко та ін.

Метою цієї статті є аналіз чинного законодаD
вства України щодо безпечності й якості
сільськогосподарської продукції в умовах
інтеграції нашої держави до міжнародних
спільнот, аналіз відповідних нормативноD
правових актів і правової літератури, а також
формулювання пропозицій стосовно вдоскоD
налення правового регулювання у цій сфері.

Питанням адаптації законодавства України
до вимог СОТ та ЄС, у тому числі у сфері безD
печності й якості сільськогосподарської проD
дукції, присвячені такі нормативноDправові акD
ти, як Програма інтеграції України до ЄвроD
пейського Союзу, схвалена Указом Президента
України від 14.09.2000 р., Закон України «Про
Загальнодержавну програму адаптації законоD
давства України до законодавства ЄвропейсьD
кого Союзу» від 18.03.2004 р., План дій «УкD
раїна – Європейський Союз», схвалений КабіD
нетом Міністрів України 12.02.2005 р., СтратеD
гічний план трансформації системи технічного
регулювання та захисту прав споживачів відпоD
відно до вимог Світової організації торгівлі та
Європейського Союзу на 2007–2010 роки, затD
верджений наказом Державного комітету УкD
раїни з питань технічного регулювання та споD
живчої політики від 09.08.2007 р., постанова
Кабінету Міністрів України «Про затвердженD
ня Державної цільової програми розвитку укD
раїнського села на період до 2015 року» від
19.09.2007 р. тощо. 

Однак, незважаючи на наявність достатньої
кількості законів, підзаконних нормативних
актів і праць науковців у сфері якості та безпечD
ності харчування, сьогодні спостерігається наD

ПРОБЛЕМИ  ВДОСКОНАЛЕННЯ  ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ  БЕЗПЕЧНОСТІ  Й  ЯКОСТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  ПРОДУКЦІЇ  В  УМОВАХ
ІНТЕГРАЦІЇ  УКРАЇНИ  ДО  МІЖНАРОДНИХ  СПІЛЬНОТ

Віталій Кайдашов,
аспірант кафедри аграрного права

Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого

Стаття присвячена проблемам адаптації законодавства України до вимог Світової організації
торгівлі та Європейського Союзу в галузі безпечності й якості сільськогосподарської продукції. Заз�
начені питання регламентує чимало нормативних актів, проте сьогодні спостерігається на�
явність невідповідності багатьох положень національних правових актів вимогам європейського
законодавства, що зумовлює труднощі під час експорту української сільськогосподарської про�
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явність невідповідності багатьох положень
національних правових актів вимогам євроD
пейського законодавства, що зумовлює трудD
нощі під час експорту української сільськогосD
подарської продукції, гальмує інтеграційні проD
цеси, пов’язані з європейським вибором УкD
раїни [2, с. 12]. Це питання набуває все більшої
актуальності у зв’язку із необхідністю підвиD
щення рівня конкурентоспроможності вітчизD
няної сільськогосподарської продукції на євроD
пейському та світовому аграрних ринках, а таD
кож у контексті розвитку сільськогосподарсьD
кого виробництва та підтримки національного
аграрного товаровиробника [3, с. 86].

Щоб процеси адаптації сільського господаD
рства України до відкритої ринкової аграрної
економіки були дієвими, необхідно, враховуюD
чи національні (політичні, економічні, правові)
традиції, створити ефективний механізм регуD
лювання сільського господарства, окремих його
галузей, обираючи перевірену в Західній ЄвD
ропі та США модель введення екологічного
сільського господарства [4, с. 42]. 

З метою подолання негативних процесів в
агропромисловому секторі держави, забезпеD
чення стабільності його розвитку та гарантуD
вання продовольчої безпеки держави на закоD
нодавчому рівні із урахуванням чинної екоD
номічної, соціальної та правової ситуації в УкD
раїні здійснюються заходи щодо розроблення,
запровадження та вдосконалення гармонізоваD
них до міжнародних вимог стандартів на сільсьD
когосподарську продукцію для підвищення
експортного потенціалу держави та поліпшенD
ня якості продуктів харчування на внутрішньоD
му ринку. Такими заходами, зокрема, є поглибD
лення співробітництва з державами ЄС щодо
впровадження сучасних технологій переробки
сільськогосподарської продукції та підвищення
екологічної безпеки харчових виробів, підгоD
товка нормативних документів і стандартів на
сільськогосподарську продукцію, прийняття
норм і правил проведення сертифікації сільсьD
когосподарської продукції, уніфікованих з норD
мами держав ЄС, створення постійно діючої
системи взаємного обміну інформацією про неD
безпечні товари та послуги, вдосконалення
інформації, що надається споживачу.

Згідно з Планом заходів щодо виконання у
2008 р. Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства ЄвроD
пейського Союзу, затвердженим розпорядженD
ням Кабінету Міністрів України від 11.06.2008 р.
№ 821Dр, на основі чинних європейських дирекD
тив і регламентів здійснювалося розроблення та
вдосконалення законодавчої бази України у
сфері охорони здоров’я та життя людей, тварин і
рослин (підготовка нормативноDправового акта
щодо затвердження методів визначення залишD
кових кількостей ветеринарних препаратів і забD
руднювачів у живих тваринах, необроблених
харчових продуктах тваринного походження та
кормах, підготовка проекту Закону України «Про
ідентифікацію та реєстрацію тварин і маркуванD

ня продуктів тваринного походження»), вдоскоD
налення правового регулювання загальної безпеD
ки продукції та відповідальності за дефектну проD
дукцію (підготовка законопроектів «Про державD
ний ринковий нагляд» та «Про відповідальність
за випуск і реалізацію дефектної продукції»),
розроблення технічних регламентів тощо. 

На жаль, ще існує багато невирішених пробD
лем. Так, зокрема, відсутні правові важелі щодо
забезпечення реального виконання законодавD
ства про якість і безпечність сільськогосподарD
ської продукції, а також дієвого механізму приD
тягнення до відповідальності виробників за неD
якісну та небезпечну харчову продукцію. З ціD
єю метою мають бути створені умови для здійсD
нення дієвого контролю за вирощуванням тваD
рин і рослин, якістю продовольчої сировини та
харчових продуктів відповідно до регламентів
СОТ; прийняті на основі чинних директив євD
рокомісії нормативноDправові акти щодо встаD
новлення відповідальністі за дефектну проD
дукцію, переглянуті вимоги до роботи контроD
люючих органів, які мають підвищити ефективD
ність заходів щодо здійснення контролю за
якістю сільськогосподарської продукції.

Слід зазначити, що сьогодні відсутній сисD
темний підхід до розроблення зазначених прогD
рам і планів. Зокрема, процес удосконалення
правового регулювання відповідно до норм ЄС і
СОТ відбувається за щорічними планами на осD
нові пропозицій центральних органів виконавчої
влади без прив’язки до загальної потреби, визнаD
ченої у зведенні законодавства Європейського
Союзу «acquis communautaire». Такий підхід суD
перечить законодавчо встановленій нормі, відD
повідно до якої адаптація законодавства УкраD
їни є планомірним процесом, що передбачає деD
кілька послідовних етапів, на кожному з яких
повинна досягатися певна ступінь відповідності
законодавства України до acquis Європейського.

Важливою проблемою, що потребує якD
найшвидшого вирішення, є недостатній рівень
гармонізації законодавства у сфері систем станD
дартизації до норм і принципів СОТ та вимог
міжнародних організацій стандартизації, зокреD
ма використання значної кількості стандартів
СРСР. Засобом вирішення зазначеної проблеD
ми може бути завершення розроблення націоD
нальних стандартів на проведення фітосанітарD
ного та ветеринарного контролю згідно з вимоD
гами СОТ та директивами Європейського СоюD
зу; розроблення національних стандартів на моD
лочну, м’ясну й іншу сільськогосподарську проD
дукцію відповідно до міжнародних і створення
реєстрів таких стандартів; удосконалення сисD
теми залучення міжнародної технічної допомоD
ги для гармонізації стандартів якості продукції,
фітосанітарного та ветеринарного контролю в
галузі сільського господарства; забезпечення
участі українських фахівців у структурах міжнаD
родних організацій із стандартизації ISO, IEC
та європейських організацій CEN, CENELEC,
які мають стратегічне значення для економіки
України, тощо.



Е К О Л О Г І Ч Н Е П РА В Олистопад 2009

Заслуговує на увагу й питання, пов’язане з
генетично модифікованими (трансгенними)
організмами (далі – ГМО). Кількість генетично
модифікованих рослин, тварин, мікроорD
ганізмів постійно зростає. Використання ГМО
в державах ЄС регулюється як національним
законодавством окремих держав, так і міжнаD
родними угодами, конвенціями тощо (наприкD
лад, Конвенція про охорону біологічного різноD
маніття від 1992 р., Картахенський протокол про
біобезпеку до Конвенції про біологічне різноD
маніття від 2000 р., Рішення № 1600/ 2002/EC
Європейського парламенту та Ради про шосту
програму дій спільноти у сфері навколишнього
середовища від 2002 р.).

В Україні основним нормативноDправовим
документом, що регулює зазначені питання, є
Закон України «Про державну систему біобезD
пеки при створенні, випробуванні, транспортуD
ванні та використанні генетично модифіковаD
них організмів» від 31.05.2007 р. Також, на викоD
нання Указу Президента України «Про ЦільоD
ву комплексну програму генетичного моніD
торингу в Україні на 1999–2003 роки» від
04.02.1999 р. розробляється проект Закону УкD
раїни «Про державну політику регулювання в
галузі генетичноDінженерної діяльності», яким
передбачається врегулювати питання щодо безD
пеки використання ГМО.

До проектів законодавчих актів, якими проD
понується врегулювати питання захисту людиD
ни від можливого негативного впливу генетичD
ноDінженерних розробок, належить проект ЗаD
кону України «Про біоетику». Серед інших заD
ходів щодо регулювання зазначених питань
виділяють такі, як створення інформаційної баD
зи даних про біологічні особливості та вплив на
збереження і стале використання біологічного
різноманіття ГМО, що проходять державні
випробування в Україні; розроблення адаптоD
ваних до норм ЄС критеріїв, норм і стандартів
для оцінки можливого впливу ГМО на збереD
ження та стале використання біорізноманіття;
розроблення та впровадження технічних реглаD
ментів щодо маркування харчових продуктів, у
тому числі із застосуванням ГМО та до складу
яких входять інгредієнти, що відповідно до
Європейських директив, стандартів Кодексу
аліментаріус та інших чинних норм можуть буD
ти алергенами; розширення і вдосконалення баD
зи даних про біологічні особливості та вплив на
збереження і стале використання біологічного

різноманіття ГМО, що вивільняються в навкоD
лишнє природне середовище України й Європи
в цілому.

Адаптація законодавства України щодо безD
печності й якості сільськогосподарської проD
дукції є складовою загального процесу вдоскоD
налення правового регулювання у заDзначеній
сфері, що відбувається в умовах інтеграції УкD
раїни до ЄС. Метою такої адаптації є досягненD
ня відповідності правової системи України
acquis communautaire з урахуванням критеріїв,
що висуваються Європейським Союзом до дерD
жав, які мають намір вступити до нього. 

Членство ж у СОТ відкрило Україні широD
кі можливості для прискорення розвитку наD
ціональної економіки за рахунок створення
стабільного конкурентного внутрішнього ринD
ку, введення єдиних правил регулювання екоD
номічної діяльності.

Викладене дозволяє зробити висновок, що
завданням держави у сфері вдосконалення праD
вового регулювання безпечності й якості
сільськогосподарської продукції є розроблення
та впровадження системи контролю за викоD
нанням усіма учасниками аграрного ринку виD
мог нормативних документів, технічних реглаD
ментів, пов’язаних із безпечністю й якістю
сільськогосподарської продукції, вимог законоD
давства у сфері захисту прав споживачів, зміна
ролі держави й операторів ринку у забезпеченні
безпечності харчових продуктів за європейсьD
кими принципами, створення дієвого меD
ханізму притягнення до відповідальності виD
робників за неякісну та небезпечну харчову
продукцію.
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ни, використання, відтворення природних
ресурсів, а також забезпечення екологічної
безпеки. Крім того, закріплено положення про
те, що відносини у галузі охорони навколишD
нього природного середовища регулюються
Законом України «Про охорону навколишD
нього природного середовища», а також розD
роблюваними відповідно до нього земельним,
водним, лісовим законодавством, законодавD
ством про надра, про охорону та використанD
ня рослинного й тваринного світу, іншим спеD
ціальним законодавством. 

Оскільки в Законі визначені загальні
принципи та (частково) структура фактично
всіх видів екологічних правовідносин, можеD
мо дійти висновку, що охорона природи в 
ньому розглядається як одна з цілей фактично
всіх видів нормативно врегульованої еколоD
гічної діяльності. Підтвердженням цього стаD
ло визначення Ю. Шемшученка, який вваD
жає, що охорона навколишнього природного
середовища – це система політичних, еконоD
мічних, організаційних, технічних, санітарD
них та інших державних і громадських захоD
дів, спрямованих на забезпечення безпечноD
го для життя і здоров’я людини довкілля та
раціональне використання природних реD
сурсів [7, с. 389]. Хоча Ю. Шемшученко не
згадує про відтворення довкілля, можемо впевD
нено припустити, що цей аспект включаєтьD
ся до змісту забезпечення безпечного для
життя та здоров’я людини довкілля. 

З огляду на відсутність законодавчо заD
кріпленого визначення поняття «природоохоD
рона» чи «охорона навколишнього природD
ного середовища» висловимо власну позицію
з приводу того, що цей термін застосовується
в широкому та вузькому розуміннях. Приро�
доохорона в широкому її розумінні, на нашу
думку, може бути визначена як діяльність із
встановлення та підтримання такого ре�
жиму співіснування суспільства і довкілля, за
якого гарантується їх стабільність і розви�
ток. Така діяльність знаходить свій форD
мальний вияв у виникненні, реалізації, зміні

Починаючи з другої половини ХХ ст.
виникає значний інтерес світового
співтовариства до проблем довкілля

(як реакція на негативні наслідки двох світоD
вих воєн, науковоDтехнічної революції та ряD
ду значних техногенних катастроф). Ця сиD
туація зумовила необхідність виділити особD
ливу групу правовідносин, пов’язаних із навD
колишнім природним середовищем (екоD
логічні правовідносини). Питання екологічD
них правовідносин порушували у своїх праD
цях такі вітчизняні дослідники, як В. АндD
рейцев, І. Дмитренко, І. Каракаш, Г. ТищенD
ко, Ю. Шемшученко, П. Біленчук [1–6] та ін. 

Чільне місце в системі згаданої вище груD
пи суспільних відносин займають природоD
охоронні правовідносини, а також правоD
відносини із забезпечення екологічної безпеD
ки, які через нетривалість періоду їх історичD
ного розвитку, близькість (з першого погляD
ду) предметів і методів правового регулюD
вання часто розглядаються як єдиний приD
родничоDправовий феномен. На жаль, такий
підхід, існуючи практично на всіх рівнях праD
возастосування, зумовлює виникнення різноD
манітних колізій і помилок.

Метою цієї статті є визначення цілей, змісту,
спільних і відмінних ознак природоохоронD
них правовідносин, а також правовідносин із
забезпечення екологічної безпеки.

Основою наукового дослідження й опису
будьDяких явищ, у тому числі природничих і
правових, є їх аналіз та виділення основних
ознак. На нашу думку, найбільш чітко і лаD
конічно детермінувати правовідносини можD
на на основі їх суб’єктного, об’єктного склаD
ду, мети та змісту.

Стаття 1 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища» від
25.06.1991 р. (далі – Закон) визначає, що завD
данням законодавства про охорону навкоD
лишнього природного середовища є, серед інD
шого, регулювання відносин у галузі охороD
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та припиненні правовідносин з природоохоD
рони (природоохоронних правовідносин).
Беручи до уваги запропоновану точку зору,
доходимо висновку, що правовідносини з приD
родоохорони органічно поєднуються з приD
родоресурсними правовідносинами, а також
правовідносинами з відтворення навколишD
нього природного середовища.

Виходячи з викладеного можемо стверD
джувати, що природоохоронні правовідносиD
ни фактично не обмежені в своєму суб’єктD
ному складі. Об’єктами природоохоронних
правовідносин є навколишнє природне сереD
довище в цілому як сукупність природних,
природноDсоціальних умов і процесів, а таD
кож окремі його складові – природні ресурD
си, залучені до господарського обігу, і ті що
не використовуються в народному господарстD
ві (земля, надра, води, атмосферне повітря,
ліс, інша рослинність, тваринний світ), ландD
шафти й інші природні комплекси; крім того,
об’єктами державної охорони від негативноD
го впливу несприятливої екологічної обстаD
новки є життя та здоров’я людей. Що стоD
сується змісту природоохоронних правовідD
носин, то слід зазначити, що він має своєю
основою право громадян на безпечне для
життя та здоров’я довкілля й обов’язок не заD
подіювати шкоду природі та відшкодовувати
заподіяні збитки, закріплений відповідно у
статтях 50 і 66 Конституції України. Крім тоD
го, закріплене у ст. 16 Конституції України
положення передбачає відповідні обов’язки з
природоохорони і для держави.

У вузькому розумінні феномен природо�
охоронних правовідносин ми розглядаємо як
основу для діяльності з встановлення та за�
безпечення такого режиму взаємодії суспіль�
ства і довкілля, за якого останнє залишаєть�
ся максимально незмінним. Очевидно, що суD
часні можливості суспільства із зміни довD
кілля є настільки потужними, що, як зазнаD
чають деякі науковці, «немає жодного місця
на землі, де б людина тією чи іншою мірою не
впливала на природу» [2, с. 65]. Для реаліD
зації мети, поставленої в наведеному визнаD
ченні, на думку Я. Лазаренка, необхідною є
особлива охорона певних об’єктів, що мають
важливе наукове, історичне, оздоровче, виD
ховне, економічне, екологічне, естетичне знаD
чення для суспільства [8, с. 15]. Стаття 5 ЗаD
кону України «Про охорону навколишнього
природного середовища» закріплює положенD
ня про те, що особливій державній охороні
підлягають території й об’єкти природноDзаD
повідного фонду України, інші території й
об’єкти, визначені відповідно до законодавD
ства України. На нашу думку, саме правоD
відносини у сфері такої «особливої охорони»
й є природоохоронними правовідносинами у
вузькому їх розумінні.

Перелік об’єктів, що підлягають особлиD
вій державній охороні (об’єктів, природоохоD

ронних правовідносин у вузькому їх розуD
мінні), закріплений у Законі України «Про
природноDзаповідний фонд України» від
16.06.1992 р. Так, ст. 3 цього Закону передD
бачає, що до природноDзаповідного фонду
України належать: природні території та
об’єкти – природні заповідники, біосферні
заповідники, національні природні парки,
регіональні ландшафтні парки, заказники,
пам’ятки природи, заповідні урочища; штуч�
но створені об’єкти – ботанічні сади, дендроD
логічні парки, зоологічні парки, паркиDпаD
м’ятки садовоDпаркового мистецтва. За змісD
том таких правовідносин їх можна розділити
на підвиди: 

•• правовідносини із створення й оголоD
шення територій і об’єктів природноDзаD
повідного фонду; 

•• правовідносини з управління в галузі
організації, охорони та використання приD
родноDзаповідного фонду; 

•• правовідносини з економічного забезD
печення організації та функціонування приD
родноDзаповідного фонду; 

•• правовідносини, пов’язані з науковоD
дослідними роботами на територіях та
об’єктах природноDзаповідного фонду; 

•• правовідносини з ведення державного
кадастру територій та об’єктів природноDзаD
повідного фонду; 

•• правовідносини, пов’язані з охороною
територій та об’єктів природноDзаповідного
фонду, а також контролем за дотриманням їх
режиму; 

•• правовідносини у сфері відповідальD
ності за порушення законодавства про приD
родноDзаповідний фонд; 

•• правовідносини з міжнародного співроD
бітництва в галузі охорони і використання
територій та об’єктів природноDзаповідного
фонду.

Детальніша класифікація кожного з цих
підвидів природоохоронних правовідносин
розкривається в розділах II, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI Закону України «Про природноDзаD
повідний фонд України». 

Типовий склад учасників природоохоD
ронних правовідносин у вузькому їх розуD
мінні представлений, здебільшого, такими
суб’єктами, як: центральний орган виконавD
чої влади в галузі охорони навколишнього приD
родного середовища й органи цього центральD
ного органу на місцях (нині Міністерство охоD
рони навколишнього природного середовиD
ща України); Президент України – у правоD
відносинах із створення й оголошення териD
торій та об’єктів природноDзаповідного фонD
ду загальнодержавного значення; органи
місцевого самоврядування (зокрема, обласні
ради, Київська та Севастопольська міські раD
ди – у правовідносинах із створення териD
торій та об’єктів природноDзаповідного фонду
місцевого значення); громадяни України;
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іноземці; особи без громадянства; юридичні
особи – резиденти та нерезиденти України. НоD
вим видом суб’єктів, що характерний тільки
для даного виду правовідносин, є Служба
державної охорони природноDзаповідного
фонду України, що створена та функціонує
на підставі Закону України «Про природноD
заповідний фонд України», а також постаноD
ви Кабінету Міністрів України «Про службу
державної охорони природноDзаповідного
фонду України» від 14.07.2000 р. № 1127. 
В окремих випадках до суб’єктного складу
таких правовідносин входить Національна
академія наук України, окремі її підрозділи,
інші науковоDдослідні установи, а також праD
воохоронні органи України.

Підставами для виникнення зазначених
правовідносин є, здебільшого, існування відD
повідних норм права в Законі України «Про
природноDзаповідний фонд України», підзаD
конних нормативноDправових актах чи міжD
народноDправових актах, що були ратифікоD
вані Україною. Окремі види природоохоронD
них відносин у вузькому їх розумінні виниD
кають як наслідок створення об’єкта чи териD
торії природноDзаповідного фонду України
чи порушення законодавства про природноD
заповідний фонд.

Слід також зазначити, що на реалізацію
завдань із мінімізації антропогенного впливу
на елементи навколишнього природного сеD
редовища спрямовані правовідносини, пов’яD
зані із формуванням і функціонуванням екоD
мережі відповідно до положень законів УкD
раїни «Про екологічну мережу України» від
24.06.2004 р. та «Про Загальнодержавну проD
граму формування національної екологічної
мережі України на 2000–2015 роки» від
21.09.2000 р.

Аналіз правовідносин із забезпечення
екологічної безпеки слід почати з об’єкта.
Об’єктом правовідносин із забезпечення екоD
логічної безпеки є екологічна безпека. ОсобD
ливості дефініції цього феномена вивчали таD
кі дослідники, як В. Андрейцев (вважає, що
екологічна безпека є певним станом розвитD
ку суспільних відносин і відповідних їм праD
вових зв’язків, за яких здійснюється захист
прав громадян, насамперед права на безпечне
для життя та здоров’я довкілля) [9, с. 36], 
М. Малишко (розглядає екологічну безпеку як
одну з частин державної політики) [10, с. 56],
А. Качинський (описав феномен екологічної
безпеки, звернув увагу на сукупність певних
властивостей навколишнього середовища та
створюваних цілеспрямовано діяльністю люD
дини умов, за яких антропогенний вплив на
навколишнє середовище утримується на міD
німально можливому рівні) [11, с. 54], В. ЛіпD
кан (визначив екологічну безпеку як складоD
ву національної безпеки та різновид соціальD
ної діяльності) [12, с. 50] та ін. Крім того, у
Законі України «Про охорону навколишньоD

го природного середовища» поняття «еколоD
гічна безпека» визначено як «такий стан навD
колишнього природного середовища, при
якому забезпечується попередження погірD
шення екологічної обстановки та виникненD
ня небезпеки для здоров’я людей». У ДодатD
ку А ДСТУ 2156D93, введеного в дію 27 грудD
ня 1993 р., закріплено, що екологічна безпека –
це відсутність дій, станів і процесів, які пряD
мо чи непрямо призводять до суттєвих збитD
ків для навколишнього природного середоD
вища, населення та матеріальних об’єктів».
Виходячи з аналізу наведених доктринальD
них джерел, а також нормативноDправових
актів України вважаємо, що екологічна безпе�
ка – це стан захищеності прав і свобод лю�
дини, інтересів суспільства та держави від
шкідливих впливів навколишнього природного
середовища, спричинених антропогенними, біо�
тичними чи абіотичними факторами. Звідси
випливає, що правовідносини у сфері еколоD
гічної безпеки мають складний об’єкт, який перD
винно має форму екологічноDправового явиD
ща – екологічної безпеки, а при більш ретельD
ному аналізі виявляється як права та свобоD
ди людини, інтереси суспільства і держави.

Змістом екологічних правовідносин є суD
купність суб’єктивних прав та обов’язків їх
учасників. За особливостями розподілу прав
та обов’язків між учасниками (іноді основу
такого розподілу називають ще рівнем індиD
відуалізації учасників) правовідносин загаD
лом і правовідносин із забезпечення екоD
логічної безпеки, зокрема, виділяють такі виD
ди [13, с. 225–226]:

•• абсолютні (в яких визначені права й
обов’язки лише однієї уповноваженої стороD
ни, а решта зобов’язані не перешкоджати реD
алізації нею своїх суб’єктивних прав); 

•• відносні (в яких точно визначені права
та обов’язки всіх учасників). 

Так, абсолютними, перш за все, є правоD
відносини, в основу змісту яких покладено
право громадян на безпечне для життя та здоD
ров’я навколишнє природне середовище. ЗаD
собами для реалізації цього базового права
можуть бути: 

•• право на участь у проведенні громадсьD
кої екологічної експертизи; 

•• право на отримання повної та достовірD
ної інформації про стан навколишнього приD
родного середовища і його вплив на здоров’я
людей; 

•• право на участь у проведенні громадсьD
кої екологічної експертизи; 

•• право на участь у розробленні та здійсD
ненні заходів щодо охорони навколишнього
природного середовища, раціонального і компD
лексного використання природних ресурсів; 

•• право на участь в обговоренні проектів
законодавчих актів, матеріалів щодо розміD
щення, будівництва та реконструкції об’єкD
тів, які можуть негативно впливати на стан
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навколишнього природного середовища, та
внесення пропозицій до державних і госпоD
дарських органів, установ та організацій з
цих питань; 

•• право на набуття екологічної освіти; 
•• право на об’єднання в громадські приD

родоохоронні формування; 
•• право на подання до суду позовів на

державні органи, підприємства, установи,
організації та громадян про відшкодування
шкоди, заподіяної їх здоров’ю і майну внаD
слідок негативного впливу на навколишнє приD
родне середовище. При цьому дослідники вваD
жають, що чотири перші елементи реалізуD
ються переважно на галузевому рівні (рівні
екологічного права), а чотири останні – на
міжгалузевому [1, с. 34].

Слід зазначити, що зміст конкретних праD
вовідносин змінюється залежно від сфери заD
безпечення екологічної безпеки, тобто сфеD
ри, де існують діючі чи імовірні загрози. ЗаD
кон «Про охорону навколишнього природноD
го середовища» виділяє 9 таких сфер: 

•• розміщення, проектування, будівництD
во, реконструкція, введення в дію та експлуD
атація підприємств, споруд та інших об’єктів; 

•• застосування засобів захисту рослин,
мінеральних добрив, нафти та нафтопроD
дуктів токсичних хімічних речовин, інших
препаратів; 

•• виробництво, зберігання, транспортуD
вання, використання, знищення, знешкодD
ження та захоронення мікроорганізмів, інших
біологічно активних речовин і предметів біоD
технології, а також інтродукція, акліматизація
та реакліматизація тварин і рослин; 

•• проведення діяльності, пов’язаної з акусD
тичним, електромагнітним, іонізуючим та інD
шим шкідливим впливом фізичних факторів
і можливістю радіоактивного забруднення,
тощо.

Учасник (учасники) – активний елемент
правовідносин, індивіди чи соціальні формуD
вання, що в процесі правовідносин реалізуD
ють свої суб’єктивні права й обов’язки. Що
стосується відносин із забезпечення екоD
логічної безпеки, то в цілому їх учасниками
можуть бути громадяни України, іноземці,
особи без громадянства, юридичні особи – реD
зиденти і нерезиденти України, міжнародні
державні та недержавні формування, органи
державної влади України, органи місцевого
самоврядування. Очевидно, що такий розD
ширений перелік можливих учасників зазнаD
чених правовідносин може спричинити певні

дискусії. На підтвердження нашої думки зверD
немо увагу на те, що сукупність прав і повноD
важень усіх згаданих суб’єктів передбачає
можливість прямо чи опосередковано вплиD
вати на стан екологічної безпеки, про що вже
йшлося при розкритті особливостей змісту
правовідносин.

Висновки 

При розгляді природоохоронних правоD
відносин, а також правовідносин із забезпеD
чення екологічної безпеки слід розрізняти їх:
правовідносини із забезпечення екологічної
безпеки своїм первинним об’єктом мають
екологічну безпеку як стан захищеності прав,
свобод і законних інтересів cуб’єктів від певD
них загроз; природоохоронні правовідносини
слід розглядати в їх вузькому розумінні як
правовідносини, пов’язані із забезпеченням
належного режиму функціонування особливо
охоронюваних територій і природних об’єкD
тів. Від широкого розуміння природоохоронD
них правовідносин, на нашу думку, слід поD
ступово відмовлятися.
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В статье поднимаются проблемы соотношения в Украине природоохранных правоотноше�
ний и правоотношений в сфере обеспечения экологической безопасности.
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У статті на основі аналізу вітчизняного та зарубіжного законодавства розкриваються де�
які проблеми відповідальності юридичних і фізичних осіб за вчинення адміністративних право�
порушень в інформаційній сфері, а також висловлюються рекомендації щодо вдосконалення
чинного законодавства.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, класифікація адміністративних правоD
порушень, провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Одним із актуальних напрямів рефорD
мування українського адміністративD
ного права є модернізація інституту

адміністративної відповідальності, зокрема
відповідальності за правопорушення в інфорD
маційній сфері. 

Питаннями правового регулювання обігу
інформації та відповідальності за правопоруD
шення у зазначеній сфері займалися такі науD
ковці, як Б. Кормич, І. Арістова, А. Марущак,
О. Кохановська та ін. Але питанню вдосконаD
лення саме адміністративної відповідальності за
правопорушення в інформаційній сфері, на наD
шу думку, ще не приділяється належної уваги. 

Метою цієї статті є виявлення прогалин
чинного законодавства, що регламентує відD
повідальність за правопорушення в інфорD
маційній сфері, та формулювання пропоD
зицій щодо вирішення виявлених проблем.

Насамперед зазначимо, що деякі положенD
ня, наведені у цій статті, мають дискусійний
характер. Це пояснюється тим, що, поDперше,
до теперішнього часу серед юристів немає єдиD
ного погляду на визначення поняття «адміD
ністративна відповідальність»; поDдруге, неD
має чіткого визначення, які саме суспільні відD
носини належать до інформаційної сфери. 

Слід зазначити, що у чинному законодавD
стві про адміністративні правопорушення у
сфері обігу інформації відсутній нормативD
ний акт, який би містив вичерпний перелік
законів, які передбачають адміністративну
відповідальність. Тому у цій статті будуть розD
глянуті деякі особливості адміністративної
відповідальності лише за ті правопорушенD
ня, що закріплені у Кодексі України про адD
міністративні правопорушення (далі – 
КУпАП), хоча деякі правопорушення у сфеD

рі обігу інформації містяться і в інших закоD
нах. Так, ст. 8 Закону України «Про боротьD
бу з корупцією» від 05.10.1995 р. передбачає
адміністративну відповідальність державноD
го службовця або іншої особи, уповноважеD
ної на виконання функцій держави, за відмоD
ву фізичним та юридичним особам в інфорD
мації, надання якої передбачено правовими
актами, умисну затримку її, надання недосD
товірної чи неповної інформації.

Під час розгляду правопорушень у сфері
обігу інформації, що передбачені КУпАП,
виникають певні складнощі, оскільки чинD
ний КУпАП не має окремої глави, присвячеD
ної саме вказаним проступкам, а правопоруD
шення, які можна було б включити до цієї
глави, розташовані у різних главах ОсоблиD
вої частини КУпАП.

Слід зазначити, що Кодекс Російської
Федерації про адміністративні правопоруD
шення від 20.12.2001 р., містить главу 13
«Адміністративні правопорушення у галузі
зв’язку та інформації». Але навіть у цій главі
зібрані не всі проступки у сфері обігу інфорD
мації. Наприклад, таке правопорушення, як
приховування або перекручення екологічної
інформації міститься не у вказаній главі, а у
главі 8 «Адміністративні правопорушення у
галузі охорони навколишнього природного
середовища та природокористування».

У КУпАП, за нашими підрахунками,
існує більше 20 статей, що мають безпосеD
реднє відношення до інформаційної сфери, 
а правопорушень значно більше, ніж статей.
Так, лише ч. 1 ст. 2122 КУпАП («Порушення
законодавства про державну таємницю»)
містить дев’ять пунктів, більшість із яких
встановлюють відповідальність за декілька
різних адміністративних порушень у сфері
інформаційної безпеки. Враховуючи обмеD
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жений обсяг статті, неможливо зупинитися
на всіх адміністративних правопорушеннях
у сфері інформації. Тому вважаємо за доцільD
не вказати лише ті з них, які у загальному
вигляді передбачені Законом України «Про
інформацію» від 02.10.1992 р. Так, ст. 47 ЗаD
кону України «Про інформацію» передбаD
чає відповідальність за ряд правопорушень,
із яких до адміністративних можна віднесD
ти такі: 

необґрунтована відмова від надання від�
повідної інформації (ст. 2123 КУпАП «ПоD
рушення права на інформацію»; ст. 96 КУпАП
«Недодержання державних стандартів, норм
і правил під час проектування і будівницD
тва»; ст. 914 КУпАП «Відмова від надання чи
несвоєчасне надання екологічної інфорD
мації»);

надання інформації, що не відповідає
дійсності (ст. 2123 КУпАП «Порушення праD
ва на інформацію»);

несвоєчасне надання інформації (ст. 914

КУпАП «Відмова від надання чи несвоєчасD
не надання екологічної інформації»; ст. 1664

КУпАП «Порушення порядку подання інD
формації та виконання рішень АнтимоноD
польного комітету України та його териD
торіальних відділень»; ст. 1666 КУпАП «ПоD
рушення порядку подання фінансової звітD
ності та ведення бухгалтерського обліку при
ліквідації юридичної особи»; ст. 1669 КУпАП
«Порушення законодавства щодо запобіганD
ня та протидії легалізації (відмиванню) доD
ходів, одержаних злочинним шляхом»; ст. 210
КУпАП «Порушення військовозобов’язаниD
ми чи призовниками законодавства про війсьD
ковий обов’язок і військову службу»; ст. 2123

КУпАП «Порушення права на інформацію»;
ст. 2124 КУпАП «Порушення законодавства
в галузі державного експортного контролю»);

навмисне приховування інформації (ст. 532

КУпАП «Перекручення або приховування
даних державного земельного кадастру»; ст. 823

КУпАП «Приховування, перекручення або
відмова від надання повної та достовірної
інформації за запитами посадових осіб і
зверненнями громадян та їх об’єднань щодо
безпеки утворення відходів та поводження з
ними»; ст. 831 КУпАП «Порушення законоD
давства про захист рослин»; ст. 913 КУпАП
«Приховування перевищення встановлених
лімітів на обсяги утворення та розміщення
відходів»; ст. 921 КУпАП «Порушення закоD
нодавства про Національний архівний фонд
та архівні установи»; ст. 1635 КУпАП «ПриD
ховування інформації про діяльність емітенD
та»; ст. 1863 КУпАП «Порушення порядку
подання або використання даних державних
статистичних спостережень»);

примушення до поширення або перешко�
джання поширенню певної інформації, а та�

кож цензура (ст. 21211 КУпАП «Ненадання
можливості оприлюднити відповідь щодо
інформації, поширеної стосовно суб’єкта виD
борчого процесу»); 

поширення відомостей, що не відповідають
дійсності, ганьблять честь і гідність особи
(ст. 1643 КУпАП «Недобросовісна конкуD
ренція»; ст. 1857 КУпАП «Публічні заклиD
ки до невиконання вимог працівника міліції
чи посадової особи Військової служби праD
воDпорядку у Збройних Силах України»; 
ст. 1731 КУпАП «Поширювання неправдиD
вих чуток»);

розголошення таємниці, що охороняється
законом, особою, яка повинна охороняти цю
таємницю (ст. 1643 КУпАП «Недобросовісна
конкуренція»);

порушення порядку зберігання інформації
(ст. 2125 КУпАП «Порушення порядку обD
ліку, зберігання і використання документів
та інших носіїв інформації, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю
держави»; ст. 2126 КУпАП «Здійснення неD
законного доступу до інформації в інформаD
ційних (автоматизованих) системах, незаD
конне виготовлення чи розповсюдження
копій баз даних інформаційних (автоматизоD
ваних) систем»);

навмисне знищення інформації (ст. 921

КУпАП «Порушення законодавства про
Національний архівний фонд та архівні устаD
нови»; ст. 2124 КУпАП «Порушення законоD
давства в галузі державного експортного
контролю»);

необґрунтоване віднесення окремих видів
інформації до категорії відомостей з обмеже�
ним доступом (ст. 2122 КУпАП «Порушення
законодавства про державну таємницю»);

порушення порядку обліку, зберігання і ви�
користання документів та інших носіїв ін�
формації, які містять конфіденційну інфор�
мацію, що є власністю держави (ст. 2125 КУпАП
«Порушення порядку обліку, зберігання і
використання документів та інших носіїв
інформації, які містять конфіденційну інфорD
мацію, що є власністю держави»).

На нашу думку, законодавцю слід об’єдD
нати всі вказані правопорушення в одному
розділі, подібно до того, як це зроблено у КоD
дексі Російської Федерації про адміністраD
тивні правопорушення. Розміщення статей,
що передбачають відповідальність за правоD
порушення в інформаційній сфері, у різних
розділах КУпАП призводить до того, що проD
вадження за вказаними правопорушеннями
може здійснюватися різними суб’єктами.
Так, відповідно до ст. 255 КУпАП першу стадію
провадження у справах про адміністративні
правопорушення (порушення справи про
адміністративний проступок) в інформаційній
сфері найчастіше здійснюють такі суб’єкти: 
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уповноважені на те посадові особи: 
•• органів внутрішніх справ (ст. 1643

КУпАП «Недобросовісна конкуренція»; 
ст. 1731 КУпАП «Поширювання неправдивих
чуток»; 1857 КУпАП «Публічні заклики 
до невиконання вимог працівника міліції чи
посадової особи Військової служби правоD
порядку у Збройних Силах України»; 
ст. 1863 КУпАП «Порушення порядку подання
або використання даних державних статисD
тичних спостережень»; ст. 2126 КУпАП
«Здійснення незаконного доступу до інфорD
мації в інформаційних (автоматизованих)
системах, незаконне виготовлення чи розповD
сюдження копій баз даних інформаційних
(автоматизованих) систем»);

•• органів Антимонопольного комітету
України (ст. 1643 КУпАП «Недобросовісна
конкуренція»; ст. 1664 КУпАП «Порушення
порядку подання інформації та виконання
рішень Антимонопольного комітету України
та його територіальних відділень»);

•• органів Служби безпеки України (ст. 2122

КУпАП «Порушення законодавства про дерD
жавну таємницю»; ст. 2125 КУпАП «ПоруD
шення порядку обліку, зберігання і викорисD
тання документів та інших носіїв інформації,
які містять конфіденційну інформацію, що є
власністю держави»; ст. 2126 КУпАП «ЗдійсD
нення незаконного доступу до інформації в
інформаційних (автоматизованих) системах,
незаконне виготовлення чи розповсюдження
копій баз даних інформаційних (автоматизоD
ваних) систем»); 

•• органів Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України (ст. 2122

КУпАП «Порушення законодавства про дерD
жавну таємницю»); 

•• Національного банку України (ст. 1669

КУпАП «Порушення законодавства щодо
запобігання та протидії легалізації (відмиD
ванню) доходів, одержаних злочинним шляD
хом»);

•• органів управління архівною справою і
діловодством (ст. 921 КУпАП «Порушення
законодавства про Національний архівний
фонд та архівні установи»); 

•• органів управління Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України
(ст. 1857 КУпАП «Публічні заклики до невиD
конання вимог працівника міліції чи посадоD
вої особи Військової служби правопорядку у
Збройних Силах України»); 

•• спеціально уповноваженого органу виD
конавчої влади з питань державного експоD
ртного контролю (ст. 2124 КУпАП «ПоруD
шення законодавства в галузі державного
експортного контролю»); 

•• спеціально уповноваженого органу виD
конавчої влади з питань фінансового монітоD
рингу (ст. 1669 КУпАП «Порушення законоD

давства щодо запобігання та протидії легаліD
зації (відмиванню) доходів, одержаних злоD
чинним шляхом»); 

Державної комісії з цінних паперів та фонD
дового ринку (ст. 1669 КУпАП «Порушення
законодавства щодо запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом»); 

голова, заступник голови, секретар, інші
члени виборчої комісії, комісії з референдуму
(ст. 21211 КУпАП «Ненадання можливості
оприлюднити відповідь щодо інформації, поD
ширеної стосовно суб’єкта виборчого процесу»); 

член громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону
(ст. 1857 КУпАП «Публічні заклики до невиD
конання вимог працівника міліції чи посадоD
вої особи Військової служби правопорядку у
Збройних Силах України»); 

прокурор або уповноважена ним особа з
числа працівників прокуратури (ст. 2123

КУпАП «Порушення права на інформацію»).
Деякі із зазначених суб’єктів під час проD

вадження у справах про адміністративні праD
вопорушення в інформаційній сфері у виD
падках, прямо передбачених законами УкраD
їни, мають право застосовувати заходи забезD
печення провадження у справах про адміD
ністративні правопорушення. Так, відпоD
відно до статей 259, 262, 264, 265 КУпАП
співробітникам органів Служби безпеки УкD
раїни надано право при порушенні законоD
давства про державну таємницю здійснюваD
ти доставлення порушника до органу Служби
безпеки України, а також здійснювати адміD
ністративне затримання, проводити особисD
тий огляд, огляд речей, вилучати речі та доD
кументи. 

