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А Д М І Н І С Т Р АТ И В Н Е П Р А В О

ПРАВОВИЙ СТАТУС РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Володимир Ліпкан,
др юрид. наук, доцент

У статті розглядаються проблемні питання правового статусу РНБОУ у сфері забезпечен
ня національної безпеки.
Ключові слова: національна безпека, правовий статус, компетенція, РНБОУ, координація,
взаємодія, система контролю, загроза, національні інтереси.

Н

а сучасному етапі державотворення все
більша роль відводиться питанням за(
безпечення безпеки, побудови ефектив(
ної системи національної безпеки, налагоджен(
ня оптимальних механізмів взаємодії та коор(
динації між суб’єктами забезпечення націо(
нальної безпеки України. Непрофесіоналізм
осіб, призначених на керівні посади даних су(
б’єктів в Україні, призвів до втрати системнос(
ті, а консолідуюча й інтегруюча роль Ради на(
ціональної безпеки і оборони України (далі –
РНБОУ) також розчинилася в пилу політич(
них амбіцій представників сучасної політичної
еліти.
В силу не лише наукового інтересу, а й без(
посередньо практичного, постає потреба визна(
чення правового статусу РНБОУ.
Мета цієї статті – визначити правовий статус
РНБОУ на сучасному етапі державотворення
України з урахуванням сучасних українських
реалій: протиборства Президента та Прем’єр(
міністра, відсутності єдиної державної політи(
ки національної безпеки.
Проведений контент(аналіз (мультипліка
тором виступали дисертаційні дослідження,
мультиплікандом – безпека, національна безпе(
ка) дозволив дійти невтішного висновку: за час
існування незалежної України із 459 дисер(
таційних досліджень, присвячених проблемам
забезпечення національної безпеки, за станом
на 1 грудня 2009 р. лише одне (І. Петріва) при(
свячене дослідженню конституційно(правового
статусу РНБОУ [1], тобто науковому осмис(
ленню проблеми функціонування РНБОУ бу(
ли піддані лише у 0,21 % дисертацій. Такий стан
речей не відповідає практичній необхідності
дослідження функціонування цього інститу(
ту, науковим інтересам у контексті розвитку
націобезпекознавства [2] і формування нового
безпекового середовища, права національної
безпеки, вагомим джерелом якого мають висту(
пати рішення РНБОУ [3].

4

Певним чином проблеми, що розглядаються,
у постановочному плані порушували Аристо(
тель, Г. Гегель, М. Грушевський, І. Кант, Н. Ма(
кіавеллі, Ш. Монтеск’є, Платон, Полібій та ін.
Серед українських учених заслуговують на увагу
праці В. Антонова, В. Горбуліна, А. Зайця, В. Кам(
па, В. Картавцева, А. Качинського, М. Козюбри,
В. Копєйчикова, Л. Кривенко, Є. Кравця, Є. Куб(
ка, М. Мельника, В. Погорілка, П. Рабіновича,
В. Селіванова, Ю. Тодики, В. Цвєткова, В. Ша(
повала, Ю. Шемшученка та ін. Утім робіт, без(
посередньо присвячених дослідженню проблем
функціонування РНБОУ, в Україні поки не
існує. Винятком є монографія І. Петріва [4].
У теорії до суб’єктів адміністративного пра(
ва, крім органів виконавчої влади, включають
інші державні органи [5]. Вони вступають в ад(
міністративно(правові відносини з приводу ви(
конання покладених на них обов’язків і реалі(
зації належних їм прав у сфері державного уп(
равління [6]. До таких органів належать На(
ціональний банк, Рахункова палата, Національ(
на Рада з питань телебачення та радіомовлення,
Рада національної безпеки і оборони України,
Центральна виборча комісія, Представництво
Президента України в Автономній Республіці
Крим тощо. Адміністративно(правовий статус
інших (крім органів виконавчої влади) держав(
них органів слід характеризувати з урахуван(
ням двох груп суб’єктів адміністративного пра(
ва, які представлені: апаратом певних держав(
них органів; безпосередньо державними органа(
ми, не розмежовуючи правосуб’єктність власне
органу та його апарату.
Серед зазначених органів найбільшу роль
відіграє Рада національної безпеки і оборони Ук(
раїни, яка координує та контролює діяльність
органів виконавчої влади у сфері національної
безпеки й оборони. Аналіз функцій РНБОУ свід(
чить, що вони самі собою припускають втру(
чання в систему органів виконавчої влади, хоча
РНБОУ не входить до жодної гілки влади й є
лише консультативним і дорадчим органом при
Президентові України. При цьому таке втручан(
© В. Ліпкан, 2009
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ня може носити лише однобічний характер,
оскільки ні в Законі України «Про основи на(
ціональної безпеки України», ні в Законі Укра(
їни «Про Раду національної безпеки і оборони
України» жодним чином не прописана відпо(
відальність РНБОУ за нав’язане органу вико(
навчої влади рішення, реалізація якого спричи(
нила створення загрози або небезпеки націо(
нальній безпеці, або взагалі завдала їй шкоду [7].
Отже, у межах статті ми розглядатимемо
правовий статус РНБОУ, визначимо законо(
давчі колізії, а також сформулюємо шляхи їх
розв’язання.
Рада національної безпеки і оборони України
відповідно до ст. 107 Конституції України, ст. 4
Закону України «Про Раду національної безпеки
і оборони України», а також ст. 9 Закону Укра(
їни «Про основи національної безпеки України»
як координаційний орган із питань національної
безпеки і оборони при Президентові України:
• координує та контролює діяльність органів
виконавчої влади у сфері національної безпеки
і оборони;
• розробляє та розглядає на своїх засідан(
нях питання, які відповідно до Конституції та
законів України, Воєнної доктрини України на(
лежать до сфери національної безпеки і оборо(
ни, подає пропозиції Президенту України що(
до: визначення стратегічних національних інте(
ресів України, концептуальних підходів і на(
прямів забезпечення національної безпеки і обо(
рони у політичній, економічній, соціальній, во(
єнній, науково(технологічній, екологічній, ін(
формаційній та інших сферах; проектів держав(
них програм, доктрин, законів України, указів
Президента України, директив Верховного Го(
ловнокомандувача Збройних Сил України, між(
народних договорів, інших нормативних актів і
документів із питань національної безпеки і
оборони; вдосконалення системи забезпечення
національної безпеки й організації оборони, ут(
ворення, реорганізації та ліквідації органів ви(
конавчої влади у цій сфері; проекту Закону Ук(
раїни про Державний бюджет України по стат(
тях, пов’язаних із забезпеченням національної
безпеки і оборони України; матеріального, фі(
нансового, кадрового, організаційного й іншого
забезпечення виконання заходів із питань на(
ціональної безпеки і оборони; заходів політич(
ного, економічного, соціального, воєнного, на(
уково(технологічного, екологічного, інформацій(
ного та іншого характеру, відповідно до масш(
табу потенційних і реальних загроз національ(
ним інтересам України; доручень, пов’язаних із
вивченням конкретних питань і здійсненням від(
повідних досліджень у сфері національної без(
пеки і оборони, органам виконавчої влади та на(
уковим закладам України; залучення контроль(
них, інспекційних і наглядових органів, що функ(
ціонують у системі виконавчої влади, до здійс(
нення контролю за своєчасністю й якістю вико(
нання прийнятих Радою національної безпеки і
оборони України рішень, введених у дію указа(
ми Президента України; забезпечення та конт(
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ролю надходження й опрацювання необхідної
інформації, її збереження, конфіденційності,
використання в інтересах національної безпеки
України, аналізу на її основі стану та тенденцій
розвитку подій, що відбуваються в Україні й у
світі, визначення потенційних і реальних загроз
національним інтересам України; питань ого(
лошення стану війни, загальної або часткової
мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного
стану в Україні або окремих її місцевостях, ого(
лошення в разі потреби окремих місцевостей Ук(
раїни зонами надзвичайної екологічної ситуації;
• здійснює поточний контроль за діяльніс(
тю органів виконавчої влади у сфері національ(
ної безпеки й оборони, подає Президентові Ук(
раїни відповідні висновки та пропозиції;
• залучає до аналізу інформації посадових
осіб і фахівців органів виконавчої влади, дер(
жавних установ, наукових закладів, підприєм(
ств та організацій усіх форм власності;
• ініціює розроблення нормативних актів
і документів із питань національної безпеки й
оборони, узагальнює практику їх застосування
та результати перевірок їх виконання;
• координує та контролює переведення цент(
ральних і місцевих органів виконавчої влади, а
також економіки країни на роботу в умовах во(
єнного чи надзвичайного стану;
• координує та контролює діяльність орга(
нів місцевого самоврядування в межах наданих
повноважень під час введення воєнного чи над(
звичайного стану;
• координує та контролює діяльність ор(
ганів виконавчої влади по відбиттю збройної
агресії, організації захисту населення та забез(
печенню його життєдіяльності, охороні життя,
здоров’я, конституційних прав, свобод і закон(
них інтересів громадян, підтриманню громадсь(
кого порядку в умовах воєнного та надзвичай(
ного стану, при виникненні кризових ситуацій,
що загрожують національній безпеці України.
Відповідно до ст. 3 Закону «Про Раду націо(
нальної безпеки і оборони України», функція(
ми цього органу є: внесення пропозицій Прези(
дентові України щодо реалізації засад внут(
рішньої та зовнішньої політики у сфері націо(
нальної безпеки і оборони; координація та
здійснення контролю за діяльністю органів ви(
конавчої влади у сфері національної безпеки і
оборони у мирний час; координація та здійснен(
ня контролю за діяльністю органів виконавчої
влади у сфері національної безпеки і оборони в
умовах воєнного або надзвичайного стану та при
виникненні кризових ситуацій, що загрожують
національній безпеці України.
Роль РНБОУ важко переоцінити. Вона по(
лягає в стратегічному управлінні національною
безпекою. Однак слід зазначити, що потребує
окремих наукових досліджень питання про пе(
реосмислення статусу даного органу та його зо(
середження на організації управління органами
державної влади, які забезпечують національну
безпеку. Саме на це спрямований Указ Прези(
дента «Питання Апарату Ради національної
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безпеки і оборони України» від 16.06.2005 р.
№ 966/2005. І хоча 14 жовтня 2005 р. Президент
України підписав ще один указ з однойменною
назвою, в якому була затверджена нова струк(
тура Апарату РНБОУ, кардинально ситуацію
він не змінив. А 15 квітня 2008 р. Президент ви(
дав новий Указ «Про внесення змін до Указу
Президента України від 14 жовтня 2005 року
№ 1446», відповідно до якого, замість першого за(
ступника та п’ятьох заступників, утворили поса(
ди двох перших заступників і сімох заступників.
На нашу думку, функції контролю має ви(
конувати інший орган. Ґрунтуючись на управ(
лінській системі координат, Рада національної
безпеки і оборони України є органом страте(
гічного управління національною безпекою, то(
му функції контролю не можуть бути сконцент(
ровані в ньому [8; 9]. У зв’язку з цим постає ще
одна наукова та практична проблема: здійснен(
ня контролю за діяльністю системи управління
національною безпекою. Нині РНБОУ здійснює
контроль лише за органами виконавчої влади,
тому органи законодавчої та судової влади що(
до питань виконання ними функцій із забезпе(
чення національної безпеки по суті є безконт(
рольними. З іншого боку, нині відсутній меха(
нізм парламентського, прокурорського, судово(
го й інших видів державного контролю за діяль(
ністю суб’єктів забезпечення національної без(
пеки, а тому – відсутня система контролю у
сфері національної безпеки.
Не змінив ситуацію і Указ Президента про
структуру апарату РНБОУ від 14.10.2005 р.
№ 1446/2005 р., згідно з яким у структурі апара(
ту є Контрольне Управління.
Поворотним та етапним моментом стало прий(
няття Закону України «Про Кабінет Міністрів
України» від 21.12.2006 р., в якому визначено
організацію, повноваження та порядок діяль(
ності Кабінету Міністрів України. Зокрема,
ст. 29 цього Закону повністю присвячена визна(
ченню порядку відносин Кабінету Міністрів
України з Радою національної безпеки і оборони
України, Секретаріатом Президента України, а
також консультативними, дорадчими й іншими
допоміжними органами і службами, що утво(
рюються Президентом України. Частиною 1 за(
значеної статті передбачається, що Кабінет
Міністрів України взаємодіє з Радою національ(
ної безпеки і оборони України, Секретаріатом
Президента України, консультативними, до(
радчими й іншими допоміжними органами та
службами, що утворюються Президентом Ук(
раїни. Це означало, що даний Закон фактично
прирівняв РНБОУ до консультативних та ін(
ших дорадчих органів, що утворює Президент.
Таким чином, РНБОУ фактично отримала юри(
дичну характеристику, яка де(юре абсолют(
но відповідає призначенню даного органу: як
консультативного і як такого, що утворюється
при Президентові. А це дозволяє зробити такі
висновки:
• оскільки РНБОУ не входить до органів
виконавчої влади, то в ньому відсутня будь(яка
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юрисдикція щодо конкретних питань у сфері
національної безпеки;
• оскільки даний орган утворюється при Пре(
зидентові, то він по суті є його дорадчим орга(
ном і має структурно входити до Секретаріату;
• зважаючи на викладене, за умови збере(
ження посади Голови РНБОУ за Президентом
посада секретаря РНБОУ втрачає свій сенс.
Більше того, за умови входження РНБОУ до
Секретаріату Президента втрачається необхід(
ність очолення даного органу Президентом,
оскільки його очолюватиме Голова Секретаріату.
У частині 2 ст. 29 аналізованого нами Зако(
ну зазначено, що посадові особи апарату Ради
національної безпеки і оборони України, Сек(
ретаріату Президента України, консультатив(
них, дорадчих та інших допоміжних органів і
служб, що утворюються Президентом України,
не мають права давати доручення Кабінету Мі
ністрів України, членам Кабінету Міністрів Ук
раїни та втручатися в їх діяльність. Іншими
словами, фактично юрисдикція РНБОУ сто(
совно органів виконавчої влади у сфері націо(
нальної безпеки відсутня, що суперечило ч. 1
ст. 107 Конституції України, в якій прямо за(
значено, що РНБОУ координує та контролює
діяльність органів виконавчої влади у сфері на(
ціональної безпеки й оборони. Це означало, що
РНБОУ замикатиметься виключно на Прези(
дента, отже, стане лише президентським, а не
міжгалузевим органом, що здійснював повнова(
ження у сфері національної безпеки.