Окремого розгляду потребує питання адD
міністративної відповідальності юридичних
осіб за вчинення правопорушень в інфорD
маційній сфері. Насамперед слід зазначити,
що у науковій літературі широко дискутуD
ється питання про адміністративну відповіD
дальність юридичних осіб. Аналіз відповідD
них статей чинного КУпАП дозволяє дійти
висновку, що суб’єктом адміністративного
правопорушення визнається лише фізична
особа. Але останнім часом у законодавстві
з’явилося чимало норм, які передбачають
накладення стягнень на юридичних осіб, зоD
крема, за правопорушення в інформаційній
сфері. Так, згідно з ч. 6 ст. 20 Закону України
«Про державну таємницю» від 21.01.1994 р.
дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, може бути скасоваD
но Службою безпеки України на підставі акD
та проведеної нею перевірки, висновки якого
містять дані про недотримання органом дерD
жавної влади, органом місцевого самоврядуD
вання, підприємством, установою, організаD



А Д М І Н І С Т РАТ И В Н Е П РА В Олистопад 2009

цією умов, передбачених цією статтею ЗакоD
ну. Відповідно до ч. 3 ст. 18 Закону України
«Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні» від 16.11.1992 р. суд приD
пиняє випуск видання у разі поширення
відомостей, розголошення яких забороняD
ється ст. 46 Закону України «Про інформаD
цію», закликів до захоплення влади, насильD
ницької зміни конституційного ладу або теD
риторіальної цілісності України; пропаганди
війни, насильства та жорстокості; розпалюD
вання расової, національної, релігійної воD
рожнечі; розповсюдження порнографії, а таD
кож з метою вчинення терористичних актів
та інших кримінально караних діянь. 

Подібні норми, що регламентують питанD
ня відповідальності юридичних осіб за вчиD
нення правопорушень в інформаційній сфеD
рі, є також у законодавстві інших держав, 
наприклад ФРН, Російської Федерації [1, 
с. 156, 255]. 

Законодавство про адміністративну відпоD
відальність юридичних осіб в Україні на сьоD
годні недостатньо розроблене. Загальні поD
ложення та принципи стосовно адміністраD
тивної відповідальності юридичних осіб у
нормативних актах майже повністю відсутні.
Механізм притягнення юридичних осіб до
адміністративної відповідальності майже не
врегульований. Немає системності й у видах

санкцій, що застосовуються до юридичних
осіб. У деяких випадках юридичні особи неD
суть відповідальність нарівні з фізичними
особами [2, с. 175].

За вчинення адміністративного правопоD
рушення у сфері обігу інформації на фізичD
них осіб найчастіше накладається штраф. На
нашу думку, цей вид адміністративного стягD
нення слід накладати і на юридичних осіб –
порушників законодавства про інформацію. 

Викладене свідчить, що для запровадженD
ня логічно завершеної, ефективної правової
регламентації адміністративної відповідальD
ності за правопорушення в інформаційній
сфері необхідно передбачити у чинному 
КУпАП розділ, який би містив правопоруD
шення у сфері обігу інформації, а також заD
кріпити у чинному КУпАП (або у новому КоD
дексі України про адміністративні проступки)
норму, яка б передбачала адміністративну
відповідальність юридичних осіб за вчинення
правопорушень в інформаційній сфері.
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In this work on the basis of active national and foreign legislation some problems of responsibility
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В статье на основе анализа национального и зарубежного законодательства раскрываются
некоторые проблемы ответственности юридических и физических лиц за совершение админи�
стративных правонарушений в информационной сфере, а также высказываются рекомендации
по совершенствованию действующего законодательства.
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Вумовах розвитку ринкової економіки
дедалі більшої актуальності набувають
питання захисту конкурентних відноD

син. Ефективність такого захисту залежить,
насамперед, від діяльності впливових дерD
жавних органів, здатних реалізовувати
владні повноваження у зазначеному напрямі.
На сьогодні в Україні таку функцію покладеD
но на Антимонопольний комітет України
(далі – Комітет), який відповідно до Закону
України «Про Антимонопольний комітет
України» від 26.11.1993 р. № 3659DXII  є дер�
жавним органом із спеціальним статусом. 
У чому полягає «спеціальний статус» Комітету
ні в юридичній літературі, ні в законодавстві
не визначено. Єдиним натяком на сутність
цього поняття є ч. 2 ст. 1 Закону України
«Про Антимонопольний комітет України»,
відповідно до якої «особливості спеціальноD
го статусу Антимонопольного комітету УкD
раїни обумовлюються його завданнями та
повноваженнями, в тому числі роллю у форD
муванні конкурентної політики, та визначаD
ються цим Законом, іншими актами законоD
давства і полягають, зокрема, в особливому
порядку призначення та звільнення Голови
Антимонопольного комітету України, його
заступників, державних уповноважених АнD
тимонопольного комітету України, голів теD
риторіальних відділень Антимонопольного
комітету України, у спеціальних процесуальD
них засадах діяльності Антимонопольного
комітету України, наданні соціальних гарантій,
охороні особистих і майнових прав працівD
ників Антимонопольного комітету України на
рівні з працівниками правоохоронних органів,
в умовах оплати праці». Отже, для розкриття
змісту спеціального статусу Комітету необхідD
но розглянути вказані ознаки.

Дослідженням окремих аспектів спеціD
ального статусу Комітету займалися такі укD

раїнські фахівці, як О. Бакалінська, І. БенеD
десюк, Л. Біла, Ю. Журик, О. Когут [1–5]. 

Метою цієї статті є вивчення особливосD
тей процесуальних засад діяльності АнтиD
монопольного комітету України та визнаD
чення шляхів удосконалення їх правового
регулювання.

Гарантії здійснення повноважень антиD
монопольних органів України викладені у
ст. 19 Закону України «Про АнтимонопольD
ний комітет України», відповідно до якої під
час розгляду заяв і справ про узгоджені дії,
концентрацію, про порушення законодавD
ства про захист економічної конкуренції, у
тому числі під час проведення розслідуванD
ня, дослідження, прийняття розпоряджень,
рішень за заявами та справами, здійснення
інших повноважень у сфері контролю за доD
триманням законодавства про захист екоD
номічної конкуренції, контролю за узгоджеD
ними діями, концентрацією органи та посаD
дові особи Антимонопольного комітету УкD
раїни та його територіальних відділень керуD
ються лише законодавством про захист екоD
номічної конкуренції й є незалежними від
органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їх посадових осіб і суб’єктів
господарювання, а також політичних партій,
інших об’єднань громадян чи їх органів. Що
стосується процесуальних засад діяльності
Антимонопольного комітету України, то слід
зазначити, що ст. 23 Закону України «Про
Антимонопольний комітет України» містить
лише загальні положення: «Діяльність щодо
виявлення, запобігання та припинення поруD
шень законодавства про захист економічної
конкуренції, в тому числі законодавства про
захист від недобросовісної конкуренції, проD
водиться Антимонопольним комітетом УкD
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раїни, його органами та посадовими особами
з додержанням процесуальних засад, визнаD
чених законодавчими актами України про
захист економічної конкуренції. Порядок
розгляду Антимонопольним комітетом УкD
раїни та його територіальними відділеннями
справ про порушення законодавства про заD
хист економічної конкуренції повинен забезD
печувати дотримання прав і законних інтеD
ресів фізичних та юридичних осіб і держави».

З аналізу зазначеної статті не зрозуміло,
в чому полягає спеціальний характер таких
засад. Проте певні положення містяться у ЗаD
коні України «Про захист економічної конD
куренції» від 11.01.2001 р. № 2210DIII, які
дозволяють повніше дослідити це питання.
Так, відповідно до ст. 59 цього Закону, поруD
шення або неправильне застосування норм
процесуального права може бути підставою для
зміни, скасування чи визнання недійсним
рішення органів Антимонопольного комітету
України лише за умови, якщо це порушення
призвело до прийняття неправильного рішенD
ня. Ця норма знайшла широке застосування
та деталізацію у судовій практиці. Так, в ОгляD
довому листі Вищого господарського суду
України «Про деякі питання практики виріD
шення спорів, пов’язаних із застосуванням
законодавства про захист економічної конD
куренції» від 11.07.2005 р. № 01D8/1222 заD
значається, що порядок прийняття рішення
органом Антимонопольного комітету УкраD
їни вважається порушеним, якщо таке рішенD
ня підписано не уповноваженою на це особою.
Що ж до недодержання органом АнтимоноD
польного комітету України інших процедурD
них правил у розгляді справ про порушення
конкурентного законодавства або при провеD
денні ним перевірки додержання суб’єктом
господарювання конкурентного законодавD
ства, то воно може мати наслідком визнання
господарським судом відповідного рішення
такого органу недійсним лише у випадках,
коли відповідне порушення унеможливило
або істотно ускладнило з’ясування фактичD
них обставин, що мають значення для прийD
няття правильного рішення у справі, наприD
клад, порушено право особи, яка бере участь
у справі, на подання доказів, клопотань, усних
і письмових пояснень (заперечень), пропоD
зицій щодо питань, які виносяться на експерD
тизу тощо. Якщо порушення органом АнтиD
монопольного комітету України процедурD
них правил у розгляді справи про порушення
конкуренційного законодавства не призвело
до прийняття неправильного рішення по суті
розглянутої ним справи, то у господарського
суду немає підстав для визнання оспорюваD
ного рішення недійсним.

В інформаційному листі Вищого госпоD
дарського суду «Про деякі питання практики

застосування конкурентного законодавства»
від 13.04.2007 р. № 01D8/229 зазначена норма
роз’яснена ще більш повно: «Визнання госD
подарським судом повністю або частково неD
дійсним рішення Антимонопольного комітеD
ту України чи його органів з підстав, зазначеD
них у частині першій статті 59 Закону УкD
раїни «Про захист економічної конкуренції»,
не є перешкодою для проведення відповідD
ним органом нової перевірки дотримання виD
мог законодавства про захист економічної конD
куренції, дослідження ринку тощо з метою
усунення порушень чи недоліків, які потягли
за собою визнання рішення недійсним. За реD
зультатами такої перевірки можливе прийнятD
тя іншого рішення, яке, в свою чергу, в разі
незгоди з ним заінтересованих осіб може бути
оскаржено ними в установленому порядку.

Таким чином, закон встановлює, а судова
практика підтверджує, право антимонопольD
них органів на процесуальну помилку, якщо
така помилка не матиме своїм безпосереднім
наслідком неправильне вирішення справи.
На нашу думку, такі положення дійсно можD
на охарактеризувати як особливі процесуальD
ні засади, що притаманні органам із спеціD
альним статусом. Адже в жодному нормативD
ноDправовому акті з тих, що визначають стаD
тус міністерств чи державних комітетів в УкD
раїні, таких норм не міститься, тобто наявD
ність таких положень у Законі України «Про
захист економічної конкуренції» свідчить
про ставлення законодавця до рішень КоміD
тету як до таких, що не можуть бути оскарD
жені на підставі неістотної процесуальної поD
милки. У той самий час подібні гарантії поD
тенційно можуть породжувати зловживання
та нехтування встановленими правилами реD
алізації тих чи інших повноважень з боку
працівників Комітету. Тому, на нашу думку,
необхідно на законодавчому рівні закріпити
положення, які б стимулювали службових
осіб Антимонопольного комітету України до
належного виконання своїх обов’язків. ЗоD
крема, першочергове значення має встановD
лення відповідальності за неналежне вчиD
нення таких важливих дій, як проведення пеD
ревірок, вилучення й арешт доказів тощо.
Адже для суб’єктів господарювання відповіD
дальність за порушення норм законодавства
про захист конкуренції передбачена як заD
конами України «Про захист економічної
конкуренції», «Про недобросовісну конкуD
ренцію», так і Кодексом України про адмініD
стративні правопорушення вiд 07.12.1984 р.
№ 8073DX (cтатті 1661–1664). Разом із тим
щодо працівників антимонопольних органів
чітких заходів відповідальності за неналежне
виконання ними своїх обов’язків конкурентD
не законодавство не встановлює. Так, п. 73 ПоD
ложення про порядок проведення перевірок
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додержання законодавства про захист екоD
номічної конкуренції, затвердженого розпоD
рядженням Антимонопольного комітету УкD
раїни від 25.12.2001 р. № 182Dр, передбачено,
що за невиконання або неналежне виконанD
ня службовими особами своїх обов’язків, у
тому числі порушення встановлених порядD
ку та періодичності проведення перевірок,
винні службові особи несуть відповідальність
відповідно до чинного законодавства України.
Аналогічне посилання міститься у ст. 44 ЗаD
кону України «Про захист економічної конD
куренції»: за утаювання, розтрату чи втрату
предметів, документів, інших носіїв інфорD
мації особи, яким вони передані на зберіганD
ня, несуть відповідальність, передбачену зако�
ном. Постає питання: яка ж саме відповідальD
ність передбачена законодавством України
для працівників антимонопольних органів
України?

Аналіз спеціальних нормативноDправоD
вих актів, спрямованих на врегулювання конD
курентних відносин, а також Кодексу УкраD
їни про адміністративні правопорушення
свідчить про відсутність у зазначених актах
конкретних санкцій для працівників антимоD
нопольних органів за невиконання або неD
належне виконання ними своїх обов’язків.
Певні заходи відповідальності передбачені
ст. 182, а також розділом XVII «Злочини у
сфері службової діяльності» Кримінального
кодексу (далі – КК) України від 05.04.2001 р.
№ 2341DIII. Зокрема, за вчинення такого злоD
чину, як зловживання владою або службоD
вим становищем, тобто умисне, з корисливих
мотивів чи в інших особистих інтересах або в
інтересах третіх осіб, використання службоD
вою особою влади чи службового становища
всупереч інтересам служби, якщо воно заD
подіяло істотну шкоду охоронюваним закоD
ном правам, свободам та інтересам окремих
громадян або державним чи громадським інD
тересам, або інтересам юридичних осіб, пеD
редбачено відповідальність у вигляді виправD
них робіт на строк до двох років або арешт на
строк до шести місяців, або обмеження волі
на строк до трьох років, із позбавленням праD
ва обіймати певні посади чи займатися певD
ною діяльністю на строк до трьох років. При
цьому невід’ємною ознакою зазначеного
складу злочину є спричинення істотної шкоD
ди, якою вважається така шкода, що в 100 і
більше разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян (п. 3 ст. 364 КК
України). Аналогічну умову містять також
деякі інші статті цього розділу, зокрема 
ст. 365 (перевищення влади або службових
повноважень) та ст. 367 (службова недбалість).
Якщо ж має місце перевищення службових
повноважень, але істотної шкоди у розумінні
ст. 364 КК України не завдано, то з огляду на

аналіз чинного законодавства, можно зробиD
ти висновок, що в цьому випадку настає лише
цивільна та дисциплінарна відповідальність,
оскільки адміністративної відповідальності
законом не передбачено, тобто фактично до
працівників антимонопольних органів моD
жуть бути застосовані такі заходи, як догана
та звільнення (передбачені Кодексом законів
про працю України вiд 10.12.1971 р. № 322D VIII),
а також заходи дисциплінарної відповідальD
ності, передбачені ст. 14 Закону України
«Про державну службу» вiд 16.12.1993 р. 
№ 3723DXII: попередження про неповну
службову відповідність; затримка до одного
року у присвоєнні чергового рангу або у
призначенні на вищу посаду.

На нашу думку, у випадку коли йдеться
про виконання таких процесуальних дій, як
проведення перевірок, огляд службових
приміщень і транспортних засобів суб’єктів
господарювання – юридичних осіб, вилученD
ня та/або арешт доказів, нарівні з цивільною
та дисциплінарною відповідальністю для
службовців Антимонопольного комітету УкD
раїни необхідно передбачити адміністративD
ну відповідальність за неналежне виконання
обов’язків для тих випадків, коли діяння 
не містять ознак злочину. Так, ст. 7 Закону
України «Про боротьбу з корупцією» від
05.10.1995 р. № 356/95DВР передбачає, що
вчинення особою, уповноваженою на викоD
нання функцій держави, будьDякого з передD
бачених у ст. 1 цього Закону корупційних
діянь, якщо вони не містять складу злочину,
тягне за собою адміністративну відповідальD
ність у вигляді штрафу від двадцяти п’яти
до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. На нашу думку, такий штраф
доцільно передбачити і в Законі України «Про
захист економічної конкуренції» за поруD
шення службовими особами Комітету порядD
ку здійснення таких процесуальних дій, як
проведення перевірок, огляд приміщень і
транспортних засобів суб’єктів господарюD
вання, вилучення та/або арешт доказів. Адже
спеціальний статус Антимонопольного коміD
тету України повинен не лише відображатиD
ся у повноваженнях, а й підкріплюватися наD
лежним виконанням таких повноважень з
боку службових осіб Комітету. Тому, враховуD
ючи рівень відповідальності для суб’єктів госD
подарювання, визначений ст. 52 Закону УкD
раїни «Про захист економічної конкуренції»,
необхідно передбачити відповідний рівень
відповідальності і для службових осіб КомітеD
ту за порушення ними своїх обов’язків.

Висновки

На сучасному етапі в чинному законоD
давстві дійсно закріплені особливі процесуD
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альні гарантії, що дозволяють АнтимоноD
польному комітету України ефективно реD
алізовувати владні повноваження. Разом із
тим для забезпечення належного виконання
таких процесуальних дій, як проведення пеD
ревірок, огляд службових приміщень і трансD
портних засобів суб’єктів господарювання –
юридичних осіб, вилучення та/або арешт доD
казів необхідно на законодавчому рівні пеD
редбачити суворі заходи адміністративної
відповідальності для службових осіб КомітеD
ту за неналежне виконання своїх обов’язків.
Встановлення таких санкцій сприятиме не
лише мінімізації кількості можливих поруD
шень під час здійснення зазначених дій, а й
діалогу між Антимонопольним комітетом
України та суб’єктами господарювання на
засадах взаємодії та взаємоповаги.
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Проблематика економічної безпеки проD
тягом останнього десятиліття стала
об’єктом посиленої уваги не лише

представників вітчизняної науки, а й владD
них структур, політичних партій, науковців,
широкої громадськості. Не можна стверджуD
вати, що ця тематика не досліджувалась у раD
дянський період, але інтерес зріс з моменту
економічних перетворень і системної кризи
української економіки. 

Суттєвих результатів у вирішенні пробD
леми із забезпечення економічної безпеки
досягли такі дослідники та практичні працівD
ники, як Л. Абалкін, А. Архипов, К. Астапов,
Є. Ведута, С. Глазьєв, А. Городецький, О. ІлD
ларіонов, С. Ликшин, Б. Мільнер, Б. МихайD
лов, Є. Олейніков, К. Самсонов, С. СвинаD
ренко, В. Сенчагов, В. Тамбовцев, а також укD
раїнські вчені І. Бінько, В. Геєць, Б. КравченD
ко, В. Мунтіян, Г. ПастернакDТаранущенко,
В. Шлемко та ін. Окремі теоретичні та пракD
тичні аспекти проблеми забезпечення екоD
номічної безпеки досліджувалися Л. БезчасD
ним, О. Бєловим, В. Бойком, М. БурмистроD
вим, О. Власюком, С. Воронцовим, В. ГорбуD
ліним, Б. Губським, П. Іващенком, Я. ЖаліD
лом, С. Коваленком, Т. Ковальчуком, Т. КосD
тюком, Є. Марчуком, Л. Мініним, С. МочерD
ним, О. Острим, М. Павловським, О. ПодоD
лякою, І. Шумилом та ін.

На сучасному етапі поняття «економічD
на безпека» увійшло в нормативні докуменD
ти; економічна проблематика зайняла провідD
не місце в Основах національної безпеки 
України, схвалених Законом України від
19.06.2003 р. № 964DIV [1]; розроблено План
заходів щодо реалізації Стратегії національної
безпеки України (розпорядження Кабінету
Міністрів України від 10.09.2008 р. № 1214Dр.).

На жаль, теоретичне та методологічне розD
роблення проблематики економічної безпеки
на сьогодні не можна назвати задовільною
порівняно з її практичним застосуванням.

По�перше, всі вітчизняні дослідники опеD
рують категоріями «загрози», «економічні
інтереси» тощо, але єдиного розуміння їх неD
має. Хоча саме ці поняття або присутні у виD
значенні дефініції «економічна безпека», або
наявність їх там розуміється.

По�друге, дискусії в пострадянській УкD
раїні з тематики економічної безпеки хаD
рактеризувалися тим, що термін «економічна
безпека» від самого початку розмножувався
поділом. Про це свідчить існування різномаD
нітних складових економічної безпеки в 
окремих авторів. Виникли сировинноDресурсD
на, енергетична, фінансова, безпека фінансоD
воDкредитної сфери, воєнноDекономічна, техD
нологічна, продовольча, аграрна, демографічD
на, екологічна, промисловоDтехнологічна, соціD
альна, продовольча, приватизаційна, зовнішD
ньоекономічна [1–5], тобто до економічної безD
пеки включені майже всі складові національD
ної безпеки. Іноді ці складові претендують,
якщо не на власний науковий статус, то хоча
б на відповідне місце в суспільних дискусіях.
Взагалі поняття «економічна безпека» почаD
ло застосовуватися практично до всіх галуD
зей, що переживали кризу. Лідерами можна
назвати продовольчу й енергетичну. Це поясD
нюється тим, що в усіх наведених структурах
економічної безпеки автори використовують
різнопланові критерії їх поділу на складові;
всі ці наведені структури є дуже широким
трактуванням складу економічної безпеки.

На нашу думку, до економічної безпеки
слід відносити тільки ті її складові, які
містять лише економічні відносини або базуD
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ються на них, що й буде єдиним критерієм
класифікації складових економічної безпеки.
З такої точки зору нам імпонує думка М. ЄрD
мошенка, який вважає, що до категорії «екоD
номічна безпека держави» доцільно відносиD
ти лише фінансову, внутрішньоекономічну
та зовнішньоекономічну складові [6, с. 29].
Як бачимо фінансова безпека або безпека фіD
нансовоDкредитної сфери виступає окремою
підсистемою економічної безпеки як систеD
ми загалом. Це пояснюється тим, що на фіD
нансах базується економіка будьDякої країни;
фінанси – «кров» економічної системи дерD
жави, без якої економіка будьDякої країни за
сучасних умов не може функціонувати. Тим
більше, що фінанси виступають як сукупність
економічних відносин, які виникають у проD
цесі обігу грошових коштів.

По�третє, вживання терміна «безпека»
використовується в деяких випадках лише для
надання досліджуваній проблемі відтінку пріD
оритетності. Насамперед це стосується стаD
тей, в яких обговорюються проблеми кризоD
вого стану окремих галузей і шляхів його поD
долання. Хоча ці проблеми дійсно важливі та
невідкладні, їх можна вирішувати за допомоD
гою вже існуючого інструментарію. Це стоD
сується і деяких окремих рівнів економічної
безпеки, зокрема рівня підприємства, фірми
й індивідів, де для характеристики економічD
ної безпеки підприємств використовуються
показники фінансового стану та результати
господарської діяльності, а для характерисD
тики економічної безпеки особи – показники
рівня життя.

Нарешті, що стосується безпосередньо поD
няття «економічна безпека», то при уважному
вивченні української та російської літератуD
ри, спеціально присвяченої проблемам екоD
номічної безпеки, або тієї, що використовує
цей термін, виникає таке враження, що кожD
ний із дослідників наповнює зміст зазначеноD
го терміна своїм, зрозумілим лише йому змістом.

Аналіз визначень, наведених українськиD
ми та російськими дослідниками, а також
існуючих у нормативноDправових актах, дозD
воляє зробити висновок, що існує як мінімум
п’ять підходів до розуміння поняття «еконоD
мічна безпека», зокрема:

•• визначення через «інтереси» (національD
ні, державні, суспільні тощо);

•• визначення через «стабільність», «стійD
кість», «надійність» (національної економіки,
економічного розвитку, соціальноDеконоD
мічної системи тощо);

•• визначення через «розвиток», «відтвоD
рення»;

•• визначення через «незалежність» (зовD
нішньоекономічної діяльності, економіки);

•• визначення як умови припинення нелеD
гальних видів економічної діяльності.

Перший підхід користується найбільшою
популярністю. Як приклад, можна навести
таке визначення: «національна економічна
безпека – це такий стан економіки й інстиD
тутів влади, за якого забезпечується гарантоD
ваний захист національних інтересів, гарD
монійний, соціально спрямований розвиток
країни в цілому, достатній економічний та
оборонний потенціал навіть за найбільш неD
сприятливих варіантів розвитку внутрішніх і
зовнішніх процесів» [1, с. 29]. У наведеній деD
фініції відразу звертається увага на застереD
ження «за найбільш». Виникає питання: що є
критерієм, межею цього застереження? Чи
не доцільніше було б вести мову про пороD
гові значення? А якщо показники економічD
ної безпеки не перевищуватимуть «найбільш
несприятливих варіантів розвитку внутрішD
ніх і зовнішніх процесів», то економіка й інD
ститут влади не повинні «забезпечувати гаD
рантований захист національних інтересів,
гармонійний, соціально спрямований розвиD
ток країни в цілому, достатній економічний
та оборонний потенціал»? Певною мірою
воєнноDекономічна сфера є підсистемою екоD
номічної безпеки, але в даному випадку: що
таке «оборонний потенціал», яким чином він
пов’язаний з економічною безпекою? 

Ще одне визначення економічної безпеD
ки, наведене українським дослідником: «екоD
номічна безпека виступає як режим функціоD
нування держави в особі законодавчої, виD
конавчої і судової влад, при якому забезпеD
чуються невразливість і незалежність екоD
номічних інтересів держави по відношенню
до можливих зовнішніх і внутрішніх загроз і
впливів» [6, с. 6]. У даному випадку складаD
ється враження, що йдеться лише про гілки
влади, які є центральним місцем системи
економічної безпеки. А де ж «економічна сисD
тема», яку роль вона повинна відігравати для
економічної безпеки? 

Прикладом іншого формулювання екоD
номічної безпеки через «інтереси» є: економічD
на безпека – це такий стан економічного меD
ханізму країни, який характеризується збаD
лансованістю та стійкістю до негативного
впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, його
здатністю забезпечувати на основі реалізації
національних економічних інтересів сталий і
ефективний розвиток вітчизняної економіки
та соціальної сфери [7, с. 29]. Звичайно, позиD
тивним моментом у даному визначенні є озD
нака «стійкості» економічного механізму «до
негативного впливу внутрішніх і зовнішніх
загроз»; разом із тим незрозуміло: збалансоD
ваність чого повинна забезпечуватися (інстиD
тутів, галузей тощо), що розуміється під стаD
лістю й ефективністю розвитку?

Другий підхід акцентує увагу на підтриD
манні визначених характеристик функціонуD
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вання економічної системи й усіх її елеменD
тів; стримуванні або подоланні дії чинників,
що дестабілізують функціонування екоD
номіки. Ілюстрацією такого підходу є форD
мулювання: економічна безпека в найбільш
загальному вигляді – це такий стан націоD
нальної економіки, який дозволяє зберігати
стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і
здатен задовольнити потреби особи, сім’ї, суD
спільства, держави [3, с. 8]; такий стан націоD
нальної економіки й окремих її складових,
який здатний забезпечити стійкий соціальD
ноDекономічний розвиток, спроможність нейD
тралізувати внутрішні та зовнішні загрози і
дозволяє задовольняти необхідні економічні
потреби особи, суспільства, держави [8].

Третій підхід враховує здатність націоD
нальної економіки до економічного саморозD
витку, здатність економічної системи до стійD
кого розширеного відтворення, розвитку екоD
номічного, трудового й інтелектуального поD
тенціалу країни; конкурентоспроможність
національної економіки в міжнародних відD
носинах. Так, О. Архипов, А. Городецький, 
Б. Михайлов вважають, що економічна безD
пека – це спроможність економіки забезпеD
чувати ефективне задоволення суспільних
потреб на національному та міжнародному
рівнях [9, с. 38]. Л. Абалкін розглядає екоD
номічну безпеку як сукупність умов і чинниD
ків, що забезпечують незалежність націоD
нальної економіки, її стабільність і стійкість,
спроможність до постійного оновлення, саD
мовдосконалення [10, с. 5]. На думку Н. НижD
ника, Г. Ситника, В. Білоуса, економічна безD
пека – це такий стан правових норм і відD
повідних їм інститутів безпеки, які б гаранD
тували позитивні темпи економічного розD
витку, здатність зберігати чи відновлювати
виробництво, забезпечувати стійке функціоD
нування кредитноDфінансової системи [11, 
с. 55]. Г. ПастернакDТаранущенко вважає, що
економічна безпека – це стан держави, за
яким вона забезпечена можливістю створенD
ня, розвитку умов для плідного життя її наD
селення, перспективного розвитку в майD
бутньому та в зростанні добробуту її мешD
канців [12, с. 7].

Що стосується четвертого підходу визнаD
чення через «незалежність», під яким розуміD
ють спроможність самостійно розробляти та
здійснювати власну економічну політику, а таD
кож визначати і реалізовувати національні
економічні інтереси; можливість здійснення
контролю з боку держави за національними
ресурсами та державною власністю; спроD
можність залучення й утримання капіталу на
власній території; здатність брати рівноправD
ну участь у міжнародному поділі праці та свіD
товій торгівлі, то воно практично не фігурує в
чистому вигляді, а входить складовою частиD

ною у визначення перших трьох підходів. Як
приклад, можна запропонувати визначення
Л. Абалкіна. 

Ілюстративним прикладом п’ятого підхо�
ду є визначення економічної безпеки, що
міститься у Концепції (основи державної поD
літики) національної безпеки України, де екоD
номічна безпека розглядається як складова
національної безпеки (безпека в економічній
сфері), до якої віднесені такі напрями державD
ної політики національної безпеки [13]:

•• недопущення незаконного використанD
ня бюджетних коштів і державних ресурсів і
перетікання їх у тіньову економіку;

•• контроль за експортноDімпортною діD
яльністю, що спрямована на підтримку важD
ливих для України пріоритетів і захист вітD
чизняного виробника;

•• боротьба з протиправною економічною
діяльністю, протидія неконтрольованому відD
пливу національних матеріальних, фінансоD
вих, інтелектуальних, інформаційних та інD
ших ресурсів.

Безумовно, таке поняття економічної безD
пеки дуже вузьке; склад економічної безпеки
значно ширший за наведений у Концепції
національної безпеки України. На цьому нагоD
лошує і М. Єрмошенко [6, с. 29].

У літературі для визначення економічної
безпеки найчастіше вживаються окремі комD
бінації поєднання описаних підходів. Цим і зуD
мовлюється відсутність консенсусного визнаD
чення економічної безпеки (оскільки інтереси,
стабільність, стійкість, надійність, розвиток,
відтворення, незалежність – це самостійні каD
тегорії, які не завжди пересікаються, то «наниD
зування» однієї категорії на іншу неможливе
без додаткових пояснень їх змісту. Зокрема, 
це стосується поняття «економічна безпека»,
визначене через «інтереси», яке має свої сильні
та слабкі сторони. Це поняття має сенс тоді,
коли інтереси носять об’єктивний характер,
тобто визначені економічні інтереси є дійсно
відображенням інтересів суспільства та дерD
жави. Коли ж визначення економічної безпеки
є суб’єктивним, тобто визначені економічні
інтереси є інтересами політично ангажованих
сил, кожна з яких представляє лише вигідні їй
цілі в економічній сфері, то спостерігається
викривлення економічної політики держави,
підпорядкування її лише вузькому колу осіб.

Крім того, деякі автори економічну безпеD
ку розглядають не як стан, режим, правову атD
мосферу тощо, а як комплекс створюваних дерD
жавою умов, заходів, вимог [5; 10; 14]. На наD
шу думку, це неправильно, оскільки самі умоD
ви та вимоги як такі безпекою не є, вони лише
можуть виступати як механізм забезпечення
необхідного рівня економічної безпеки.

Таким чином, зважаючи на викладене,
«найбезпечніша» дефініція економічної безD
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пеки полягає у її виведенні через поняття
«стабільність», «стійкість», «надійність», які
певною мірою переплітаються з поняттями
«розвиток», «відтворення». Але перш як виD
вести поняття «економічна безпека» необхідD
но розглянути поняття «загрози», що в усіх
без винятку дослідників даної проблематики
є центральним.

У літературі існують різні підходи щодо
визначення загроз економічній безпеці [5, 
с. 26–28; 15, с. 166; 16, с. 23; 17, с. 144]. ЗокреD
ма, українські дослідники вважають, що заD
грози економічній безпеці України – це явні
чи потенційні дії, що ускладнюють або унеD
можливлюють реалізацію національних екоD
номічних інтересів, створюють небезпеку для
соціальноDекономічної та політичної систем,
національних цінностей, життєзабезпечення
нації й окремої особи [17, с. 144]; або це дія
факторів, а також ситуації й умови, що склаD
даються в результаті цих дій, які виходять із
внутрішніх і зовнішніх джерел небезпеки, відD
носно життєво важливих інтересів особи, фірD
ми, регіону, суспільства та держави [16, с. 21].

Із наведених дефініцій випливає, що виD
значення національних економічних інтеD
ресів має першочергове значення при ствоD
ренні системи економічної безпеки. Слід заD
значити, що національні економічні інтереси
були та залишаються сьогодні основними руD
шійними силами як внутрішньої, так і зовD
нішньої політики; вони змінюються, перевтіD
люються в більш цивілізовані форми та меD
тоди їх захисту і втілення в життя. Тому дії
влади, її стратегічні рішення, різного роду
програми повинні оцінюватися не на основі
емоцій і суб’єктивних уподобань, а суворо виD
вірятися з точки зору їх відповідності націоD
нальним економічним інтересам. 

За вмінням правильно усвідомити та
чітко сформулювати загальні національні екоD
номічні інтереси можна відрізнити державну
мудрість від політичного авантюризму, коD
рисливого слугування груповим інтересам.
Національні економічні інтереси невіддільні
від історії країни, від культури, традицій,
системи цінностей, духовного складу її насеD
лення, що сформувалися протягом століть.
Це повною мірою стосується і національних
економічних інтересів країни, які виникають не
з моменту проголошення її незалежності, а тоD
му їх дослідження передбачає поєднання істоD
рії та самобутності культури, геополітичного
положення і цивілізаційних особливостей.

Національні економічні інтереси завжди
виступали в найбільш явній і очевидній форD
мі. Тому завжди основною ідеєю внутрішD
ньої та зовнішньої політики держави, з моD
менту її створення, було прагнення до забезD
печення нормальних умов виробництва, а
потім – до укріплення економічної могутD

ності, процвітання. Підтримка і захист вітD
чизняного підприємництва землеробства,
промисловості, торгівлі, незалежно від форм
і типів господарювання, а також класових чи
інших групових інтересів завжди були осD
новними національними економічними інтеD
ресами. Пізніше до них додалися розвиток
вітчизняної науки й освіти як вирішальних
факторів економічного успіху.

Послаблення країни і відсутність у її кеD
рівників чітко сформованих стратегічних
орієнтирів зумовили зовнішній тиск на неї.
Але в цьому немає нічого несподіваного. Тиск
є логічним результатом суворого дотриманD
ня політичними лідерами інших країн своїх
національних економічних інтересів, спрямоD
ваним на захист і підтримку власних вітчизняD
них підприємницьких і фінансових структур.

Крім того, слід пам’ятати і про загрозу
національним економічним інтересам, яка
виникає зсередини. Йдеться про пріоритетD
ність у багатьох випадках вузько групових і
егоїстичних інтересів: монополістичних груп
і окремих регіонів, торговоDпосередницьких,
а деякою мірою мафіозних, структур, управD
лінського апарату тощо.

Позбутися від подібного роду загроз як
внутрішнього, так і зовнішнього характеру
можна лише спираючись на чітко визначені
національні економічні інтереси. Однак в
Україні досі відсутні чітко визначені націоD
нальні економічні інтереси, не сформована їх
цілісна система [5, с. 21].

У жодній роботі з проблематики, що розD
глядається, не порушується питання про розD
межування таких понять, як «загрози еконоD
мічній безпеці» і «слабкість економічної безпеD
ки». Хоча насправді необхідно дискутувати і
про загрози, і про фактори, що роблять саму
систему вразливою для цих загроз. На нашу
думку, слід розуміти, від чого потрібно «захиD
щатися», а потім вже визначатися, які слабD
кості заважають зробити захист ефективним.
Так, до загроз економічної безпеки України
відноситься обмежений доступ до ринків сироD
вини і технологій; загрозою є не відсутність
відповідних виробництв у національній екоD
номіці (іншими словами, залежність від міжнаD
родного ринку), а фактори, що здатні заважати
отриманню відповідних продуктів і технологій.
Це не означає, що на слабкості не треба звертаD
ти увагу (саме в силу того, що вони роблять
систему відкритою для загроз), але ні в якому
разі їх не можна ототожнювати із загрозами.

Під факторами, що сприяють порушенню
економічної стабільності, необхідно розуD
міти внутрішні та зовнішні виклики. Таким
чином, загрози необхідно ідентифікувати як
внутрішні і зовнішні. 

Загрози економічній безпеці дослідникаD
ми проблеми економічної безпеки розглядаD
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ються або як загрози для стабільності в екоD
номічній системі, або як загрози національD
ній безпеці в цілому, які носять економічний
характер, або як поєднання цих двох. На наD
шу думку, розмежування цих груп є необD
хідним, оскільки йдеться про загрози, які пеD
ресікаються, але не збігаються, оскільки не
всі загрози для економічної системи є загроD
зами національній безпеці. З іншого боку, не
є загрозами для економічної системи деякі
економічні загрози, що мають критичне знаD
чення з точки зору національної безпеки.
Очевидно, що поєднання цих двох проблем,
зокрема шляхом включення всіх загроз для
економічної системи в поняття «загрози
національній безпеці» не є раціональним. 
У свою чергу, визначення загроз економічній
безпеці на перетині цих груп, зокрема, вклюD
чення тільки тих загроз економічній системі,
які одночасно є загрозами і національній безD
пеці, відповідало би простому переходу до
розгляду економічних аспектів національної
безпеки. На нашу думку, найбільш адекватD
ним є розгляд усіх факторів, що створюють
загрозу стабільності економічній системі. 

Що може бути об’єктом загроз? БільD
шість дослідників вважають, що цим об’єкD
том повинна бути деяка система. В якості
систем можуть виступати економіка країни,
держава, суспільство, регіон, міжнародна
економічна система, галузь, підприємство,
особистість тощо. На нашу думку, такий розD
ширений перелік не є правильним. Першим
аргументом є те, що поняття безпеки запозиD
чене з теорії міжнародних відносин, а тому
відноситься до систем, в яких функціонують
суб’єкти прийняття політичних рішень; це
робить недоцільним міркування про «безпеD
ку» галузей підприємств тощо. Другим аргуD
ментом виступають сумніви, щодо тверджень
пробезпеку субординаційних систем, прикладом
яких виступає саме регіон країни (адмініD
стративний або географічний). У нормально
функціонуючій системі національної держаD
ви політичні рішення, що приймаються на
регіональному рівні, можуть бути втілені в
життя лише у випадках, коли вони не супереD
чать пріоритетам національного рівня (в
іншому випадку йдеться про загрозу безпеці
держави в цілому). Крім того, без виникненD
ня будьDяких загроз для безпеки когось чи
чогось адміністративні регіони можуть бути
реорганізовані. Третій аргумент полягає у
доцільності використання наукового інструD
ментарію щодо економічної безпеки. Так,
терміни, які раніше характеризували ефекD
тивність діяльності підприємства або збаланD
сованість економіки регіону, при обговоренні
проблем економічної безпеки плавно пеD
ремістились і використовуються в цій сфері.
Таким чином, як об’єкт загроз необхідно

розглядати міжнародну або національну екоD
номічні системи.