Заслуговує на увагу також той факт, що в
ч. 4 ст. 29 Закону України «Про Кабінет Міністрів
України» йшлося про те, що члени Кабінету
Міністрів України, керівники інших органів
виконавчої влади не могли входити до складу
консультативних, дорадчих та інших допоміж(
них органів і служб, що утворюються Президен(
том України. Отже, фактично РНБОУ не може
залучати до аналізу інформації посадових осіб і
фахівців органів виконавчої влади, державних
установ, наукових закладів, підприємств та ор(
ганізацій усіх форм власності, тобто унемож(
ливлювалася реалізація компетенції, викладе(
ної у ст. 107 Конституції України, а також ст. 4
Закону України «Про Раду національної безпе(
ки і оборони України».
Також хотілося би детальніше, виходячи з
положень Закону України «Про Кабінет Мініст(
рів України», висвітлити тодішню компетенцію
РНБОУ, точніше те, що не належало до неї. Зо(
крема, відповідно до ст. 29 цього Закону (у ре(
дакції від 21 грудня 2006 р.) виключалася мож
ливість:
• розроблення та розгляду проектів держав(
них програм, доктрин, законів України, міжна(
родних договорів, інших нормативних актів і
документів із питань національної безпеки і обо(
рони (це ставало прерогативою виключно Ка(
бінету Міністрів, оскільки будь(яка програма,
розроблена Президентом і органами, ним ство(
реними, розцінювалася як втручання в діяль(
ність Кабінету Міністрів);
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• удосконалення системи забезпечення націо(
нальної безпеки та організації оборони, освіти,
реорганізації та ліквідації органів виконавчої
влади у цій сфері (це планувалося віднести ви(
ключно до компетенції Кабінету Міністрів і
закріплено в компетенції віце(прем’єр(міністра,
що опікувався силовим блоком);
• розроблення та розгляду питань матеріаль(
ного, фінансового, кадрового, організаційного й
іншого забезпечення виконання заходів щодо
питань національної безпеки і оборони; заходів
політичного, економічного, соціального, війсь(
кового, науково(технологічного, екологічного, ін(
формаційного й іншого характеру відповідно до
масштабу потенційних і реальних загроз націо(
нальним інтересам України;
• надання доручень, пов’язаних із вивченням
конкретних питань і здійсненням відповідних
досліджень у сфері національної безпеки і обо(
рони, органам виконавчої влади та науковим
закладам України (ч. 2 ст. 29);
• залучення контрольних, інспекційних і нагля(
дових органів, які функціонують у системі вико(
навчої влади, до здійснення контролю за своєчас(
ністю й якістю виконання прийнятих Радою націо(
нальної безпеки і оборони України рішень, уведе(
них у дію указами Президента України (ч. 2 ст. 29);
• здійснення поточного контролю за діяльніс(
тю органів виконавчої влади у сфері національ(
ної безпеки і оборони, надання Президенту Ук(
раїни відповідних висновків і пропозицій;
• залучення для аналізу інформації поса(
довців і фахівців органів виконавчої влади, дер(
жавних установ, наукових закладів, підпри(
ємств та організацій усіх форм власності (окрім
ч. 2 ст. 29; у ч. 4 йшлося про те, що члени Кабіне(
ту Міністрів, керівники інших органів виконав(
чої влади не могли входити до складу консуль(
тативних, дорадчих та інших допоміжних ор(
ганів і служб, що створюються Президентом);
• ініціювання розроблення нормативних ак(
тів і документів із питань національної безпеки і
оборони, узагальнення практики їх застосування
та результатів перевірок їх виконання (ч. 2 ст. 29);
• координації та контролю переведення цент(
ральних і місцевих органів виконавчої влади, а
також економіки країни на роботу в умовах
воєнного або надзвичайного стану (ч. 2 ст. 29);
• координації та контролю за діяльністю ор(
ганів місцевого самоврядування в межах нада(
них повноважень під час введення військового
або надзвичайного положення;
• координації та контролю діяльності орга(
нів виконавчої влади щодо відбиття збройної
агресії, організації захисту населення і забезпе(
чення його життєдіяльності, охорони життя,
здоров’я, конституційних прав, свобод і закон(
них інтересів громадян, підтримки громадсько(
го порядку в умовах воєнного та надзвичайного
стану, при виникненні кризових ситуацій, що
загрожують національній безпеці України.
Викладене дозволяє дійти висновку: ст. 29
законодавчо виключала можливість ПрезиA
дента і яких би то не було органів, що ним
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утворюються, у тому числі РНБОУ, вплиA
вати (сприяти, контролювати, допомагаA
ти, спрямовувати, координувати тощо) на
органи виконавчої влади, що реалізують
компетенцію у сфері національної безпеки.
Спроба змінити ситуацію здійснена 12 лю(
того 2007 р., коли Президент України затвердив
Стратегію національної безпеки України [10], у
якій у розділі 4 «Механізми реалізації держав(
ної політики національної безпеки» визначені
принципи і механізми державного та громадсь(
кого контролю реалізації Стратегії. Зокрема,
визначено чітке коло суб’єктів контролю: Пре(
зидент України; Верховна Рада України; Кабі(
нет Міністрів України; Рада національної без(
пеки і оборони України у межах її повноважень;
центральні органи виконавчої влади України,
Збройні Сили України й інші військові форму(
вання, правоохоронні та розвідувальні органи,
утворені відповідно до законів України; інші
органи виконавчої влади, місцеві державні
адміністрації й органи місцевого самоврядуван(
ня; інститути громадянського суспільства.
Кардинально ситуація змінилася лише із
прийняттям нового Закону України «Про Кабі(
нет Міністрів України», в якому ст. 28 повністю
ліквідовано положення, що суперечили Конс(
титуції та законодавству України, а також усу(
вали суперечності у компетенції між КМУ та
РНБОУ: зазначено, що РНБОУ координує та
контролює діяльність органів виконавчої влади
у сфері національної безпеки й оборони; прямо
вказано на те, що Кабінет Міністрів України за(
безпечує виконання рішень Ради національної
безпеки і оборони України, введених у дію ука(
зами Президента України; закріплено обов’я(
зок Секретаріату Кабінету Міністрів України
відповідати на звернення консультативних, до(
радчих та інших допоміжних органів і служб,
що утворюються Президентом України, нада(
вати їм інформацію, необхідну для виконання
покладених на них завдань; зафіксовано, що чле(
ни Кабінету Міністрів України, керівники ін(
ших органів виконавчої влади за погодженням
із Прем’єр(міністром України можуть включа(
тися до складу консультативних, дорадчих та
інших допоміжних органів і служб, що утворю(
ються Президентом України для здійснення
своїх повноважень, брати участь у роботі таких
органів і служб на громадських засадах [11].
Висновки
Ми віддаємо належне будь(яким формам
громадянського контролю, але залишаємося
прихильниками етатичної теорії для розвитку
саме України, а тому вважаємо, що:
сфера національної безпеки потребує пере(
дусім державного контролю, саме він є цементу(
ючою основою для формування системи конт(
ролю у даній сфері [12];
у сфері національної безпеки відсутня сис(
тема державного контролю, системоутворю(
ючим органом якого має виступати РНБОУ;
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постає зумовлена об’єктивними тенденціями
розвитку країни необхідність у формуванні сис(
теми державного контролю у сфері національної
безпеки та відповідно подальших окремих науко(
вих дослідженнях, які матимуть теоретико(при(
кладний характер і дозволять окреслити чіткі
повноваження контрольних органів у даній сфері;
актуальним є розроблення основ і меж функ(
ціонування підсистеми громадянського контролю;
розв’язання проблем утворення та налаго(
дження ефективного функціонування систем
державного та громадського контролю сприяти(
ме формуванню системи контролю у сфері націо(
нальної безпеки.
Слід зазначити, що запровадження в Україні
конституційної реформи не наблизило нашу
країну до розв’язання одвічного питання щодо
формування ефективної системи національної
безпеки. Тому подальший пошук оптимальних
шляхів не лише взаємодії, а й координації між
суб’єктами забезпечення національної безпеки є
нагальною проблемою сьогодення і здебільшого
перебуває у площині усвідомлення ними національ(
них інтересів, необхідності узгодження спільних
дій заради безпеки України. У даному аспекті пов(
ністю підтримуємо позицію В. Горбуліна, згідно з
якою вихід силових структур з(під контролю є
більшою загрозою для суспільства, ніж коорди(
нація їх діяльності з одного центру [13]. Україні
як повітря необхідний сильний сектор безпеки.
Як свідчить приклад Грузії, сильна армія та
спецслужби не є достатньою умовою, але їх
відсутність є гарантією швидкої державної смерті
[14, с. 101]. І хоча у Стратегії національної безпе(
ки України здійснені спроби визначити спільну
діяльність, реальний механізм впровадження це в
життя відсутній. Тому роль РНБОУ, компетенція
якого останнім часом набула тенденцій до не завж(
ди виправданого розширення [13, с. 12], на сучас(
ному етапі потребує подальшого вивчення та при(
ведення її до об’єктивних тенденцій життя і не(
обхідності забезпечення національних інтересів.
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країна – демократична правова держа(
ва, в якій понад усе цінується людина, її
життя, честь, гідність. Ці постулати
Конституції України є відображенням ідей
громадянського суспільства, в якому має місце
чітке визначення місця та ролі державних ор(
ганів у процесі державного управління, забез(
печення прав і свобод громадян, відпрацьовані
дієві механізми щодо захисту прав та інтересів
суб’єктів права. Одним із таких механізмів є
законодавчо визначена можливість притягати
осіб до відповідальності за вчинення різного ро(
ду проступків, у тому числі адміністративних.
Тематика адміністративної відповідаль(
ності традиційно вивчається вченими в галузі
адміністративного права. Зокрема, до неї звер(
талися такі дослідники, як Ю. Битяк, С. Ва(
щенко, І. Голосніченко, Є. Додін, Л. Коваль, Т.
Коломоєць, В. Колпаков, О. Кузьменко та ін.,
проте актуальність цієї тематики у зв’язку з
відсутністю законодавчого забезпечення понят(
тя та елементів складу адміністративних прос(
тупків не зменшується.
Метою цієї статті є аналіз поняття й юри(
дичного складу адміністративного правопо(
рушення, його значення для притягнення
особи до адміністративної відповідальності.
Адміністративна відповідальність за вчи(
нення правопорушення можлива за наявності
достатніх приводів і підстав. Достатність у да(
ному випадку означає таку їх сукупність, що
створює реальну можливість не лише визна(
чити характер та особливості власне правопо(
рушення, вказати на особу правопорушника, а
й застосувати щодо неї визначені законодав(
ством санкції з метою недопущення вчинення
правопорушень у майбутньому, мінімізації
шкоди від вчиненого протиправного діяння та
створення правового механізму, здатного за(
© Л. Шестак, 2009

хистити інтереси держави, юридичних і фізич(
них осіб, інших суб’єктів права.
Приводами для порушення справи про
адміністративне правопорушення можуть бу(
ти заяви та скарги громадян, рішення відпо(
відних державних органів, їх посадових осіб то(
що. Якщо аналізувати зміст ст. 173 Кодексу
України про адміністративні правопорушення
(далі – КУпАП), то можна стверджувати, що
приводом для порушення провадження у справі
про здійснення дрібного хуліганства є заява
потерпілого, а за ст. 122 КУпАП – протокол
про адміністративне правопорушення.
Що стосується правових підстав адміні(
стративної відповідальності, то, як правило,
виділяють три основні підстави: нормативну,
фактичну та процесуальну [1, с. 14].
Під нормативною підставою адміністра
тивної відповідальності розуміють систему діючих
правових норм, які закріплюють [2, с. 51–519]:
• її загальні положення та принципи;
• систему адміністративних стягнень, їх
розміри та принципи застосування;
• склади адміністративних проступків;
• коло суб’єктів, які мають право наклада(
ти адміністративні стягнення;
• провадження у справах про адміністра(
тивні правопорушення;
• виконання постанов про призначення
адміністративних стягнень.
Процесуальна підстава – це акт компе(
тентного державного органу про факт вчине(
ного протиправного діяння. Такою підставою
може бути протокол про адміністративне пра(
вопорушення, інший процесуальний документ,
який видається уповноваженим на те держав(
ним органом та офіційно засвідчує факт вчи(
нення протиправної поведінки, яка карається
в адміністративному порядку.
Таким чином, можна стверджувати, що
нормативною підставою адміністративної від(
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повідальності є визнання відповідного вчине(
ного (вчинюваного – якщо правопорушення є
триваючим у часі) діяння протиправним і пе(
редбачення юридичної можливості притяг(
нення правопорушника до адміністративної
відповідальності. Виходячи з цього, норматив(
ною підставою адміністративної відповідаль(
ності за адміністративні правопорушення є за(
конодавчі акти, які визначають юридичні
склади правопорушень, тобто визнають кон(
кретне протиправне діяння адміністративно ка(
раним. До таких нормативних актів можна від(
нести, наприклад, Кодекс України про адміні(
стративні правопорушення, закони України «Про
державну податкову службу в Україні», «Про
міліцію», «Про застосування реєстраторів роз(
рахункових операцій у сфері торгівлі, громадсь(
кого харчування та послуг» та ін. Відповідно
процесуальною підставою адміністративної від(
повідальності є припис уповноважених держав(
них органів про факт виявлених порушень. Крім
протоколу про адміністративне правопорушен(
ня, таким процесуальним актом можуть бути ак(
ти прокурорського реагування, квитанції про
сплату штрафу, якщо штраф накладається та стя(
гується на місці вчинення правопорушення тощо.
Фактичною підставою адміністративної
відповідальності є факт вчинення визначеного
протиправного діяння (наприклад, розповсю(
дження неправдивих чуток) чи їх певної сукуп(
ності (вчинення насильства в сім’ї та невико(
нання батьками або особами, які їх замінюють,
обов’язків щодо виховання дітей), тобто факт
вчинення проступку. Адже особа може бути
притягнута до адміністративної відповідаль(
ності за умови, якщо в її діях містяться всі оз(
наки складу конкретного правопорушення та
відсутні підстави, передбачені статтями 17–20
КУпАП, які виключають адміністративну
відповідальність (необхідна оборона, крайня
необхідність, неосудність).
Слід зазначити, що самого факту вчинення
протиправного діяння для притягнення вин(
них до відповідальності недостатньо. Необхід(
но, щоб такий проступок був виявлений ком(
петентним органом (уповноваженою на те по(
садовою особою), тобто суб’єктом права, ком(
петенція якого передбачає можливість здійс(
нення відповідних контролюючих дій і видан(
ня актів реагування й актів припинення право(
порушення. Якщо ж факт протиправного діян(
ня стане відомий неналежному суб’єкту (на(
приклад, факт керування транспортним засо(
бом у нетверезому стані буде відомий іншому
водієві, але невідомий працівникові державної
автоінспекції), він не матиме юридичного зна(
чення, тобто відповідальність за вчинення та(
кого адміністративного правопорушення може
і не настати (крім випадків, коли відповідне по(
рушення буде виявлено в ході проведення конт(
рольних заходів уповноваженими суб’єктами).