Практично всі дослідники погоджуються
з тим, що до основних загроз економічній
безпеці необхідно віднести і економічні, і поD
літичні. Що стосується інших факторів, які
тим чи іншим чином загрожують функціонуD
ванню економічної системи, у тому числі
екологічні, гуманітарні, культурні, криміD
нальні), то, на нашу думку, їх не можна ігноD
рувати. Але вносячи їх до загроз економічній
безпеці ми лише розширимо список загроз.
Відповідно для класифікації загроз (щоб
уникнути визначеної проблеми) критерієм
оберемо їх джерело походження. В даному виD
падку загрози економічній безпеці поділяютьD
ся на загрози економічного та політичного поD
ходження, оскільки джерелом більшості екоD
логічних, кримінальних тощо загроз є недосD
коналість економічних і політичних інстиD
тутів або економікоDполітичних процесів.

Отже, загрозами економічній безпеці є
внутрішні та зовнішні фактори економічного
чи політичного походження, здатні викликаD
ти дестабілізацію національної чи міжнародD
ної економічної системи. З урахуванням цьоD
го, під національною економічною безпекою
слід розуміти стійкість національної еко�
номічної системи та її здатність до розвит�
ку в умовах дії чинників, викликаних зовніш�
німи і внутрішніми факторами економічного
чи політичного походження.

Підводячи підсумок, констатуємо, що
проблем у сфері, що розглядається, досить
багато, щоб зробити висновок про задовільD
ний стан концептуального розроблення даної
проблематики. Це робить актуальним зверD
нення до більш широкої теоретичної перспекD
тиви розгляду відповідних питань.
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листопад 2009

In work explored important in theories of national safety question determinations of the notion
«economic safety». The Givenned definition is worded by author on the grounds of profound analysis
scientific approach determinations of the contents such category as «threats to economic safety»,
«interests to economic safety», «weaknesses to economic safety» and is others. Offered author's deter�
mination of the notion of the threats to economic safety, as well as their categorization.

В статье исследуется важный в теории национальной безопасности вопрос определения по�
нятия «экономической безопасности». Данная дефиниция сформулирована автором на основа�
нии анализа научных подходов определения содержания таких категорий, как «угрозы экономи�
ческой безопасности», «интересы экономической безопасности», «слабости экономической бе�
зопасности» и др. Предложено авторское определение понятия «угрозы экономической безопас�
ности», а также их классификация.
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Прогалини властиві кожній системі (гаD
лузі) законодавства, оскільки з’являD
ються, як правило, в результаті бурхD

ливого соціальноDекономічного розвитку,
формування нових суспільних відносин. РаD
зом із тим несуперечність законодавства є
важливою умовою функціонування будьD
якої його галузі. Але, мабуть, найбільш актуD
альною ця умова буде для податкового заD
конодавства, оскільки будьDяка прогалина у
ньому здатна створити дисбаланс у мехаD
нізмі правового регулювання оподаткуванD
ня, що може призвести до істотних обмежень
прав і свобод.

Твердження щодо можливості відсутносD
ті прогалин права не раз піддавалися справедD
ливій критиці. Одним із перших це питання
з критикою порушив В. Лазарєв [1, с. 93–97].
О. Скакун стверджує, що порушення прав і
свобод особи є наслідком існування прогаD
лин у праві [2, с. 198], а М. Нерсесянц вказує
на неможливість безпрогалинної регламенD
тації життя та превентивного контролю за
нею [3, с. 91].

Загальновизнано, що відсутність правоD
вої норми, яка регулює відносини сторін, моD
же означати одне з двох (за відсутності поD
милки): наявність прогалини в чинному заD
конодавстві або свідоме бажання законодавD
ця не регулювати певні обставини. ПриклаD
дом прогалини податкового закону є норма
підпункту «г» п. 9.8 ст. 9 Закону України «Про
податок на додану вартість» від 03.04.1997 р.
№ 168/97DВР щодо визначення права податD
кового органу прийняти самостійне рішення
про анулювання реєстрації платника цього
податку та врахування у ній квартальних
платників. Іншим прикладом прогалини поD
даткового закону є відсутність у законодавD
стві права податківців на проведення інвенD

таризації у платника податків і права пеD
ревірки його первинних бухгалтерських доD
кументів (окрім зведених реєстрів) під час
перевірки.

Технічною помилкою законодавця може
бути, наприклад, наявність двох сьомих часD
тин у ст. 111 Закону «Про державну податкову
службу в Україні» від 04.12.1990 р. № 509DXII,
які суперечать восьмій.

Бажання законодавця не регулювати
певні відносини й утворити прогалину має
місце, наприклад, у випадку залишення ним
диспозиції правової норми невизначеною
(відкритою). До такого бажання також відD
носять випадки, коли закон містить абстрактD
ні посилання на фактори, що лежать поза меD
жами його регулюванням (добросовісність,
справедливість, розумність) і не є юридичниD
ми. У цьому випадку правозастосовчим оргаD
нам надається право конкретизувати абстрактD
ні поняття закону.

Одним із випадків небажання законодавD
ця регулювати певні суспільні відносини є
«кваліфіковане мовчання». Його прикладом
може бути норма п. 5.4.4 Закону України
«Про оподаткування прибутку підприємств»
від 28.12.1994 № 334/94DВР у частині відсутD
ності переліку рекламних заходів, що моD
жуть бути включені до валових витрат. 

Метою цієї статті є аналіз загальних підхоD
дів до визначення, виявлення та подолання
прогалин податкового законодавства. ПредмеD
том розгляду є основні ознаки й елементи
прогалин податкового закону як детерміD
нанти виникнення адміністративноDгоспоD
дарських спорів.

Проблема прогалин у праві є актуальною
вже давно і була предметом дослідження значD
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ної кількості вчених. Це, зокрема, І. МихайD
ловський, Є. Васьковський, В. Лазарєв, Н. ВопD
ленко, С. Алексеєв, С. Кечек’ян, В. Леушин та ін.

У науковій літературі в різний час існуваD
ли різні підходи до проблеми визначення
прогалин у праві. Так, О. Скакун зазначає,
що прогалина у праві – це повна або часткоD
ва відсутність у чинних нормативноDправоD
вих актах необхідних юридичних норм, яку
не можна ототожнювати з «помилкою в праD
ві», що є результатом неправильної оцінки
об’єктивних умов і вияву не тієї законодавчої
волі, які слід було б втілити в нормативноD
правовому акті [2, с. 400]. Аналогічно визнаD
чає прогалину права А. Шульга [4, с. 91],
П. Рабінович [5, с. 125] та ін. Більшість авD
торів обґрунтовано здійснює поділ прогалин
на дві категорії – прогалини права та прогали�
ни закону. 

Правова позиція, якої дотримуються
А. Шульга [4, с. 93], В. Леушин [6, с. 407],
О. Венгеров [7, с. 267], З. Незнамова [8, с. 12]
та ін. полягає в тому, що прогалина у законі
є там, де нормативний акт, регулюючи суD
спільні відносини в загальній формі, залишає
якісь аспекти цих відносин без правового реD
гулювання, у той час як вони повинні бути
врегульовані саме в цьому нормативному акD
ті. За повної відсутності нормативного акта,
тобто там, де навіть у загальній формі певні
відносини не отримали свого закріплення
правом, наявна прогалина у праві.

Значна кількість авторів визнає такий
поділ умовним. Зокрема, В. Лазарєв зазнаD
чає, що «прогалини у законах, у законодавD
стві є прогалинами в праві та навпаки» [1,
с. 8]. Підтримують таку точку зору М. ВопD
ленко [9, с. 24], С. Алексеєв [10, с. 261] та ін.

Разом із тим різні дослідники виокремD
люють різні сторони й елементи прогалин.
Так, В. Нерсесянц вважає, що прогалини в
праві можуть бути наслідком неминучого
відставання законодавства від динамічних
суспільних відносин або результатом помиD
лок законодавця тощо [11, с. 490], а О. ВенгеD
ров, на розвиток цієї тези, вказує, що прогаD
лини в праві мають об’єктивну та суб’єктивD
ну природу. Об’єктивні прогалини – це проD
галини при виникненні нових суспільних
відносин – правовий вакуум; суб’єктивні –
це прогалини недосконалості законодавства,
юридичної техніки тощо [7, с. 268]. 

З. Незнамова визначає прогалину права як
дефект системи права, що виражається у
відсутності конкретного нормативного припиD
су відносно фактичних обставин, що перебуваD
ють у сфері правового регулювання [8, с. 14], а
А. Черданцев поділяє прогалини на первісні та
похідні (прогалини еволюції) [12, с. 251].

Основною та визначальною спільною озD
накою визначень прогалин є загальна вказівD

ка на відсутність правових норм для регулюD
вання існуючих суспільних відносин. ПодібD
ний підхід до визначення прогалин у праві
висловлювався правознавцями давно. Ще у
XІХ ст. І. Михайловський визначав прогалиD
ну у праві як ситуацію, у якій фактичні обсD
тавини випадку не відповідають ні одній із
описових частин (припущень) діючих юриD
дичних норм [13, с. 712]. Як варіант зазначеD
ного висловлювалося твердження, що прогаD
лина права наявна й у тому випадку, коли
існує повна чи часткова відсутність нормаD
тивних правил у загальному та конкретному
випадку, тобто без прив’язування суспільних
відносин до обов’язкового правового їх регуD
лювання. Такої позиції, зокрема, дотримуD
вався Є. Васьковський, який стверджував, що
прогалина у праві виражається в повній або
частковій неврегульованості суспільних відD
носин правовими нормами [14, с. 127]. 

Синтез наведених визначень свідчить про
те, що сама собою відсутність правової норD
ми може ще і не свідчити про наявність проD
галини, оскільки теорією права передбачаD
ється, що правове регулювання не охоплює й
не повинно охоплювати собою всього розD
маїття суспільних відносин. Ознакою існуD
вання прогалини права є відсутність норми
лише у сфері суспільних відносин, що підлягаD
ють обов’язковому правовому регулюванню.

Оскільки прогалина у правовому регулюD
ванні є дефектом системи права, він повинен
бути усунутий. При цьому усунути прогалиD
ну може тільки законодавець, а у правозастоD
совчому процесі права лише долаються. ПракD
тична правозастосовча робота виробила конD
кретні підходи до подолання прогалин. Так,
вони можуть долатися роз’ясненням, інстD
рукцією чи положенням (далі – роз’яснення)
органу управління.

Характерною особливістю роз’яснень, як
зазначає С. Погребняк, є те, що за загальним
правилом вони мають зворотну силу, адже
вони виходять пізніше, ніж коментовані норD
мативноDправові акти. Це повністю узгоджуD
ється з тим, що роз’яснення не містять нових
правил поведінки, а лише вносять ясність 
і чіткість у розуміння існуючих норм [15,
с. 46]. При цьому існує небезпека, що роз’ясD
нення може спотворювати закон, створювати
нові правові норми й як результат мати неD
відповідне, суперечливе тлумачення норм
податкового законодавства. Такий стан справ
безпосередньо стосується і Державної податD
кової адміністрації України (далі – ДПАУ),
яка час від часу визнає невідповідність деяD
ких своїх податкових роз’яснень.

Прикладом суперечливого тлумачення
податкового законодавства державними орD
ганами завдяки наявній прогалині закону
може бути ситуація, яка складається у банD
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ківській сфері з платежами під час кризи.
Так, через брак ліквідності виникла гостра
проблема вчасного перерахування коштів
платників податків до бюджету. На подоланD
ня цього явища Національний банк України
(далі – НБУ) зобов’язав банки проводити
платежі протягом двох днів у межах одного
банку, і трьох – поза межами (постанови від
11.10.2008 р. № 319 та від 16.10.2008 р. № 328).
Іншими словами, може відбутися затримка
чи повне ненадходження коштів до бюджету
при подачі платником платіжного доручення
в останній день легітимного строку. Це, у
свою чергу, тягне за собою застосування до
платника податків фінансової відповідальD
ності за ст. 17 Закону України «Про порядок
погашення зобов’язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими
фондами» від 21.12.2000 р. № 2181DІІІ (далі –
Закон № 2181DІІІ).

ДПАУ у своєму роз’ясненні положень
підпункту 16.5.1 Закону № 2181DІІІ [16] та
листі від 14.01.2008 р. № 412/7/24D0117 [17]
вказує, що за порушення строків зарахуванD
ня податків до бюджету з вини банку платD
ник податків звільняється від відповідальD
ності. Але норма підпункту 16.5 Закону
№ 2181DІІІ не звільняє платника податків від
обов’язку сплатити суму податкового зоD
бов’язання. Таку позицію підтримує Вищий
арбітражний суд [18].

Державний комітет України з питань реD
гуляторної політики та підприємництва у
листі від 05.03.2002 р. № 5D532/1273 вказує
на те, що є неправомірними дії працівників
податкових органів щодо повторного стягD
нення сум податків із суб’єктів підприємD
ницької діяльності, які у встановлені законоD
давством строки подали до банку платіжні
доручення для своєчасного та повного внеD
сення податку. З цим погоджуються Комітет
Верховної Ради з питань фінансів і банківсьD
кої діяльності, Вищий адміністративний суд
та Верховний Суд України [19]. 

Отже, на підставі тлумачення однієї норми,
а саме п. 16.5 Закону № 2181DІІІ, державними
органами зроблені протилежні висновки. Це 
є підтвердженням, поDперше, наявності прогаD
лини закону, поDдруге, невідповідного суперечD
ливого тлумачення права юридичних норм.

Щодо сутності наведеної проблеми, то
найбільш адекватною, на нашу думку, є поD
зиція ДПАУ, оскільки вона ґрунтується на
системному тлумаченні податкового законоD
давства, легальному визначенні податку та
податкового зобов’язання. До аргументів, виD
користаних податковою службою, додамо,
що, оскільки визначаючи дефініцію «податD
кове зобов’язання» законодавець використав
дієслово «сплатити» у закінченій формі, то
словосполучення «зобов’язання платника

податків сплатити» набуває сенсу тільки пісD
ля надходження коштів до бюджету.

Загалом слід зазначити, що відсутність у
законодавстві визначення «сплата обов’язкоD
вого платежу» та невизначення моменту, з якоD
го обов’язковий платіж вважається сплаченим,
дає можливість для їх різного тлумачення.

Для усунення (заповнення) зазначеної
прогалини пропонуємо доповнити ч. 1 ст. 1
Закону № 2181DІІІ пунктом 1.21 такого змісD
ту: «сплата податку (обов’язкового платежу) –
фактичне надходження коштів до бюджету
після реєстрації обслуговуючим банком плаD
тіжного доручення на переказ грошових кошD
тів для погашення податкового зобов’язання
чи податкового боргу».

Заповнення чи подолання прогалин у
праві є логічним продовженням діяльності з
їх виявлення і здійснюється у процесі праD
вотворчості шляхом внесення змін і доповD
нень до законів. Заповнення прогалин здійсD
нюється шляхом видання норми, подолання
прогалин – шляхом аналогії [1, с. 182].

Правила тлумачення є особливою наD
укою – юридична герменевтика, тобто наука
про тлумачення, відповідно до якого анаD
логія закону чи права опосередковує тлумаD
чення відповідних норм або загальних принD
ципів, основних засад права. 

Застосування аналогії починається із
з’ясування змісту норми, оскільки абстрактD
ність правових норм, стислість і лаконічність
тексту й, як наслідок, двозначність формуD
лювань, може призвести до різного її розуD
міння. Тому процес тлумачення норми права
розпочинається з лінгвістичного аналізу
тексту нормативноDправового акта, а потім –
аналізу логіки мислення. Після цього досліD
джується місце норми в системі права, норD
мативноDправовому акті, а також місце даноD
го нормативноDправового акта в системі заD
конодавства. Здійснюється аналіз умов екоD
номічного та політичного життя, які зумовиD
ли видання даного нормативноDправового
акта, встановлюється мета його видання тоD
що. Воля сторін підлягає з’ясуванню лише у
випадку, коли буквальне тлумачення не дозD
воляє визначити зміст договору. При цьому
тлумачення повинно здійснюватися з урахуD
ванням принципу сумлінності, розумності та
справедливості.

Узагальнюючи різні позиції щодо визнаD
чення прогалин, доцільно підтримати недиD
ференційований підхід, оскільки податки –
це та галузь позитивного права, де невреD
гульованість відносин може призвести до
значних соціальних зрушень. У зв’язку з цим
пропонується таке формулювання прогалиD
ни закону: це повна або часткова відсутність
у системі законодавства правової норми, не�
обхідної для повноцінного вирішення питання,
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що є предметом правового регулювання; це
юридичний факт відповідно до якого законом
не передбачене конкретне вирішення спірного
питання повністю або у частині. 

Проведений аналіз дозволяє зробити вис7
новок, що причинами виникнення прогалин
у податковому праві є: 

невміння законодавця врегулювати все
розмаїття життєвих ситуацій і передбачити
появу нових суспільних відносин; 

технічні помилки; 
кваліфіковане мовчання.
Для подолання прогалини закону доцільD

но використовувати інші існуючі правові
норми, які з урахуванням правил тлумаченD
ня та логіки можуть бути застосовані до
конкретних випадків. Це – найбільш праD
вильний і доцільний спосіб, оскільки правоD
застосовці, поDперше, залишаються в межах
діючого права, поDдруге, керуються прийомаD
ми загальноприйнятої логіки.
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originating of administrative dispute, and the order of their overcoming is extended.

В статье рассматриваются причины возникноввения пробелов в праве и законе, которые
обуславливают административно�хозяйственные споры, обобщается порядок их преодоления.
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№ 11

Побудова незалежної держави – це триD
валий процес, який потребує здійсD
нення реформування практично всіх

соціальних інституцій. Адже зміна політичD
ної, економічної, соціальної політики вимаD
гає адекватних змін у державному управлінD
ні, у застосовуваних формах і методах управD
ління, а також відповідного законодавчого
забезпечення зазначених процесів. Оскільки
на податкові надходження припадає левова
частка доходів державного бюджету, тобто
вони забезпечують «платоспроможність»
держави, то необхідність реформування орD
ганів державної податкової служби (далі –
ДПС) України, які власне й стягують відпоD
відні податкові платежі, є незаперечною. Слід
зазначити, що органи ДПС України хоча й поD
требують певної модернізації, проте не є абсоD
лютно неспроможними виконувати покладені
на них функції. Необхідність їх удосконалення
зумовлена змінами в суспільноDполітичному
житті, зміною законодавства, активною зовD
нішньополітичною діяльністю нашої держави,
зміцненням ринкових відносин в Україні, неD
обхідністю розвитку партнерських відносин
між владними та невладними суб’єктами.

Метою цієї статті є з’ясування напрямів
модернізації спеціалізованих державних
податкових інспекцій по роботі з великиD
ми платниками податків (далі – СДПІ по
роботі з ВПП).

Проблематика вдосконалення роботи поD
даткових органів порушується у працях як
вітчизняних, так і зарубіжних учених, зокреD
ма, А. Брезвіна, Є. Додіна, О. Єршова, С. КіD
валова, Т. Коломоєць, В. Кухаренка, Л. МарD
кова, В. Шкарупи та ін.

Необхідність розроблення та практичної
реалізації положень реформи податкової

системи визначена спеціальною Концепцією
реформування податкової системи, схвалеD
ної Кабінетом Міністрів України (розпорядD
ження від 19.02.2007 р. № 56Dр). У межах цієї
реформи має бути вдосконалено законодавче
й організаційне забезпечення діяльності орD
ганів ДПС України, а також системи оподатD
кування як основи для забезпечення вчасD
ності, повноти та добровільності сплати поD
датків, зборів, інших обов’язкових платежів
до бюджетів.

Модернізація діяльності ДПС України має
відбуватися комплексно, а не вибірково, поD
чинаючи з усунення неузгодженостей закоD
нодавства, що регулює порядок та особлиD
вості діяльності органів ДПС України, і заD
кінчуючи вдосконаленням процедури підбоD
ру кадрів. Переконані, що лише такий підхід
може забезпечити дієвість і результативність
процесу реформування, забезпечить можлиD
вість досягнення бажаного результату – наD
явності системи органів оподаткування, спроD
можних стягувати у визначених розмірах поD
датки, збори, інші платежі, попереджати вчиD
нення податкових правопорушень і забезпеD
чувати зростання рівня добровільної сплати
податків.

Для досягнення максимального резульD
тату діяльності податкової служби необхідно
вирішити комплекс складних організаційноD
правових, інформаційноDтехнологічних і псиD
хологічних проблем:

•• завоювати довіру суспільства та платників
податків. Це справді стратегічне завдання, наD
лежне виконання якого сприятиме підвиD
щенню показників добровільної сплати поD
датків, а також зменшенню податкових праD
вопорушень. Завоювання довіри платників
податків має відбуватися комплексно, незалежD
но від сум сплачуваних податків конкретним
платником. Тому вжиття відповідних заходів
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має позитивно впливати на відносини поD
датківців як з великими платниками поD
датків, так і з громадянами, які сплачують
податки з мінімальних доходів;

•• переконати громадян у тому, що сплата
податків – це конституційний і громадянсьD
кий обов’язок, турбота про пенсіонерів та наD
ступні покоління, ознака цивілізованості суD
спільства. Виконанню цього завдання має
сприяти своєрідна реклама про важливі соціD
альні, економічні й інші заходи та програми,
реалізація яких стала можливою завдяки сплаD
ченим податкам, адже податкові платежі
спрямовуються і на соціальне утримання платD
ників у вигляді надання державної допомоги
підприємствам, що розвиваються, медичних
послуг, соціального забезпечення, можлиD
вості використання кредитів, податкових
канікул, інших пільг. Усвідомлення важлиD
вості оподаткування громадянами дозволить
викривати податкові порушення і серед юриD
дичних осіб, а відтак – викорінювати відпоD
відні негативні прояви;

•• створити високопрофесійну автоматизоD
вану податкову службу. Не можна однозначD
но стверджувати, що у питаннях оподаткуD
вання «кадри вирішують все», адже є ще баD
гато факторів, які впливають на вказані проD
цеси: стан законодавства, його відповідність
існуючим потребам, кількісні й якісні показD
ники діяльності суб’єктів оподаткування,
рівень їх загальної та податкової культури
тощо. Проте саме професіоналізм податківD
ців дозволяє забезпечувати високий рівень
індивідуального податкового обслуговуванD
ня великих платників податків, уникати скарг,
прийняття неправомірних рішень;

•• удосконалити та прийняти прозорі, зроD
зумілі нормативноDправові акти і процедури
податкового адміністрування. Зокрема, опоD
датковуватися повинні результати праці, а не
витрати на її організацію та реалізацію [1, 
с. 152]. Особливе значення цей показник має
в роботі великих платників податків, на яких
працює велика кількість працівників, а виD
трати на організацію праці є досить високими;

•• запровадити механізм поетапного скоD
рочення податкового тягаря. Слід зазначити,
що в умовах світової фінансової кризи це
практично неможливо, оскільки держава не
може дозволити собі відмовитися від певних
сум грошових надходжень. Особливо важко
зменшити податкові ставки для підприємств,
що належать до числа великих платників поD
датків, адже вони забезпечують левову частD
ку податкових платежів до бюджетів. Проте
все ж необхідно скоригувати ставки оподатD
кування для фізичних та юридичних осіб.
Зокрема, для останньої категорії вони постуD
пово мають бути зменшені, що дозволить виD
вести «з тіні» прибутки підприємств і визнаD
чити реальний рівень фонду заробітної плати
працівників. Непродумана податкова політиD
ка в питаннях визначення податкових ставок

хоча й дозволила послабити податковий тяD
гар для фізичних осіб, проте відсутність відD
повідних дій щодо юридичних осіб призвела
до приховування реального рівня заробітної
плати великої кількості працюючих; 

•• підвищити податкову культуру платD
ників податків і податкових органів. ВикоD
нання цього завдання здійснюється з допоD
могою широкомасштабного проведення маD
совоDроз’яснювальної роботи щодо необхідD
ності сплати податків і зборів, важливості як
для держави, так і для кожної особи, підвиD
щення престижу роботи податківців. ПідвиD
щенню податкової культури працівників поD
даткових органів має сприяти розроблення
та практичне впровадження правил етики
поведінки державного службовця, запроваD
дження заходів відповідальності за їх поруD
шення. Велике значення для підвищення поD
даткової культури має також відзначення
Державною податкової адміністрацією УкраD
їни кращих великих платників податків [2, с. 3];

•• вдосконалити кадрову політику та систему
оплати праці працівників податкових оргаD
нів, у тому числі й тих, які забезпечують індиD
відуальне податкове супроводження велиD
ких платників податків. Слід зазначити, що
вдосконалення кадрової політики передбаD
чає підвищення рівня професійної підготовD
ки, розроблення методики підбору кадрів на
відповідні посади з урахуванням специфіки
характеру, здібностей відповідних осіб і меD
тодики ротації кадрів. Зокрема, робота з веD
ликими платниками податків потребує екоD
номічних та юридичних знань (у сфері податD
кового, фінансового, господарського, адмініD
стративного й інших галузей права), навиків
менеджменту організації роботи та ін;

•• автоматизувати всі процеси адмініструванD
ня податків. На даному етапі розвитку українсьD
кої державності, в умовах світової економічної
кризи та недосконалого податкового законодавD
ства реалізувати відповідне положення пракD
тично неможливо. Проте поетапна, поступова
автоматизація адміністрування податків все ж
повинна мати місце, адже вона передбачає зменD
шення впливу так званого людського фактоD
ра, дозволяє забезпечувати більш якісну та
повну обробку відповідних даних; 

•• створити єдину, високопрофесійну, етичD
ну команду – це положення фактично повтоD
рює тезу про необхідність удосконалення кадD
рової політики як основи для модернізації
діяльності податкової служби України [3]. 

Переконані, що в умовах світової еконоD
мічної кризи, постійної нестачі бюджетних
коштів, за наявності інфляції, високого рівня
залежності економіки від політичних процеD
сів, інших негативних явищ модернізація орD
ганів державної податкової служби України
має відбуватися шляхом зменшення бюроD
кратичного апарату та перерозподілу повноD
важень між усіма ланками системи, тобто деD
централізації податкових органів з передачею
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великої кількості владних повноважень місD
цевим податковим інспекціям. Слід зазначиD
ти, що створені та діють спеціалізовані поD
даткові інспекції по роботі з великими платD
никами податків, які забезпечують індивідуD
альне податкове супроводження таких платD
ників, здійснюють постійний моніторинг за
їх фінансовоDгосподарською діяльністю. ТаD
ка оптимізація податкової служби дозволила
не лише розосередити роботу з великими платD
никами в окремих податкових інспекціях, а й
підвищити рівень їх податкового обслуговуD
вання, забезпечити більш повний та якісний
контроль за великими платниками, що позиD
тивно впливає на розширення бази оподатD
кування, наповнення бюджетних коштів.

Питання зменшення бюрократичного апаD
рату є досить актуальними для України. ЗоD
крема, для забезпечення практичної реалізації
реформи податкової системи у складі ДерD
жавної податкової адміністрації України було
створено Департамент розвитку та модерніD
зації податкової служби України, який серед
інших управлінь і відділів має у своєму склаD
ді управління модернізації процесів протидії
щодо «тінізації» економіки та порушень поD
даткового законодавства. Таким чином, для
вдосконалення роботи податкових органів
створено самостійну структуру, що не займаD
ється безпосередньо організацією податкоD
вого супроводження платників податків, але
вирішує питання про способи та засоби його
поліпшення, шляхи забезпечення підвищенD
ня якості роботи податківців тощо.

Переконані, що вдосконаленню діяльносD
ті органів системи ДПС має сприяти також
зменшення кількості відомчих нормативних
документів, що приймаються в межах служD
би, а також забезпечення їх постійної систеD
матизації та «відсіювання» тих норм, що
втратили чинність або ж не відповідають виD
могам часу. Це має позитивно вплинути як
на законотворчу діяльність, так і відомчу. 

Діяльність спеціалізованих податкових
інспекцій по роботі з великими платниками
податків є новим напрямом оновлення адміD
ністративної діяльності податкової служби.
Але забезпечення модернізації вказаних елеD
ментів системи ДПС України має здійснюваD
тися виважено, комплексно, з урахуванням
таких положень: 

•• вивчення, узагальнення та запровадженD
ня в Україні прогресивного іноземного доD
свіду в питаннях оподаткування та побудови
податкової політики держави, у тому числі
щодо особливостей оподаткування підприD
ємств – великих платників податків, спеD
цифіки їх податкового супроводження, опоD
даткування ВПП, що діють у спеціальних (вільD
них) економічних зонах, тощо. Слід зазначиD
ти, що у структурі ДПА України є спеціальD
ний відділ, одним із завдань якого є вивченD
ня іноземного досвіду в питаннях оподаткуD
вання. Ми вже згадували про обмеженість

права законодавчої ініціативи податкових
органів, у зв’язку з чим ініціювання та запроD
вадження позитивного іноземного досвіду співD
праці податківців і великих платників податD
ків інколи буває проблематичним, перш за все
в питаннях способів зміни податкових стаD
вок, скасування окремих податкових пільг
тощо, адже такі питання часто носять не лиD
ше економічний, а й політичний характер;

•• максимальне використання технічних
засобів обслуговування та контролю. МодерD
нізація діяльності податкових органів по роD
боті з великими платниками податків не може
відбуватися без їх технічного оновлення та
переоснащення, що має передбачати не лише
придбання в достатній кількості якісної офісD
ної техніки, а й запровадження нових проD
грам податкового обслуговування, належне
інформаційне забезпечення, оперативне інD
формування про зміни в законодавстві тощо;

•• впорядкування податкового законодавD
ства. Вдосконалення будьDякої діяльності пеD
редбачає необхідність здійснення аналізу
існуючої законодавчої бази, а також масиву
підзаконних нормативних документів з меD
тою видалення з їх числа тих правил і норм,
що не відповідають вимогам часу, ускладнюD
ють процедуру адміністрування податків тоD
що. Безумовно, основним документом у пиD
таннях оподаткування має стати Податковий
кодекс України, норми якого повинні забезD
печити єдиний підхід до визначення терміD
нології в податковому праві, а також врегулюD
вати розміри податкових ставок для різних
категорій платників, умови і порядок стягненD
ня податкових платежів, розстрочки, відD
строчки їх виконання тощо;

•• належне визначення статусу СДПІ по
роботі з великими платниками податків і норD
мативне закріплення специфіки їх діяльносD
ті. Здійснення вказаних дій дозволить не лиD
ше чітко відмежувати повноваження СДПІ
по роботі з ВПП від повноважень інших ДПІ,
а й визначити їх місце серед інших податкоD
вих органів, особливості взаємодії та взаємоD
зв’язку між ними;

•• чітке відпрацювання процедури оскарD
ження рішень СДПІ по роботі з ВПП і дій її
працівників, що визначала б можливість поD
дання апеляцій виключно до вищестоящого
органу системи ДПС і не передбачала неD
обхідності звернення із скаргою власне до
спеціалізованої інспекції, в межах якої й буD
ло прийнято відповідне рішення. ПерекоD
нані, що це забезпечить прийняття справедD
ливого та неупередженого рішення вищестоD
ящим органом системи ДПС. Сьогодні існує
також і громадська організація, завданням
якої є не лише поширення позитивного доD
свіду сплати податків і тлумачення змісту
податкового законодавства, а й здійснення
захисту платників від неправомірних рішень
і дій податкових органів – це Асоціація платD
ників податків України, членами якої є таD
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кож більшість підприємств, що належать до
числа великих платників податків. Крім тоD
го, ще у 2007 р. розпочав роботу ІнформаD
ційноDдовідковий центр при ДПА України,
мета діяльності якого – надання кваліфікоD
ваних роз’яснень податкового законодавства
платникам податків;

•• чітке формування податкової політики
держави та зменшення акцентів на виключно
фіскальну функцію оподаткування дозволить
зробити відносини «великий платник поD
датків – спеціалізована ДПІ» партнерськими,
побудованими на взаємній довірі та довірі до
держави. Зрозуміла платникам, виважена та
раціонально побудована податкова політика,
розрахована не лише на вимогу сьогодення, а
й на майбутнє, на перспективу, є запорукою її
фактичної добровільної реалізації;

•• застосування заходів морального (наD
городи, подяки) чи матеріального (преміD
ювання, цінні подарунки тощо) заохочення
працівників СДПІ по роботі з ВПП залежно
від їх реального внеску у підвищення якості
податкового супроводження великих платD
ників податків. Широке запровадження таD
ких заохочувальних заходів має сприяти
підвищенню самооцінки працівників СДПІ,
стимулювати їх ініціативність, ділову акD
тивність, породжувати здорову конкуренцію
серед працівників СДПІ, тобто має підвищуD
ватися якість послуг системи інспекцій по
роботі з великими платниками податків;

•• забезпечення належної роботи навчальD
ноDконсультаційних центрів, в яких працівD
ники системи ДПС (у тому числі СДПІ по
роботі з ВПП) могли б періодично проходиD
ти підвищення професійної кваліфікації. БаD
жано також запровадити на базі таких центD
рів надання психологоDреабілітаційних конD
сультацій для відновлення працездатності
працівників СДПІ по роботі з ВПП;

•• гарантування належного рівня соціальноD
го захисту працівників ДПІ по роботі з ВПП,
адже лише особа, яка впевнена у своєму майD
бутньому, може ініціативно та творчо викоD

нувати свою роботу, покращувати відповідні
показники;

•• залучення широкого кола науковців і
практиків до визначення шляхів та напрямів
удосконалення діяльності спеціалізованих
податкових інспекцій по роботі з ВПП. 
Наукове обґрунтування модернізації діяльD
ності СДПІ має стати основою її успішної
реалізації, адже саме науково обґрунтовані
розрахунки, теоретично продумані моделі
тощо, оцінені практичними працівниками,
допомагають виявити недоліки та переваги
окремих нововведень у сфері оподаткування,
прогнозувати їх результат для сторін податD
кових правовідносин. Досвід іноземних дерD
жав свідчить, що запровадження нових форм
роботи податкових органів можливо на окреD
мих територіях держави для визначення їх
ефективності, доцільності та дієвості тощо.

Висновки 

Модернізація діяльності СДПІ по роботі
з ВПП має відбуватися одночасно з удоскоD
наленням роботи всіх органів системи ДПС
України у процесі реалізації загальної адміD
ністративної реформи. На нашу думку, неD
можливо оптимізувати роботу однієї ланки
ДПІ, залишивши поза увагою інші структурD
ні одиниці податкової служби. Науково обD
ґрунтований, комплексний підхід до питань
модернізації роботи СДПІ та ДПС в цілому
дозволить не лише успішно оптимізувати
адміністративну діяльність СДПІ, а й реаліD
зувати податкову реформу в цілому.
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The problems of Specialized State Tax Administrations reactivation in work with big tax payers are
raised in the article.The author lays stress to the fact that their modernization must be coordinated with
the improvement of all State Tax Administration system bodies work. That will allow to optimize the
administrative activity of the Specialized State Tax Administrations and realize tax reform in general. 

В статье рассматриваются вопросы обновления деятельности специализированных госу�
дарственных налоговых инспекций по работе с крупными налогоплательщиками. Автор указы�
вает, что модернизация их деятельности должна согласовываться с усовершенствованием ра�
боты всей системы ГНС, что позволит оптимизировать административную деятельность
СГНИ и реализовать налоговую реформу в целом.
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Процесуальна частина українського
адміністративного права за багаторічD
ною традицією позначається терміD

ном «адміністративний процес». 
Історія адміністративного процесу харакD

теризується протистоянням поглядів учених
і пройшла стадії від його неприйняття до деD
термінації адміністративноDпроцесуального
права та визнання особливої ролі у здійсненD
ні адміністративної реформи [1, c. 267].

Початок дискусій було покладено моноD
графіями відомих російських учених Н. СалиD
щевої «Административный процесс в СССР»
(1964 р.) та В. Сорокіна «Проблемы админиD
стративного процесса» (1968 р.). Перший авD
тор сприймала адміністративний процес суто
в полі вирішення (розв’язання) конфліктних
(юрисдикційних) справ. Другий дослідник
доводив необхідність розуміння адміністраD
тивного процесу більш широко, з урахуванD
ням як юрисдикційної складової, так і діяльD
ності органів виконавчої влади із забезпечення
реалізації норм матеріального права у спраD
вах позитивного (неконфліктного) характеD
ру. У подальшому вказані напрями наукових
досліджень стосовно тлумачення адміністраD
тивного процесу розвивалися досить інтенD
сивно. При цьому серед провідних вітчизняD
них адміністративістів були прихильники та
противники, як першої, так і другої позиції.
Ідею Н. Салищевої про юрисдикційний харакD
тер адміністративного процесу підтримали

М. Єропкін, А. Клюшниченко, М. Піскотін,
В. Тадевосян та ін. Пропозицію В. Сорокіна
позитивно сприйняли та підтримали такі
вчені, як Д. Бахрах, Ю. Козлов, Р. ПавловсьD
кий, Г. Петров та ін. На сьогодні в Україні приD
хильниками широкого тлумачення адмініD
стративного процесу є О. Бандурка, Ю. БиD
тяк, І. Голосніченко, Є. Додін, О. Кузьменко,
М. Тищенко та ін. [2, с. 256].

Таким чином, на даний час дві різні поD
зиції стосовно тлумачення адміністративного
процесу трансформувались у його вузьке та
широке розуміння, або юрисдикційну й управD
лінську концепції адміністративного процесу.

Широке розуміння адміністративного
процесу пов’язане з визнанням того, що ним
охоплюється будьDяка діяльність з реалізації
матеріальних норм адміністративного права,
тобто адміністративний процес виступає як
порядок реалізації адміністративноDправових
норм під час вирішення конкретних управD
лінських справ [1, c. 268].

У вузькому розумінні адміністративний проD
цес – це порядок розгляду справ про адміністраD
тивні правопорушення та застосування до правоD
порушників адміністративних стягнень. Іноді
поняття адміністративного процесу в такому роD
зумінні тлумачать не тільки як розгляд справ про
адміністративні правопорушення та застосуD
вання адміністративних стягнень до винних, а й
як розгляд справ із застосуванням заходів
адміністративного примусу загалом [3, c. 492].
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Однак навіть у широке розуміння сьогодD
ні «не вписується» процес розгляду справ у
спеціалізованих (адміністративних) судах,
тобто адміністративне судочинство, хоча для
позначення саме цього явища первісно і виD
користовувався термін «адміністративний проD
цес». Таке класичне його розуміння в юриD
дичній літературі радянського періоду втраD
тило реальне пізнавальне значення та було підD
мінено «широким» і «вузьким» тлумаченням
цього поняття [3, c. 491–492].

З проведеного аналізу випливає третій
підхід до визначення адміністративного проD
цесу, який умовно можна назвати судочинсьD
ким. Він походить від розуміння юридичного
процесу виключно як форми правосуддя.
Отже, адміністративний процес у даному виD
падку розглядається тільки як судовий розD
гляд публічноDправових спорів, віднесених до
компетенції адміністративних судів. У меD
жах цього підходу також існують різні погляD
ди: виділяється адміністративний процес як
вид судового процесу (адміністративне судоD
чинство) й окремо управлінський процес (праD
возастосовча діяльність адміністративних орD
ганів) або стверджується, що адміністративD
ний процес – це форма правосуддя, тобто
адміністративне судочинство, а діяльність орD
ганів публічної адміністрації взагалі має не
процесуальний, а процедурний характер (так
звані адміністративні процедури). Розуміння
адміністративного процесу лише як форми
правосуддя в адміністративних справах відD
повідає поняттю адміністративноDпроцесуD
ального права, яке закріплене в Кодексі адміD
ністративного судочинства України, та основD
ним тенденціям розвитку адміністративного
законодавства (наприклад, сьогодні розроблеD
но й активно обговорюється проект АдміністD
ративноDпроцедурного кодексу, який визнаD
чає процедури розгляду органами виконавD
чої влади й органами місцевого самоврядуванD
ня індивідуальних адміністративних справ та
адміністративних послуг) [4, c. 116–117].