У законодавстві України ототожнюється
поняття «адміністративне правопорушення»
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та «адміністративний проступок». Деякі вчені
вважають таке ототожнення хибним [3, с. 282].
Переконані, що таке ототожнення може мати
місце, оскільки до адміністративної відпові(
дальності суб’єкт притягається також і за пору(
шення загальнообов’язкових правил, які регу(
люються нормами різних галузей права, але за
умови, що вони тягнуть адміністративні санкції,
які містяться в статтях Особливої частини
розділу ІІ КУпАП [4, с. 432–433]. Ця точка зору
набуває все більшого поширення у зв’язку з акти(
візацією господарського життя країни та відпо(
відним збільшенням нормативно(правових актів,
що регулюють діяльність окремих суб’єктів пра(
ва, а в межах традиційних галузей права (цивіль(
ного, господарського, фінансового) виокремлю(
ються нові – торговельне, банківське, валютне
тощо. Так, порушення законодавства про ліцен(
зування певних видів господарської діяльності
передбачає адміністративну відповідальність,
хоча власне здійснення такої діяльності можна
віднести до норм господарського права.
Обов’язковою ознакою адміністративного
правопорушення є його шкідливість, оскільки
проступком є тільки те діяння, яке визнано шкід(
ливим на рівні закону [4, с. 433]. Отже, вчинен(
ня будь(якого визначеного в законодавстві
діяння, що кваліфікується як адміністративне
порушення, є протиправним юридичним фак(
том, що складається з двох частин – правової
та фактичної. Правова частина – це правова
норма, в якій описані конкретні життєві обста(
вини, а фактична – власне самі життєві обста(
вини [5, с. 45], існування яких завдає шкоди
охоронюваним суспільним відносинам. Відпо(
відно в науці адміністративного права виділя(
ють фактичні й юридичні (правові) підстави
адміністративної відповідальності. Фактич
ною підставою адміністративної відповідаль(
ності є адміністративне правопорушення (про(
ступок) [6, с. 124]. Юридичні підстави адміні(
стративної відповідальності пов’язують з по(
няттям «склад адміністративного правопору(
шення (проступку)», під яким розуміють су(
купність встановлених законом об’єктивних і
суб’єктивних ознак, що характеризують дію чи
бездіяльність як адміністративне правопору(
шення (проступок) [6, с. 127].
Таким чином, адміністративна відпові(
дальність має місце за наявності складу право(
порушення – системи об’єктивних і суб’єктив(
них елементів діяння, сконструйованих за чо(
тирма підсистемами, ознаки яких визначені в
диспозиціях норм законодавства, що передба(
чають адміністративну відповідальність, тобто
структурно склад адміністративного правопо(
рушення включає в себе, по(перше, чотири
підсистеми (об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт,
суб’єктивна сторона); по(друге, елементи, які
входять до складу підсистеми (вина, мотив, мета
є складовими об’єктивної сторони правопору(
шення), та ознаки елемента складу правопору(
шення (наприклад, прямий умисел) [7, с. 51].
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Визначаючи наявність складу адміністра(
тивного правопорушення як об’єктивної не(
обхідності застосування адміністративних
стягнень, законодавець, на жаль, не визначає
ні в Кодексі, ні в межах іншого законодавчого
акта поняття та сутності його основних еле(
ментів чи їх обов’язкових або факультативних
ознак. Вважаємо, що це не сприяє створенню
єдиного підходу до розуміння вказаних кате(
горій, визначення їх юридичного та фактично(
го змісту, практичного застосування під час
вирішення питання про притягнення особи до
відповідальності, хоча вказані проблеми тра(
диційно порушуються наукою адміністратив(
ного права [1; 6; 7].
Слід зазначити, що жоден елемент складу
адміністративного правопорушення не є сам
собою достатньою підставою для притягнення
особи до відповідальності. Лише одночасна
наявність усіх об’єктивних і суб’єктивних оз(
нак створює склад правопорушення й є підста(
вою для застосування передбачених законодав(
ством адміністративних санкцій. Разом із тим
така взаємна залежність об’єктивних і суб’єк(
тивних ознак не вказує на їх несамостійність, а
навпаки, лише доведення наявності кожного
елемента створює основу адміністративної від(
повідальності. Отже, наявність усіх елементів
складу адміністративного правопорушення, їх
доведеність, а так само відсутність обставин,
які звільняють особу від відповідальності, є ті(
єю підставою, що робить адміністративну від(
повідальність правопорушника можливою та
такою, що повинна мати місце.
Аналіз змісту КУпАП дозволяє визначити
такі умови настання адміністративної відпові(
дальності:
• вчинення протиправних дій, що станов(
лять об’єктивну сторону конкретного адміні(
стративного правопорушення;
• вчинення відповідних протиправних діянь
належним суб’єктом – особою, яка досягла
віку адміністративної відповідальності, є осуд(
ною та не діяла у стані крайньої необхідності
чи необхідної оборони. Якщо закон за вчинен(
ня окремих протиправних діянь визнає мож(
ливим притягнення до відповідальності спе(
ціального суб’єкта, то особа, крім загальних оз(
нак, має володіти також спеціальними ознака(
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ми суб’єкта правопорушення (посадова особа,
військовослужбовець, працівник банку, водій
тощо);
• доведеність вини особи, яка вчинила від(
повідне протиправне діяння;
• вчинення дій, які визнані як такі, що по(
сягають на охоронювані адміністративним за(
коном блага.
Склад адміністративного правопорушення
утворюють ознаки, які характеризують об’єкт
посягання, об’єктивну сторону протиправного
діяння, суб’єктивні чинники відповідного пра(
вопорушення й ознаки суб’єкта проступку.
Висновки
Кількість адміністративних правопору(
шень, що вчиняються суб’єктами права, є над(
звичайно великою. Тому необхідність законо(
давчого закріплення поняття та структурних
елементів складу адміністративних порушень,
їх обов’язкових і факультативних ознак не ви(
кликає сумнівів, адже за кожною адміністратив(
ною справою криється конкретна особа. І лише
встановлення всіх елементів складу адміні(
стративного правопорушення, доведеність ви(
ни правопорушника дозволяють назвати особу
винною у вчиненні протиправного адміністра(
тивно караного діяння та застосувати передба(
чені законом санкції чи заходи адміністратив(
ного впливу.
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The article is dedicated to the questions of the administrative delinquency components sense for
infliction of punishment. The author notes the necessity of the conception and components units of such
infringement, their signs, legislative fixation, as their ascertainment gives the possibility to call the per
son guilty in unlawful acting committal and apply stipulated sanctions or administrative influence
measures.
Статья посвящена вопросам значения состава административного правонарушения для
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У статті основна увага приділена процесу становлення правового регулювання перспектив
ного напряму розвитку АПК України – органічного сільського господарства. Запропоновано ряд
заходів законодавчого характеру, які позитивним чином вплинуть на функціонування ор
ганічного аграрного виробництва в Україні.
Ключові слова: органічне сільське господарство, АПК, аграрне виробництво, вдосконалення
законодавства, реформування.