Слід зазначити, що в українському адміD
ністративному праві чітко вираженої дискусії
з приводу вузького та широкого розуміння адD
міністративного процесу немає. Характерно,
що юридична енциклопедія у відповідній статD
ті лише зафіксувала існування цих двох підD
ходів без будьDяких коментарів або натяків
на погляди науковців. У той самий час, анаD
ліз праць вітчизняних учених (О. Бандурки,
І. Голосніченка, О. Кузьменко, В. ПерепелюD
ка, А. Селіванова, М. Стахурського, М. ТищенD
ко) свідчить про фактичну підтримку ними
концепції широкого розуміння адміністративD
ного процесу [5, c. 361].

Разом із тим визначення поняття «адміD
ністративний процес» залишається дискуD
сійним. Наводяться різні аргументи на користь

певних підходів. На сучасному етапі юрисD
дикційний підхід до розуміння адміністративD
ного процесу є найменш поширеним; актуальD
ними залишаються управлінський і судочинD
ський підходи. Але домінуючим в адмініD
стративноDправовій науковій і навчальній
літературі залишається саме управлінський
підхід [4, c. 117].

На думку В. Колпакова, адміністративD
ний процес не існує і не може існувати в реальD
ності, оскільки є артефактом і онтологічною
субстанцією. Він – лише узагальнене, абD
страктне відображення юридичних подій миD
нулого, що виконує функцію «кальки» для
вирішення конкретних справ. Його ознака –
інтегративна категорія, сформована в резульD
таті взаємодії ознак складових системи, якиD
ми є «відносно самостійні процесуальні інD
ститути». Ці інститути правильно визначені
як «відносно самостійні», оскільки функціоD
нують (і можуть функціонувати) в єдиній адD
міністративноDпроцесуальній системі. Вони
взаємодіють між собою, оновлюються та збаD
гачуються за рахунок один одного і в резульD
таті утворюють якісно нове правове поняття –
адміністративний процес [5, с. 358].

Питання про структуру адміністративноD
юрисдикційного процесу, у тому числі адміD
ністративного, і в ширшому плані – юридичD
ного процесів традиційно пов’язується з поD
няттям провадження.

Адміністративний процес є системним утD
воренням із складною та не до кінця досліджеD
ною структурою. Первинним компонентом
структури адміністративного процесу вистуD
пає окремо взяте адміністративне провадженD
ня. Адміністративний процес і адміністративD
не провадження співвідносяться між собою
як загальне та часткове, як ціле та частина цілоD
го. Між адміністративним процесом (цілим)
і будьDяким з адміністративних проваджень
(частиною цього цілого) існують нерозривні
взаємозумовлюючі та системоутворюючі зв’язD
ки і відносини [1, c. 277].

Специфіку адміністративного процесу відоD
бражає і його структура – сукупність взаємоD
зв’язаних адміністративних проваджень, що
мають як юрисдикційний, так і неюрисдикційD
ний характер [3, c. 492].

Розбіжності вчених у розумінні адмініD
стративного процесу не могли не позначитися
на теоретичних розробках питання про струкD
туру адміністративного процесу. На даному
етапі розвитку науки адміністративного праD
ва й адміністративного законодавства струкD
туру адміністративного процесу можна предD
ставити у вигляді чотирьохрівневої системи:
провадження; стадії; етапи; дії [6, с. 113–114].

Поняття «провадження у справах про
адміністративні правопорушення» не визнаD
чається чинним законодавством України,
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проте воно визначене наукою адміністративD
ного права. Щодо цього питання існує деD
кілька точок зору. Найчастіше визначають
провадження у справах про адміністративні
правопорушення як одне із специфічних і важD
ливих адміністративноDюрисдикційних проD
ваджень, що входять до адміністративноDюрисD
дикційного процесу [6, с. 128].

Термін «провадження у справах про адміD
ністративні проступки» введений для познаD
чення конкретної процесуальної діяльності по
конкретній справі, що порушена за вчинення
адміністративного проступку. В літературних
джерелах термін «провадження у справах про
адміністративні проступки» використовується
як для позначення узагальненого поняття, так і
для визначення процесуальної діяльності по
конкретній справі [5, с. 385]. Провадження в
справах про адміністративні правопорушення 
є особливим видом процесуальної діяльності,
врегульованою законом процедурою вирішенD
ня окремої групи справ [4, с. 98].

Як зазначив В. Колпаков, існує дві точки
зору на змістовну сутність провадження у
справах про адміністративні проступки. ВідD
повідно до першої – це інститут адміністраD
тивного права, що містить норми, які регуD
люють діяльність уповноважених органів і осіб
із застосування адміністративних стягнень за
адміністративні правопорушення, або ж діяльD
ність уповноважених суб’єктів із застосування
адміністративних стягнень, тобто метою проD
вадження є притягнення до адміністративної
відповідальності. На думку Л. Коваль, адміD
ністративноDделіктне провадження формуD
ється у зв’язку з притягненням до адміністраD
тивної відповідальності. Д. Бахрах вважає,
що це діяльність із застосування адміністраD
тивних стягнень. Ю. Битяк і В. Зуй розглядаD
ють його як заходи, спрямовані на притягD
нення правопорушників до відповідальності
[5, с. 389], з С. Стеценко – як регламентоваD
ний законом порядок діяльності органів (поD
садових осіб) із притягнення правопорушD
ників до адміністративної відповідальності
[2, с. 271]. Такої ж думки дотримуються і 
О. Остапенко, З. Кісіль, М. Ковалів, Р. Кісіль,
які вважають, що провадження – це реглаD
ментована адміністративноDпроцесуальними
нормами діяльність державних органів та їх
посадових осіб, спрямована на розгляд справ
про адміністративні правопорушення, застоD
сування в необхідних випадках адміністраD
тивних стягнень [7, с. 96].

Відповідно до другої точки зору мета адD
міністративноDделіктного провадження поляD
гає у встановленні об’єктивної істини та прийD
нятті рішення відповідно до чинного законоD
давства. Так, Ф. Фіночко зазначає, що проваD
дження у справах про адміністративні проD
ступки спрямоване на своєчасне, повне, об’єкD

тивне встановлення обставин кожної справи
і вирішення справи у точній відповідності із
законодавством. Г. Кузьмічова й Л. Калиніна
вважають, що це сукупність взаємозв’язаних
процесуальних дій щодо порушення, розгляду,
оскарження, виконання рішення по справі,
що випливає з адміністративного правопоруD
шення. С. Гончарук розуміє під провадженD
ням у справах про адміністративні проступD
ки визначений законом порядок здійснення
процесуальної діяльності, пов’язаної з розD
глядом і вирішенням справ про адміністраD
тивні проступки, винесенням по них законD
них і об’єктивних постанов та їх виконання.

Прихильники трактування адміністраD
тивноDделіктного провадження як процесуD
альної діяльності з метою застосування стягD
нень не враховують, що провадження може
закінчитися виправданням суб’єкта правопоD
рушення або бути закрите у зв’язку із закінD
ченням строку давності та за інших підстав
(ст. 247 Кодексу України про адміністративні
правопорушення). Таким чином, цей вид проD
вадження не завжди є діяльністю з накладенD
ня та виконання адміністративних стягнень
[5, с. 389].

Таке різноманіття визначень провадженD
ня у справах про адміністративні правопоруD
шення пояснюється тим, що вчені, маючи
один об’єкт дослідження – провадження у
справах про адміністративні правопорушення,
характеризували це правове явище залежно
від предмета дослідження.

У нашому випадку провадженням у спраD
вах про незаконну передачу заборонених предD
метів особам, яких тримають у слідчих ізоляD
торах, установах виконання покарань, є встаD
новлений адміністративноDпроцесуальними
нормами порядок здійснення дій із розгляду
та вирішення, відповідно до закону, справ про
незаконну передачу заборонених предметів і
винесення по них законних і об’єктивних ріD
шень, їх виконання, а також застосування заD
ходів із забезпечення виконання провадженD
ня по них.

Порядок провадження у справах зазначеD
ної категорії визначено Кодексом України
про адміністративні правопорушення. У ньоD
му, перш за все, законодавчо закріплені праD
вові основи, тобто ті вихідні позиції, якими
покликані керуватися відповідні органи та
посадовці при розгляді і вирішенні конкретD
них справ про адміністративні правопоруD
шення. Він, зокрема, регламентує замах на
правопорядок в установах ДКВС і в місцях
тримання під вартою. Разом із тим частина
адміністративноDпроцесуальних норм міститьD
ся в Законі України «Про Державну криміD
нальноDвиконавчу службу України» і нормаD
тивноDправових актах Державного департаD
менту України з питань виконання покарань,
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в яких визначаються підстави і порядок проD
ведення особистого огляду та речей засуджеD
них і осіб, взятих під варту, огляд інших осіб
та їх речей, транспортних засобів, що прибуD
вають на територію установ виконання покаD
рань, слідчих ізоляторів, а також вилучення
заборонених для використання в установах
виконання покарань і слідчих ізоляторах реD
чей і документів.

Функції адміністративноDделіктного закоD
нодавства, що охороняє правопорядок в устаD
новах ДКВС, у місцях тримання під вартою,
реалізуються в процесі провадження у спраD
вах про незаконні передачі. До їх числа відноD
сять: своєчасне, всебічне, повне й об’єктивне
з’ясування обставин кожної справи, вирішенD
ня її відповідно до закону, забезпечення викоD
нання винесеної постанови, а також виявленD
ня причин та умов, що сприяють вчиненню
адміністративного правопорушення.

Провадження у справах про адміністраD
тивні правопорушення має свою структуру,
утворювану сукупністю стадій, що характериD
зуються специфічною функціональною спряD
мованістю, відносною самостійністю та логічD
ною завершеністю.

Традиційно виділяють такі стадії проваD
дження у справах про адміністративні правоD
порушення (адміністративноDюрисдикційD
ного провадження) [8, с. 169–170]:

адміністративне розслідування (поруD
шення справи; встановлення фактичних обD
ставин; процесуальне оформлення результаD
тів розслідування; направлення матеріалів
для розгляду за підвідомчістю);

розгляд справи (підготовка справи до
розгляду та заслуховування; аналіз зібраних
матеріалів, обставин справи (заслуховуванD
ня справи); прийняття постанови; доведення
постанови до відома);

перегляд постанови (оскарження, опротестуD
вання постанови; перевірка законності постаноD
ви, винесення рішення; реалізація рішення);

виконання постанови (звернення постаD
нови до виконання; фактичне виконання;
закінчення виконання справи).

Висновки 

Провадження у справах про незаконну переD
дачу заборонених предметів особам, яких триD
мають у слідчих ізоляторах, установах виконанD
ня покарань або лікувальноDтрудових профілакD
торіях, є одним із видів адміністративних юрисD
дикційних проваджень, встановлених адмініD
стративноDпроцесуальними нормами, порядком
здійснення дій уповноважених органів і осіб з виD
явлення, розгляду та вирішення справ про переD
дачу заборонених предметів, перегляду і забезD
печення виконання рішення про накладення
адміністративного стягнення, а також застосуD
вання заходів забезпечення провадження по них.
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Після проголошення незалежності України
суди загальної юрисдикції почали набуваD
ти важливого значення у суспільстві та

державі як органи публічної адміністрації, що
мають забезпечувати точне й неухильне застоD
сування чинного законодавства, що, у свою черD
гу, є однією з обов’язкових умов захисту прав і
свобод людини, прав і законних інтересів юриD
дичних осіб, гарантованих Конституцією УкD
раїни, а також, інтересів самого суспільства і
держави. Щорічно суди України розглядають
велику кількість справ у сфері цивільного,
кримінального, адміністративного, господарсьD
кого й інших видів проваджень. Однак особлиD
ва увага приділяється провадженням, пов’язаD
ним із розглядом справ щодо притягнення осіб
до відповідальності за вчинення ними протиD
правних діянь, оскільки саме під час реалізації
каральної функції юридичної відповідальності
найбільш гостро зачіпаються права, свободи та
законні інтереси громадян. Останнім часом
спостерігається зростання кількості вчинених
адміністративних проступків і, відповідно,
кількості осіб, притягнутих до адміністративної
відповідальності. Так, за даними Верховного 
Суду України, лише за перше півріччя 2008 р. 
судами розглянуто 3410,7 тис. справ, що на 
17,9 % більше порівняно з I півріччям 2007 р., і
накладено адміністративні стягнення на 2974,4
тис. осіб.

Мета цієї статті – аналіз нормативноDправоD
вих актів, наукових досліджень і публікацій,
які стосуються адміністративноDпроцесуальD
ного статусу судді у провадженні у справах
про адміністративні проступки, вирішення
питання вдосконалення статусу зазначеного
суб’єкта, що, у свою чергу, сприятиме забезпеD
ченню належних умов для здійснення правоD
суддя, дотримання Конституції та законів УкD
раїни, охорони прав і свобод громадян під час
розгляду і вирішення справ про адміністраD
тивні правопорушення. 

Дослідження поняття та змісту адміністративD
ноDпроцесуального статусу судді в подальшому
сприятиме не лише підвищенню ефективності йоD
го адміністративноDюрисдикційної діяльності, що
полягає у з’ясуванні фактичних даних по справі,
встановленні провини правопорушника та застоD
суванні до нього, відповідно до правової норми, заD
ходів покарання, а також розвитку законодавства
про адміністративну відповідальність та адмініD
стративноDделіктного права як галузі та правової
науки.

Відповідно до ст. 7 Кодексу України про адD
міністративні правопорушення (далі – КУпАП)
ніхто не може бути підданий заходу впливу у зв’язD
ку з адміністративним правопорушенням інакше
як на підставах і в порядку, встановлених законом.
Застосування уповноваженими на те органами та
посадовими особами заходів адміністративного
впливу провадиться в межах їх компетенції. На наD
шу думку, саме компетенція є однією з основних
складових правового статусу будьDякого суб’єкта
владних повноважень, що розкриває його зміст.

Юридична енциклопедія визначає, що праD
вовий статус (у перекладі з латинської «станоD
вище») – це сукупність прав і обов’язків фізичD
них та юридичних осіб, які визначаються КонсD
титуцією України, законами, нормативноDпраD
вовими актами та міжнародними договорами,
ратифікованими Верховною Радою України [1,
с. 44]. Як бачимо, етимологічно, слово «статус»
ототожнюється з поняттям «становище». Що
стосується юридичної літератури, то єдиної
думки щодо визначення цих двох понять серед
науковців не існує. Так, деякі автори вживають
«правовий статус» і «правове положення» як сиD
нонімічні поняття [2, с. 5–6]. Інші вчені вважаD
ють, що ці терміни різняться як за змістом, так і
за значенням. Ми поділяємо позицію авторів,
які зазначають, що поняття «правовий статус»
необхідно вживати для загальної характеристиD
ки положення фізичної чи юридичної особи у
суспільстві (для позначення правового стану
абстрактного суб’єкта права), а термін «правове
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положення» – застосовувати для характеристиD
ки суб’єкта у конкретних суспільних відносиD
нах (для характеристики правового стану реD
альної особи, яка вступає у правовідносини),
тобто основою такого розмежування є існуюча
відмінність між суб’єктом права та суб’єктом
правовідносин [3, с. 13, 35]. Однак, яку б поD
зицію не займали науковці, статус суб’єкта є,
насамперед, певною сукупністю його соціальD
них можливостей, обсяг і характер яких залеD
жать від тієї ролі, соціальної функції, що викоD
нується ним у суспільстві і конкретизується у
тих чи інших суспільних відносинах, суб’єктом
яких він виступає. В аспекті нашого дослідженD
ня ми приділятимемо увагу визначенню поняття
«адміністративноDправовий статус суб’єкта».

На думку В. Колпакова та О. Кузьменко, адD
міністративноDправовий статус суб’єкта формують
наявні у нього суб’єктивні права й обов’язки у сфері
публічного управління, які разом з адміністративD
ною правоздатністю та адміністративною дієD
здатністю є складовими адміністративної правоD
суб’єктності [4, с. 73–74].

Автори підручника «Адміністративне право
України» вважають, що коли йдеться про потенD
ційну здатність суб’єкта адміністративного праD
ва мати певні права та виконувати обов’язки, то
в такому випадку акцентується увага на його
адміністративній правосуб’єктності. З іншого боD
ку, коли йдеться про наявні (конкретні) у того ж
суб’єкта права й обов’язки, то мається на увазі його
адміністративноDправовий статус [5, с. 192–194].

Ю. Битяк вважає, що правовий статус гроD
мадянина охоплює:

•• основні (невід’ємні) права (або права та
свободи людини і громадянина);

•• комплекс прав і обов’язків, закріплених
Конституцією України, нормами різних галуD
зей права, у тому числі адміністративноDправоD
вими нормами;

•• гарантії реалізації цих прав і обов’язків, а
також механізм їх охорони державою.

Крім того, Ю. Битяк зазначає, що адмініD
стративноDправовий статус громадянина УкраD
їни визначається обсягом і характером його адD
міністративної правосуб’єктності, яку становлять
адміністративна правоздатність та адміністраD
тивна дієздатність [6, с. 58–59, 70].

У теорії адміністративного права нарівні з
загальним правовим статусом громадянина, що
включає загальні права й обов’язки, які налеD
жать усім громадянам, розглядаються й інші,
більш деталізовані, правові статуси («спеціD
альні» адміністративноDправові статуси), що
відповідають особистій соціальній ролі кожного
індивіда. Так, Д. Бахрах звертає увагу на те, що
існує велика розмаїтість спеціальних адміністраD
тивноDправових статусів, серед яких він виділяє
статуси членів адміністративних колективів; суD
б’єктів адміністративної опіки; мешканців териD
торій з особливим адміністративноDправовим реD
жимом; суб’єктів дозвільної системи [7, с. 27–28, 40].

Заслуговує на увагу позиція В. Патюліна,
на думку якого, суб’єктивні права, що входять у

правовий статус громадянина, належать усім
громадянам як абстрактному суб’єкту даного роD
ду, а суб’єктивні права, що входять у правовий
модус (спеціальний статус), – усім, хто за даних
умов виступає як абстрактний суб’єкт даного виD
ду. Суб’єктивні права у першому випадку характеD
ризують властивість загальності за родовою ознаD
кою (громадянство); у другому – за видовою (заD
конодавчо встановлені віковий критерій, проD
фесійна діяльність, посада тощо) [8, с. 198–199].

Як зазначає Є. Ламонов, підтримуючи ідею 
В. Патюліна про запровадження такого поняття,
як «правовий модус», не слід забувати, що правоD
вий статус включає в себе не тільки права, а й
юридичні обов’язки суб’єкта [9, с. 134].

Як загальний правовий статус суб’єкта адміD
ністративного права, так і його спеціальний статус є
сукупністю юридичних прав і обов’язків, встаD
новлених в адміністративноDправових нормах, а
тому зміна цих статусів відбувається не з волі окD
ремих суб’єктів, а у зв’язку із змінами у відповідD
них правових нормах. Однак, якщо вести мову
про адміністративноDправовий статус судді, то
виникає цілком закономірне питання: до якого
типу суб’єктів необхідно відносити посадових осіб?
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про статус
суддів» вони є посадовими особами судової влаD
ди, які відповідно до Конституції України надіD
лені повноваженнями здійснювати правосуддя
та виконувати свої обов’язки на професійній осD
нові в судах загальної юрисдикції. Розкриваючи
зміст даного питання, слід звернутися до полоD
жень, вироблених наукою адміністративного
права, стосовно правового статусу державного
органу та посади, їх структурних елементів.

На думку А. Агапова основним правовим
критерієм статусу посадової особи є можливість
встановлювати або змінювати ті чи інші права й
обов’язки, що, у свою чергу, зумовлює виникD
нення чи припинення відповідних правовідноD
син у сфері публічного або приватного права
[10, с. 52]. Інші автори відносять до елементів
правового статусу посади (державного службовD
ця), мету та функції, права й обов’язки, відпоD
відальність, порядок і умови заміщення посади.

Д. Бахрах зазначає, що посадова особа,
здійснюючі свої повноваження, діє не як індивід,
а як орган, представник організації. Якщо ж виD
никають випадки притягнення посадової особи
до відповідальності за неналежне виконання
своїх обов’язків, то в такому випадку вона стає
індивідуальним суб’єктом тих чи інших деліктD
них відносин. У вивченні даного питання заслуD
говує на увагу ідея автора щодо групування елеD
ментів адміністративноDправового статусу дерD
жавного органу у три основних блоки [7, с. 40]:

•• цільовий; 
•• структурноDорганізаційний;
•• компетенційний (компетенція). 
Зазначений принцип групування елементів

правового статусу, на нашу думку, можна застоD
сувати і при дослідженні змісту адміністративD
ноDправового статусу судді в адміністративноD
деліктному процесі.
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Важливе місце у правовому статусі державD
ного органу, у тому числі судді, займає його цільоD
вий блок елементів, оскільки: державний орган
або посадова особа повинні керуватися покладеD
ними на них завданнями, виконання яких зумовD
лене забезпеченням певної соціальної необхідD
ності, а тому зазначені суб’єкти не мають права ухиD
лятися від їх досягнення; даний блок є юридичD
ною основою для визначення обсягу повноваD
жень, рішення відповідних завдань; цей блок є
юридичною основою для встановлення відповіD
дальності, що тягне невиконання даних завдань.

Таким чином, цільовий блок елементів є заD
конодавчо закріпленою основою для визначенD
ня прав і обов’язків судді з метою забезпечення
виконання ним завдань в адміністративноDдеD
ліктному провадженні.

Виходячи із ст. 1 КУпАП, яка визначає завD
дання цього Кодексу, а також інших норм адміD
ністративного законодавства, що виступають
правовими підставами діяльності суб’єктів адміD
ністративної юрисдикції у провадженні у спраD
вах про адміністративні правопорушення, можD
на вести мову про те, що мета діяльності судді
полягає у забезпеченні захисту, охороні прав і
свобод як фізичних, так і юридичних осіб, власD
ності, забезпеченні громадського порядку та
громадської безпеки, встановленого правопоD
рядку, зміцненні законності, запобіганні правоD
порушенням, вихованні громадян у дусі точного
та неухильного дотримання Конституції та заD
конів України, сумлінному виконанні своїх обоD
в’язків, відповідальності перед суспільством. 

Зазначена мета досягається шляхом реаліD
зації завдань провадження у справах про адміD
ністративні правопорушення: своєчасного, всеD
бічного, повного й об’єктивного з’ясування обстаD
вин кожної справи, вирішення її у точній відD
повідності з законом, забезпечення виконання виD
несеної постанови, попередження вчинення проD
типравних діянь, зміцнення законності (ст. 245
КУпАП).

Крім того, завданнями судді в адміністраD
тивноDделіктному провадженні є перевірка заD
конності й обґрунтованості прийнятих рішень і
винесених постанов у справах про адміністраD
тивні правопорушення, що розглядалися іншиD
ми уповноваженими суб’єктами (статті 267,
287, 288 КУпАП).

При дослідженні питання адміністративноD
процесуального статусу судді в адміністративноD
деліктному процесі слід зупинитися на аналізі
такої частини правового статусу, як компетенD
ція, яка є частиною правового статусу будьDякоD
го суб’єкта владних повноважень, розкриває осD
новний зміст його діяльності та визначає мехаD
нізм покладених на нього завдань. Як зазначає 
В. Авер’янов, у суб’єктів владних повноважень
адміністративна правосуб’єктність виявляється
у нормативно закріпленій за ними компетенції,
тобто у сукупності їх юридичноDвладних повноD
важень (прав і обов’язків), що надаються їм для
виконання відповідних завдань і функцій [5, 
с. 192–194]. На думку Ю. Битяка, компетенція –

це певний обсяг державної діяльності, покладеD
ний на конкретний орган, або коло питань, пеD
редбачених законодавством, іншими нормативD
ноDправовими актами, які він має право вирішуD
вати у процесі практичної діяльності [6, с. 70]. 
У свою чергу, Д. Бахрах розглядає компетенцію як
частину правового статусу суб’єкта, яка складаD
ється із сукупності владних повноважень стосовD
но певних предметів відання. Її перший елемент
включає права й обов’язки, пов’язані із здійсненD
ням влади, з участю в управлінських відносинах,
в тому числі правом видавати певні акти, а друD
гий – підвідомчість, правове закріплення кола
об’єктів, предметів, справ, на які поширюються
владні повноваження [7, с. 40].

Отже, компетенцію судді можна визначити
як законодавчо закріплену сукупність прав і
обов’язків (повноважень) судді у адміністративD
ноDделіктному провадженні щодо розгляду справ
про адміністративні правопорушення та винеD
сення рішення про притягнення особи правопоD
рушника до адміністративної відповідальності.

Розкриваючи зміст повноважень судді у
провадженні у справах про адміністративні праD
вопорушення, вважаємо за необхідне погодитиD
ся із пропозицією авторів, які виділяють чотиD
ри основні складові частини (елементи) адміD
ністративноDюрисдикційної компетенції: функD
ціональної, предметної, територіальної та проD
цесуальної [3, с. 35].

Функціональна компетенція судді виявляD
ється у його повноваженнях щодо:

•• розгляду справ про адміністративні правоD
порушення (з’ясування обставин справи, особи
правопорушника, кваліфікація правопорушення);

•• прийняття рішення у справі (ст. 284 КУпАП);
•• прийняття рішення про передачу маD

теріалів справи прокурору, органу досудового
слідства або дізнання (ст. 253 КУпАП);

•• перегляду постанов у справі (глава 24 КУпАП).
Слід зазначити, що функціональна компеD

тенція судді, у порівнянні з аналогічною компеD
тенцією інших суб’єктів адміністративної юрисD
дикції, має свої особливості (наприклад, виD
ключне право про накладення певних видів адміD
ністративних стягнень; повноваження щодо пеD
ревірки законності й обґрунтованості рішень у
справах про адміністративні правопорушення,
прийнятих будьDякими суб’єктами владних повD
новажень).

Предметну компетенцію судді складають його
повноваження, визначені ст. 221 КупАП (перелік
конкретного кола справ, які розглядаються судаD
ми (суддями), а також всі справи про адміністраD
тивні проступки, вчинені особою віком від шістD
надцяти до вісімнадцяти років).

Встановлення територіальної компетенції
судді дозволяє розмежувати предметну компеD
тенцію судді одного рівня судів залежно від місD
ця розгляду справи (тобто, за місцезнаходженD
ням суду, у якому працює суддя). В адміністраD
тивноDделіктному провадженні територіальна
компетенція визначається відповідно до вимог
ст. 276 КУпАП.
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Важливим елементом компетенції судді при
розгляді справ про адміністративні правопоруD
шення є процесуальна компетенція, до якої відноD
сяться його повноваження щодо дотримання проD
цедури розгляду та вирішення справ про адмініD
стративні проступки. Такі повноваження визнаD
чені у главах 22–24 Кодексу (підготовка справи
до розгляду, строки та порядок розгляду справи,
вручення копії постанови у справі, порядок її осD
карження тощо).

Наступним блоком елементів, що входять
до складу адміністративноDпроцесуального стаD
тусу судді, є організаційний блок. Його зміст –
це порядок призначення на посаду судді, вимоD
ги, що висуваються до кандидатів на цю посаD
ду, порядок фінансування тощо. Нормативною
основою організаційного блоку є Конституція
України, закони України «Про судоустрій УкD
раїни», «Про статус суддів», «Про державну служD
бу», «Про Вищу раду юстиції», «Про державD
ний захист працівників суду і правоохоронних
органів» та інші підзаконні акти.

Не можна залишити поза увагою ще одне
питання, пов’язане із сутністю адміністративноD
процесуального статусу судді в адміністративD
ноDделіктному провадженні – відповідальність
зазначеного суб’єкта за свою адміністративноD
юрисдикційну діяльність, яка також є невід’ємD
ною частиною правового статусу суб’єкта як
складова адміністративної дієздатності.

Стаття 31 Закону України «Про статус судD
дів» визначає підстави для притягнення судді
місцевого загального суду до дисциплінарної відD
повідальності, однією з яких є порушення судD
дею законодавства під час розгляду справ, а таD
кож порушення обов’язків судді, передбачених
ст. 6 цього Закону. Разом із тим п. 2 ст. 31 зазнаD
ченого Закону передбачає, що скасування або
зміна судового рішення не тягне за собою дисD
циплінарної відповідальності судді, який брав
участь у винесенні цього рішення, якщо при цьоD
му не було допущено навмисного порушення заD
кону чи несумісності, що потягло за собою істотD
ні наслідки. Однак з цього приводу виникає цілD
ком закономірне питання: а яким саме чином
визначатиметься «навмисність» порушення закоD

ну суддею при розгляді та вирішенні справи про
адміністративний проступок? Але, незважаючи
на певні законодавчі колізії, слід зазначити, що
наявність такої юридичної відповідальності є,
все ж, своєрідною гарантією законності постанов
у адміністративноDделіктних справах, які виноD
сяться суддею як суб’єктом адміністративної
юрисдикції, забезпечення ним реалізації прав і
свобод учасників деліктного провадження, а таD
кож виконання покладених на них обов’язків.

Висновки

Проведене дослідження дозволяє запропонуD
вати таке визначення адміністративноDпроцесуD
ального статусу судді в адміністративноDделіктноD
му процесі – це сукупність процесуальних прав, га�
рантій, обов’язків судді, спрямованих на реалізацію
завдань адміністративно�деліктного провад�
ження, а також настання юридичної відпо�
відальності у передбачених законом випадках.
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The article analyzes the legal documents, scientific studies, which refer to the issue of administrative
and procedural status of a judge in court proceedings on administrative offences, presents personal
vision of improving the status of this subject, examines its functional, material, territorial and proce�
dural competence, the concept of administrative and procedural status of judge in the administrative
and tortious process is proposed.

В статье анализируются нормативно�правовые акты, научные исследования, которые касают�
ся проблем административно�процессуального статуса судьи в производстве по делам об адми�
нистративных правонарушениях, излагается собственное видение решения вопроса совершен�
ствования статуса данного субъекта, рассматриваются его функциональная, предметная,
территориальная и процессуальная компетенция, предлагается определение понятия админи�
стративно�процессуального статуса судьи в административно�деликтном процессе. 



Т Е О Р І Я У П РА В Л І Н Н Я

153

№ 11

Що таке тероризм? Жодне питання
не ставилося так наполегливо в пеD
ріод новітньої історії пострадянсьD

кого суспільства. Напевно, це питання з тих,
що залишилися без однозначного, ясного та
всім зрозумілого тлумачення, незважаючи на
те, що це соціально небезпечне явище постійD
но прогресує, забираючи людські життя, наD
гнітаючи обстановку панічного страху серед
членів громадянського суспільства. Тероризм,
у всій різноманітності його форм, став одним
із найбільш небезпечних явищ на нашій плаD
неті, тому питання визначення його сутності
є вельми актуальним. 

НауковоDтеоретичні розробки з проблем
визначення понятійного апарату при вивD
ченні тероризму є як у вітчизняній літераD
турі, так і в працях закордонних авторів. ДосD
татньо глибоко соціальноDполітичні аспекти
проблеми тероризму розроблені російськиD
ми науковцями В. Вітюком, С. Голосовим,
Ю. Горбуновим, С. КараDМурзою, Ю. АнтоD
няном та закордонними терорологами – 
Б. Корз’є, Р. Фірі, Б. Дженкінсом, М. КренD
шоу, Р. Малей, А. Шейлі та ін. Серед сучасD
них вітчизняних теоретичних праць заслугоD
вують на увагу розробки стратегії боротьби з
тероризмом, зокрема, Н. Бєглової, В. ГлушD
кова, В. Ємельянова, В. Крутова, В. АнтипенD
ка, В. Ліпкана.

Сучасний стан визначення понятійного
апарату характеризується опрацьованістю
його юридичних аспектів, але з позицій
соціології, насамперед теорії соціального упD
равління, це питання не відпрацьоване на наD
лежному рівні. 

Мета цієї статті – розкрити та теоретично
обґрунтувати сутність поняття «тероризм»
в контексті теорії соціального управління.

Тероризм і терор – поняття близькі; їх поD
єднує значеннєвий зміст. Не викликає сумD
ніву, що ці терміни характеризують взаємоD

залежні процеси, в основу яких покладений
принцип страху та жаху перед майбутнім.
Саме так трактував зміст цього поняття
Аристотель для позначення особливого типу
жаху, що опановував глядачами трагедії в
грецькому театрі (terror – значить жах). Терор
як метод завоювання чи утримання влади
відомий з давніх часів. Терор як організована
форма масового страху вперше з’явився в
епоху якобінців і до теперішнього часу сфорD
мувався як досконалий, перевірений на пракD
тиці та підкріплений відповідною теорією
спосіб соціального керування. Концепція виD
користання страху як знаряддя влади викладеD
на у творах Марата, Троцького, Каутського (у
полемічній суперечці «Терор і комунізм») і баD
гатьох інших ідеологів тоталітарних режимів.
Практика спадкування прикладів Французької
буржуазної революції більшовицьким урядом
Радянської України призвела до трагічних
наслідків – голодомору, депортації і, як насліD
док, часткового знищення української націоD
нальної духовності. За якобінським зразком леD
нінська система терору була запроваджена скрізь,
де проникала, зокрема на Україні це відбувалося
з особливою жорстокістю [1, c. 15].

На відміну від поняття «терор», зміст
якого знайомий більшості наших співгромаD
дян з курсу історії СРСР, поняття «тероD
ризм» порівняно нове. Його тріумфальному
ходу планетою значною мірою сприяє розD
виток засобів масової інформації та поява
нових інформаційних технологій, здатних
миттєво донести всі жахи терористичного
акту до величезної аудиторії; при цьому не 
лише констатувати той чи інший факт, а й у
деталях його прокоментувати та показати
наслідки, тиражуючи тим самим жах і культиD
вуючи масовий синдром неадекватного страD
ху. Без цього сучасний тероризм неможливий.

СоціальноDполітичний зміст сучасного
тероризму – це досягнення неадекватного
соціальноDпсихологічного резонансу в сусD
пільстві шляхом багаторазового посилення

ПРОБЛЕМНІ  ПИТАННЯ  ВИЗНАЧЕННЯ 
ТЕРОРИЗМУ  В  КОНТЕКСТІ  ТЕОРІЇ
СОЦІАЛЬНОГО  УПРАВЛІННЯ Ігор Рижов,

канд. юрид. наук,
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У статті розглядається визначення тероризму з позиції соціології, зокрема, теорії соціаль�
ного управління, зазначається, що мета тероризму полягає, насамперед, у вирішенні соціально�
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в суспільстві. При цьому не має значення про який тип соціального управління йдеться. Це мо�
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засобами масової інформації ефекту психоD
логічного впливу одиничного факту насильD
ницьких протиправних дій або погрози їх
здійснення.

Питання про місце тероризму в сучасноD
му суспільстві адресоване насамперед поліD
тикам, оскільки саме вони суттєво впливаD
ють на формування концепції права, юрисD
там і правознавцям, оскільки їх трактування
цього явища припускає визначення відповідD
них норм і санкцій. 

Юристи радянської школи визначають
тероризм як злочин проти суспільної безпеD
ки, в основному у формі викрадення повітряD
ного судна, захоплення заручника, замаху на
життя державного чи партійного діяча. У таD
кому трактуванні практично неможливо поD
значити принципові відмінності тероризму
від загальнокримінальної злочинності. При
цьому не визначається різниця між поняттяD
ми «тероризм» і «терористичний акт», хоча
очевидно, що тероризм – це процес, а тероD
ристичний акт – це дія, а основною кваліфіD
куючою ознакою цієї дії є залякування певної
частини членів суспільства. Терор політичD
ний – це зловживання державною владою з
метою примусу шляхом залякування громаD
дянського суспільства. Іншими словами, це
різновид терористичної діяльності. 

Факт терористичної діяльності може та
повинен розглядатися як загальнокриміD
нальний злочин. Але терористичний акт – це
лише спосіб досягнення мети. Мета тероризD
му не в здійсненні вибуху чи підпалу. Мета
тероризму – вирішення соціального конфD
лікту між системою соціального керування 
й іншим суспільством. При цьому обидві
сторони можуть застосувати насильницькі
методи терористичної спрямованості. Влада
(чи деякі з її гілок) також найчастіше застоD
совує методи залякування населення. ОсобD
ливо гостро такі процеси спостерігаються в
нашому суспільстві в період становлення тієї
ж влади. Яким чином співвідносяться терор
по відношенню до власного народу періоду
побудови соціалізму, переслідування інакоD
мислячих у період розвинутого соціалізму та
тероризм? У межах сучасного правового поD
ля таке питання ніколи не ставилося. 

Навіть парадигма слова припускає поD
двійність значеннєвого змісту. Тероризм моD
же розглядатися як процес і як дія. Сутність
поняття «тероризм» як дії прийнято ілюстD
рувати відповідними статтями з кримінальD
ного кодексу або традиційно прийнятим у
суспільстві поняттям. При цьому, на нашу
думку, зміст цього поняття побічно відбиває
стиль влади. Так, американські політологи
традиційно вважають, що тероризм – це «виD
користання чи погроза використання наD
сильства в політичних цілях окремими осоD
бами чи групами, що діють як на стороні, так
і проти існуючого уряду, коли такі дії спрямоD

вані на те, щоб вплинути на більшу кількість
людей, ніж безпосередні жертви». 

При цьому російське трактування понятD
тя «тероризм» визначається змістом ст. 205
Кримінального кодексу (далі – КК) РФ і
зводиться до групи злочинів, спрямованих
проти суспільної безпеки та суспільного поD
рядку. При цьому цілями тероризму, вибуху,
чи підпалу, інших суспільно небезпечних
дій, є: порушення суспільної безпеки, заляD
кування населення або здійснення впливу на
прийняття рішень органами влади. На відD
міну від трактування американських поліD
тологів, що допускає можливість викорисD
тання насильства в інтересах діючого уряду,
російське трактування тероризму однозначD
но визначає тероризм як злочин проти
суспільної безпеки. Однак таке трактування
приховує мотиви тероризму як фази соціальD
ного конфлікту, заочно виправдовує владу,
тобто існуючий механізм соціального керуD
вання суспільством. На нашу думку, подібD
не трактування поняття «тероризм» – лише
зручна форма маскування придушення неD
згодних з існуючим режимом політичних
сил. Концепція боротьби з «ворогами нароD
ду» в епоху побудови соціалізму також ґрунD
тувалася на ідеї посилення суспільної безпеD
ки. В умовах тоталітарної держави це закоD
номірно, але не припустимо в суспільствах,
що прагнуть до демократії. 

КК України вводить поняття «терорисD
тичний акт» (ст. 258): «терористичний акт,
тобто застосування зброї, вчинення вибуху,
підпалу чи інших дій, які створювали небезD
пеку для життя чи здоров’я людини або заD
подіяння значної майнової шкоди чи настанD
ня інших тяжких наслідків, якщо такі дії буD
ли вчинені з метою порушення громадської
безпеки, залякування населення, провокації
воєнного конфлікту, міжнародного ускладD
нення або з метою впливу на прийняття ріD
шень чи вчинення або не вчинення дій оргаD
нами державної влади чи органами місцевого
самоврядування, службовими особами цих
органів, об’єднаннями громадян, юридичниD
ми особами, або привернення уваги громадD
ськості до певних політичних, релігійних чи
інших поглядів винного (терориста), а також
погроза вчинення зазначених дій з тією саD
мою метою». При цьому прямим умислом і
політичною метою є конкретні дії, у тому
числі спрямовані на залякування населення.
На нашу думку, таке визначення досить
змістовно розкриває поняття терористичноD
го акту, як конкретної протиправної дії, але
воно не може бути застосоване для кваліD
фікації тероризму. 

Терористична діяльність – це такий вид
злочинної діяльності, що припускає подвійD
ний об’єкт (безпосередню жертву терористичD
ного акту й опосередковану жертву психолоD
гічного впливу). Це може бути будьDяка проD
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типравна дія, що має своїм наслідком людD
ські жертви, або без таких. 

Як видно з визначення, мета тероризму
як дії зводиться до спроби корекції алгоритD
му соціального управління в суспільстві шляD
хом залякування суспільства. При цьому не
має значення про який тип соціального керуD
вання йдеться. Це може бути режим влади в
суспільстві, світовий порядок або принцип
керування всередині організованої злочинD
ної групи чи трудового колективу. 

Таким чином, тероризм повинен розгляD
датися як обставина, що обтяжує покарання.
Сучасне українське законодавство передбачає
такі обставини у ст. 67 КК України. Вчинення
загальнокримінального злочину, що супроD
воджувався застосуванням методів тероризD
му, тобто залякування, характеризується підD
вищеним ступенем суспільної небезпеки.

Тероризм можна розглядати як форму
організованої злочинності, жертвою якої є
суспільство, метою – влада. Мотив тероризD
му – зміна алгоритму соціального керування.
Це більш широке поняття, ніж просто спроба
вплинути на ухвалення рішення органами
влади. Адже рішення органів влади, передусім
у частині господарськоDекономічної діяльD
ності, не завжди мають політичне значення. 
В умовах перманентної демократії будьDяка
спроба вплинути на рішення влади може приD
вести до нерозв’язного соціального конфD
лікту. У такому контексті тероризм – прерогаD
тива публічного, конституційного права.

Сутність поняття «тероризм» як процесу
зводиться врештіDрешт до віри в можливість
перебудови світу шляхом використання теD
рористичних методів. Це, перш за все, викоD
ристання методу залякування тієї частини
населення, що не має безпосереднього відноD
шення до предмета конфлікту, з метою псиD
хологічного тиску на більш сильного учасниD
ка конфлікту, що зайняв принципову позиD
цію. Саме наявність трьох суб’єктів специD
фічно відрізняє тероризм від загальнокриміD
нального злочину [2, c. 38]. При цьому обоD
в’язковою є наявність фактора масового заD
лякування, інакше цей злочин буде кваліфіD
куватися як загальнокримінальний. 

Поява нових інформаційних технологій
на озброєнні сучасних масDмедіа надали можD
ливість занурити людство (найбільш інфорD
маційно розвинуту його частину) у світ вірD
туальної реальності, тобто світ, у якому інD
формаційні потоки відрежисовані таким чиD
ном, щоб викликати в людини заздалегідь проD
гнозовані психофізіологічні реакції. Іншими
словами, людина і раніше могла, причому доD
сить легко, потрапити у світ віртуальної реD
альності, наприклад, занурюючись у спогляD
дання картини чи кінофільму, або просто із
захопленням поглинаючи книгу. Віртуальна
реальність – придуманий на рівні людської
підсвідомості рівнобіжний світ, у який люD

дина розумна переноситься, відтворюючи у
своїй підсвідомості штучно описані моделі
неіснуючої дійсності. Віртуальні реальності
дозволяють створити і нову галузь експериD
ментальних досліджень щодо переживань
людини: переживання у віртуальних реальD
ностях за силою та реалістичністю цілком
можуть зрівнятися з психоделічними вплиD
вами, а за ступенем контролю та регулятивD
них можливостей «віртуальні переживання»,
безумовно, будуть найкращими. Що стоD
сується засобів масової інформації, то ствоD
рення віртуальної реальності є їх цільовою
настановою. Ще одна сфера використання
віртуальних реальностей – мистецтво. В одD
ному з американських фільмів майже точно
були відтворені деталі трагедії 11 вересня.
Можна сказати, що вони лягли на попередньо
підготовлений в людській свідомості ґрунт,
що багаторазово підсилило ступінь страху,
саме віртуального страху, який виникає у циD
вільного населення. 

Першоосновою віртуального страху є інD
формація. Віртуальний страх – стан невротичD
ного страху, що виникає під впливом не реальD
них подій, а їх семантичних образів, які формуD
ються у свідомості на основі відображення
інформації. Обов’язковою умовою появи віртуD
ального страху є наявність інформаційного каD
налу між джерелом і споживачем інформації.
Як інформаційний канал може розглядатися
будьDякий аудіовізуальний канал, у тому числі
книги, плітки, радіо, телебачення, інтернет, тобD
то те, що входить у поняття масDмедіа.

Дійсно, можна погодитися з тими, хто
стверджує, що прогрес віртуальних реальносD
тей тотожний ще одній технологічній ревоD
люції. Але будьDяка революція – це одночасно
і складний клубок проблем. Основна проблеD
ма, з якою людство вже зіштовхнулося, – пояD
ва керованого віртуального страху, що виклиD
кається не біблійними сюжетами та фільмами
Хічкока, а кадрами реальної людської трагедії,
донесеної засобами масDмедіа до підсвідомості
кожної реально мислячої людини, що саме соD
бою вирішує основне завдання терористів –
викликати паніку та страх перед майбутнім.

Віртуальний страх – категорія соціальD
ноDпсихологічна. Це такий стан громадянсьD
кого суспільства, за якого кожний окремий
індивідум сприймає жах того, що відбуваєтьD
ся в реальному світі, через сформований за
допомогою інформаційного каналу (масD
медіа) віртуального псевдосвіту, його переD
крученого, багаторазово посиленого (чи осD
лабленого) відображення. При цьому семанD
тичний образ інформації спотворюється (заD
лежно від кон’юнктурних інтересів того, хто
контролює цей інформаційний канал, виклиD
каючи неадекватний страх). Віртуальний страх
однозначно неадекватний, оскільки формуD
ється під впливом не події, що реально відбуD
вається, а її відображення. При цьому страх
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підсилюється пропорційно кількості часу
сприйняття, що, з урахуванням повторів, баD
гаторазово перевищує час реальної трагедії. 

Саме неадекватний віртуальний страх, викD
ликаний будьDякою суспільною чи антигроD
мадською публічною дією, метою якого є зміна
алгоритму соціального керування в суспільстві,
резонансно посилюється із застосуванням інD
формаційних технологій і виступає обов’язкоD
вою складовою сучасного тероризму.

Дійсно, занурення людини у світ віртуD
альної реальності, створеної в інформаційноD
му просторі диктором телебачення, газетниD
ми матеріалами, дозволяє здійснювати суD
гестію, нав’язувати способи існування, потрібD
ні маніпулятору та відмінні від загальноD
прийнятих. Фактично ціль терористів, що
спровокували інформаційний бум, згодом
губиться на тлі інтересів, які можна вирішиD
ти, використовуючи сформовану ситуацію,
але при цьому віртуальний страх – необхідна
і достатня умова тероризму.

Використовуючи мову військових, віртуD
альний страх можна визначити як вражаD
ючий фактор інтелектуальної чи інформаD
ційної зброї, при цьому зброї масового ураD
ження. Ступінь ефективності такого вражаD
ючого фактора визначається ступенем адекD
ватності (вірогідності) відображуваної інD
формації про загрозу (природно з огляду на
ступінь небезпеки самої загрози). АдекD
ватність (вірогідність), у свою чергу, залеD
жить від якості каналу передачі інформації.
Напевно можна ввести кількісну оцінку таD
кої інформації – семантичний еквівалент (за
аналогією з тротиловим еквівалентом). 

У звичайному викладі багатофункціоD
нальне слово «інформація» – це повідомленD
ня, зведення про природу та суспільство, явиD
ща, процеси та стани, що мають місце у ВсеD
світі. Зважаючи на логіку споживачів інфорD
мації, її (інформацію) можна класифікувати
за багатьма критеріями, у тому числі за ознаD
кою реакції на неї людини. Можна розрізниD
ти позитивну та негативну інформацію. ПоD
зитивна викликає позитивні емоції, негативD
на – негативні. Віртуальні страхи викликаD

ються особливим типом негативної інфорD
мації, що у більшості випадків на тлі загальD
ного інформаційного потоку нав’язується щоD
дня через масDмедіа. 

Цільові (функціональні) інформаційні
потоки багаторазово підсилюють вплив інD
формації на психіку людини, формуючи у
свідомості стійкі образи подій, що відбуваD
ються в іншому просторовоDчасовому вимірі.
Специфічною криміналістичною характерисD
тикою тероризму є те, що він, по суті, засноваD
ний на використанні саме такого типу цільоD
вих (функціональних) інформаційних потоD
ків, здатних викликати неадекватне сприйD
няття реальних подій, що відбуваються. У виD
падку тероризму – це здійснення чи погроза
здійснення терористичного акту, тобто дій,
як правило, насильницького антигромадськоD
го характеру, з жертвами чи без таких, здатD
них спровокувати віртуальний страх.

Висновки 

Міжнародний тероризм усе частіше заявD
ляє про себе як про глобальний соціальний
процес. У цьому випадку тероризм може розD
глядатися як реакція деяких опозиційних
сил (як правило, на рівні суб’єктів геополіD
тичного масштабу) на несправедливість свіD
тового порядку. 

Тероризм у нашому розумінні – це про�
цес нав’язування громадянському суспільству,
незалежно від принципів його організації, ал�
горитму соціального управління або його при�
мусової корекції, шляхом погрози чи проведен�
ня антигромадських дій насильницького ха�
рактеру (репресій і терористичних актів),
здатних викликати широкий суспільний резо�
нанс на основі віртуального страху. 
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mode of power in society, world order or management principle into the organized criminal group and
others like that. 

В статье рассматривается определение терроризма с позиции социологии, в частности,
теории социального управления, отмечается, что цель терроризма заключается, прежде всего,
в разрешении социального конфликта. Цель терроризма сводится к попытке коррекции алго�
ритма управления социальными процеcсами в обществе. При этом не имеет значения о каком
типе социального упраления идет речь. Это может быть режим власти в обществе, мировой
порядок или принцип управления внутри организованной преступной группы и т. д.



Ф І Н А Н С О В Е  П РА В О

157
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Діяльність банків і небанківських фінанD
сових установ регулюється за допомоD
гою сукупності правових норм, що місD

тяться у відповідних нормативноDправових
актах. Згідно з ч. 6 ст. 334 Господарського коD
дексу (далі – ГК) України банки у своїй діD
яльності керуються цим Кодексом, Законом
України «Про банки і банківську діяльність»,
іншими законодавчими актами. На жаль, заD
конодавець чітко не визначає, що потрібно
розуміти під терміном «законодавчий акт» і
на підставі яких саме нормативних актів здійсD
нюється правове регулювання банківських
відносин. На сьогодні кожна фінансовоDкреD
дитна установа розробляє різні внутрішні доD
кументи, в яких переважно закріплюються опеD
ративні правила обслуговування її клієнтів,
здійснення нею певних банківських опеD
рацій. У зв’язку з цим виникає необхідність
з’ясувати, яке місце займають локальні акти
банків і небанківських фінансових установ у
системі правових актів. Дослідження цього
питання, з одного боку, має теоретичне значенD
ня для визначення джерел банківського права,
а з іншого – практичне значення для вирішенD
ня можливості застосування локальних актів
комерційних банків у судовій практиці.

У науці фінансового права існує багато
поглядів щодо визначення локальних актів
кредитних установ. При розгляді джерел
банківського права це питання у своїх праD
цях порушували такі вітчизняні науковці, як
О. Орлюк, Ю. Ващенко, О. Костюченко [1, 
с. 48; 2, с. 37; 3, с. 17], а також російські вчені:
М. Агарков, О. Братко, О. Викулін, Г. ТосуD
нян, Н. Кузнєцов, М. Барашян, Д. Дружинін,
І. Рукавишнікова, Н. Еріашвилі [4, с. 57; 5, 
с. 47; 6, с. 37–65; 7, с. 134–135; 8, с. 22; 9, 
с. 11; 10, с. 17]. 

Мета цієї статті є дослідити правову приD
роду локальних актів банків і небанківсьD
ких фінансових установ, які здійснюють
банківські операції згідно з чинним законоD
давством, та встановити, чи можуть ці акти

бути одними з джерел банківського права,
мати нормативний характер.

Локальними актами є акти, які приймаD
ються уповноваженими органами підприємD
ств, установ, організацій відповідно до закоD
нодавства, регламентують відносини, що виниD
кають у межах цієї юридичної особи [3, с. 37].
Так, О. Макарова вважає, що локальні корD
поративні акти закріплюють індивідуальноD
правовий статус організації, вони приймаютьD
ся органами управління організації й є обоD
в’язковими для виконання у даній організаD
ції [11, с. 31]. У зазначених випадках локальD
ні акти розглядаються як нормативноDпраD
вові акти, що надає можливість вважати їх
джерелами права. 

На сьогодні спеціального закону у сфері
визначення нормативноDправових актів не
прийнято. Проте поняття «нормативноDпраD
вовий акт» передбачене та розкрите у підзаD
конних актах, зокрема у постанові Кабінету
Міністрів України «Про затвердження ПоD
ложення про державну реєстрацію нормативD
ноDправових актів міністерств та інших орD
ганів виконавчої влади» від 28.12.1992 р. та у
наказі Міністерства юстиції України «Про
вдосконалення порядку державної реєстрації
нормативноDправових актів у Міністерстві
юстиції України та скасування рішення про
державну реєстрацію нормативноDправових
актів» від 12.04.2005 р. Згідно з п. 1.4 ПорядD
ку подання нормативноDправових актів на
державну реєстрацію до Міністерства юсD
тиції України та проведення їх державної
реєстрації, затвердженого наказом МіністерD
ства юстиції України від 12.04.2005 р., норD
мативноDправовий акт – це офіційний письD
мовий документ, прийнятий уповноваженим
на це суб’єктом нормотворення у визначеній
законодавством формі та за встановленою заD
конодавством процедурою, спрямований на
регулювання суспільних відносин, що містить
норми права, має неперсоніфікований харакD
тер і розрахований на неодноразове застосуD
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вання. Прийняття нормативноDправових актів
у вигляді листів і телеграм не допускається.

Що стосується локальних актів кредитD
них установ, то вони є правовими, але залежD
но від їх різновиду можуть мати як нормативD
ний, так і ненормативний характер. При цьоD
му слід відрізняти їх від індивідуальних праD
вових актів Національного банку України.

До локальних нормативноDправових акD
тів належать статути банків, положення про
їх філії, відділення, представництва, а також
окремі положення про органи управління цих
фінансових установ. У більшості випадків стаD
тут є основним локальним нормативним доD
кументом будьDякого суб’єкта господарюванD
ня. Він містить у собі інформацію, прямо пеD
редбачену законами, а також іншу інформаD
цію, що не суперечить законам. Відповідно
до ст. 16 Закону України «Про банки і банD
ківську діяльність» від 07.12.2000 р. статут
банку складається з урахуванням положень
цього Закону, Закону України «Про госпоD
дарські товариства» від 19.09.1991 р., Закону
України «Про акціонерні товариства» від
17.09.2008 р. та інших законів України.

На підставі статуту в комерційному банD
ку розробляються інші внутрішні докуменD
ти, наприклад положення про його окремі
органи управління. Згідно з ч. 3 ст. 39 Закону
України «Про банки і банківську діяльність»
повноваження та порядок роботи спостережD
ної ради банку визначаються статутом банку
чи положенням про раду банку, що затверD
джуються загальними зборами учасників банD
ку. Відповідно до ч. 3 ст. 40 Закону України
«Про банки і банківську діяльність» правлінD
ня (рада директорів) банку діє на підставі 
положення, що затверджується загальними
зборами учасників чи спостережною радою
банку. Порядок роботи ревізійної комісії виD
значається положенням про цю комісію, що заD
тверджується загальними зборами учасників
(акціонерів) банку (ч. 12 ст. 41 Закону України
«Про банки і банківську діяльність»).

Банківським законодавством України пеD
редбачено, що філії, представництва, відділенD
ня банку діють від його імені на підставі заD
твердженого уповноваженим органом банку
окремого положення про відповідну філію,
представництво, відділення (ч. 4 ст. 23 ЗакоD
ну України «Про банки і банківську діяльD
ність», підпункти 9.4, 9.15 п. 9, підпункт 10.7
п. 10 Положення про порядок створення і дерD
жавної реєстрації банків, відкриття їх філій,
представництв, відділень, затвердженого поD
становою Правління Національного банку
України від 31.08.2001 р.). 

Серед джерел банківського права О. КосD
тюченко виділяє підзаконні нормативні акти.
До них належать і нормативні акти, прийняті
асоціаціями та господарюючими суб’єктами
(наприклад, рішення Асоціації комерційних
банків та локальні акти кредитних організацій –
статути комерційних банків, установчі догоD

вори, положення про філії, представництва,
моральний кодекс банкірів) [3, с. 17].

Таким чином, локальні нормативні акти
банку або небанківської фінансової установи
містять правові норми, що приймаються та
затверджуються вповноваженими органами
управління цієї фінансової установи, встановD
люють загальні правила регулювання одноD
типних відносин у цій фінансовій установі,
розраховані на тривале застосування та не маD
ють конкретного адресата. Слід зазначити, що,
крім процедури прийняття статутів кредитD
них установ, положень про їх філії, відділенD
ня, представництва, відбувається ще й проD
цедура реєстрації цих документів у відповідD
них державних органах. Так, статут банку
спочатку реєструється у Національному банD
ку України, а потім на даному документі стаD
виться відповідна відмітка про проведення
державної реєстрації банку як юридичної осоD
би державним реєстратором у державній адD
міністрації за місцезнаходженням банку.

Слід зазначити, що фінансовоDкредитна усD
танова може приймати і локальні акти ненорD
мативного характеру, які містять обов’язкові
правила для її співробітників і клієнтів. До таD
ких внутрішньобанківських документів наD
лежать різні положення, інструкції, правила.
Наприклад, положення про кредитний комітет,
інструкція про організацію внутрішнього контD
ролю, правила, які встановлюють порядок
відкриття, обслуговування, закриття поточD
них рахунків, положення про депозитні
(вкладні) операції, положення про кредитуD
вання, порядок встановлення та зміни тариD
фів за певними банківськими операціями тоD
що. Зміст цих документів не повинен супереD
чити статуту банку та чинному законодавству.
Також кожен банк сам може вирішувати проD
цедурні питання обслуговування клієнтів. БаD
гато внутрішніх документів розробляється та
затверджується керівниками кредитних устаD
нов щодо ведення бухгалтерського обліку, каD
сових операцій, фінансової діяльності тощо. 

На сьогодні ні Цивільний кодекс (далі –
ЦК) України, ні ГК України, ні закони у
сфері банківської діяльності не регулюють
статус внутрішніх документів кредитної усD
танови. Свого часу М. Агарков зазначав, що
при укладенні банківських угод велике знаD
чення належить оперативним правилам креD
дитних установ. Правильна побудова справи
у кредитних установах вимагає єдиного поD
рядку для операцій банку. Банк не може доD
мовлятися поDрізному з окремими клієнтами
про умови тієї чи іншої угоди. Тому для всіх
операцій банку правлінням банку встановD
люються правила, які містять формуляри,
що визначають умови, за якими укладається
та чи інша угода. Іноді оперативні правила
повинні бути затверджені владою [4, с. 57].
М. Агарков вважав, що оперативні правила
кредитних установ мають подвійну правову
природу. З одного боку, він називав ці правиD
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ла серед джерел банківського законодавства,
оскільки ст. 92 ЦК Російської Федерації (на 
сьогодні ця норма втратила чинність) визнаваD
ла їх правотворчу силу, але з іншого – правиD
ла кредитних установ діють лише при укладенні
угоди з клієнтом, коли вони включені до її
змісту. Це досягається за допомогою ознайомD
лення з ними клієнта, від якого при цьому
відбирається підпис про те, що він прочитав 
правила і згоден їм підпорядковуватися [4, с. 57].

Проте у чинному банківському законодавD
стві як Російської Федерації, так і України,
немає вказівок про те, що банки та небанD
ківські фінансові установи можуть приймати
оперативні правила. Хоч у нормах ЦК РосійсьD
кої Федерації, у тому числі України термін
«банківські правила» застосовується. ВідпоD
відно до листа Національного банку України
«Про деякі питання застосування ЦивільноD
го кодексу України в банківській діяльності»
від 18.08.2004 р. під поняттям «банківські праD
вила» слід розуміти нормативноDправові акD
ти Національного банку України. ПідтверD
дженням цьому є норми ч. 1 ст. 1059 ЦК УкD
раїни. ТехнікоDюридична конструкція вказаD
ної статті, де за словосполученням «нормаD
тивноDправові акти у сфері банківської діяльD
ності» в дужках викладено словосполучення
«банківські правила», дають підстави стверD
джувати, що зазначені поняття ототожнюютьD
ся, тобто мають однаковий зміст. Відповідно
до статей 2, 7, 56 Закону України «Про НаціоD
нальний банк України» Національний банк
України є особливим центральним органом
державного управління, який здійснює банківD
ське регулювання. Таке регулювання здійсD
нюється також і у формі видання НаціональD
ним банком України нормативноDправових
актів у межах його повноважень на виконанD
ня законів України (у тому числі – ЦК УкD
раїни), які є обов’язковими для органів дерD
жавної влади й органів місцевого самоврядуD
вання, банків, підприємств, організацій, усD
танов незалежно від форм власності, а також
для фізичних осіб.

Отже, банківські правила, які містяться у
нормативноDправових актах Національного
банку України та регулюють банківські опеD
рації, можна вважати нормами банківського
права. При цьому внутрішньобанківські докуD
менти, які передбачають обов’язкові правила
для виконання в межах кредитної установи, не
є тотожними поняттю «банківські правила». ТоD
му виникає потреба у правовому визначенні
співвідношення банківських правил і внутрішD
ніх документів кредитної установи та закріпD
ленні його у відповідних нормах Закону УкD
раїни «Про банки і банківську діяльність».

На думку російського вченого О. Братко,
у Федеральному законі «Про банки і банківD
ську діяльність» потрібно закріпити правоD
вий статус внутрішніх документів кредитної
організації, що посприяло б скороченню норD
мотворчості Банку Росії та підвищило б творD

чу роль кредитних організацій. У певних сиD
туаціях банківські операції мають специфіку,
яку неможливо врахувати нормативними акD
тами Банку Росії [5, с. 47]. Підтримуючи поD
зицію О. Братко, ми вважаємо, що у ст. 4 ЗаD
кону України «Про банки і банківську діяльD
ність» потрібно передбачити дві групи внутD
рішньобанківських документів і надати їм
форму локальних нормативних актів. До пер�
шої належатимуть документи, що регулюють
діяльність самої кредитної установи, тобто поD
рядок здійснення нею банківських операцій
(наприклад, окремі положення про кредитний
комітет, про організацію внутрішнього контD
ролю в банку, про порядок видачі кредитів
юридичним особам (фізичним особам) тощо).
Ці локальні акти не потребують ознайомленD
ня з боку клієнтів. До другої – документи, що
регулюють порядок укладення угод і безпосеD
редньо зачіпають законні інтереси клієнтів.
Наприклад, правила, які встановлюють поряD
док відкриття, обслуговування, закриття поD
точних рахунків, тарифи по обслуговуванню
таких рахунків надаються клієнтам для ознаD
йомлення. Таким чином, співробітники фінанD
совоDкредитної установи обов’язково знайомD
лять клієнтів з локальними актами, які стосуD
ються умов угоди або банківських операцій,
що безпосередньо пов’язані з нею.

Слід зазначити, що на сьогодні банківські
правила у вигляді нормативноDправових акD
тів Національного банку України є джерелаD
ми банківського права та не належать до лоD
кальних нормативних актів банків та інших
небанківських фінансових установ. ВідповідD
но до чинного банківського законодавства УкD
раїни внутрішні документи кредитних устаD
нов, за виключенням їх статутів, окремих поD
ложень про їх органи управління, положень
про філії, відділення, представництва цих 
установ (локальні нормативні акти), мають
статус локальних ненормативних актів, отD
же, не є джерелами банківського права.

Російські вчені Н. Кузнєцов, М. Барашян,
Д. Дружинін, І. Рукавишнікова поділяють
локальні акти кредитних організацій на два
види. До першої групи вони відносять акти,
які регламентують діяльність кредитних орD
ганізацій (наприклад, статути, ліцензії; стаD
тути реєструються у відповідних державних
органах, а ліцензії на здійснення банківських
операцій видаються Центральним банком
Російської Федерації). До другої групи відD
носяться акти, за допомогою яких керівники
кредитних організацій застосовують до своїх
працівників засоби заохочення, дисципліD
нарні стягнення, регулюють питання оплати
праці [8, с. 22]. З такою позицією не погоD
джується український науковець Ю. ВащенD
ко. Вона вважає, що не можна відносити до
локальних актів кредитних організацій ліценD
зії. Ліцензія є індивідуальним правовим актом,
який видається центральним банком держаD
ви відповідному банку. Стосовно другої груD
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пи актів вони є джерелами трудового права, а
не банківського [3, с. 37]. Повністю підтриD
муючи точку зору Ю. Ващенко, слід зазначиD
ти, що здійснення банківських операцій реD
гулюється не лише нормативноDправовими акD
тами, а й індивідуальними правовими актами
Національного банку України. Так, згідно із
ст. 19 Закону України «Про банки і банківсьD
ку діяльність» рішення про надання банківD
ської ліцензії чи про відмову в її наданні прийD
мається Національним банком України. ТаD
кож Національний банк України може приD
значати тимчасову адміністрацію в банку як
захід впливу відповідно до статей 73, 75 ЗаD
кону України «Про банки і банківську діяльD
ність». 

Таким чином, банківську ліцензію, постаD
нову Правління Національного банку УкраD
їни про призначення тимчасової адміністраD
ції банку можна вважати актами індивідуальD
ної дії, які мають персоніфікований характер
і стосуються діяльності виключно однієї креD
дитної установи. При цьому ліцензія на здійсD
нення банківської діяльності розрахована на
тривале (неодноразове) її застосування, а
постанова про призначення тимчасової адміD
ністрації застосовується у межах встановлеD
ного у ній строку (один рік) з метою відновD
лення фінансового стану банку. На нашу думD
ку, ці індивідуальні правові акти НаціональD
ного банку України не можна вважати лоD
кальними актами кредитної установи у зв’язD
ку з тим, що вони приймаються та видаються
центральним банком держави, а не органами
управління банку. Зазначені документи є
індивідуальними актами управління та маD
ють правозастосовчий характер. Такі акти не
тільки містять точно визначені та персоніD
фіковані юридичні приписи, а й завжди відіD
грають роль юридичних фактів, з якими
пов’язується виникнення, зміна та припиненD
ня конкретних правовідносин [12, с. 283].

Висновки 

Нормативні та індивідуальні акти НаціоD
нального банку України формують права й
обов’язки кредитної установи. Не потрібно
порівнювати ступінь обов’язковості нормаD
тивних та індивідуальних правових актів
Національного банку України для виконання
конкретною банківською установою; вони є
обов’язковими. Але лише за умови дотриманD

ня встановленої процедури прийняття правоD
вих актів і відсутності протиріч із правовими
актами, які мають більшу юридичну силу.

Згідно з чинним банківським законодавD
ством України локальні акти банків і небанD
ківських фінансових установ можна поділиD
ти на правові акти нормативного характеру
(статути цих установ, окремі положення про
їх органи управління, положення про їх філії,
відділення, представництва) та правові акти
ненормативного характеру (різні положення,
інструкції, оперативні правила кредитних усD
танов). Також потрібно виділити індивідуD
альні правові акти Національного банку УкD
раїни, які стосуються конкретних банківсьD
ких установ, їх обсягу прав і обов’язків. Це
можуть бути банківські ліцензії, відповідні
постанови правління Національного банку
України про застосування заходів впливу за
порушення банківського законодавства. ПроD
те джерелами банківського права є лише лоD
кальні нормативні акти банків і небанківсьD
ких фінансових установ. 
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Забезпечення інформаційної безпеки
України як найважливішої функції
держави реалізується за допомогою

відповідної системи як органів державної
влади, так і ряду недержавних інституцій.
Якщо коло суб’єктів забезпечення національD
ної безпеки України нормативно визначено в
концептуальному нормативноDправовому акD
ті, що регулює суспільні відносини у сфері
національної безпеки (Законі України «Про
основи національної безпеки України»), то коD
ло суб’єктів інформаційної безпеки України
не має законодавчого закріплення. Навіть в
інших важливих нормативноDправових актах у
цій сфері – Стратегії національної безпеки УкD
раїни, Доктрині інформаційної безпеки УкD
раїни – також відсутні норми, що врегульовуD
ють цю прогалину. КонтентD та івентDаналіз
доктринальних джерел у цій сфері дозволяє
дійти висновку про наявність декількох сиD
нонімічних понять, що репрезентують зазначеD
ну тематику («суб’єкти інформаційної безпеки»,
«інституційний механізм інформаційної безпеD
ки», «система забезпечення інформаційної безпеD
ки», «система інформаційної безпеки» тощо). СаD
ме тому вважаємо актуальним науковим напряD
мом окреслити взаємозв’язок зазначених понять,
визначити авторське бачення щодо найбільш
адекватної категорії та виокремити коло суб’єктів
забезпечення інформаційної безпеки.

Виходячи з розуміння загальної проблеD
ми цієї наукової статті, маємо вирішити такі
завдання: 

•• визначити відмінності між поняттями
«суб’єкти інформаційної безпеки», «інстиD
туційний механізм інформаційної безпеки»,
«система забезпечення інформаційної безпеD
ки», «система інформаційної безпеки»;

•• визначити поняття «суб’єкти інформаD
ційної безпеки», «адміністративні правовідноD
сини в інформаційній сфері»;

•• виокремити коло суб’єктів забезпечення
інформаційної безпеки України.

Проблема адміністративноDправових заD
сад суб’єктів забезпечення інформаційної
безпеки України безпосередньо цілісно, сисD
темно не розглядалася вченими. Хоча окремі
наукові розвідки загальнотеоретичного хаD
рактеру існують у фахівців з адміністративD
ного права, інформаційного права, теорії дерD
жави та права, теорії управління, теорії наD
ціональної безпеки. Зокрема, ретельно вивD
чені та використані для написання статті наD
укові праці таких вітчизняних і зарубіжних
дослідників, як В. Авер’янов, С. Алексеєв, 
І. Арістова, І. Бачило, І. Голосніченко, В. ГурD
ковський, Є. Додін, В. Копилов, Б. Кормич,
В. Ліпкан, М. Левицька, О. Логінов, Ю. МакD
сименко, А. Марущак, С. Стеценко, М. ТиD
щенко, В. Шкарупа, О. Харитонова, Н. ХороD
щак та ін.

Б. Кормич оперує декількома поняттями:
«державноDправовий механізм інформаційD
ної безпеки» й «інституційний механізм інD
формаційної безпеки». При цьому, якщо дерD
жавноDправовий механізм інформаційної
безпеки автор визначає як сукупність дерD
жавних інституцій, задіяних у процесі форD
мування та впровадження політики інформаD
ційної безпеки, їх ролей і відносин, що підпоD
рядковані чіткій ієрархії правових норм та
принципів [1, с. 148–149], то інституційний
механізм інформаційної безпеки, що є склаD
довим елементом державноDправового меD
ханізму, має декілька визначень. Відповідно
до першого, інституційний механізм інфорD
маційної безпеки України – це сукупність
державних інституцій, задіяних у процесі форD
мування та впровадження політики інфорD
маційної безпеки [1, с. 149]. Згідно з другим,
інституційний механізм інформаційної безD
пеки представляє собою сукупність інстиD
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тутів публічної влади й інститутів громадянD
ського суспільства, до компетенції яких вхоD
дить вирішення питань щодо забезпечення
умов функціонування та розвитку інфорD
маційної сфери [1, с. 175].

Таким чином, поняття «інституційний меD
ханізм інформаційної безпеки» має широке
та вузьке розуміння. У вузькому значенні інD
ституційний механізм інформаційної безпеD
ки охоплює виключно державні інституції, заD
діяні в процесі формування та впровадження
політики інформаційної безпеки. У широкоD
му значенні, крім інститутів публічної влади,
до його складу входять також інститути гроD
мадянського суспільства.

Перелік інституцій, які можуть брати
участь у проведенні політики або виробленні
конкретних політичних рішень, практично неD
вичерпний і він не обмежується лише оргаD
нами державної влади та місцевого самовряD
дування. Так, опрацювання будьDякої пробD
леми, пов’язаної з політикою інформаційної
безпеки, може бути доручене певним наукоD
вим установам, групам експертів [1, с. 172].

Отже, суб’єктами забезпечення інфорD
маційної безпеки є не лише органи державD
ної влади, а й недержавні, що відповідає норD
мам нормативноDправових актів, що регуD
люють суспільні відносини у сфері інфорD
маційної безпеки України. Хоч як широке,
так і вузьке розуміння інституційного мехаD
нізму не охоплює такого важливого суб’єкта
забезпечення інформаційної безпеки, як гроD
мадяни України, зводячи коло суб’єктів виD
ключно до державних і недержавних інстиD
туцій. Саме тому вважаємо, що поняття «інD
ституційний механізм інформаційної безпеD
ки» є більш вузьким поняттям щодо понятD
тя «суб’єкти забезпечення інформаційної
безпеки».

Поняття «система забезпечення інформаD
ційної безпеки України» має своїм правовим
підґрунтям вже не чинну Концепцію (основи
державної політики) національної безпеки
України, в якій був розділ 5 «Система забезD
печення національної безпеки України». ОсD
кільки система забезпечення інформаційної
безпеки України є частиною системи забезD
печення національної безпеки України, розD
глянемо останнє поняття, що було нормативD
но закріплене в першому українському норD
мативноDправовому акті, який регулював суD
спільні відносини у сфері національної безD
пеки України.

Згідно з Концепцією, для формування збаD
лансованої державної політики та ефективD
ного проведення комплексу узгоджених заD
ходів щодо захисту національних інтересів у
політичній, економічній, соціальній, воєнній,
екологічній, науковоDтехнологічній, інфорD
маційній та інших сферах створюється сисD

тема забезпечення національної безпеки УкD
раїни [2]. 

Крім того, у зазначеній Концепції систеD
ма забезпечення національної безпеки визнаD
чалась як організована державою сукупність
суб’єктів державних органів, громадських
організацій, посадових осіб та окремих гроD
мадян, об’єднаних цілями та завданнями щоD
до захисту національних інтересів, що здійсD
нюють узгоджену діяльність у межах законоD
давства України. У ній закріплювались такі
основні суб’єкти системи забезпечення націоD
нальної безпеки, як [2]:

Український народ;
Верховна Рада України;
Президент України;
Рада національної безпеки і оборони УкD

раїни;
Кабінет Міністрів України;
Конституційний Суд України;
суди загальної юрисдикції;
Прокуратура України;
Національний банк України;
міністерства й інші центральні органи виD

конавчої влади; 
Воєнна організація держави.
Згідно з системним підходом, системі заD

безпечення національної безпеки мають бути
властиві такі ознаки:

•• цілісність і системна єдність щодо сереD
довища та зовнішніх систем;

•• наявність загальної системної мети
(групи цілей);

•• наявність компонентів (підсистем і елеD
ментів) системи та зв’язків між компонентами;

•• наявність складної системи функцій, що
є результатом дії системи й її компонентів
для досягнення системної мети;

•• наявність системної структури як споD
собу взаємозв’язку та взаємодії компонентів,
ієрархічність такої структури;

•• існування соціальної системи в оточенD
ні (середовищі), що несе певні обмеження.

Отже, використання поняття «система»
свідчить про більш високий, взаємоузгоджений
та організований характер діяльності суб’єктів
забезпечення національної безпеки. Таким чиD
ном, система забезпечення національної безD
пеки складається з суб’єктів забезпечення націоD
нальної безпеки, тобто зазначені поняття співD
відносяться між собою як загальне і конкретне.

Як зазначають окремі дослідники, сисD
тема національної безпеки не є ідентичною
системі забезпечення національної безпеки,
оскільки останній надається роль забезпечуD
ючого елемента, а не системоутворюючого
[2, с. 262], тобто система національної безпеD
ки охоплює не тільки суб’єктів, а й об’єкти,
відносини, що виникають між ними, тощо.

Незважаючи на те, що найбільш адекватD
ним є поняття «система забезпечення інфорD
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маційної безпеки», ми використовуватимемо
дефінітивно закріплене поняття «суб’єкти
забезпечення національної безпеки України»,
екстраполюючи його на предмет дослідженD
ня – інформаційну безпеку України.

Як ми вже зазначали, інформаційна безD
пека є складовою національної безпеки УкD
раїни. Саме тому важливими є статті Закону
України «Про основи національної безпеки
України», що закріплюють коло, повноваD
ження й основні функції суб’єктів забезпеD
чення національної безпеки України. ДогмаD
тикоDюридичний аналіз статей зазначеного
Закону, дозволяє дійти висновку про деяку
невідповідність і суперечливість окремих норм.
Так, у ст. 4 Закону закріплено, що суб’єктами
забезпечення національної безпеки України
є: Президент України; Верховна Рада УкD
раїни; Кабінет Міністрів України; Рада наD
ціональної безпеки і оборони України; мінісD
терства й інші центральні органи виконавчої
влади; Національний банк України; суди заD
гальної юрисдикції; прокуратура України;
місцеві державні адміністрації й органи місD
цевого самоврядування; Збройні Сили УкD
раїни; Служба безпеки України; Державна
прикордонна служба України й інші військоD
ві формування, утворені відповідно до закоD
нів України; громадяни України, об’єднання
громадян.

У статті 9 «Повноваження суб’єктів заD
безпечення національної безпеки» цього ЗаD
кону перелік та коло суб’єктів забезпечення
національної безпеки дещо інший, зокрема:
Президент України; Верховна Рада України;
Рада національної безпеки і оборони України;
Кабінет Міністрів України; Національний
банк України; міністерства, Служба безпеки
України й інші центральні органи виконавчої
влади; місцеві державні адміністрації й оргаD
ни місцевого самоврядування; Воєнна оргаD
нізація держави; правоохоронні органи; суди
загальної юрисдикції; прокуратура України;
громадяни України.

Ми погоджуємось з думкою дослідників,
які вважають дивним те, що серед суб’єктів
забезпечення національної безпеки відсутній
Конституційний Суд України, який як єдиD
ний орган конституційної юрисдикції в УкD
раїні вирішує питання про відповідність заD
конів та інших правових актів у сфері націоD
нальної безпеки Конституції України, дає
офіційне тлумачення Конституції та законів
України з відповідних питань [3, с. 82]. Крім
того, у ст. 9 цього Закону з’являються нові суD
б’єкти забезпечення національної безпеки:
Воєнна організація держави та правоохоронні
органи.

Якщо дефініція поняття «правоохоронні
органи» як органи державної влади, на які
Конституцією та законами України поклаD

дено здійснення правоохоронних функцій,
що закріплено ст. 1 Закону України «Про осD
нови національної безпеки України» є зрозуD
мілою, то дефініція поняття «Воєнна орга�
нізація держави» як сукупність органів дерD
жавної влади, військових формувань, утвореD
них відповідно до законів України, діяльність
яких перебуває під демократичним цивільD
ним контролем з боку суспільства та безпосеD
редньо спрямована на захист національних
інтересів України від зовнішніх загроз, є не
чітко визначеною, оскільки майже всі органи
державної влади підпадають під це визначенD
ня. Але як за суб’єктним складом, так і за комD
петенцією механізм інформаційної безпеки
повинен дещо відрізнятися від традиційного
механізму державного управління [3, с. 172].

Більш детально зміст поняття «Воєнна
організація держави» розкрито в Концепції
(основи державної політики) національної
безпеки України, згідно з якою Воєнна оргаD
нізація держави включає в себе Збройні СиD
ли України, Службу безпеки України, НаціоD
нальну гвардію України, внутрішні війська,
органи та підрозділи Міністерства внутрішD
ніх справ України, Прикордонні війська УкD
раїни, військові підрозділи Міністерства УкD
раїни з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків ЧорD
нобильської катастрофи, інші військові форD
мування, утворені відповідно до Конституції
України; забезпечує оборону України, захист
її суверенітету, територіальної цілісності та
недоторканності її кордонів; протидіє зовнішD
нім і внутрішнім загрозам воєнного характеD
ру; бореться з організованою злочинністю;
забезпечує захист населення в разі катастD
роф, стихійних лих, небезпечних соціальних
конфліктів, епідемій тощо. Отже, можна
стверджувати, що недоречно виокремлювати
нарівні з Воєнною організацією держави
правоохоронні органи; недоцільно також виD
діляти таких суб’єктів, як міністерства, СлужD
ба безпеки України й інші центральні органи
виконавчої влади, що є правоохоронними орD
ганами, тобто охоплюються поняттям «воєнна
організація держави».

Не менш дискусійним, але важливим для
розкриття кола суб’єктів забезпечення інD
формаційної безпеки України є питання співD
відношення понять «суб’єкт адміністративD
ного права» та «суб’єкт забезпечення інфорD
маційної безпеки». Визначення адміністраD
тивноDправового статусу суб’єктів забезпеD
чення інформаційної безпеки, як і загалом
адміністративноDправового статусу різних
суб’єктів адміністративного права, має певні
труднощі через неоднозначність в адміністраD
тивних розвідках критеріїв класифікації суD
б’єктів адміністративного права та дискусійD
ність їх кола.
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Так, В. Колпаков та О. Кузьменко розD
різняють такі види суб’єктів адміністративD
ного права: Президент України; органи викоD
навчої влади; державні службовці як суб’єкти,
у діяльності яких об’єктивуються повноваD
ження державних органів управління; громаD
дяни України, іноземці, особи без громадянD
ства; органи місцевого самоврядування; об’єдD
нання громадян; суб’єкти підприємницької
діяльності.