О

рганічне сільське господарство має знач(
ний потенціал, який може забезпечити
економічні, соціальні й екологічні виго(
ди, сприяти розвитку сільських регіонів в Ук(
раїні. Однак, щоб скористатися перевагами ор(
ганічного агровиробництва, наша держава по(
винна подолати низку обмежень і перешкод;
однією з найважливіших проблем даного на(
пряму, є відсутність сприятливої державної по(
літики та відповідної законодавчої бази.
В Україні органічний спосіб ведення сільсь(
кого господарства зародився та набуває поши(
рення з ініціативи лише окремих українських
підприємств і за підтримки іноземних компа(
ній. На сьогодні за принципами органічного ви(
робництва працюють понад 80 сільгосппідпри(
ємств, площа сертифікованих земель переви(
щує 260 тис. га [1].
Актуальність статті зумовлена стрімким
розвитком нової галузі агропромислового
комплексу (далі – АПК), а також відсутністю
належного правового забезпечення становлен(
ня та розвитку органічного сільського господар(
ства в Україні.
Метою цієї статті є дослідження передумов,
які впливають на створення системи право(
вого регулювання екологічно чистого сільсь(
когосподарського виробництва; проведення
аналізу чинного законодавства у сфері, що
розглядається, а також визначення прин(
ципів розвитку й удосконалення норматив(
но(правової бази органічного сільського гос(
подарства в Україні.
Соціологічні дослідження свідчать, що на(
разі в Україні сформувалася група споживачів,
які згодні платити додаткову премію за ор(
ганічні продукти харчування. Її величини
варіюються від 40–45 % у столиці та 20–25 %
від усього працездатного населення в інших ве(
ликих містах. У середньому в країні ця цифра
сягає 5 %, що дає підстави стверджувати про по(
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чаток формування ринку органічної продукції в
Україні [2].
Дослідженням питань правового забезпе(
чення АПК України займалися такі вітчизняні
вчені, як Г. Корнієнко, Т. Коваленко, С. Роман(
ко [2–4]. Проте у їх працях недостатньо уваги
приділяється вдосконаленню правового забез(
печення саме органічного сільського господар(
ства, що з кожним роком набуває все більшої
ваги в українському АПК.
Досвід країн далекого та ближнього зару(
біжжя свідчить, що без створення чіткої, ефек(
тивної системи правового забезпечення та під(
тримки на національному рівні подальший роз(
виток органічного господарювання стає мало
перспективним і менш ефективним. Разом із тим
процедура сертифікації земель здійснювалася
та здійснюється, в основному, іноземними сер(
тифікаційними службами, а отримана про(
дукція експортується переважно до країн юрис(
дикції компаній, що вповноважили відповідні
органи сертифікації.
Вся оперативна інформація щодо діяль(
ності суб’єктів сфери органічного виробництва
відслідковується здебільшого Федерацією ор(
ганічного руху України й іншими громадськи(
ми організаціями, а центральні органи виконав(
чої влади практично не беруть активної участі в
розвитку органічного руху.
Врегулювання цього питання започатко(
вується з часу прийняття постанови Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Держав(
ної цільової програми розвитку українського
села на період до 2015 року» від 19.09.2007 р.
№ 1158, в якій підтримка розвитку органічного
виробництва визнається одним із перспектив(
них напрямів в аграрній політиці нашої держави.
Розроблення та прийняття законодавчої ба(
зи щодо органічного сільськогосподарського
виробництва має бути одним із найпріоритет(
ніших завдань держави, що надасть органічно(
му сектору правове визначення, а його методи
виробництва отримають офіційне визнання й
© Н. Берлач, 2009
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унормування. Це дозволить органічному сіль(
ськогосподарському виробництву чітко іден(
тифікувати себе перед споживачем, гарантува(
ти, що органічна продукція, яка виноситься на
ринок, заслуговує на довіру, тобто дійсно є ор(
ганічною продукцією з усіма відповідними пе(
ревагами для споживача, насамперед як здоро(
ва й екологічно чиста їжа.
Існує думка, що Україні як країні із перева(
жаючою часткою аграрного сектора економіки
необхідна не постанова чи закон, а довгостроко(
ва програма впровадження технологій ведення
екологічно безпечного сільського господарства,
яка не повинна містити вимоги про дотримання
єдиних стандартів на сільськогосподарську
продукцію та продовольство, стандартних пра(
вил торгівлі ними, оскільки такі вимоги вже
закріплені в законодавстві України (напри(
клад, нормами Декрету Кабінету Міністрів Ук(
раїни «Про державний нагляд за додержанням
стандартів, норм і правил та відповідальність
за їх порушення» від 08.04.1993 р., Закону Ук(
раїни «Про безпечність та якість харчових про(
дуктів»). Погодження стандартів є компетен(
цією санітарної та ветеринарної служб, які здійс(
нюють державний контроль за відповідністю
стандартам не тільки готових харчових продук(
тів, а й необроблених харчових продуктів тва(
ринного походження на об’єктах їх виробницт(
ва. Сертифікація продукції сільського господар(
ства регламентована законами України «Про
підтвердження відповідності» від 17.05.2001 p.,
«Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію,
знищення або подальше використання не(
якісної та небезпечної продукції» від 14.01.2001 p.,
«Про захист прав споживачів» від 12.05.1998 р.
Крім того, санкції за недотримання вимог стан(
дартів містяться в Кодексі України про адміні(
стративні правопорушення (далі – КУпАП):
ст. 167 — випуск та реалізація продукції, яка не
відповідає вимогам стандартів. Стандартні прави(
ла торгівлі також встановлені відповідними підза(
конними нормативно(правовими актами [2].
Безумовно, певним чином можна погодити(
ся з такою позицією, але, на нашу думку, існую(
ча законодавча база є далекою від того, щоб вес(
ти мову про достатній рівень регулювання нею
всього переліку відносин, що виникають і вини(
катимуть у процесі розвитку органічного сіль(
ського господарства України. На підтверджен(
ня нашої думки чіткіше визначимо поняття
«програма» та «закон». Отже, під державною про(
грамою розуміється директивний документ
нормативного характеру, який розробляється
та реалізується в установленому державою по(
рядку; містить, як правило, комплекс завдань і
заходів, спрямованих на вирішення окремих
пріоритетних проблем державного та суспіль(
ного розвитку. У свою чергу, закон характери(
зується такою ознакою, як регулювання, тобто
встановлення загальнообов’язкових правил по(
ведінки, визначення основоположних принци(
пів державного регулювання суспільних відно(
син у певній сфері [5, с. 149].
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Виходячи з наведених теоретичних визна(
чень, можемо зробити висновок, що саме прий(
няття спеціального закону має бути пріоритет(
ним завданням при подальшому вдосконаленні
системи правового забезпечення розвитку ор(
ганічного сільського господарства в Україні.
25 травня 2007 р. Верховна Рада у першому
читанні прийняла проект Закону України «Про
органічне виробництво», який має на меті ви(
значення правових, економічних і соціальних
основ ведення органічного сільськогосподарсь(
кого виробництва, запровадження вимог щодо
вирощування, виробництва, переробки, серти(
фікації, маркування, перевезення, зберігання та
реалізації органічної продукції (сировини) й
органічних продуктів харчування. У цьому нор(
мативному акті викладені загальні положення
й обов’язкові принципи діяльності органічного
сектора, визначені основні напрями державної
політики у сфері органічного виробництва, вста(
новлюється система державної акредитації ор(
ганів сертифікації та маркування, врегульовано
правовий режим перехідного періоду органіч(
ного виробництва.