Інші фахівці адміністративного права виD
окремлюють такі основні види суб’єктів адміD
ністративного права, як фізичні особи – гроD
мадяни України, іноземці, особи без громаD
дянства; юридичні особи – органи виконавD
чої влади, будьDякі інші державні органи, орD
гани місцевого самоврядування, об’єднання
громадян, підприємства, установи, організаD
ції (в особі їх керівників, які очолюють оргаD
ни управління цих підприємств, установ, орD
ганізацій); колективні суб’єкти (управління),
які не мають ознак юридичної особи, але тією
чи іншою мірою наділені нормами адміністраD
тивного права певними правами й обов’язкаD
ми: структурні підрозділи державних і неD
державних органів, підприємств, установ, орD
ганізацій, деякі інші громадські утворення
(на кшталт загальних зборів громадян за
місцем проживання) [4, с. 185].

Віддаючи належне наведеним позиціям,
С. Стеценко пропонує дещо інший варіант
класифікації суб’єктів адміністративного праD
ва за критерієм кількісного показника у поєдD
нанні з мірою належності до держави, зокреD
ма на 2 види [5, с. 147]:

індивідуальні: громадяни України; іноD
земці; особи без громадянства;

колективні: державні (Президент УкD
раїни; органи виконавчої влади; інші державD
ні органи й організації); недержавні (органи
місцевого самоврядування; об’єднання гроD
мадян; релігійні організації; інші недержавні
органи та організації).

Враховуючи зазначені класифікації суD
б’єктів адміністративного права й екстраполюD
ючи норми нормативноDправових актів, що

регулюють суспільні відносини у сфері націоD
нальної безпеки, пропонуємо авторську клаD
сифікацію суб’єктів забезпечення інформаD
ційної безпеки України:

державні інституції: Президент України;
органи виконавчої влади; інші державні орD
гани й організації;

недержавні інституції: органи місцевого
самоврядування; об’єднання громадян; інші
недержавні інституції;

громадяни України.
Оскільки визначення поняття «суб’єкти

забезпечення інформаційної безпеки УкраD
їни» нормативно не закріплено в Законі УкD
раїни «Про основи національної безпеки УкD
раїни», Стратегії національної безпеки УкD
раїни та Доктрині інформаційної безпеки УкD
раїни, вважаємо за необхідне висловити авD
торське розуміння поняття «суб’єкти забезD
печення інформаційної безпеки України».

Суб’єктами забезпечення інформацій>
ної безпеки України є система державних
і недержавних інституцій, а також гро>
мадян України об’єднаних спільною ме>
тою щодо захисту національних інтересів
в інформаційній сфері.

Отже, коло суб’єктів забезпечення інфорD
маційної безпеки України представляє соD
бою багаторівневу систему, що має спільну
мету – забезпечення інформаційної безпеки
України, але різні повноваження, можлиD
вості, засоби тощо. 
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Укримінальному законі України залиD
шається не вирішеним питання вплиD
ву пом’якшуючих та обтяжуючих обD

ставин на покарання. Перша відповідна спроD
ба здійснена у ст. 69 Кримінального кодексу
(далі – КК) України. Призначення більш
м’якого покарання, ніж передбачено законом,
згідно з наведеною нормою можливе за наявD
ності декількох пом’якшуючих покарання
обставин. При цьому про обтяжуючі обставиD
ни у ст. 69 КК України нічого не згадується,
хоча зміст норми не заперечує можливість її
застосування за наявності як пом’якшуючих,
так і обтяжуючих покарання обставин. Таким
чином, постає питання вирішення конкуренD
ції пом’якшуючих та обтяжуючих покарання
обставин в контексті ст. 69 КК України. 

Питання призначення більш м’якого поD
карання, ніж передбачено законом, вивчали
М. Бабаєв, М. Бажанов, Л. Горбач, Л. ДоліненD
ко, А. Іванова, І. Карпець, О. Колб, Л. КругліD
ков, В. Полтавець, Г. Чечель та ін. Однак у
цій статті аналізується відповідна норма КК
України з позиції конкуренції пом’якшуючих
та обтяжуючих обставин при призначенні
покарання, що не робилося раніше.

Мета цієї статті є встановлення на основі
змісту норми ст. 69 КК України та судової
практики її застосовування впливу пом’якD
шуючих та обтяжуючих обставин на покаD
рання з позиції їх конкуренції.

Перша нормативна спроба вирішення пиD
тання впливу пом’якшуючих обставин на поD
карання відображена у ст. 69 КК України у
вигляді можливості суду призначити більш
м’яке покарання, ніж передбачено законом.
Відповідна норма містилася також у ст. 44
КК Української РСР 1960 р. [1, с. 50]. Однак
згідно із зазначеною нормою підставами приD
значення більш м’якого покарання, ніж пеD
редбачено законом, були виняткові обставиD
ни, які визначалися поDрізному. Проте всі їх
визначення мали спільне те, що автори виD

знавали їх як певні обставини, які пом’якшуD
вали відповідальність винного [2, с. 116].

Слід зазначити, що як норма ст. 44 КК
Української РСР, так і норма ст. 69 КК УкD
раїни нічого не зазначають про обставини, що
обтяжують покарання. З огляду на викладеD
не, ст. 69 КК України підлягає застосуванню
й у випадках наявності як обставин, що поD
м’якшують покарання, так і обставин, що його
обтяжують. Вказаним напрямом іде і судова
практика [3, с. 144–145].

Досліджувана судова практика свідчить,
що у вироках при застосуванні ст. 69 КК УкD
раїни суди разом із пом’якшуючими обставиD
нами при призначенні покарання застосовуD
ють обставини, що обтяжують покарання (це,
переважно, рецидив злочинів, вчинення злоD
чину стосовно особи похилого віку та вчиненD
ня злочину у стані алкогольного сп’яніння). 

Слід зазначити, що така обставина, як вчиD
нення злочину у стані алкогольного сп’яніння
застосовується при призначенні покарання
практично з усіма пом’якшуючими покаранD
ня обставинами, що зустрічаються у судовій
практиці (найчастіше із «щирим каяттям» та
«відшкодуванням шкоди»).

Перелік пом’якшуючих покарання обстаD
вин, з якими разом при призначенні покаранD
ня враховувався рецидив злочинів, досить не
значний. Це тільки найбільш поширені в суD
довій практиці обставини: щире каяття, виD
знання вини, сприяння розкриттю злочину,
відшкодування шкоди, думка потерпілого
щодо не суворого покарання, наявність на утриD
манні близького родича, позитивна характеD
ристика, а також найбільш характерна саме
для даної обтяжуючої покарання обставини
пом’якшуюча покарання обставина – те, що
підсудний відбув покарання за попереднім
вироком у ході досудового слідства. 

Вчинення злочину стосовно особи похилоD
го віку застосовувалося при призначенні поD
карання тільки разом із найпоширенішими
пом’якшуючими обставинами. На особливу
увагу в даному випадку заслуговують такі поD
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м’якшуючі покарання обставини, як вчиненD
ня злочину неповнолітнім і вчинення злочиD
ну особою молодого віку. Це були злочини,
що посягали на здоров’я та статеву свободу
особи. В даному контексті вік винних осіб і
потерпілих вказує на зневажливе ставлення
перших до потерпілих осіб, що, на нашу думD
ку, у відповідній сукупності підвищує вагу
обтяжуючої покарання обставини.

Заслуговує на увагу і той факт, що при приD
значенні покарання із застосуванням ст. 69
КК України у деяких справах суди звертаютьD
ся до двох обтяжуючих покарання обставин:
рецидив злочинів і вчинення злочину стоD
совно особи похилого віку, рецидив злочину,
вчинення злочину у стані алкогольного сп’яD
ніння. Існує також практика призначення поD
карання із застосуванням ст. 69 КК України
за наявності у кримінальній справі навіть
трьох обтяжуючих покарання обставин і
тільки однієї пом’якшуючої обставини.

Розглянемо одну із справ, де суд застосував
при призначенні покарання ст. 69 КК України
за наявності у справі всіх трьох перелічених обD
тяжуючих покарання обставин. Це справа про
обвинувачення за ч. 3 ст. 186 КК України гроD
мадянина Ш. 1956 р. народження, з середньою
освітою, який не працює, розлучений, засуджеD
ний у 1978 р. за ст. 17 – ч. 1 ст. 117, ст. 17 – ч. 1
ст. 118 КК УРСР, у 1985 р. – за ст. 196 КК
УРСР, у 1988 р. – за ч. 1 ст. 117, ч. 2 ст. 140 КК
УРСР, у 1986 р. – за ч. 2 ст. 117, ст. 17 – ч. 2 
ст. 118 КК УРСР [4]. Суд, врахувавши пом’якD
шуючі покарання обставини (щире каяття) та
обтяжуючі покарання обставини (рецидив злоD
чинів, вчинення злочину у стані алкогольного
сп’яніння стосовно особи похилого віку), приD
значив громадянину Ш. покарання нижче від
найнижчої межі, встановленої в санкції ч. 3 
ст. 186 КК України, у виді позбавлення волі
строком один рік і шість місяців.

Таким чином, суд, застосувавши ст. 69
КК України, визначив, що одне тільки щире
каяття істотно знизило ступінь тяжкості вчиD
неного злочину, відкинувши при цьому обтяD
жуючі покарання обставини. З вироку суду
не зрозуміло, з яких підстав суд дійшов висD
новку, що підсудний кається, ще й щиро. АдD
же вчиняє злочини він не вперше. Дій, які б
вказували на бажання підсудного в подальD
шому не вчиняти злочинів, не мали місця.
Отже, така пом’якшуюча покарання обставиD
на, як щире каяття була застосована судом
безпідставно. 

Більше того, суд також відкинув позицію
Пленуму Верховного Суду України, висловD
лену у постанові «Про практику призначенD
ня судами кримінального покарання» від
24.10.2003 р. № 7 із наступними змінами та
доповненнями. Згідно з п. 8 зазначеної постаD
нови застосування ст. 69 КК України може
мати місце лише за наявності декількох (не
менше двох) обставин, що пом’якшують поD
карання й істотно знижують ступінь тяжкості
вчиненого злочину з урахуванням особи винD
ного. Однак врахування у вироку, що розгляD
дається, даних про особу винного свідчить не
на користь застосування ст. 69 КК України.

У свою чергу, результати проведеного
опитування серед суддів і працівників проD
куратури показують, що більшість суддів
(83,3 %) вважають доцільним встановлення
можливості призначити більш м’яке покаD
рання, ніж передбачено законом, а також одD
ночасно не призначати додаткового покаранD
ня за наявності тільки однієї пом’якшуючої
покарання обставини, яка істотно знижує
ступінь тяжкості вчиненого злочину з урахуD
ванням особи винного. На противагу їм,
більшість працівників прокуратури (75 %)
вважають це не доцільним, а що стосується
ще й одночасного не призначення додатковоD
го покарання, то позиція про недоцільність
відповідних змін підтримується 83,3 % опиD
таних працівників прокуратури.

Викладене дозволяє зробити висновок,
що в судовій практиці при застосуванні ст. 69
КК України має місце конкуренція обставин,
які пом’якшують покарання, і обставин, що йоD
го обтяжують, і вирішується вона на користь
перших (незалежно від кількості у справі одD
них і других).

Література

1. Кримінальні кодекси України 2001 та 1960
років: порівняльні таблиці. – К., 2001. – 272 с.

2. Сахнюк С. В. Теоретичні та практичні аспекD
ти пом’якшення покарання за кримінальним закоD
нодавством України: Дис. … канд. юрид. наук. –
Запоріжжя, 2000. – 199 с.

3. Федорак Л. М. Питання можливості признаD
чення більш м’якого покарання, ніж передбачено
законом, при наявності у справі обтяжуючих покаD
рання обставин // Актуальні проблеми прав людиD
ни, правової системи та держави: Міжнар. студ. наD
ук. конф., 5–7 травня 2005 р. – Л., 2005. – 225 с.

4. Архів Богородчанського районного суду ІваD
ноDФранківської області. Справа 1D31/2008 р.
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Зростання злочинності у сучасному світі
вимагає застосування різноманітних заD
ходів боротьби з цим негативним явиD

щем. Унаслідок цього держави змушені
об’єднувати свої зусилля у протидії злочинD
ним проявам. Сформований протягом століть
інститут видачі обвинувачуваних і засуджеD
них є ефективною формою надання взаємної
допомоги держав у боротьбі із злочинністю. 

У юридичній літературі видачі правопоD
рушників завжди приділялося багато уваги.
Питанням екстрадиції присвячені наукові
праці вітчизняних і закордонних учених, сеD
ред яких слід згадати С. Вихриста, Н. Зелінську,
М. Пашковського, М. Свистуленко, М. СмирD
нова, А. Абашидзе, О. Бойцова, Р. Валеєва,
Ю. Васильєва, В. Волженкіну, Л. Галенську,
І. Лукашука, А. Наумова, Н. Сафарова, М. БасD
сіуні, С. Беді, К. Вінджерт, Г. Джилберта, 
А. Кассезе, М. Плачта, К. Пуле, А. Ширера та ін.

Різноманітні аспекти екстрадиції, що
розглядалися у наукових дослідженнях учеD
них [1–4], свідчать про інтерес до проблемаD
тики інституту екстрадиції, але не вичерпуD
ють усю її складність. Існування численних
двосторонніх і багатосторонніх договорів, міжD
народних конвенцій, а також наявність націоD
нальних законів, що регламентують питання
видачі правопорушників, зумовило різне тлуD
мачення окремих її елементів. Так, серед наD
уковців досі немає чіткої позиції щодо правоD
вої природи цього інституту. Вчені відносять
інститут видачі до сфери дії міжнародного,
кримінальноDпроцесуального, конституційноD
го, адміністративного права тощо. 

Метою цієї статті є визначення на основі
доктринальних положень правової прироD
ди інституту видачі.

Слід зазначити, що ми поділяємо позиD
цію переважної більшості авторів і терміни
«екстрадиція» та «видача правопорушників»
розглядаємо як тотожні. Слово «екстрадиція»
походить від латинського терміна «extradere»,
що означає примусове повернення особи до
свого суверена [5, с. 14]. Екстрадицію можна

визначити як  засновану на міжнародних догоD
ворах, загальновизнаних принципах міжнаD
родного права та нормах внутрішньодержавD
ного права, форму міжнародноDправової доD
помоги у кримінальних справах, що полягає
у відданні обвинуваченого для здійснення праD
восуддя, або засудженого для приведення у
виконання обвинувального вироку суду, що
надається державою, на території якої знахоD
диться запитувана особа, на запит держави,
на території якої, громадянином якої або проD
ти прав і свобод громадян якої чи її власних
інтересів вона вчинила злочин. Видача особи
здійснюється із дотриманням прав і законD
них інтересів осіб, які підлягають видачі.

У спеціальній літературі, присвяченій анаD
лізу вітчизняного та зарубіжного законодавD
ства, що стосується видачі, майже до середини
ХХ ст. осіб, які переховувалися за кордоном
після вчинення злочину, називали злочинцями.
Про видачу злочинців можна вести мову лише
у випадку, коли йдеться про видачу засудженої
особи для виконання винесеного щодо неї обD
винувального вироку суду. У випадку здійсненD
ня видачі для віддання особи до суду, така осоD
ба не є злочинцем, оскільки визнати її такою
може лише суд в обвинувальному вироку. Це
твердження відповідає такому фундаментальD
ному принципу права, як принцип презумпції
невинуватості. Тому необхідно використовуваD
ти термін «видача», або «видача передбачуваD
них правопорушників», або «екстрадиція». 

Відносно правової природи інституту
екстрадиції можна виділити декілька поD
зицій, відповідно до яких екстрадиція є: 

•• інститутом кримінальноDпроцесуальноD
го права;

•• інститутом кримінального права;
•• інститутом адміністративного або дерD

жавного права;
•• має міждисциплінарний характер;
•• інститут видачі знаходиться на стику міжD

народного та внутрішньодержавного права;
•• інститутом міжнародного кримінальноD

го права.
Продовжує користуватися визнанням давD

ня традиція висунення на перший план проD

ПРАВОВА  ПРИРОДА  ІНСТИТУТУ  ВИДАЧІ
(ЕКСТРАДИЦІЇ)

Світлана Нестеренко,
аспірантка кафедри міжнародного права та міжнародних відносин

Одеської національної юридичної академії

У статті розглядається правова природа інституту екстрадиції. Проаналізувавши різні
доктринальні позиції автор приходить до висновку, що інститут екстрадиції відноситься до
сфери дії міжнародного кримінального права та поєднує у собі норми матеріального та проце�
суального права.

Ключові слова: екстрадиція, видача осіб, правова природа інституту екстрадиції.

© С. Нестеренко,  2009



К Р И М І Н А Л Ь Н Е П РА В О

168

листопад 2009

цедурних аспектів видачі, що визначає її тракD
товку як процесуальної діяльності, змістом
якої є сукупність загальних і спеціально ствоD
рених процедур. У найбільш рафінованому виD
гляді такий підхід був сформульований Е. СімD
соном, який звів видачу до однієї дії – акту
передачі, а все інше відніс до готування до
видачі чи до її наслідків [6, с. 114]. 

У літературі вказується, що екстрадицію
можна розглядати як елемент кримінальноD
процесуального права, оскільки наявна проD
цедура (порядок) передачі особи, яка вчиниD
ла злочин, іншій державі з дотриманням певD
них процесуальних гарантій [7, с. 157]. 

В. Волженкіна вважає, що за змістом виD
дача як процесуальна діяльність є сукупністю
загальних і спеціально створених кримінальD
ноDпроцесуальних процедур. Навіть якщо виD
знати видачу інститутом кримінального праD
ва, то її реалізація й у цьому випадку вимагає
провадження процесуальних дій і регламенD
тації взаємодії з іншими державами, що відD
носиться тільки до кримінального процесу
[8, с. 17]. На думку М. Смирнова, видача – це
не одномоментний акт, а процес, що складаD
ється з послідовно вчинюваних процесуальD
них дій, пов’язаних з підготовкою до екстраD
диції, безпосередньо самим фактом видачі та
її наслідків. Тому видача як складний, насиD
чений нормами процесуального права та праD
вилами процедурного характеру інститут все
ж перебуває у сфері дії кримінальногоDпроцеD
суального права [9, с. 113].

У юридичній літературі є також точки зору,
відповідно до яких видача вважається частиD
ною кримінального права, а саме – інституту
виконання покарання [7, с. 157]. Видача має
глибокий профілактичний зміст, оскільки воD
на є способом здійснення принципу невідвоD
ротності покарання [10, с. 14]. Покарання, у
свою чергу, розглядається як центральний інD
ститут кримінального права, оскільки є проD
відною формою реалізації кримінальної відD
повідальності. Разом із тим Л. Галенська вкаD
зує, що сама собою видача є не покаранням, а
лише засобом, який сприяє застосуванню поD
карання [11, с. 121].

Окремі автори зазначають, що екстраD
диція – це адміністративне питання, оскільки
рішення про неї часто приймає не суд, а уряд
або якийDнебудь його орган. Так, в Україні, РоD
сійській Федерації рішення про видачу прийD
має прокуратура. У Франції запит про екстD
радицію спочатку розглядається в судовій
інстанції, що виносить своє рішення. Якщо
воно негативне, то процедура екстрадиції на
цьому завершується. Якщо ж позитивне, то
запит надходить до урядових органів і преD
м’єрDміністр Франції підписує відповідний
документ. Однак адміністрація та глава уряD
ду на своєму рівні можуть відмовити в ексD
традиції. Таким чином, рішення про видачу
залишається за політиками, а судові інстанD
ції обмежуються перевіркою законності саD

мого запиту. Отже, інститут видачі можна відD
нести до адміністративного або державного
права [12, с. 237, 246]. 

Разом із тим інститут видачі не можна повD
ністю відносити до сфери адміністративного
чи державного права. О. Бойцов справедливо
зазначив: якщо навіть державним органом,
що приймає рішення про видачу особи є не
суд, а органи виконавчої влади, все ж, як праD
вило, це правоохоронні органи, які тією або
іншою мірою мають відношення до здійсненD
ня кримінального переслідування [6, с. 18].

Існує точка зору, згідно з якою інститут
екстрадиції має міждисциплінарний характер.
Так, М. Шаргородський вказував, що питання
про видачу є суміжним для міжнародного,
державного та кримінального права, а видача –
це акт вищих органів державної влади, що
здійснюють державний суверенітет, а не судоD
вий або адміністративний акт [13, с. 290–300].
Подібної точки зору дотримується і сучасна
юридична наука. Зокрема, вказується, що
аналіз природи регулятивного впливу інстиD
туту екстрадиції свідчить, що інститут екстраD
диції має міжгалузеву природу, а міжнародне
право є лише однією з його передбачуваних
сфер реального призначення [14, с. 177].

Широко визнаним є підхід, у силу якого
видача злочинців відноситься до тих правових
інститутів, які знаходяться на межі міжнародD
ного та внутрішньодержавного права. На думD
ку Р. Валєєва, інститут видачі злочинців охопD
лює як міжнародноDправові норми, так і норми
національного кримінального та кримінальноD
процесуального права держав і, таким чином,
носить комплексний характер [2, c. 207]. 

Із позиції комплексності інституту екстраD
диції по суті виходить і В. Коняхін, зазначаD
ючи, що нормативна база інституту має двоD
рівневу структуру: внутрішньодержавне праD
во (зокрема, конституційне, кримінальне, криD
мінальноDпроцесуальне); міжнародне законоD
давство (зокрема, багатосторонні та двостоD
ронні угоди, укладені за участю РФ) [15, c. 17].

Є. Ляхов також вважає, що при видачі осоD
би взаємодіють норми двох самостійних правоD
вих систем – міжнародного права та внутрішD
ньодержавного права [16, c. 110].

Ми підтримуємо точку зору, відповідно
до якої екстрадиція є окремим інститутом міжD
народного кримінального права, що поєднує
норми матеріального та процесуального праD
ва [17, с. 17]. Що стосується місця інституту
видачі у загальній схемі міжнародного криD
мінального правосуддя, то заслуговує на увагу
значення цього інституту у контексті як проD
цесуального, так і матеріального права. Саме
в такій двоєдиній якості сприймається інстиD
тут екстрадиції в системі міжнародного криміD
нального права [5, с. 14–15]. 

Ми поділяємо позицію вчених, які не виD
діляють в інституті екстрадиції лише одну
сторону – матеріальну чи процесуальну. Так,
Ю. Васильєв вважає, що зведення такого
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комплексного та насиченого нормами процеD
суального і матеріального порядку інституту
до розуміння простої процедури з наукової
та практичної точок зору є юридично неспроD
можним [18, с. 111]. 

А. Бойцов вважає, що процедура видачі
втрачає будьDякий зміст, якщо позбавити її
матеріального наповнення [6, с. 119]. Н. СаD
фаров, розглядаючи екстрадицію у контексті
міжнародного кримінального права, вважає,
що при подібному підході пріоритетне знаD
чення надається лише одній із сторін екстраD
диції на шкоду іншим. Процесуальні норми
мають істотне значення для регулювання ексD
традиції. Низка дій, які вживаються у ході
здійснення видачі (арешт особи, процес оскарD
ження або опротестування ухваленого рішенD
ня, діяльність захисту тощо), носить процеD
суальний характер і регламентується нормаD
ми процесуального права. Однак ця обставиD
на не є достатньою підставою для твердженD
ня, що екстрадиція в основному є інститутом
кримінальноDпроцесуального права. Якісною
складовою екстрадиції, що характеризує її як
самостійний правовий інститут, є полісистемD
ність видачі, що містить у собі норми як міжнаD
родного права, так і національного права [4,
с. 20]. На думку І. Лукашука наявність у того
чи іншого явища не тільки міжнародних, а й
внутрішньодержавних аспектів не виключає
це явище у відповідній частині із сфери міжD
народноDправового регулювання [19, с. 98]. 

Аналіз різних доктринальних позицій
щодо правової природи інституту видачі дозD
воляє зробити висновок, що інститут екстраD
диції відноситься до сфери дії міжнародного
кримінального права та поєднує у собі норми
як матеріального, так і процесуального праD
ва. На рівні міжнародного права інститут
екстрадиції регламентує взаємодію держав
при наданні правової допомоги у кримінальD
них справах відповідно до встановлених на
міжнародному рівні правил. Слід також заD
значити, що питання екстрадиції регулюD
ються і на національному рівні. Це, зокрема,
норми законодавства, що стосуються підстав
відмови у видачі, затримання особи з метою
екстрадиції, арешту, дотримання прав, залуD
чених до екстрадиційної процедури осіб тоD
що. Однак це не є підставою для виключення
інституту, що розглядається, із міжнародноD
правової сфери. Подальше вивчення інституD
ту екстрадиції має важливе значення як для
теорії, так і для практики, адже екстрадиція є
тим правовим інструментом, за допомогою

якого здійснюється ефективна співпраця дерD
жав у боротьбі із злочинністю, забезпечуєтьD
ся дотримання прав видаваних осіб.
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В статье рассматривается правовая природа института экстрадиции. Проанализировав
различные доктринальные позиции, автор приходит к выводу, что институт экстрадиции на�
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ального и процессуального права. 



К Р И М І Н А Л Ь Н О � В И К О Н А В Ч Е П РА В О

170

листопад 2009

Під програмноDцільовим забезпеченD
ням слід розуміти шляхи та способи
реалізації попередньо розробленої суD

купності дій і заходів у вигляді різного роду
програм з окремих напрямів діяльності або
комплексних цільових програм удосконаD
лення кримінальноDвиконавчої системи у
процесі її реформування (реформа – зміна,
перетворення, переробка з метою покращенD
ня певної галузі суспільного життя при збеD
реженні основ існуючого порядку [1, с. 247]).
З точки зору теорії права, цей процес передD
бачає, перш за все, реалізацію норм кримінальD
ноDвиконавчого права засобами програмноD
цільового планування – втілення встановлеD
них кримінальноDправових норм у діяльність
суб’єктів використання, виконання та дотриD
мання кримінальноDвиконавчого права (дерD
жавні органи й установи виконання покаD
рань, слідчі ізолятори, посадові особи, гроD
мадські об’єднання тощо) через виконання
юридичних обов’язків, використання суб’єктивD
них прав, дотримання заборон, застосування
норм права тощо [2, с. 94–97].

Метою цієї статті є дослідження ефективD
ності програмноDцільових методів подальD
шого вдосконалення функціонування криD
мінальноDвиконавчої системи відповідно
до вимог законодавства й європейських норм
і стандартів. 

Сучасні дослідники теоретичних пробD
лем законодавчого процесу, зокрема в царині
встановлення понять нормотворчості, праD
вотворчості та законотворчості, розмежуванD
ня законодавчої та підзаконної нормотворD
чості, організації управління законодавчим

процесом і його функціональної структури
(В. Авер’янов, С. Гречанюк, В. Денисова, 
О. Дзера, О. Зайчук, О. Колб, В. Копєйчиков,
А. Колодій, В. Опришко, О. Литвак, В. МеркуD
лова, В. Погорілко, О. Фрицький, О. Ющик та
ін.) наголошують на необхідності переходу
від існуючої практики здійснення в Україні
законодавчого процесу, у тому числі у криD
мінальноDвиконавчій сфері, до комплексного
системного управління цим процесом, який
вбачається в рамках реалізації спеціальної
цільової програми. Так, О. Ющик вважає проD
грамноDцільовий підхід одним із актуальних
і перспективних напрямів, що найбільш повD
но втілює об’єктивні вимоги комплексності
та системності управління. При цьому неD
обхідно відрізняти результат управління заD
конодавчим процесом, яким є нова якість
процесу, від продукту самого законодавчого
процесу як такого, яким є законодавчі акти в
їх системному зв’язку. На його думку, викоD
ристання програмноDцільового підходу дає
можливість запропонувати орієнтовану моD
дель комплексної системи управління закоD
нодавчим процесом (далі – КСУ ЗП) як
складової єдиної системи державного управD
ління суспільством – своєрідного «управлінD
ського механізму», що забезпечує узгоджену
й ефективну роботу всіх учасників національD
ного законодавчого процесу для досягнення
його цілей. Вказаний «механізм» охоплює: виD
значення цільових орієнтирів (побудову «деD
рева цілей» – визначення проблем, на розD
в’язання яких спрямована програма), функD
ціональної структури, формування органіD
заційної структури управління, застосуванD
ня комплексу методів і технологій здійсненD
ня управлінської діяльності, забезпечуючи
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цілеспрямованість, системність та економічD
ність управління, сприяючи підвищенню
рівня наукової обґрунтованості управлінсьD
ких рішень, втілюючи світовий досвід у сфері
управління, раціонально сполучаючи рекоD
мендаційні й обов’язкові вимоги, визначені
законодавством [3, с. 38–39]. 

Отже, вирішення проблеми переходу від
існуючої практики здійснення в Україні заD
конодавчого процесу до комплексного сисD
темного управління цим процесом вбачається
в рамках реалізації спеціальної цільової проD
грами. При цьому запровадження КСУ ЗП
вимагає формування відповідної правової
політики та прийняття відповідних владних
рішень верховною державною владою. ОдD
нак досі відсутнє чітке теоретичне уявлення
про цей вид політики та практики формуванD
ня програмноDцільових методів її забезпеD
чення. Тому існує потреба у виробленні заD
гальної концепції програмноDцільового заD
безпечення системи державного управління
кримінальноDвиконавчим процесом як втіленD
ня специфічної методології та методики.

На необхідності короткострокових, сеD
редньострокових і дострокових програм анаD
лізу та прогнозування стану кримінологічної
ситуації в установах виконання покарань наD
голошує О. Колб [4]. Аналізуючи причини
основних недоліків у діяльності адміністрації
установ виконання покарань (далі – УВП)
при плануванні заходів щодо протидії злоD
чинності та є детермінантами вчинення ноD
вих злочинів засудженими, він дійшов висD
новку, що за існуючих підходів, коли плани
УВП не є складовими комплексних цільових
програм профілактики злочинів (як в окремо
взятому населеному пункті (регіоні), так і в
Україні), створити ефективно протидіючу
злочинній системі форму запобігання злочиD
нам в УВП неможливо. Лише при програмD
ноDцільовій і системноDструктурній організаD
ції профілактики злочинів в окремо взятій
колонії, як і в цілому по УВП у масштабах краD
їни, держава зможе успішно управляти проD
цесами протидії такій інтегральній системі,
якою є злочинність. Для цього, вважає О. Колб,
у комплексних цільових програмах профіD
лактики, що затверджуються в Україні як сеD
редньострокові планиDпрогнози (терміном
на 5 років), доцільно ввести спеціальний розD
діл «Зв’язок планів запобігання злочинам у
Державній кримінальноDвиконавчій службі
(далі – ДКВС) України з іншими державниD
ми програмами», у якому слід передбачити
залучення органів місцевої державної влади
та місцевого самоврядування до складання
регіональних програм (з урахуванням пробD

лем УВП, яка дислокується на підлеглій їм
території) [4, с. 21–23].

У контексті підвищення рівня індивідуD
альної профілактики злочинів слід внести
зміни до статей 95, 97 КВК України, а саме:
передбачати складання спеціальних індивіD
дуальних програм профілактики на всіх без
винятку засуджених, які перебувають у різD
них структурних дільницях УВП. До цього
процесу слід залучити виховні можливості
всіх служб колоній, інших державних, насамD
перед правоохоронних, органів і громадсьD
ких інституцій, які мають інформацією про
особу засудженого (загальноосвітні школи,
професійноDтехнічні училища, служби у
справах неповнолітніх, кримінальноDвиконавD
чі інспекції тощо).

Як свідчить аналіз даного питання, вже
зараз плани профілактики злочинів є обов’язD
ковою складовою частиною програм соціальD
ного розвитку регіонів (областей, районів, міст).
Ці плани передбачають не лише спеціальноD
кримінологічні заходи, а й виховні, культурD
ноDосвітні, економічні, а також кримінальноD
правові. Як вважає вітчизняний юристDпракD
тик і вченийDкримінолог О. Литвак, це цілком
відповідає пануючому в теорії кримінальноD
го та кримінальноDвиконавчого права широD
кому тлумаченню попередження [5, с. 68].

Склалася і відповідна методика підготовD
ки таких програм і планів. Як правило, над
ними працюють спеціально створені робочі
групи представників прокуратури, органів
внутрішніх справ, відділів юстиції, ДКВС і
вчених юристівDфахівців кримінального, криD
мінальноDвиконавчого й інших галузей праD
ва. І хоча планування можливе лише на базі
кримінологічного прогнозування, воно здійсD
нюється більшDменш кваліфіковано лише на
загальнодержавному й обласному рівнях, а
решта планів складалася, як правило, на осD
нові лінійної інтерполяції, тобто перенесенні
динаміки злочинності минулих років на майD
бутні. Це були в основному короткотермінові
прогнози та плани, про які згадував О. Колб.

На початковому етапі державної незалежD
ності України загальнодержавна кримінолоD
гічна програма на 1993–1996 рр. була схваD
лена Постановою Верховної Ради України
«Про державну програму боротьби зі злочинD
ністю» від 25.06.1993 р. Один із її семи розD
ділів безпосередньо присвячений удосконаD
ленню кримінальноDвиконавчої системи (розD
діл 6). Програма містила чимало важливих
настанов, здійснення яких принесло відчутні
результати у боротьбі із злочинністю. Та все
ж ефектність її була досить низькою. Як слушD
но зазначив О. Литвак, основна вада програD
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ми полягала у тому, що вона була прийнята
законодавчою, а не виконавчою владою. ТоD
му більша частина її настанов, хоча вони буD
ли викладені в категоричній формі державD
ного веління, не була виконана, бо основні
виконавці належали до різних структур і не
зобов’язані були виконувати парламентську
постанову, що мала адміністративний харакD
тер. Фактично Верховна Рада перебрала на
себе функції Президента та Кабінету МініD
стрів України, більше того, не делегувала їм
нагляд за виконанням Постанови [5, с. 89].

У наступні роки програмноDцільовим заD
безпеченням розвитку та реформування криD
мінальної і кримінальноDвиконавчої систем
стали займатися безпосередньо виконавчі 
органи державної влади – Президент України,
Кабінет Міністрів України, відповідні струкD
турні підрозділи, зокрема Міністерство юсD
тиції, МВС, Генеральна прокуратура, ДКВС
тощо. Так, у 1996–2001 рр. лише указами ПреD
зидента України затверджено близько десяD
ти таких документів. Серед них: Комплексна
цільова програма боротьби зі злочинністю на
1996–2000 роки (від 17.09.1996  р. № 837/96);
Комплексна програма профілактики злочинD
ності на 2001–2005 роки (від 25.12.2000 р. 
№ 1376/2000) та ін.

Крім того, кілька програм, що стосуються
безпосередньо вдосконалення діяльності криD
мінальноDвиконавчої системи, були розробD
лені та затверджені постановами Кабінету
Міністрів України, зокрема Програма подальD
шого реформування та державної підтримки
кримінальноDвиконавчої системи на 2002–
2005 роки (від 15.02.2002 р. № 167); ДержавD
на програма соціальної адаптації осіб, звільD
нених з місць позбавлення волі, на 2004–
2006 роки (від 30.08.2004 р. № 1133); Державна
програма покращення умов тримання засуджеD
них та осіб, взятих під варту, на 2006–2010 роD
ки (від 03.08.2006 р. № 1090) [6, с. 334].

Структура програмних документів (вступD
на частина, констатуюча частина, мотивуD
вальна частина, резолютивна частина) багато
в чому схожа і характеризується такими спеD
цифічними ознаками:

•• передбачені у програмах види діяльносD
ті здійснюються компетентними органами, що
наділені державноDвладними повноваженнями;

•• застосування права у них здійснюється
в чітко визначених кримінальним і кримінальD
ноDвиконавчим законодавством процесуальD
них формах; 

•• вони мають державноDвладний характер
(хоч організаційноDправові заходи носять здеD
більшого рекомендаційний характер, рішення
про них ухвалюється на підставі односторонD

нього волевиявлення компетентного органу);
правові приписи, насамперед в частині забезD
печення конституційного ладу, прав і свобод
людини обов’язкові до виконання, а в разі неD
обхідності забезпечуються примусовою сиD
лою держави;

•• програмноDцільове забезпечення – це
організуюча діяльність, оскільки створює відD
повідні умови для нової реалізації кримінальD
ноDвиконавчих правових норм;

•• програмні документи відображають елеD
менти творчості, що (у першому варіанті) озD
начає неформальність рішення у кожному
конкретному випадку;

•• передбачений програмами зміст діяльD
ності полягає у винесенні індивідуальноDконD
кретних, зазвичай обов’язкових до виконанD
ня, рішень, які за сутністю відрізняються від
правових приписів загального характеру
(тобто нормативноDправових актів);

•• у запропонованій діяльності органи правоD
застосування (у нашому випадку – ДКВС
України й її установи) є суб’єктами упD
равління; особи, відносно яких застосовуєтьD
ся право (злочинці, засуджені), – об’єктами
управління; винесені рішення у формі захоD
дів рекомендаційного й обов’язкового для виD
конання характеру (правозастосовчі дії) –
засобами управління.

У більшості аналізованих програм витриD
мані також вимоги юридичної науки щодо їх
змістової (резолютивної) частини, а саме: за�
конність (формулювання програмних заD
ходів із суворим дотриманням чинного закоD
нодавства); обґрунтованість (обґрунтування
тих чи інших заходів з точки зору їх необD
хідності для розв’язання зазначеної у прогD
рамі проблеми); доцільність (урахування
особливостей конкретної ситуації, за якої відD
бувається запропонована дія); справедли�
вість (заплановані заходи ухвалюються на
підставі норм права, але до уваги беруться й
існуючі в суспільстві норми моралі).

Зазначені ознаки і вимоги можна вважаD
ти найбільш типовими для процесу розробD
лення, затвердження та виконання прогарам.
Однак цей процес є творчим, тобто структуD
ра кожної програми має свої індивідуальноD
конкретні особливості, визначені власне
важливістю, змістом, складністю й об’ємнісD
тю проблеми, яка є предметом програми, наD
гальністю її виконання (часовими рамками),
метою програми, фінансовоDматеріальними
умовами, готовністю суб’єктів правовідноD
син до реалізації намічених заходів і завдань
тощо.

Такими особливостями характеризуєтьD
ся, зокрема, Концепція реформування ДерD
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жавної кримінальноDвиконавчої служби УкD
раїни, схвалена Указом Президента України
від 25.04.2008 р. № 401/2008. Разом із тим
слід зазначити, що у проекті, поданому на обD
говорення фахівців, юристів, законодавців,
широкої громадськості, ця Концепція була
представлена як Концепція комплексної ціD
льової програми реформування Державної
кримінальноDвиконавчої служби України на
2008–2017 рр. У цьому зв’язку, перш за все,
потрібно дати відповідь на запитання: чому 
в остаточному варіанті за цим документом
юридичної значущості закріпилася загальна
назва «Концепція».

Згідно із визначенням, наведеним у
«Юридичній енциклопедії», концепція праD
вова (лат. conception – сукупність, система) –
це провідна ідея, точка зору на те або інше
правове явище, важливий засіб розвитку як
юридичної науки, так і науковоDобґрунтоваD
ного державноDправового будівництва. РозD
роблені окремими правознавцями або колекD
тивами юристівDучених і практиків, схвалені
у встановленому порядку, такі концепції є
основою організаційних заходів, законодавD
чих актів, рішень тощо. В історичному конD
тексті такими розробками були, наприклад,
концепції судовоDправової реформи в УкраD
їні (1992 р.), Конституції України (1994 р.),
адміністративної реформи (1998 р.), розвитD
ку національного законодавства, окремих заD
конів тощо [7, с. 339].

У той самий час програма (від грецького –
публічна об’ява, розпорядження, указ) – це
зміст і план певної діяльності, роботи тощо;
попередньо розроблена сукупність дій і заD
ходів для здійснення чогось [1, с. 233], у наD
шому випадку – основних заходів щодо реD
формування кримінальноDвиконавчої служD
би (розділ 2 аналізованої Концепції). Таким
чином, стосовно нашого дослідження поєдD
нання понять «концепція» та «програма» не
тільки можливе, а й необхідне, оскільки перD
ше поняття визначає основні напрями рефорD
мування кримінальноDвиконавчої служби,
що має забезпечити в установах виконання
покарань і слідчих ізоляторах визначені заD
конодавством порядок та умови виконання і
відбування покарання засудженими, запроD
вадити європейські норми у них шляхом доD
тримання вимог Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод (1950 р.) та
рекомендацій Європейського комітету з пиD
тань запобігання катуванням або нелюдськоD
му чи такому, що принижує гідність, повоD
дженню чи покаранню, а також мету рефорD
мування – організацію діяльності кримінальD
ноDвиконавчої інспекції на засадах пробації,

подальше вдосконалення діяльності установ
виконання покарань шляхом створення умов
для виправлення та ресоціалізації засуджеD
них, здобуття ними освіти та набуття проD
фесії, їх соціальну адаптацію в суспільстві,
приведення умов тримання осіб, узятих під
варту та які відбувають покарання, у відпоD
відність із вимогами європейських пенітенD
ціарних правил.