Закон має сприяти органічному сектору, пе(
редбачати фінансову підтримку у формі держав(
них субсидій, агроекологічної програми, дер(
жавних науково(дослідних програм тощо. Така
політика захисту та підтримки стимулюватиме
фермерів та агропідприємства до інвестицій,
які є необхідними для переходу до органічного
господарювання. Проте прийнятий парламен(
том законопроект все ж містить ряд певних не(
доліків, детальне визначення яких має важливе
значення для подальшого розвитку органічного
сільського господарства:
• у законопроекті недостатньо уваги приді(
ляється такій вимозі до органічної продукції, як
відсутність генно(модифікованих організмів
(далі – ГМО), зокрема, необхідно детальніше
визначити виробничі процеси, в яких повністю
заборонено використовувати ГМО(компонен(
ти, а в яких таке використання допускається
(наприклад – біопаливо для сільськогосподар(
ської техніки);
• не наголошено на принципових відміннос(
тях у принципах, вимогах і правилах щодо ве(
дення органічного сільськогосподарського ви(
робництва у різних галузях: рослинництві, тва(
ринництві, бджільництві, виробництві аква(
культур. Зрозуміло, сьогодні така значна дифе(
ренціація не є нагальною, але через певний час
органічне сільське господарство досягне такого
рівня розвитку, коли керуватися лише загаль(
ними принципами та вимогами буде неефек(
тивно;
• положення, що стосуються сертифікації та
маркування органічної продукції не врахову(
ють зарубіжних досягнень у цій сфері; зокрема,
недостатнім чином регламентована діяльність
недержавних органів сертифікації та маркуван(
ня, проте саме їм відводиться пріоритетна роль
у більшості країн з органічним сільським госпо(
дарством;
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• повноваження у сфері органічного вироб(
ництва занадто розпорошені між органами дер(
жавної влади; на нашу думку, ця сфера могла б
цілком ефективно регулюватися Кабінетом
Міністрів України, Національним агентством з
акредитації України і контролюючим органом,
а не п’ятьма відокремленими структурами.
Разом із тим одного лише закону явно не(
достатньо для повноцінного регулювання ор(
ганічного сільського господарства в Україні.
Після прийняття в цілому згаданого законопро(
екту Кабінетом Міністрів має бути затверджена
програма, яка повинна виконати велику кіль(
кість завдань, та пропозиції щодо вдосконален(
ня правового забезпечення органічного сільсь(
кого господарства:
• захистити малих і середніх фермерів, залу(
чених до органічного сільського господарства;
• забезпечити справедливу конкуренцію з
іншими виробниками як в Україні, так і в інших
країнах;
• реалізувати на практиці фінансову під(
тримку у формі державних субсидій, держав(
них науково(дослідних програм тощо;
• забезпечити проведення лабораторно(по(
льових досліджень нових технологій ведення
екологічно безпечного сільськогосподарського
виробництва;
• впровадити у практику базові агроеко(
логічні вимоги та стандарти відповідно до рег(
ламентів ЄС;
• створити систему заходів непрямого сти(
мулювання органічного виробництва: державні
лабораторно(польові дослідження, створення
консультативних центрів;
• вдосконалити державну підтримку роз(
витку сільських територій і сільського господа(
рства з дотриманням вимог СОТ;
• забезпечити реалізацію державних регіо(
нальних інвестиційних проектів, спрямованих на
застосування методів органічного виробництва;
• змінити структурний склад українського
ринку органічного сільського виробництва, за
якого здебільшого виробляється та експор(
тується 1–2 види органічної сільськогоспо(
дарської продукції сировинного типу, переваж(
но зернові й олійні культури; виробництво ж
іншої рослинницької продукції залишається на
підпорядкованому рівні. Крім того, при ре(
алізації органічної продукції задіяні здебільшо(
го великі сільськогосподарські підприємства, а
перехід малих і середніх господарств на орга(
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нічний метод господарювання є доволі обмеже(
ним; виробництво тваринницької продукції
згідно з органічними стандартами все ще від(
сутнє, існує лише інформація про наміри дея(
ких сільськогосподарських товаровиробників
започаткувати такий вид бізнесу;
• здійснити ряд заходів щодо розвитку гур(
тової та роздрібної торгівлі органічними про(
дуктами, які все ще перебувають на початково(
му етапі розвитку;
• забезпечити умови, які дозволили б ство(
рити систему українських приватних органів
сертифікації, що зможуть конкурувати з іно(
земними компаніями, які діють в Україні.
Висновки
В Україні склалися всі необхідні передумо(
ви для ефективного функціонування орга(
нічного сільського господарства. Проте без на(
лежного правового забезпечення ця галузь не
може належно використати весь наявний в Ук(
раїні потенціал розвитку. На нашу думку, пер(
винним завданням є прийняття Закону Ук(
раїни «Про органічне виробництво». На особ(
ливу увагу заслуговує розроблення та затвер(
дження Комплексної програми розвитку ор(
ганічного сільського господарства в Україні,
яка має бути спрямована на вирішення біль(
шості проблем, що виникають у даній сфері
АПК.
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У статті розглядаються особливості компетенції та організаційної структури міністер
ства юстиції Японії в умовах реформування системи органів державної влади. Показано, що як
японське право, так і формування основних державновладних інститутів, зокрема Міністер
ства юстиції Японії, зазнали впливу європейського й американського права, зберігши при цьому
свій національний колорит практики організації та функціонування.
Ключові слова: міністерство юстиції, міністр юстиції, компетенція міністерства, ор(
ганізаційна структура міністерства.

Я

кщо уявити розвиток правових систем у
порівняльно(історичній перспективі, то
не можна не помітити, що в історичному
розвитку людства помітну роль відігравало та
продовжує відігравати зіткнення раціоналіс(
тичних і традиційних підходів до організації
інститутів державної влади. Але якщо в тради(
ційному суспільстві раціоналізація здійснюєть(
ся стихійно, пробиваючи собі дорогу поступово,
під впливом переважно утилітарних міркувань,
то для нового часу характерна якісно інша си(
туація. У новітній час реформи, спрямовані на
раціоналізацію владних інститутів, набувають
планового характеру, коли наперед відомі їх
цілі та засоби, коли нововведення орієнтуються
на «наздоганяючий розвиток», коли за зразок
або еталон беруть моделі країн, найбільш роз(
винутих в економічному та воєнному відно(
шенні. По суті, йдеться про нав’язування менш
розвинутим країнам державно(правової моделі
з боку провідних країн [1, с. 195–196].
Характерним прикладом такого процесу мо(
же бути Японія. З давніх(давен аж до середини
ХІХ ст. розвиток цієї країни відбувався під по(
тужним впливом сусідньої держави – Китаю.
Перші японські нормативні акти були складені
на зразок китайських, внаслідок чого навіть
японці інколи розглядають старе японське право
як гілку, що належить до системи китайського
права. З другої половини ХІХ ст. для Японії роз(
почався процес знайомства із західноєвропейсь(
кою правовою термінологією. Тісний зв’язок
японського й іноземного права встановився
після реставрації Мейдзі. З метою перегляду
нерівноправних договорів, нав’язаних Японії ве(
ликими державами, а також прискорення роз(
витку капіталістичних відносин уряд основним
курсом законодавчої діяльності висунув лозунг
«західництва» («тайсейсюгі») і в період з 80(х
років ХІХ ст. до початку ХХ ст. увів у дію зако(
нодавчі акти, складені спочатку на зразок фран(
цузького, а потім німецького законодавства.