Програма ж основних заходів щодо реD
формування кримінальноDвиконавчої систеD
ми (основна частина цього документа) місD
тить перелік конкретних дій, які мають заD
безпечити реалізацію головної ідеї (мети)
Концепції:

•• вдосконалення організаційної структури
кримінальноDвиконавчої служби, яка б забезD
печувала дотримання конституційних прав і
свобод людини, дієві механізми громадськоD
го контролю за нею, створення належних маD
теріальних і санітарних умов тримання під
вартою та відбування покарань, надання
ефективної медичної допомоги особам, узяD
тим під варту та які відбувають покарання;

•• функціонування органів і установ викоD
нання покарань, слідчих ізоляторів на принD
ципах законності, демократизму, об’єктивD
ності, гласності, системності, децентралізації
за окремими напрямами із збереженням упD
равлінської вертикалі для забезпечення реD
алізації державної політики у сфері виконанD
ня кримінальних покарань;

•• розроблення сучасної моделі організації
соціальноDвиховної та психологічної роботи
із засудженими й оптимізація структури та
чисельності соціальноDпсихологічної служD
би, вдосконалення практики надання психоD
логічної допомоги особам, узятим під варту
та які відбувають покарання;

•• розроблення та впровадження ефективD
ного механізму розслідування за скаргами
осіб, узятих під варту або які відбувають поD
карання в установах відбування покарань, на
неналежне поводження персоналу криміD
нальноDвиконавчої служби;

•• подальший розвиток мережі навчальних
закладів як обов’язкових і невід’ємних склаD
дових установ виконання покарань, зміцненD
ня їх матеріальноDтехнічної бази, створення
належних умов для загальноосвітнього та проD
фесійноDтехнічного навчання засуджених, а
також для реалізації програми їх соціальноD
корисної зайнятості, участі у самоврядних
організаціях засуджених.

Крім того, основними заходами передбаD
чено підвищення ефективності системи упD
равління кримінальноDвиконавчою службою,
її функціонування на всіх рівнях на принD
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ципах підзвітності, прозорості, передбачуваD
ності та взаємодії центральних і місцевих орD
ганів виконавчої влади, органів місцевого саD
моврядування, громадськості.

Для забезпечення відкритості діяльності
кримінальноDвиконавчої служби та демокраD
тичного цивільного контролю програмою заD
ходів передбачено підтримання діалогових
відносин із громадськістю, вдосконалення
співпраці з нею, розширення та зміцнення
зв’язків із засобами масової інформації щодо
всебічного висвітлення діяльності ДКВС з
метою формування об’єктивної громадської
думки про державну політику у сфері викоD
нання кримінальних покарань.

Висновки

Особливістю програмноDцільового забезD
печення реформування кримінальноDвикоD
навчої системи є здатність на всіх рівнях виD
конавчої влади засобами програмного плануD
вання більш ефективно, системно й комплеD
ксно формувати кримінальноDвиконавчі праD
вовідносини, визначені національним закоD
нодавством і міжнародноDправовими актами.

Розроблені на основі та на виконання заD
ходів, схвалені указами Президента України,
постановами Кабінету Міністрів України
комплексні цільові програми деталізують і
розвивають положення, закріплені у законах,
спрямовують процедуру їх реалізації, систеD
матизують правові акти, спрямовуючи їх на

виконання поставленої у програмі мети. Все
це сприяє підвищенню ефективності криміD
нальноDвиконавчого права, доступності та наD
лежному застосуванню правових норм і, як
наслідок, зміцненню законності, створенню
сприятливих умов для подальшого законоD та
нормотворення.

Логічним результатом реалізації заходів
усіх програм подальшого реформування та
державної підтримки кримінальноDвиконавD
чої системи в частині вдосконалення законоD
давчої бази стало прийняття 11 липня 2003 р.
Верховною Радою України КримінальноDвиD
конавчого кодексу України, який набув чинD
ності з 01.01.2004 р.
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Розглядаючи питання, пов’язані з проD
цедурою видачі осіб, які вчинили злочиD
ни (екстрадиції), що актуальні на сьоD

годнішній день у зв’язку з розростанням міжD
народної та національної кримінальної злоD
чинності, слід зазначити, що вони врегульоD
вані багатосторонніми конвенціями, зокрема,
Конвенцією про правову допомогу та правові
відносини у цивільних, сімейних і кримінальD
них справах від 22.01.1993 р.1; Європейською
конвенцією про видачу правопорушників від
1957 р. [1, c. 10, 45]; Типовим договором про
видачу, прийнятим резолюцією 45/116 ГенеD
ральної Асамблеї ООН від 14.12.1990 р. [2, 
c. 90], а також двосторонніми умовами про
правову допомогу України. Аналогічні питанD
ня, що стосуються видачі злочинців, є у конD
венціях по боротьбі з окремими видами злоD
чинів: Конвенції ООН про боротьбу проти неD
законного обігу наркотичних засобів та псиD
хотропних речовин 1988 р., Конвенції про
охорону персоналу ООН та зв’язаного з нею
персоналу від 1994 р. та ін. У випадках, коли
між Україною й іноземною державою немає
договору про правову допомогу або про видаD
чу, питання співробітництва розв’язуються на
основі принципів міжнародного права в поD
рядку міжнародної ввічливості та взаємності. 

У міжнародноDправових актах, судовій
практиці та законодавстві конкретних держав
існує багато визначень інституту видачі злоD
чинців (екстрадиції). Навчальні та наукові

російськомовні видання вживають термін
«екстрадиція» (англ. «extradition» – передаD
ча – видача іноземній державі осіб, які вчиниD
ли злочин). В офіційних документах нашої
держави таке слово не застосовується. ТерміD
нологічна плутанина виникає з поняттями
«видача», насамперед у ситуаціях, пов’язаних
із зверненням вироку до виконання, і «переD
дача» (передача засудженого для відбування
покарання у державі його громадянства), що
у юридичній літературі нерідко розглядаються
як синоніми. Насправді за юридичним змісD
том це різні, самостійні правові інститути,
що підтверджується характером нормативD
ної регламентації як на міжнародному рівні,
так і в національному законодавстві.

У міжнародному праві під екстрадицією
розуміють процес передачі злочинця відпоD
відно до норм міжнародного права іншій дерD
жаві для застосування кримінального покаD
рання [3, c. 538]. У літературі з цього питання
про видачу злочинців не склалося єдиної думD
ки вчених щодо того, вважати видачу процеD
сом чи розуміти її як одноактну дію – єдиний
акт передачі, а все інше розглядати як підгоD
товку до видачі або її наслідки. На думку 
Л. Галенської, доктрина одностайна у тверD
дженні, що екстрадиція є процесом [4, c. 120].
В. Звірбуль і В. Шупилов вважають, що виD
дача злочинців з однієї держави іншій – це
акт правової допомоги [5, c. 11], а Е. Сімсон
розглядав передачу злочинців як наслідок
самої видачі [6, c. 4]. 

Наведені точки зору свідчать про те, що
твердження Л. Галенської про одностайність
поглядів учених на цю проблему є хибними.
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У статті досліджується сутність правового інституту видачі (екстрадиції) злочинців, по�
рядок його застосування.  На підставі аналізу міжнародних угод і конвенцій визначаються проце�
суальні гарантії прав особи, яка видається для проведення досудового розслідування або судового
розгляду щодо вчиненого нею злочину, визначаються підстави відмови у видачі запитуваної особи.
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На нашу думку, видачу злочинця не можна
розглядати як одноактну дію, оскільки вона
складається з багатьох юридичних дій. З цьоD
го приводу Д. Нікольський звертав увагу на
те, що видача є сукупністю юридичних дій, за
допомогою яких одна держава видає іншій
особу, обвинувачувану у скоєнні злочину [7,
c. 29]. Сприймаючи видачу як акт правової
допомоги, як форму міжнародного співробітD
ництва у боротьбі із злочинністю, не можна
забувати про те, що все ж це визначений, уреD
гульований нормами міжнародного або внутD
рішньодержавного права процес. Ми вважаD
ємо помилковою думку Р. Валеєва, який виD
значає видачу як передачу осіб [8, c. 28–29].
У такому визначенні ототожнюються два поD
няття, і коли одне з них визначається через
інше, виникає плутанина та неточність. 
Видача – це не просто акт, що полягає у переD
дачі особи іншій державі. Це сукупність дій,
здійснюваних конкретними органами держаD
ви та спрямованих на забезпечення примуD
сової доставки особи органам іншої держави.
Це, насамперед, вирішення питання у відпоD
відь на надіслане прохання, здійснюване у
певній процесуальній формі. Слід враховуваD
ти, що процедура видачі полягає й у таких
діях, як арешт осіб, домовленість про час і місD
це передачі, перевезення його з метою передаD
чі. Передача – це виконання рішення органів
держави про видачу особи. Передача, як праD
вило, здійснюється на контрольноDпропускD
них пунктах кордонів. Ми поділяємо точку
зору О. Виноградової про те, що видача – це
процес, який ґрунтується на міжнародних доD
говорах, загальновизнаних принципах міжD
народного права, нормах внутрішнього законоD
давства та полягає у передачі підозрюваного,
обвинуваченого або засудженого державою,
на території якої він перебуває, державі, на
території якої він вчинив злочин [9, c. 128–
129]. Особливість видачі полягає в тому, що
держава, яка звернулася з проханням про праD
вову допомогу, залишає за собою лише право
розгляду кримінальної справи, призначення
та виконання покарання. Видаючи злочинця,
держава, на території якої він перебуває, наD
дає державі, яка вимагає видачі, правову доD
помогу в реалізації її законів. У зв’язку з цим
видача – це надання державами правової взаD
ємодопомоги.

З урахуванням викладеного під видачею
(екстрадицією) слід розуміти заснований на
принципах і нормах міжнародного та націоD
нального права процес, пов’язаний із наданD
ням державами правової взаємодопомоги, що
полягає у передачі злочинця державі, на теD
риторії якої було вчинено злочин, або держаD

ві, громадянином якої є злочинець, чи державі,
котра найбільше потерпіла від злочинного
діяння, для притягнення його до кримінальної
відповідальності або виконання винесеного
вироку суду.

Разом із тим при підготовці міжнародноD
го слідчого доручення необхідно враховуваD
ти і той факт, що кримінальноDпроцесуальний
закон зарубіжних країн може не відповідати
українському законодавству. Тому важливо
вже на первинному етапі розслідування встаD
новити контакти з правоохоронними оргаD
нами країни, громадянином якої є особа, яка
бере участь у процесі, або країни, з якою якиD
мось чином пов’язаний вчинений злочин і
може виникнути необхідність направити
міжнародне слідче доручення в цю країну. 
У цьому випадку перш за все необхідно з’ясуD
вати, чи є договір (угода) про надання правоD
вої допомоги з цією країною, чи входить вона
в Інтерпол, яким чином треба контактувати з
цією країною (звертатися до Генеральної проD
куратури для встановлення контактів з метою
проведення слідчих дій в іншій країні або
здійснювати це через Генеральну прокуратуру
та Міністерство закордонних справ України
у випадку, якщо немає угоди про надання
правової допомоги, на умовах взаємності при
відповідних зверненнях, у рамках так званої
міжнародної ввічливості). Сьогодні ж пракD
тика йде шляхом встановлення контакту чеD
рез МЗС або через Генеральну прокуратуру
(відповідно до рівня відносин з країною); одD
ночасно встановлюються контакти через бюD
ро Інтерполу, щоб продублювати та прискоD
рити виконання міжнародного слідчого доруD
чення запитуваною стороною.

У такий самий спосіб розв’язується пиD
тання про направлення міжнародної вимоги
(прохання, доручення) про видачу злочинця.
Однак право видачі злочинців є суверенним
правом кожної держави й обсяг розв’язуваних
організаційноDправових питань (обов’язок
видачі, межі кримінального переслідування,
процесуальний порядок видачі, транзитне пеD
ревезення цих осіб тощо) набагато ширший,
ніж при направленні міжнародних запитів
(листів) і доручень [10, c. 281–295].

Слід зазначити, що Європейська конвенD
ція про видачу правопорушників від 1957 р.
передбачає ряд процесуальних гарантій прав
особи, яка видається для проведення досудоD
вого розслідування або судового розгляду щоD
до вчиненого нею правопорушення. Так, відD
повідно до ст. 14 цієї Конвенції видана особа
не може переслідуватися, засуджуватися або
затримуватися з метою виконання вироку чи
постанови про утримання під вартою ні за
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яке правопорушення, вчинене до її видачі,
крім правопорушення за яке вона була видаD
на. При цьому її особиста свобода не може
бути обмежена за винятком двох випадків:

•• коли на це дає згоду сторона, що її видала
(запит щодо такої згоди направляється разом
із запитом про видачу; така згода надається лиD
ше у випадках, коли правопорушення, у зв’язку
з яким запитується видача, є підставою для виD
дачі відповідно до положень Конвенції);

•• коли особа, маючи можливість покинути
територію сторони, якій вона була видана, не
зробила цього протягом 45 днів після свого
остаточного звільнення або повернулася на
цю територію після того, як покинула її.

Якщо під час судового розгляду щодо осоD
би, яка видається, змінюється формулюванD
ня пред’явленого їй обвинувачення, обвинуD
вальний вирок може бути винесено лише
тоді, коли нове формулювання обвинуваченD
ня є складовою частиною старого обвинуваD
чення [1, с. 11].

У Європейській конвенції про видачу
правопорушників від 1957 р., як і в Конвенції
про правову допомогу та правові відносини у
цивільних, сімейних і кримінальних справах
1993 р., видача злочинців для притягнення до
кримінальної відповідальності здійснюється за
дії, які за законами запитуючої та запитуваної
сторін караються позбавленням волі на строк
не менше одного року або більш тяжким покаD
ранням (ст. 2) [1, c. 10]. Однак видача виклюD
чається, якщо: злочин, у якому звинувачується
особа, підпадає під юрисдикцію держави, на адD
ресу якої направлена вимога (прохання) про
видачу; відповідна особа згідно із законодавD
ством запитуючої або запитуваної сторони не
підлягає переслідуванню чи покаранню у зв’язD
ку із закінченням строку давності. 

Видача також не допускається за діяння,
не визнані злочинами національним законоD
давством сторони, якій адресована вимога
(прохання) про видачу. Неможлива видача,
коли особа переслідується у кримінальному
порядку через її політичні погляди, належD
ність до певної соціальної групи, раси, релігії,
народності (п. 2 ст. 3).

Крім того, видача не здійснюється, якщо
особі щодо якої спрямована вимога про видаD
чу, у запитуваній державі надано право поліD
тичного притулку. Так, ч. 1 ст. 63 КонституD
ції Російської Федерації надає політичний
притулок іноземним громадянам та особам
без громадянства відповідно до загальновизD
наних норм міжнародного права. Такий приD
тулок у РФ надається на основі Положення
про порядок надання політичного притулку
в Російській Федерації, затвердженого Указом

Президента РФ від 26.07.1995 р. № 763, що
набрало чинності 01.08.1995 р. У цьому ПолоD
женні зазначається, що Росія надає політичний
притулок особам, які шукають притулок і заD
хист від переслідування або реальної загрози
стати жертвою переслідування в країні своєї
цивільної належності або в країні свого звиD
чайного місця проживання за суспільноDпоD
літичну діяльність і переконання, які відпоD
відають принципам, визнаним світовим співD
товариством. Однак в Україні ще не прийняD
то закон про порядок надання притулку в
Україні іноземцям та особам без громадянD
ства; існує лише проект такого закону від
14.09.2000 р. Разом із тим законодавство УкD
раїни відповідно до норм міжнародного праD
ва має положення, згідно з яким особі може
бути надано притулок (ст. 4 Закону України
«Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства» від 04.02.1994 р.) або вона може
набути статус біженця (ст. 5 Закону і Закон
України «Про біженців» від 21.06.2001 р.). Це
робиться з метою захисту прав і свобод гроD
мадян, їх життя, що є загальновизнаними
цінностями у світі. З моменту одержання
притулку або набуття статусу біженця особи
іноземних держав підпадають під юрисдикD
цію України й у разі вчинення злочину на
нашій території підлягають відповідальності
на загальних підставах. 

Притулок не може бути наданий особам,
які переслідуються за вчинення злочинів проD
ти миру та людяності, особам, які до моменту
звернення про надання статусу біженця або
притулки скоїли злочини проти України або
на її території. Особи не підлягають екстраD
диції в країни, де їм може загрожувати смертD
на кара (ст. 11 Європейської конвенції про
видачу правопорушників 1957 р.). Видача
може не здійснюватися, якщо особа, видача
якої вимагається, є громадянином запитуваD
ної Договірної Сторони. Це положення виD
пливає із ст. 6 Європейської конвенції про
видачу правопорушників 1957 р., ст. 57 КонD
венції про правову допомогу та правові відD
носини у цивільних, сімейних і кримінальD
них справах 1993 р. і ч. 2 ст. 25 Конституції
України, яка встановлює, що громадянин
України не може бути вигнаний за межі УкD
раїни або виданий іншій державі. Це правило
також закріплене у національному законодавD
стві інших держав (Росія, Білорусь та ін.).
Однак законодавство ряду держав (ВеликоD
британія, Ізраїль, США, Канада тощо) не наD
стільки категоричне в питаннях екстрадиції
своїх громадян і допускає видачу їх на умовах
взаємності іншим державам. Подібний підхід
дозволяє, на думку І. Лукашука, стверджуваD
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ти, що відмова у видачі власних громадян є
правом, а не обов’язком держави [11, c. 262–
263]. Такий підхід, на нашу думку, більш
прогресивний, оскільки він враховує численD
ні випадки, коли, наприклад, ідеться про розD
слідування злочинів транснаціональних злоD
чинних угруповань, учинених у місці розсліD
дування кримінальної справи та його судовоD
го розгляду для всіх членів такої злочинної
групи. Тому вважаємо за необхідне доповниD
ти главу 3 проекту КримінальноDпроцесуальD
ного кодексу (далі – КПК) України від
11.09.2008 р. ст. 6121 з назвою: «Видача (ексD
традиція) особи, яка вчинила злочин у співD
участі з громадянами інших держав» та пеD
редбачити в ній можливість такої видачі за
умовами взаємної домовленості з іноземними
державами, на території яких вчинено злочин.

Відповідно до Європейської конвенції про
видачу правопорушників від 1957 р., якщо
особа, щодо якої направлена міжнародна виD
мога про видачу, притягнута до кримінальної
відповідальності або відбуває покарання за
інший злочин на території запитуваної стоD
рони, то видача може бути відстрочена до заD
кінчення кримінального переслідування, відD
буття покарання або звільнення на будьDякій
законній підставі.

Рішення про видачу, про відмову у видачі
та про відстрочку видачі приймається керівD
ником центрального органу юстиції (в УкD
раїні таким органом є Генеральний прокурор
України згідно із ст. 26 Закону України «Про
прокуратуру» від 05.11.1991 р. № 1789D12).

Міжнародні договори, ратифіковані УкD
раїною, передбачають також видачу іноземD
ного громадянина на певний термін. Це, зокD
рема, ст. 66 Договору між Україною і РесD
публікою Молдова про правову допомогу та
правові відносини у цивільних і кримінальD
них справах та ст. 64 Конвенції про правову
допомогу та правові відносини у цивільних,
сімейних і кримінальних справах, які передD
бачають, що видача злочинця на час має місD
це, якщо відстрочка видачі може спричинити
закінчення строку давності кримінального
переслідування чи серйозно ускладнити розD
слідування злочину. У такому випадку ексD
традиція на час обумовлюється обґрунтоваD
ним клопотанням і гарантіями, що видана осоD
ба буде негайно повернута після проведення
процесуальних дій, для яких вона була видаD
на, і не пізніше трьох місяців із дня видачі. 
В обґрунтованих випадках цей термін може
бути продовжено [1, c. 45, 83].

На практиці можлива колізія вимог про
видачу, наприклад, коли вимоги про видачу
тієї самої особи у зв’язку з одним певним або

у зв’язку з різними злочинами надходять від
декількох держав. За загальним правилом,
злочинець видається тій державі, на теритоD
рії якої він вчинив злочин, але в кожному
конкретному випадку це питання зважуєтьD
ся центральним органом юстиції запитуваної
держави. Європейська конвенція про видачу
правопорушників від 1957 р. регулює зазнаD
чену ситуацію у такий спосіб: запитувана
сторона приймає рішення з урахуванням
усіх обставин і окремо вчиненого злочину,
місця його скоєння, а також часу подачі заD
питів запитуючих сторін (їх черговість), гроD
мадянства особи, яка підлягає видачі, та
можливості її наступної видачі іншій державі
[1, c. 11].

Зазначені нами проблеми, що виникають
при здійсненні екстрадиції, свідчить про неD
достатню законодавчу забезпеченість цієї дуD
же важливої міжнародної процедури. Спроба
усунути зазначену прогалину в Україні роD
биться шляхом включення до проекту КПК
України окремих норм, що регулюють поряD
док видачі та передачі як іноземців, так і гроD
мадян України (наприклад, статті 598–618
Проекту КПК України, підготовленого робоD
чою групою Національної комісії із зміцненD
ня демократії та утвердження верховенства
права від 11.09.2008 р.). Однак ми вважаємо,
що і кримінальноDпроцесуальне забезпеченD
ня порядку видачі та передачі осіб, які вчиD
нили злочини, недостатнє у настільки важD
ливому і складному питанні міжнародного
співробітництва. Переконані, що в Україні за
прикладом Австрії, Великобританії, НімечD
чини, Швейцарії має бути прийнятий закон
«Про видачу (екстрадицію)», у першому розD
ділі якого необхідно врегулювати загальні
питання про правові підстави виникнення
правовідносин у сфері екстрадиції; у другому –
детально висвітлити порядок направлення заD
питу іноземній державі про видачу правопоD
рушників, форму і зміст такого запиту, необD
хідні додатки до нього; наступний розділ має
передбачати підстави та порядок виконання
запиту про видачу осіб, які перебувають на теD
риторії України, порядок оскарження рішення
про видачу таких осіб і судову перевірку його
законності й обґрунтованості. Далі в законі
слід визначити питання про підстави відмови
у видачі осіб, відстрочки у видачі. На підD
ставі цього закону у КПК України мають буD
ти викладені питання конкретного процесуD
ального порядку про видачу та передачу осоD
би: обрання запобіжного заходу для забезпеD
чення можливої видачі особи; порядок переD
дачі видаваної особи; передачі предметів. ПоD
дібний закон необхідний, оскільки вимоги
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про видачу з доданими до них документами
проходять ряд інстанцій, що повинні виносиD
ти своє рішення на підставі чинного націоD
нального законодавства, яке не завжди збігаD
ється з нормами міжнародного права, тобто
спеціально укладеними договорами.
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In this article studies notion, main point of legal institute of delivering up procedure (extradition)
of criminals and the order of it use, improved notion of delivering up (extradition) also in this article
based propositions of necessity of adopting by Verhovna Rada of  Ukraine the law «about delivering up
procedure (extradition)». By analyzing international arguments and conventions, defined procedural
guarantees of rights of delivering up person for conducting investigation or considering cases in the
court concerning crime committed and determined bases of rejection of required person.

В статье исследуется сущность правового института выдачи (экстрадиции) преступни�
ков, порядок его применения.  На основе анализа международных соглашений и конвенций опре�
деляются процессуальные гарантии прав лица, которое выдается для проведения досудебного
расследования или судебного разбирательства по поводу совершенного им преступления, опре�
деляются основания отказа в выдаче запрашиваемого лица.
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Проблеми доказування завжди займали
центральне місце у кримінальному суD
дочинстві. Особлива увага у науці криD

мінального процесу останнім часом приділяD
ється органам і особам, нормативним обов’язD
ком чи правом яких є встановлення обставин
події злочину.

Проблеми доказування у кримінальному
процесі, у тому числі питання, пов’язані з
суб’єктами доказування, були предметом
уваги таких учених, як Г. Горський, М. ГошовD
ський, С. Давиденко, М. Дєєв, П. Елькінд, 
А. Іщенко, Ц. Каз, Є. Коваленко, Л. Кокорєв,
А. Ляш, В. Маляренко, Н. Обрізан, В. ПопеD
люшко, Д. Савицький, Р. Савонюк, С. СтахівD
ський, О. Степанов, Ю. Стецовський, Л. УдаD
лова, С. Шейфер та ін. Разом із тим у теорії
доказування у вітчизняній кримінальноDпроD
цесуальній науці відсутнє монографічне комD
плексне дослідження проблем суб’єктів доD
казування, що ґрунтувалося би на нормативD
них положеннях чинного кримінальноDпроD
цесуального законодавства, наукових рекоD
мендаціях, враховувало потреби сучасної праD
возастосовчої практики. Слід також зазначиD
ти, що серед суб’єктів доказування є і такі,
чия роль у доказовій діяльності досліджена
недостатньо повно та всебічно.

Метою цієї статті є дослідження особлиD
востей правового статусу начальника слідD
чого відділу як суб’єкта доказування, що зуD
мовлюють його участь у встановленні обD
ставин злочину.

Начальник слідчого відділу відіграє важD
ливу роль у забезпеченні належної якості доD
казування у досудовому провадженні. Будучи,
як правило, більш досвідченим у розкритті
та розслідуванні злочинів (у порівнянні з
підлеглими йому слідчими), він здатний орD
ганізувати їх процесуальну діяльність на наD
лежному рівні. Особливо цінною є його участь
в організації розслідування складних, багаD
тоепізодних злочинів, в умовах здійснення
доказової діяльності в межах створеної ним
чи прокурором слідчої групи (ст. 119 КриD
мінальноDпроцесуального кодексу (далі –
КПК) України.

Розглядаючи правовий статус начальниD
ка слідчого відділу, не можна не враховувати,
що він уведений як суб’єкт кримінального
процесу саме з метою здійснення контролю
за процесуальною діяльністю підлеглих йоD
му слідчих. Реалізація інших повноважень, зоD
крема з порушення кримінальних справ, прийD
няття їх до свого провадження та проведення в
них досудового слідства у повному обсязі, для
цього суб’єкта не є основною і не повинна з виD
нятку перетворюватися на правило.

Забезпечення належного прокурорського
нагляду у поєднанні з процесуальним контD
ролем, що здійснюється начальником слідчоD
го відділу, позитивним чином впливає на акD
тивність слідчого у доказуванні обставин
злочину, є суттєвою гарантією від можливих
помилок і зловживань з його боку. У зв’язку
з цим думка В. Шадріна, який вважає, що
процесуальна підпорядкованість слідчих не
здатна забезпечити їх незалежність у доказуD
ванні в кримінальних справах [1, с. 49], виD
дається не зовсім правильною, такою, що не
враховує дійсної ролі та призначення начальD
ника слідчого відділу в організації доказової
діяльності підлеглих йому слідчих.

Процесуальний контроль, який здійснюD
ється начальником слідчого відділу, нарівні з
професійністю та відповідальністю слідчих,
є беззаперечною гарантією належного викоD
нання слідчими покладених на них завдань,
у тому числі з встановлення обставин вчинеD
ного злочину. Основним напрямом діяльносD
ті начальника слідчого відділу вважається
здійснення процесуального (відомчого) конD
тролю, одночасно з управлінською діяльнісD
тю і функцією розслідування конкретних
злочинів [2, с. 151; 3, с. 35–36; 4, с. 176; 5, 
с. 51–52; 6, с. 84]. Функція контролю здійсD
нюється виключно процесуальними спосоD
бами, серед яких: перевірка кримінальних
справ і особиста участь у провадженні досуD
дового слідства. Інші повноваження начальD
ника слідчого відділу, визначені у ч. 2 ст. 1141

КПК України, є процесуальними формами
здійснення ним управлінської діяльності з
метою найбільш повного, всебічного й об’єкD
тивного провадження досудового слідства 
в кримінальних справах підлеглими йому
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слідчими (дача вказівок слідчому, передача
справи від одного слідчого іншому, доручення
розслідування справи декільком слідчим).

Підтвердженням того, що контроль наD
чальника слідчого відділу має процесуальD
ний, а не відомчий, характер. По�перше, це
регламентація повноважень цього суб’єкта у
КПК України, а не тільки у відомчому норD
мативному акті. По�друге, контроль начальниD
ка слідчого відділу виходить за межі завдань,
поставлених перед конкретним відомством, і
слугує реалізації завдань кримінального суD
дочинства. По�третє, порядок здійснення
контролю та засоби, що при цьому застосовуD
ються начальником слідчого відділу, визнаD
чені у КПК України; у свою чергу, форми орD
ганізаційного (непроцесуального) контролю
виписані у відомчих нормативних актах.

Досліджуючи співвідношення відомчого
контролю та прокурорського нагляду, більD
шість авторів доходять висновку про те, що
їх характер і спрямованість збігаються за 
завданнями, об’єктом і предметом впливу на
перебіг розслідування, формами і методаD
ми впливу на діяльність слідчого, функціоD
нальними завданнями [3, с. 35–39; 5, с. 54; 7,
с. 82–84]. Навіть незважаючи на визначення
відповідних понять різними термінами («контD
роль» і «нагляд»), за своїм змістом процесуD
альний контроль начальника слідчого віддіD
лу і нагляд прокурора мають єдину загальну
мету – законність і своєчасність дій слідчого.
Разом із тим, як зазначає Е. Воронін, начальD
ник слідчого відділу із своїми повноваженD
нями щодо контролю знаходиться із слідчим
у більш тісних відносинах, ніж прокурор. Це
дозволяє йому своєчасно здійснювати вплив
на процесуальну діяльність слідчого, операD
тивно, не чекаючи втручання прокурора, виD
являти й усувати допущені помилки, допоD
магати слідчому у вирішенні проблем, що виD
никають під час розслідування. Для начальD
ника слідчого відділу контроль – це відобраD
ження сутності його кримінальноDпроцесуальD
ної діяльності, основний засіб впливу на проD
цесуальну діяльність слідчого [3, с. 35–36].

Дослідження проблем доказової діяльD
ності начальника слідчого відділу вимагає
з’ясування питання про коло осіб, які надіD
лені процесуальними повноваженнями цьоD
го суб’єкта кримінального процесу. 

Згідно з п. 6Dа ст. 32 КПК України наD
чальник слідчого відділу – це начальник ГоD
ловного слідчого управління, слідчого управD
ління, відділу, відділення органів внутрішніх
справ, безпеки та його заступники, які діють
у межах своєї компетенції, а також податкоD
вої міліції. КримінальноDпроцесуальний заD
кон не диференціює процесуальні повноваD
ження керівників вищестоящих і нижчестоD
ящих ланок слідчого апарату, отже, функція
процесуального контролю, що здійснюється
у формі процесуального керівництва криміD
нальноDпроцесуальною (у тому числі доказоD

вою) діяльністю слідчих, однаково може виD
конуватися керівниками всіх рівнів слідчого
апарату.

Деякі автори суб’єктами процесуального
контролю називають як посадових осіб, так і
структурні підрозділи загалом, що виконуD
ють контрольні функції за діяльністю слідD
чих підрозділів і слідчих [8, с. 104]. Так, 
В. Ашитко вважає, що, оскільки начальник
слідчого відділу фактично не може особисто
осягнути всі напрями контрольної діяльD
ності, її виконує контрольноDметодичний
підрозділ; отже, співробітникам цих підрозD
ділів слід надати процесуальні повноваження,
включивши їх до числа суб’єктів кримінальD
ного судочинства як помічників начальників
слідчих управлінь (відділів) [9, с. 44–47].

На нашу думку, розширення переліку
суб’єктів процесуального контролю не є неD
обхідністю, оскільки це може призвести до
невиправданого обмеження процесуальної
самостійності слідчого, нівелювання відповіD
дальності керівника слідчого підрозділу за
результати контрольної діяльності.

Виходячи з процесуальної незалежності
та самостійності слідчого при прийнятті проD
цесуальних рішень, зокрема у процесі докаD
зування, не можна певною мірою не погодиD
тись із В. Кальницьким, який вважає, що поD
няття «процесуальне керівництво слідством»
певним чином суперечить принципу процеD
суальної самостійності слідчого, оскільки
згідно із законом начальник слідчого відділу
не може всупереч волі та внутрішнього переD
конання слідчого визначити напрям розсліD
дування злочину [10, с. 8–9].

Однак це не означає, що слідчий не підкоD
рюється вказівкам начальника слідчого відD
ділу, який виправляє слідчі помилки, роз’ясD
нює, як правильно застосовувати закон тоD
що. У той самий час слідчий вправі не погоD
дитися з деякими вказівками начальника, осD
карження яких прокурору зупиняє їх викоD
нання (ч. 4 ст. 1141 КПК України).

Начальник слідчого відділу має певний арD
сенал засобів, спрямованих на виявлення, поD
передження й усунення недоліків і порушень
закону у доказовій діяльності підлеглих йому
слідчих. При цьому він наділений самостійD
ністю у виборі тих правових засобів, які є неD
обхідними у конкретній ситуації та найбільD
шою мірою забезпечують всебічність, повноту
й об’єктивність дослідження обставин справи.

Вибір начальником слідчого відділу заD
собів процесуального контролю залежить як
від характеру справи (складність кваліфікаD
ції діяння, наявність суперечностей у системі
доказів, невстановлення окремих обставин
злочину тощо), так і від особистих якостей
слідчого (недостатність знання, досвіду,
кваліфікації). 

Усі процесуальні повноваження начальD
ника слідчого відділу умовно можна розділиD
ти на дві групи. Першу групу становлять заD
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соби контролю за розслідуванням конкретноD
го злочину. До них належать: право перевіряти
матеріали кримінальної справи, давати вкаD
зівки слідчому про провадження досудового
слідства, про притягнення як обвинуваченого,
про кваліфікацію злочину й обсяг обвинуваD
чення, про направлення справи, про провадженD
ня окремих слідчих дій, брати участь у проваD
дженні досудового слідства й особисто проваD
дити досудове слідство, а також відновлювати
досудове слідство у закритій справі. Ці засоби
контролю забезпечують якість розслідування,
найбільш повне, всебічне й об’єктивне встановD
лення і дослідження обставин справи.

Другу групу засобів процесуального конD
тролю утворюють ті повноваження начальD
ника слідчого відділу, які, на відміну від перD
ших, не стосуються суті кримінальної справи,
не впливають на збирання, перевірку й оцінD
ку доказів. До них належать: право доручати
провадження досудового слідства конкретноD
му слідчому, передавати справу від одного
слідчого іншому, доручати розслідування спраD
ви декільком слідчим і змінювати склад ствоD
реної ним слідчої групи. 

Перевірка матеріалів кримінальних справ
є базовим засобом процесуального контролю
начальника слідчого відділу, оскільки дозвоD
ляє вчасно виявити недоліки розслідування,
вжити заходів щодо їх усунення. У зв’язку з
цим перевірка матеріалів кримінальних справ
повинна проводитись у певному порядку, сисD
тематично і поширюватись на всі кримінальні
справи, що перебувають у провадженні слідчих.

Перевірка матеріалів справи начальниD
ком слідчого відділу у контексті здійснення
підлеглими йому слідчими кримінальноD
процесуального доказування має здійснюваD
тися за такими напрямами: 

•• визначення своєчасності й обґрунтоваD
ності порушення кримінальної справи; 

•• визначення своєчасності й ефективності
(результативності) провадження слідчих дій; 

•• дотримання закону при збиранні та фікD
сації доказів, забезпечення при цьому прав
учасників кримінального судочинства; 

•• всебічність, повнота й об’єктивність досліD
дження обставин справи; 

•• наявність суперечностей у системі доказів;
•• достатність доказів для прийняття певD

ного процесуального рішення. 
Начальник слідчого відділу вправі за

своєю ініціативою перевіряти будьDякі криD
мінальні справи, що знаходяться у проваD
дженні підлеглих йому слідчих, у будьDякий
момент провадження. Обсяг і характер пеD
ревірки можуть бути різними та залежать від
завдань, які необхідно виконати у результаті
її здійснення: може перевірятися конкретна
кримінальна справа, певна група справ або всі
справи конкретного слідчого чи всіх слідчих.

Одним із дієвих повноважень начальника
слідчого відділу із здійснення процесуальноD
го контролю є передача справи від одного

слідчого іншому. Таким рішенням начальник
слідчого відділу фактично змінює безпосередD
нього суб’єкта, на якому лежить обов’язок
кримінальноDпроцесуального доказування
на етапі провадження досудового слідства 
у кримінальній справі. Підстави для такого
рішення начальника слідчого відділу можуть
мати як процесуальний, так і непроцесуальний
характер. До першої групи належать: незгода
слідчого з вказівкою начальника слідчого відD
ділу чи прокурора; відсторонення слідчого від
подальшого провадження досудового слідства;
задоволення відводу чи самовідводу слідчого.
До другої групи належать: хвороба слідчого,
довготривале відрядження, недостатній досвід
розслідування злочинів певної категорії, дотD
римання спеціалізації слідчих тощо.

Кримінальні справи можуть передаваD
тись як за власною ініціативою начальника
слідчого відділу, так і на прохання слідчого,
за вказівкою прокурора чи у зв’язку зі скарD
гою учасника процесу. Так, підставою для
передачі справи у сфері кримінальноDпроцеD
суального доказування може бути незгода
слідчого з вказівкою начальника слідчого відD
ділу чи прокурора, оскільки таким чином заD
кон захищає внутрішнє переконання слідчоD
го як самостійного суб’єкта оцінки доказів.
Так само, для забезпечення об’єктивності розD
слідування у раніше закритій кримінальній
справі, постанова про закриття якої скасоваD
на прокурором, судом чи начальником слідD
чого відділу, доцільно передавати її для поD
дальшого провадження іншому слідчому.

Доручення начальником слідчого відділу
розслідування справи декільком слідчим є
ефективним засобом забезпечення своєчасD
ності збирання доказів, об’єктивності, повD
ноти та всебічності дослідження обставин
злочинів у складних, багатоепізодних криміD
нальних справах.

Дача начальником слідчого відділу вкаD
зівок у кримінальних справах є основним заD
собом процесуального контролю за криміD
нальноDпроцесуальною (у тому числі докаD
зовою) діяльністю слідчих. Більшість таких
вказівок стосуються здійснення слідчим криD
мінальноDпроцесуального доказування, зокD
рема провадження слідчих дій (понад 82 %
загальної кількості вказівок у досліджених
нами кримінальних справах).

Вказівка про провадження слідчих дій –
це вимога начальника слідчого відділу про
проведення слідчих дій (допиту, очної ставки,
огляду, виїмки, пред’явлення для впізнання
та ін.), які, на думку начальника, є необхідниD
ми для найбільш повного та всебічного розD
слідування злочину. Такі вказівки даються наD
чальником слідчого відділу після ретельного
вивчення матеріалів кримінальної справи та
виявлення ним недостатності доказів чи проD
галин у доведенні обставин предмета доказуD
вання, що ускладнює формулювання і прийD
няття певного процесуального рішення.
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Закон передбачає письмову форму вкаD
зівок у кримінальних справах (ч. 3 ст. 1141

КПК України). Це дозволяє слідчому краще
усвідомити зміст наданих вказівок, а у разі
незгоди з ними – викласти відповідні мотиви
перед прокурором. При цьому вказівки про
провадження слідчих дій є обов’язковими
для виконання навіть у разі незгоди слідчого
з ними й оскарження їх прокуророві.

Відповідно до ст. 216 КПК України наD
чальник слідчого відділу має право відновиD
ти досудове слідство у закритій кримінальD
ній справі. Підставою для скасування постаD
нови слідчого про закриття кримінальної
справи та відновлення досудового слідства
можуть бути отримані начальником слідчого
відділу нові дані про обставини у справі, а таD
кож допущені слідчим порушення закону при
прийнятті цього процесуального рішення.

Не зовсім зрозумілою є позиція законоD
давця, згідно з якою з усіх можливих процеD
суальних рішень слідчого він обрав тільки
рішення про закриття кримінальної справи і
надав начальнику слідчого відділу право на
його скасування у разі незаконності чи неD
обґрунтованості. Тим більше, що порядок реD
агування начальника слідчого відділу на виD
явлені інші незаконні та необґрунтовані посD
танови слідчого у КПК України не визначеD
ний. Очевидно, що у таких випадках начальD
нику слідчого відділу необхідно звертатися
до прокурора аби застосувати засоби прокуD
рорського нагляду. Така ситуація зумовила
пропозиції щодо надання начальнику слідD
чого відділу права скасовувати незаконні та
необґрунтовані постанови слідчого [10, с. 16;
11, с. 77–78; 12, с. 159].

На нашу думку, доцільно надати начальD
нику слідчого відділу право скасовувати не
будьDякі, а лише окремі незаконні та необD
ґрунтовані постанови слідчого, ті, що переD
шкоджають подальшому провадженню у
справі: про відмову у порушенні кримінальної
справи, про зупинення провадження у спраD
ві, про закриття справи (останнє передбачеD
но ст. 216 КПК України). Це забезпечить можD
ливість оперативного реагування на виявD
лені порушення та помилки слідчого, водноD
час не замінюючи прокурорського нагляду,
оскільки прокурор буде проінформований
про це шляхом отримання копії відповідної
постанови.

Особливості правового статусу начальD
ника слідчого відділу, порядок і форми здійсD
нення ним функції з процесуального контроD

лю дозволяють дійти висновку про те, що при
його здійсненні начальник слідчого відділу,
діючи нарівні із слідчим, а подекуди й осоD
бисто виконуючи слідчі дії, є суб’єктом докаD
зування, прямо чи опосередковано здійснюD
ючи обов’язок встановлення обставин вчинеD
ного злочину. 
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Конституція України закріплює полоD
ження про те, що права та свободи люD
дини і громадянина захищаються суD

дом (ст. 55). Особи, які звертаються за захисD
том прав, свобод і законних інтересів, є
рівними перед законом і судом, а розгляд
справ про їх захист має відбуватися відпоD
відно до конституційних принципів, гаранD
том яких і виступає судова влада.

На особливу увагу у світлі реалізації праD
ва на судовий захист, а також можливості
доступу громадян до правосуддя у сфері криD
мінального судочинства заслуговує проваD
дження в кримінальних справах приватного
обвинувачення. Через існування цього проD
цесуального інституту громадяни залучаютьD
ся до участі в кримінальному процесі на стоD
роні обвинувачення у разі порушення їх приD
ватних інтересів.

Інститут приватного обвинувачення відоD
мий кримінальноDпроцесуальному праву доD
статньо давно. В юридичній літературі пробD
лемам приватного обвинувачення приділяли
увагу видатні процесуалісти як дореволюційD
ного періоду (Д. Тальберг, Л. Таубер, І. ФойD
ницький та ін.), радянських часів (С. АльD
перт, В. Бож’єв, І. Гальперін, К. Гуценко, В. Даєв,
Н. Калашникова, В. Савицький та ін.), так і
сучасності (Ю. Грошевий, В. Маляренко,
В. Нор, В. Попелюшко, Р. Савонюк та ін.). 

Прийнято вважати, що за своїм похоD
дженням інститут приватного обвинуваченD
ня має німецьке коріння. Надалі він був
сприйнятий багатьма європейськими праD
вовими системами і сьогодні використовуD
ється у національному законодавстві багаD
тьох країн.

Інститут приватного обвинувачення у
кримінальноDпроцесуальному праві України
має свою історію та певні традиції. Для з’ясуD
вання його нинішнього стану, перспектив
розвитку й удосконалення важливо знати за
якими принципами та в якому порядку
здійснювалося правосуддя у той чи інший
період розвитку суспільства. 

Метою цієї статті є дослідження питань,
пов’язаних з історією формування та розD
витку інституту приватного обвинувачення.

Історію формування та розвитку інституD
ту приватного обвинувачення умовно можна
розділити на декілька етапів, що зумовлюєтьD
ся співвідношенням публічних і приватних
засад у кримінальному судочинстві у той чи
інший період часу.

Історія розвитку кримінального процесу
свідчить, що спочатку у ньому переважали
приватні засади. Дослідження періоду родового
строю у суспільстві доводять, що першою форD
мою застосування суспільноDкаральної влади
було вигнання члена родової общини, який вчиD
нив особливо тяжке порушення умов існування
цієї общини. Рішення про вигнання приймалоD
ся на зборах общини та негайно виконувалось. 
І хоча дані про те, що таке вигнання відбувалоD
ся за скаргою будьDкого з членів роду та після
спеціального розгляду справи відсутні, ця форD
ма здійснення обвинувачення все ж має приD
ватний характер, оскільки кожний проступок
члена родової общини негайно ставав відомим
усім родичам, які і здійснювали обвинувачення.

У міжродових конфліктах засобом виріD
шення спору була кровна помста, що застоD
совувалась у разі нанесення будьDкому з
членів роду образи членом іншого роду. ЗвиD
чай кровної помсти, який на довгі роки збеD
рігся і після утворення держави, – це переD
житок родового строю [1, с. 40–41]. Протягом
розвитку суспільства така форма боротьби з
порушеннями прав поступово замінювалася
державним судом. Уже в перших договорах
великих князів руських Олега та Ігоря з
візантійськими імператорами у Х ст. кровна
помста допускалася тільки у випадку оголоD
шення особи винною у вбивстві судом. НаD
далі помсту можна було замінити майном винD
ного, а пізніше – грошовою пенею («вірою»).
За особисті образи (нанесення побоїв) помсD
та взагалі була скасована та замінена грошоD
вою пенею [2, с. 89–90].
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Практично саме у цей період часу зародD
жується та формується інститут приватного
обвинувачення. Подальший свій розвиток
він отримав у ХІ–ХІІ ст. в Уставі Володимира
Святославовича, Руській Правді.

Саме у Руській Правді вперше на законоD
давчому рівні закріплені особливості здійсD
нення приватного обвинувачення, зокрема
[3, с. 47–49]:

•• справа розпочиналась на підставі позову;
•• позивач самостійно підтримував обвиD

нувачення;
•• сторони самостійно збирають і подають

докази.
Таким чином, стародавній процес мав

приватноDпозовний характер. Справа могла
бути розпочата лише за скаргою потерпілого,
його родини чи роду. Обвинувач і обвинуваD
чений називалися позивачами та користуваD
лися рівними правами. Відповідач, якщо він
був невідомий, розшукувався позивачем. ДоD
кази мали характер формального підтвердD
ження пред’явлених суду вимог. ВідповідальD
ність у цьому ординарному порядку розгляду,
що іменувався судом, полягала у грошових
платежах на користь потерпілого [4, с. 32–33].

У період феодалізму кримінальний проD
цес став публічним. Кримінальні справи поD
рушувалися за ініціативою та на розсуд дерD
жавних органів, що і було вираженням дерD
жавних (публічних) засад кримінального проD
цесу (відбувався захист інтересів держави
незалежно від позиції приватних осіб). ПараD
лельно із змагальним процесом започатковаD
ний новий тип процесу – розшуковий. У розD
шуковому процесі ініціатива ведення слідD
ства та проведення процесуальних дій налеD
жала державним органам, а сторони втрачаD
ли самостійність у виборі дій [5, с. 251–252].

Разом із тим, незважаючи на посилення
державних засад та заміну змагального проD
цесу на розшуковий, закони ХІІ–ХV ст. збеD
рігали елементи приватноDпозовного процеD
су за деякими категоріями злочинів (образа,
грабіж тощо). Так, Судебники 1497 р. та 1550 р.
містили поняття «скарга», «позов» як привід
до початку процесу, передбачали можливість
примирення сторін на будьDякому етапі проD
цесу. У Новгородській судній грамоті зустD
річається ще одна характерна ознака приватD
ного обвинувачення – пред’явлення зустрічноD
го позову, який розглядався в межах однієї
судової справи [6, с. 54–62, 313]. 

У період абсолютизму (ХV–ХVІІ ст.)
тенденція до поступової заміни змагального
процесу на розшуковий, інквізиційний стала
ще виразнішою. У багатьох випадках завданD
ням суду було не встановлення істини, а заD
лякування населення, припинення будьD
яких спроб порушення встановленого держаD
вою порядку [7, с. 394].

За царювання Петра І у сфері кримінальD
ного судочинства встановилася панівна на
той час у західноєвропейських державах сисD
тема розслідування злочинів, орієнтована на
державні інтереси. Ініціатором порушення
кримінальної справи була держава. РозслідуD
вання та судовий розгляд здійснювались одD
ним органом – судом. Таким чином, змагальD
ний тип процесу у цей період остаточно приD
пиняє своє існування.

Важливим етапом у розвитку інституту
приватного обвинувачення є судова рефорD
ма, проведена Олександром ІІ у 60Dх роках
ХVІІІ ст. Ця реформа завершилася прийнятD
тям у 1864 р. Судових Уставів, які складалиD
ся з чотирьох законів: Зведення судових усD
тановлень; Уставу кримінального судочинD
ства; Уставу цивільного судочинства та УсD
таву про покарання, що накладаються мироD
вими суддями.

На зміну розшуковому процесу у РосійсьD
кій імперії була встановлена змішана форма
судочинства, заснована на континентальній
системі права. Кримінальне судочинство
здійснювалось у два етапи: попередній роз�
гляд (письмовий, негласний, за відсутності
рівності прав сторін) і судовий розгляд (усD
ний, гласний, заснований на змагальності
сторін і вільній оцінці доказів).

В Уставі кримінального судочинства
1864 р. серед іншого були закріплені та регD
ламентовані положення, що визначали поD
рядок провадження за скаргами приватних
осіб. Уперше на законодавчому рівні були заD
кріплені:

•• категорії кримінальних справ, проваD
дження в яких здійснювалось у приватному
порядку;

•• поняття та статус приватного обвинувача;
•• процесуальний порядок порушення, розD

гляду та вирішення таких справ.
Зокрема, до злочинів, провадження за якиD

ми розпочиналося не інакше, як за скаргами
приватних осіб, належали: злочини про обраD
зу гідності; усний чи письмовий наклеп і обD
раза; повідомлення іншим про заразну хвоD
робу, що походить від неподобства; розголоD
шення з метою образити будьDчию гідність
відомостей, що були повідомлені у таємниці
чи тих, що стали відомі внаслідок прочитанD
ня чужого листа; погроза вчиненням будьD
яких насильницьких дій; усна чи письмова
погроза позбавлення життя чи підпалу; саD
моправство; самовільне використання чужого
майна та його пошкодження.

Крім того, до злочинів, що розглядались
у порядку приватного обвинувачення, відноD
сились і більш тяжкі злочинні діяння (краD
діжка, шахрайство) за умови, що вони вчиняD
лися між подружжям чи близькими родичаD
ми. Це пояснювалося складністю розгляду
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родинних відносин і необхідністю виявляти
при цьому делікатність (ст. 19 Уставу про
покарання) [8, с. 369].

Порядок провадження у справах приватD
ного обвинувачення передбачав:

•• порушення кримінального переслідування;
•• збирання необхідних даних;
•• судовий розгляд.
Устав кримінального судочинства закріпD

лював положення про те, що правом порушенD
ня кримінального переслідування у справах
приватного обвинувачення наділявся потерD
пілий, а також ті, кому за законом надано
право клопотати за потерпілого (батьки, вихоD
вателі тощо) та спеціально вповноважені
особи (ст. 5 Уставу).

Єдиним приводом до порушення справи
приватного обвинувачення виступала скарга
потерпілого, що подавалася в усній чи письD
мовій формі у мировий суд. Уперше в Уставі
кримінального судочинства були закріплені
вимоги, що пред’являлись до скарги приватD
них осіб (ст. 45 Уставу).

Збирання необхідних даних у справах
приватного обвинувачення здійснювалося
сторонами самостійно, після чого докази наD
давалися мировому судді (ст. 73 Уставу).

Судовий розгляд у мирових судах провоD
дився одноособово мировим суддею усно та
гласно. На прохання обох сторін справа приD
ватного обвинувачення могла бути розглянуD
та у закритому режимі (статті 88, 89 Уставу).

При розгляді справи мировий суддя мав
схилити сторони до примирення та тільки у
разі відмови сторін від примирення постаD
новляти вирок (статті 119, 120 Уставу).

Закон встановлював два види вироків
мирового судді: остаточний і неостаточний.
Неостаточними вироками булі ті, що могли
бути переглянуті по суті, тобто в апеляційноD
му порядку. Такі вироки могли бути оскарD
жені протягом двох тижнів з моменту оголоD
шення вироку. Апеляційною інстанцією був
мировий з’їзд округу (статті 145–172 Уставу).

Якщо скарга потерпілого не підлягала
розгляду у мирового судді, то вона розглядаD
лася в окружному судді (статті 177, 543 УстаD
ву). Попереднє слідство у цій категорії справ
не проводилось, окружний суддя міг пристуD
пити до розгляду справи за тими матеріалаD
ми та доказами, що були надані сторонами
мировому судді (ст. 546 Уставу). ОбвинуваD
чення у судовому засіданні підтримував приD
ватний обвинувач, який у дебатах виступав з
обвинувальною промовою (ст. 736 Уставу)
[8, с. 121–192].

Таким чином, під час судової реформи
1864 р. уперше був детально розроблений
механізм провадження у справах приватного
обвинувачення, введене поняття «приватний
обвинувач». Внаслідок таких нововведень

публічний кримінальний процес отримав ще
одне завдання – захист інтересів приватних
осіб. Саме до цього періоду належать перші
наукові дослідження сутності й особливосD
тей приватного обвинувачення відомих проD
цесуалістів А. Резона, Л. Таубера, І. ФойD
ницького та ін.

У 1917 р. відбулися зміни у соціальній
структурі суспільства, що, безумовно, познаD
чилося і на судовій системі та праві. ВідпоD
відно до Декретів про суд були створені наD
родні суди, а кримінальний процес набуває
яскраво вираженого публічного характеру. ЛиD
ше окремі положення нових законів свідчили
про те, що інститут приватного обвинувачення
продовжує існувати, однак як обмеження принD
ципу публічності кримінального процесу.

Слід зазначити, що розвиток кримінальD
ноDпроцесуального законодавства у нашій краD
їні після 1917 р. був пов’язаний із посиленD
ням публічних засад і коло злочинів приватD
ного обвинувачення було суттєво скорочене.

У науці кримінального процесу висловD
лювалися пропозиції щодо розширення повD
новажень прокурора, у тому числі на поруD
шення кримінальних справ приватного обвиD
нувачення всупереч волі потерпілого (С. ХитD
ров, В. Мокєєв), а деякі автори взагалі вистуD
пали проти існування інституту приватного
обвинувачення (С. Мокринський).

31 жовтня 1924 р. прийняті Основи криD
мінального судочинства СРСР і союзних ресD
публік, які, визначивши суть і призначення
інституту приватного обвинувачення (хоча
текст закону такого терміна не містив), поряD
док судочинства в цій категорії справ передаD
ли до відання союзних республік. Тому у криD
мінальноDпроцесуальних кодексах деяких
союзних республік містилися норми, що деD
що поDрізному регулювали окремі питання проD
вадження в цій категорії справ. Так, на відD
міну від кримінальноDпроцесуальних кодекD
сів інших союзних республік, згідно із ст. 11
КримінальноDпроцесуального кодексу (далі –
КПК) Української РСР примирення сторін
допускалося лише до видалення суду для
постановлення вироку, а порушення справи
приватного обвинувачення допускалося не
пізніше трьох місяців з дня вчинення злочину.

Оскільки кримінальні справи приватного
обвинувачення вважалися справами малоD
значними, то допускався їх розгляд і недерD
жавними судами. Так, у сільських районах криD
мінальні справи приватного обвинувачення
було дозволено розглядати сільським судам,
а у випадках, коли потерпілий і обвинувачеD
ний були працівниками одного підприємства
чи установи, кримінальні справи приватного
обвинувачення могли розглядати товариські
суди, що створювалися на цих підприємстD
вах і в установах [9, с. 474–475, 498–499].
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18.11.2005), норми, що регулюють проваD
дження у справах приватного обвинуваченD
ня виділені в окрему главу (гл. 50). Крім тоD
го, приватне обвинувачення визначається як
вид кримінального переслідування, розшиD
рене коло злочинів приватного обвинуваченD
ня (ст. 166 проекту).

Висновок

Слід зазначити, що необхідність законоD
давчого закріплення інституту приватного
обвинувачення зумовлена змінами, що відD
буваються у суспільстві, зокрема в державD
ному регулюванні суспільних відносин, які
виникають у сфері кримінального судочинD
ства, що покликане слугувати не тільки дерD
жавним, а й приватним інтересам.

На сьогодні інститут приватного обвинуD
вачення є самостійним правовим інститутом,
що має певні процесуальні особливості та поD
требує як законодавчої визначеності, так і
наукового дослідження з метою розроблення
практичних рекомендацій з організації та
змісту діяльності учасників провадження в
цій категорії кримінальних справ. 
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У КПК УРСР від 28.12.1960 р., що із зміD
нами та доповненнями діє в Україні і по сьоD
годні, також відсутній спеціальний розділ,
що регламентував би провадження у справах
приватного обвинувачення.

Певна спроба на законодавчому рівні деD
тального розроблення механізму провадженD
ня у справах приватного обвинувачення буD
ла зроблена авторами теоретичної моделі ОсD
нов кримінальноDпроцесуального законодавD
ства СРСР і союзних республік у 1989 р. ЗваD
жаючи на особливості порушення та розгляD
ду справ приватного обвинувачення, вчені
запропонували систематизувати норми, які
регламентують цей вид провадження, й об’єдD
нати їх в окрему главу, що полегшить їх проD
цесуальне застосування, забезпечить єдність
правозастосовчої практики [10, с. 293–297].
Безумовно, ці пропозиції значно вплинули
на розвиток інституту приватного обвинуваD
чення і були досить прогресивними на той
час. У подальшому більшість запропоноваD
них норм увійшли до текстів КПК країн постD
радянського простору (Російська Федерація,
Азербайджан, Казахстан та ін.), однак, на жаль,
до цього часу так і не втілені у кримінальноD
процесуальне законодавство України. 

Постановою Верховної Ради України «Про
Концепцію судовоDправової реформи в УкD
раїні» від 28.04.1992 р. схвалена Концепція
судовоDправової реформи, відповідно до якої
для реального забезпечення прав і свобод гроD
мадян визнана необхідність диференціюванD
ня форм судочинства, зокрема залежно від
ступеня тяжкості злочину.

Визнання пріоритету соціальних цінносD
тей на користь конкретної людини, а не дерD
жави, сприйнято переважною більшістю
суспільства, у зв’язку з чим у кримінальноD
процесуальному праві намітилась чітка тенD
денція до розвитку диспозитивних засад у
кримінальному судочинстві, розширення йоD
го правозахисної ролі через зміну завдань
кримінального процесу, зміцнення правового
статусу його учасників, насамперед потерD
пілого й обвинуваченого, гарантій прав особи.

Зазначена тенденція вплинула на відродD
ження інституту приватного обвинувачення,
що знайшло відображення в проектах КПК
України. Так, у проекті КПК України, підгоD
товленому авторським колективом Комітету
з питань законодавчого забезпечення правоD
охоронної діяльності (реєстр. № 3456Dд від

The questions, concerning stories of formation and stages of development of institute of private
charge are considered.

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся истории формирования и этапов разви�
тия института частного обвинения.
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Проблема використання психології
підозрюваного при перевірці показань
на місці належним чином не досліD

джувалася. У літературних джерелах вивчаD
лися лише деякі психологічні аспекти провеD
дення цієї слідчої дії. Разом із тим ця проблеD
ма була на досить високому рівні досліджена
стосовно допиту, очної ставки й обшуку [1, 
c. 446–463; 2, c. 232–252; 3, c. 65–107; 4, c. 78–89;
5; 6, c. 196–217; 7; 8, c. 218–264]. 

Метою цієї статті є дослідження психоD
логічних основ взаємодії слідчого та підозD
рюваного при перевірці показань на місці,
визначення напрямів використання психоD
логії підозрюваного при перевірці покаD
зань на місці та розроблення практичних
рекомендацій для слідчих органів України.

Участь підозрюваного у проведенні переD
вірки показань на місці обов’язково має добD
ровільний характер. Тому результативність
такої слідчої дії багато в чому залежить від
позиції, яку займе підозрюваний, його бажанD
ня брати участь у перевірці показань на місці.
Психологія підозрюваного при цьому може виD
користовуватися для: 

•• діагностики його позиції;
•• прогнозування поведінки підозрюваного;
•• обрання відповідного психологічного

впливу;
•• оцінки отриманої інформації. 
Слід враховувати чинники, що впливають

на формування позиції підозрюваного та йоD
го поведінку. У психологічній літературі до
таких відносять: психічний стан підозрюваD
ного; мотиви, якими він керується, виконуD
ючи ті чи інші дії; несприятливі для підозрюD
ваного умови, в яких він перебуває у зв’язку
з його передбачуваною роллю у вчиненні злоD
чину; вплив на підозрюваного з боку інших
осіб [6, c. 196–217, 272–285; 9, c. 293–299]. 

Психічний стан підозрюваного (обвинуD
ваченого) характеризується пануванням обоD

ронної (захисної) домінанти. Під домінантою
у психології розуміють тимчасово переважну
рефлекторну систему, що зумовлює роботу
нервових центрів у даний момент і тим саD
мим додає поведінці відповідну спрямоваD
ність. Домінанта, як переважний осередок збуD
дження, підсумовує та накопичує імпульси,
що надходять у центральну нервову систему,
одночасно пригнічуючи активність інших
центрів [10, c. 72]. Оборонна домінанта виD
значає спрямованість психічної діяльності
підозрюваного, формує у нього спеціальні меD
ханізми психологічного захисту. ПсихологічD
ний захист у літературі з психології розгляD
дається як спеціальна регулятивна система
стабілізації особистості, спрямована на усуD
нення або зведення до мінімуму почуття триD
воги, пов’язаного з усвідомленням конфлікту
[10, c. 321]. До числа механізмів психологічD
ного захисту відносять витіснення, раціонаD
лізацію та проекцію [11, c. 50]. 

На нашу думку, при перевірці показань
на місці слід враховувати можливість впливу
психологічного механізму витіснення. Під виD
тісненням мається на увазі глушіння, відкиD
дання та неприйняття тієї інформації, яка суD
перечить якійсь особистісно значимій устаD
новці суб’єкта [11, c. 50]. У зв’язку з цим ісD
нують певні вимоги до форми спілкування
слідчого з підозрюваним при проведенні пеD
ревірки показань на місці. В. Васильєв вваD
жає, що незалежно від тяжкості вчиненого злоD
чину слідчий зобов’язаний ставитися до підоD
зрюваного як до особистості нарівні з іншими
учасниками слідчої дії. Неприпустиме розD
дратування, вираження слідчим зневаги щоD
до нього, скептичні репліки тощо. Як би зухD
вало не поводився підозрюваний, слідчому
необхідно залишатися стриманим і врівноваD
женим [1, c. 472–473]. 

Захисна домінанта визначає особлиD
вості, що зумовлюють поведінку підозрюваD
ного при перевірці його показань на місці: йоD
го психічний стан; прагнення цієї особи уникD
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нути відповідальності; заінтересованість у
перебігу розслідування; тенденція до переD
більшення підозрюваним інформаційної «озD
броєності» слідчого; тенденція до адаптації
своєї виправдувальної позиції [2, c. 163–166;
6, c. 196–198; 9, c. 293–299]. У психологічній
літературі звертається увага на необхідність
урахування психічного стану, в якому переD
буває особа, показання якої перевіряються
[7, c. 15–20]. Під психічним станом розуміD
ють цілісну характеристику психічної діяльD
ності, стійку на певному тимчасовому відрізку,
яка показує своєрідність протікання психічD
них процесів залежно від відбиття явищ
дійсності, попереднього стану та психічних
властивостей особистості [12, c. 284].

При проведенні перевірки показань на
місці має місце широка амплітуда психічних
станів. Підозрюваний може перебувати, наD
приклад, у стані страху, фрустрації, стресу
тощо [7, c. 15–20]. Суттєвим є те, що саме з
психічним станом підозрюваного може бути
пов’язана його відмова від участі в перевірці
показань на місці або від вже даних ним свідD
чень. У психологічній літературі страх розD
глядається як негативний психічний стан, що
виникає в ситуаціях, коли індивід має споD
нукання й усвідомлену мету залишити ситуD
ацію, пов’язану із впливом зовнішнього поD
дразника, але при цьому в силу зовнішніх приD
чин вимушений залишатися в ній [13, c. 234].

Стан страху при перевірці показань на
місці може зазнавати особа як причетна, так
і не причетна до вчинення злочину. Страх не
лише сковує пам’ять, а й пригнічуючи діє на
психіку людини, її інтелектуальну діяльність.
Він може знижувати волю, моральний самоD
контроль, критичні здатності, перешкоджати
правильній оцінці обстановки, робити люD
дину доступнішою для небажаних впливів [7,
c. 28]. При проведенні перевірки показань на
місці можна здійснювати діагностику психічD
ного стану, що, на нашу думку, є необхідним. 

Під час проведення перевірки показань
на місці особа, яка повторно перебуває на місD
ці злочинної події, зазнає психологічний вплив
оточуючої обстановки [4, c. 110–115]. ВнаD
слідок цього в неї може відбуватися певна зміD
на психічного стану при сприйнятті місць, де
знаходяться докази, що її викривають. На 
необхідність спостереження за поведінкою
підозрюваного (обвинуваченого) при переD
вірці показань на місці постійно вказується в
психологічній літературі [9, c. 134; 14, c. 310].
Йдеться, зокрема, про такі ознаки зовнішньоD
го вияву стану, як упевненість у виборі наD
прямку руху, показі об’єктів, раптова зміна
напрямку пересування, швидкості, зупинки
тощо. Значення методу спостереження при
проведенні перевірки показань на місці, на
нашу думку, полягає також у тому, що його
застосування дозволяє слідчому ефективно
контролювати поведінку підозрюваного, підD

тримувати оптимальний режим спілкування,
сприяє обранню відповідних тактичних
прийомів, їх систем. Спостереження допоD
магає діагностувати позицію підозрюваного,
розпізнати чи приховує він інформацію, що
має значення для розслідування. Так, метод
спостереження при проведенні цієї слідчої
дії сприяє виявленню слідчим речових докаD
зів. Слідчій практиці відомі випадки, коли у
перебігу перевірки показань на місці за допоD
могою спостереження виявляються речові доD
кази, місцезнаходження яких підозрювані (обD
винувачені) намагалися приховати від слідD
ства [15, c. 12–24; 16, c. 233].

Захисна домінанта викликає у винного
прагнення здійснювати ті чи інші дії, які, на
його думку, повинні допомогти йому уникнуD
ти викриття злочину й як наслідок – ухилитиD
ся від відповідальності за вчинене [6, c. 196].
Цим можна пояснювати відмову підозрюваD
ного від участі у перевірці показань на місці,
дачу ним неправдивих показань на допиті.

Як оборонна домінанта, так і механізм псиD
хологічного захисту можуть бути властиві не
тільки особі, яка справді винна у вчиненні
злочину, а й невинній особі при її прагненні
захиститися від несправедливого обвинуваD
чення [6, c. 198]. Тому в психологічному відD
ношенні перевірка показань підозрюваного
не може зводитися до створення для нього будьD
яких штучних бар’єрів, психологічних обмеD
жень для відмови від попередніх свідчень,
даних на допиті. Неприпустимими є також
випадки проведення цієї слідчої дії з метою
психологічного закріплення підозрюваного
на тих показаннях, які, на думку слідчого, відD
повідають дійсності [9, c. 132].

У слідчій практиці звертається особлива
увага на те, що підозрювані (обвинувачені)
схильні до зміни своїх позицій, адаптації їх
виправдувальної позиції в міру пред’явлення
доказів [2, c. 166]. Тому при перевірці покаD
зань підозрюваного тактика слідчої дії має
бути спрямована спочатку на деталізацію поD
казань, з’ясування їх взаємозв’язку з обстаD
новкою, а вже потім на усунення протиріч,
якщо вони мали місце. Така тактика дозволяє
поступово та цілеспрямовано усунути неправD
ду в показаннях допитаної особи. 

До числа чинників, які впливають на поD
зицію підозрюваного, належить вплив на ньоD
го з боку інших осіб [7, c. 29]. Цей чинник має
істотне значення при перевірці показань на
місці. Обов’язковою умовою, що визначає
достовірність результатів зазначеної слідчої
дії, має бути відсутність такого впливу на піD
дозрюваного. Тому до перевірки показань на
місці та в процесі її проведення необхідно
вжити заходів до того, щоб підозрюваний не
мав можливості контактувати із сторонніми
особами. За будьDякої підозри на останнє пеD
ревірку показань на місці необхідно проваD
дити негайно.
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У процесі аналізу позиції підозрюваного
при проведенні досліджуваної слідчої дії
потрібно враховувати конкретні мотиви його
згоди на участь у проведенні перевірки покаD
зань на місці. Серед таких у психологічній
літературі вирізняють: острах суспільного осуD
ду, сором усвідомлення аморальності та проD
типравності свого вчинку, острах перед помсD
тою з боку заінтересованих осіб, боязнь наD
слідків для своїх близьких або розлуки з ними
[6, c. 202]. Так, Ф. Глазирін вважає, що навіть у
випадку яскраво вираженої готовності підозD
рюваного (обвинуваченого) брати участь у пеD
ревірці показань на місці слід детально розібраD
тися у справжніх мотивах такої згоди [9, c. 31].

Слідчій практиці відомі випадки, коли піD
дозрювані (обвинувачені), заявивши про
згоду взяти участь у перевірці показань на
місці, у перебігу слідчої дії показують зовсім
інші місця, що не мають відношення до злоD
чину, розраховуючи послабити, розхитати зіD
брані слідчим докази, намагаючись спрямуD
вати слідство на помилковий шлях, створити
можливості для відмови від своїх даних раD
ніше показань у процесі судового розгляду
[9, c. 131–133]. Отже, знання мотивів, якими
керується підозрюваний, дозволяє слідчому
своєчасно вплинути на останнього в такий
спосіб, щоб той змінив свою хибну позицію.

У слідчій практиці відомі також випадки,
коли особи, які перебувають у місцях позбавD
лення волі (підозрювані, обвинувачені), даD
ють показання про скоєння ними інших злоD
чинів, у тому числі тих, яких вони не вчиняли.

Так, підозрюваний Б. на допиті дав такі покаD
зання про вчинення умисного вбивства С.: пізно
ввечері він разом із своїми приятелями повертався
додому з вечірки. По дорозі вони зустріли С., до
якого Б. став приставати. Між ними відбулася
бійка, під час якої потерпілому були нанесені чисD
ленні тілесні ушкодження в голову та живіт. У реD
зультаті заподіяних тяжких тілесних ушкоджень 
С. помер. При відтворенні обстановки й обставин
події за участю Б. підозрюваний не зміг указати
точне розташування місця, де відбулася бійка з поD
терпілим. Із застосуванням манекена Б. не зміг поD
казати, яким чином і в які саме частини тіла він наD
носив ножем удари потерпілому. У такій спосіб
було встановлено самообмову. 

Підозрюваний може керуватися також
мотивом самостійної перевірки успішності
приховання ним слідів злочину й обставин, що
можуть його викрити [14, c. 310]. У слідчій
практиці трапляються випадки, коли особи,
обвинувачені у вчиненні особливо тяжких
злочинів, давали згоду на перевірку показань
на місці з метою спробувати втекти зDпід варD
ти під час проведення цієї слідчої дії, скорисD
татися допомогою своїх співучасників [9, 
c. 132]. Ось чому при проведенні перевірки
показань на місці необхідно вжити заходів до

охорони підозрюваного та забезпечення безD
пеки всіх учасників слідчої дії. 

Існує проблема ризику відмови підозрюD
ваного (обвинуваченого) від участі в пеD
ревірці показань на місці, а також від даних
на допиті показань. У криміналістичній літеD
ратурі існують рекомендації, спрямовані на
зниження ризику відмови підозрюваного
(обвинуваченого) від участі в проведенні цієї
слідчої дії. Так, окремі автори пропонують
здійснювати перевірку показань на місці неD
гайно після одержання згоди допитаної осоD
би на участь у ній [16, c. 232]. Своєчасне проD
ведення перевірки таких показань на місці реD
комендується також і практичними працівD
никами слідчих органів [17, c. 74–79]. ЗапроD
поновані й інші рекомендації: встановлення
та підтримка слідчим психологічного контакD
ту з підозрюваним, прийняття до уваги моD
тивів, якими він керувався, виражаючи згоду
брати участь у перевірці показань на місці,
застосування методу рефлексивного упD
равління [1, c. 472; 9, c. 132–133].

З метою зниження ризику відмови підозD
рюваного від участі в цій слідчій дії, а також
від раніше даних показань перевіряти їх на
місці необхідно негайно після одержання. Ця
вимогаDрекомендація підтверджується прикD
ладом із слідчої практики. 

На території Харківського пожежноDтехнічного
училища було виявлено труп людини, при огляді
якого встановлено численні колотоDрізані рани. За
підозрою в убивстві був затриманий Б., який на
допиті зізнався у вчиненні злочину та повідомив,
що удари він наносив ножем, якого викинув на
місці, де це відбулось. І тільки через чотири дні
слідчий вирішив провести відтворення обстановD
ки й обставин події за участю Б., у перебігу якого
підозрюваний повністю відмовився від своїх попеD
редніх показань і заявив, що він зовсім не причетD
ний до цього вбивства. 

Зволікання з проведенням перевірки поD
казань підозрюваного на місці злочину унеD
можливило процес перевірки наявної й одерD
жання нової доказової інформації.

Ризик відмови підозрюваного від участі в
перевірці показань на місці існує і безпосеD
редньо при її проведенні. Причиною відмови
підозрюваного від продовження участі в пеD
ревірці показань на місці може бути психо>
логічний вплив обстановки. Слід зазначиD
ти, що в криміналістичній літературі відзнаD
чають в основному позитивний ефект обстаD
новки на допитану особу, яка повторно переD
буває на місці злочинної події [4, c. 114–115].
На нашу думку, сприйняття місця злочину або
його окремих епізодів, розповідь про подію
злочину сприяють відновленню в пам’яті піD
дозрюваного не тільки обставин цієї події, а й
тих емоцій, що превалювали в його психіці в
досліджуваний момент. Тому особиста приD
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сутність на місці злочинної події зумовлює
значні емоційні переживання у підозрюваноD
го, що може ускладнити та навіть унеможлиD
вити продовження слідчої дії. Таким чином,
психологічний вплив обстановки місця події
є тим вагомим чинником, який суттєво вплиD
ває на особу, показання якої перевіряються. 

У підозрюваного боротьба протилежних
мотивів щодо участі в перевірці показань на
місці, їх переорієнтація можуть мати місце не
тільки в процесі підготовки до цієї слідчої дії,
а й під час її проведення [14, c. 309]. Ось чоD
му протягом усього часу проведення переD
вірки показань на місці слідчому необхідно
вживати заходів, спрямованих на закріпленD
ня в підозрюваного позитивних мотивів учасD
ті в цій слідчій дії. Взаємодія між слідчим і
підозрюваним у процесі перевірки показань
на місці характеризується необхідністю постійD
ного здійснення контролю над поведінкою
останнього.

Проведене дослідження дозволяє дійти
висновків щодо психологічних особливостей
перевірки показань на місці за участю підозD
рюваного: 

наявність складних психологічних відноD
син між слідчим і підозрюваним; 

здатність слідчого психологічно вплинуD
ти на підозрюваного з метою отримання неD
обхідної інформації; 

зумовленість позиції та поведінки підозD
рюваного зв’язком із допитом, що передував
перевірці показань; 

взаємне рефлексування між слідчим і
підозрюваним; 

можливість впливу підозрюваного на
процес одержання інформації. 

Існує необхідність використання слідчим
психології підозрюваного при перевірці поD
казань на місці. На нашу думку, це можливо
як у процесі прийняття рішення та підготовD
ки до перевірки показань на місці, так і безD
посередньо при проведенні цієї слідчої дії.
Обов’язковою умовою, що забезпечує можD
ливість використання психології підозрюваD
ного під час перевірки показань на місці, є
досконале вивчення слідчим особи підозрюD
ваного. При проведенні цієї слідчої дії неD
обхідно враховувати всі чинники, що так чи
інакше впливають на позицію та поведінку

підозрюваного. З метою зниження ризику
відмови підозрюваного від участі в цій слідD
чій дії, а також від раніше даних показань пеD
ревірку показань на місці необхідно провоD
дити негайно після допиту.
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Проблема протидії легалізації (відмиD
ванню) доходів, одержаних злочинD
ним шляхом, є однією з найважливіD

ших проблем міжнародної антикримінальної
політики. Особливо гострою така проблема є
для України, адже від її розв’язання залеD
жить не тільки міжнародний імідж молодої
української держави, а й її економічна та
національна безпека. 

Як відомо, «відмивання капіталів» – це
досить складне діяння з розподілом міжнаD
родних сфер впливу. Проблема вдосконаленD
ня оперативноDрозшукової та слідчої діяльD
ності безпосередньо залежить від стадії та заD
собу проведення операцій представниками
злочинного світу з відмивання коштів, отриD
маних у результаті незаконної діяльності. 
У вітчизняній літературі все ще не вистачає
праць, присвячених вказаній тематиці. Разом
із тим слід зазначити, що відмивання «брудD
них» грошей – це один із найбільш складних
поширених транснаціональних злочинів, а саD
ма проблематика для діяльності спеціальних
підрозділів – відносно нова та достатньою
мірою не вивчена. У зв’язку з цим, моноD
графія, підготовлена колективом авторів у
складі А. Беніцького, Б. Розовського і О. ЯкимоD
ва1, безумовно, є корисною та важливою з огD
ляду на подальший розвиток вітчизняної
кримінальноDправової науки. 

У монографії детально та всебічно розD
глянуті проблеми, пов’язані з відповідальнісD
тю за легалізацію злочинно здобутих доходів,
за кримінальним законодавством України та
Російської Федерації. Перш за все, автори
розглядають проблемні питання легалізації
злочинно здобутих доходів у кримінологічD
ному аспекті. Вони аргументовано доходять
висновку, що дослідження об’єкта злочину,
передбаченого ст. 209 Кримінального кодекD
су України, здійснюється науковцями зазвиD
чай у межах однієї норми, поза контекстом
інших кримінальноDправових норм, які реD
гламентують відповідальність за юридично

значущий рух злочинно одержаних доходів, без
чіткого визначення в такому контексті мети
криміналізації цього діяння. Аналіз проведеноD
го авторами дослідження свідчить, що їм вдалаD
ся спроба вийти за межі таких вузьких рамок.

Досить докладно розглянуті в роботі
об’єктивні та суб’єктивні ознаки легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, особливості кваліфікуючих ознак
цього злочину, теоретичні та практичні питанD
ня покарання за його вчинення. Значна увага
приділяється також характеристиці суміжD
них складів злочинів, зокрема використанню
коштів, отриманих від незаконного обігу нарD
котичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів чи прекурсорів, порушенню вимог
законодавства про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.

Цікавим і пізнавальним є розділ щодо відD
повідальності за легалізацію, злочинно здоD
бутих доходів, за законодавством РФ, де авD
тори комплексно розглядають актуальні пиD
тання кримінальноDправової характеристики
відповідного злочину, використовуючи порівD
няльноDправовий метод. 

Авторам монографії вдалося сформулюD
вати досить чіткий понятійний апарат, здійсD
нити низку наукових класифікацій, які відD
значаються логічністю й аргументованістю,
проаналізувати висловлені в літературі точD
ки зору з актуальних питань легалізації злоD
чинно здобутих доходів, дуже коректно в ряді
випадків піддавши їх критиці, висловити власD
не розуміння окремих проблемних питань у
кримінальному праві України та Росії, сфорD
мулювати оригінальні пропозиції щодо їх
розв’язання. 

Монографія А. Беніцького, Б. Розовського
і О. Якимова ввібрала в себе нове кримінальD
не законодавство України та Росії, інші норD
мативноDправові акти, рішення судових орD
ганів, вітчизняні та зарубіжні літературні
джерела, підручники, коментарі, різноманітD
ні думки та пропозиції фахівців стосовно
проблематики, що розглядається. Крім того,
змістовна частина монографії органічно поD
в’язана з емпіричними даними. Широке виD
користання матеріалів правозастосовчої пракD
тики дозволило, з одного боку, вдало проD
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ілюструвати найбільш важливі теоретичні
положення, з іншого – зробити конкретні
пропозиції щодо вдосконалення практики
застосування кримінального закону. 

Монографія «Ответственность за легалиD
зацию преступно приобретенных доходов в
уголовном законодательстве Украины и РосD
сийской Федерации» є помітною подією в
житті української правової думки, серйозним
академічним дослідженням, що робить істотD

ний внесок не тільки в сучасну правову науку
України, а й у практику організації діяльності
органів внутрішніх справ. Книга буде корисD
ною як для науковців, суддів, працівників праD
воохоронних органів, аспірантів (ад’юнктів),
курсантів (студентів), так і для широкого кола
читачів, які не байдужі до проблеми відпоD
відальності за легалізацію злочинно здобутих
доходів за чинним кримінальним законодавD
ством України та РФ.
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