Після Першої світової війни в японському
праві зменшилося запозичення західноєвро(
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пейських правових понять і систем, буржуазне
право країни склалося як власне японське пра(
во, що супроводжувалося не лише частковим
переглядом законодавства, а й наданням праву
реакційного характеру.
Капітуляція Японії у 1945 р., її окупація й
управління країною американськими війська(
ми від імені союзних держав (1945–1952 рр.)
призвели до зростання зв’язку японського й
іноземного права, до впливу на японське зако(
нодавство американського права. Втім, вва(
жається, що вплив американського права на по(
воєнне японське законодавство був досить об(
меженим.
Таким чином, зазначає Цунео Інако, повоєн(
не японське право – це досить рідкісне порівня(
но з іншими країнами поєднання систем конти(
нентального та загального права [2, с. 129–138].
Зазначені процеси іноземного впливу виявили
себе також у сфері японської юстиції.
До Другої світової війни Міністерство юс(
тиції Японії (Хомашо) називалося «Шіхошо»
та мало юрисдикцію з досить широкого кола
правових і судових питань, у тому числі управ(
ління судовою системою, зокрема контролю за
діяльністю судів. Однак згідно з новою Консти(
туцією та прийнятим відповідно до неї зако(
ном про судоустрій 1947 р. суди стали незалеж(
ними від міністерства юстиції та повноваження
управління судами перейшло до Верховного
Суду. Трохи згодом (15 лютого 1948 р.) набув
чинності закон про створення Генеральної про(
куратури, відповідно до якого ліквідовано Мініс(
терство юстиції, а його функції покладалися на
Генеральну прокуратуру. Крім повноважень,
які виконувало Міністерство юстиції (експер(
тиза проектів законів і договорів, дослідження
та вивчення судових систем і відповідного на(
ціонального та зарубіжного законодавства для
забезпечення діяльності уряду в сфері управ(
ління з питань законодавства, представництво
інтересів держави у цивільно(правових та адмі(
ністративних спорах, учасником яких вона є,
захист прав людини), до юрисдикції Генераль(
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ної прокуратури відійшли всі правові питання
як до верховного юридичного радника Уряду.
Пізніше, у зв’язку з реорганізацією держав(
них адміністративних органів у 1949 р., гене(
ральна прокуратура (Хомучі) була переймено(
вана в «Хомуфу», а її внутрішня організація
зазнала скорочення від п’яти помічників Гене(
рального прокурора та 16 підрозділів до трьох
помічників і 11 підрозділів.
У 1952 р. у процесі чергової реорганізації
державних органів Генеральну прокуратуру бу(
ло замінено на Міністерство юстиції, що супро(
воджувалося широкою реформацією. Зокрема,
Міністр юстиції, подібно до інших міністерств,
мав очолити Міністерство юстиції, скасовано
систему посад Генерального прокурора та його
заступників, у підпорядкування Міністра юс(
тиції перейшов Віце(міністр юстиції [3].
На Міністерство юстиції Японії поклада(
ються обов’язки не лише передбачати основні
правила поведінки (базове законодавство), які
застосовуються у повсякденному житті, а й вста(
новлювати правові рамки, відповідно до яких би
ці норми неухильно дотримувалися. Воно та(
кож відповідає за широкий спектр правової
діяльності, відповідно до якої ті, хто скоїли зло(
чини, були б покарані, а тим, хто відбув пока(
рання – надавалася допомога в реабілітації.
Міністерство також забезпечує управління у
сфері реалізації таких особистих прав грома(
дян, як реєстрація нерухомості, нотаріат. Інші
важливі повноваження Міністерства юстиції
Японії передбачають забезпечення фундамен(
тальних прав людини та громадянина, здійс(
нення імміграційного контролю за іноземцями,
які в’їжджають і виїжджають із країни, а також
розвідувальної діяльності з метою громадської
безпеки.
Для забезпечення реалізації покладених на
Міністерство юстиції Японії завдань воно у сво(
їй внутрішній структурі має відповідні підроз(
діли, зокрема Секретаріат міністерства, Бюро з
цивільних справ, Бюро з кримінальних справ,
Бюро виправних установ, Бюро з питань реабі(
літації, Бюро з прав людини, Бюро з питань ім(
міграції. В свою чергу, кожний із зазначених
підрозділів поділяється на департаменти (від(
діли). Так, Секретаріат міністерства виконує
координаційну функцію, що забезпечує внут(
рішню організацію діяльності міністерства, а
також функціонування всіх його бюро та від(
ділів з тим, щоб домогтися «плавного», «м’якого»
управління сферою юстиції. До Секретаріату
входять власне відділ секретаріату, відділ кадрів,
фінансовий відділ, відділ соціального забезпе(
чення та п’ять відділів представництва інтере(
сів держави у судових спорах (цивільних, адмі(
ністративних, податкових, майнових і відділ пла(
нування та координації), а також відділ з питань
судової системи. Якщо проаналізувати кіль(
кість судових справ за період з 1997 р. по 2006 р.,
то в середньому цей показник становить близь(
ко 20 тис. на рік. Зокрема, це судові позови, по(
в’язані із шкідливими наслідками дії окремих
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медичних препаратів, зловживаннями у сфері
охорони здоров’я та безпеки навколишнього се(
редовища; позови до органів державної влади
чи місцевих органів публічної влади з метою
припинення експлуатації та діяльності атомних
електростанцій, аеропортів, військових баз, ви(
плати жителям відповідної територіальної гро(
мади, де функціонують ці об’єкти, компенсацій.
Це також судові позови за поданням китайсь(
ких і корейських громадян, які вимагають дер(
жавної компенсації за збитки, завдані їм під час
Другої світової війни, а також велика кількість
інших судових справ з питань, що знаходяться в
центрі турботи суспільства [4].
У вітчизняній науковій літературі підтри(
мується думка про те, що хоча закон і судове рі(
шення для сучасного розвитку країн традицій(
ного права поступово набувають суттєвого зна(
чення, легітимації, їх роль іноді виявляється по(
хідною від традиційних норм моралі та звичаїв.
Так, С. Гусарєв та О. Тихомиров, аналізуючи
правопорядок країн Далекого Сходу, відкрива(
ють таку особливість, що для вирішення спору
у традиційних суспільствах використовується
особлива техніка, яка не передбачає звернення
до суду. Народи цих країн не вірять у позитив(
не право як засіб забезпечення злагоди та спра(
ведливості. Учасники конфлікту надають пере(
вагу іншим засобам правового регулювання, а
звернення до суду визнається формою поведін(
ки, що не схвалюється суспільством [5, с. 322].
Дійсно, у 50–60(х роках, незважаючи на
проведену реформу у сфері юстиції, населення
Японії намагалося уникати спілкування із су(
довими установами. Як зазначає Д. Хендерсон,
японці продовжували вбачати у праві інститут
примусу, який держава використовує для нав’я(
зування свавілля. Сама ідея права в їх свідомос(
ті досі пов’язується із покаранням, тюрмою, асо(
ціюється з юридичною діяльністю. У зв’язку з
цим, перш як звернутися до суду, японці вико(
ристовують усі можливі механізми досудового
вирішення конфлікту, зокрема мирові угоди,
передбачені відповідним законом [6].
Однак кількість судових позовів поступово
збільшується (відповідно до соціальних змін,
що відбуваються в Японії, викликаних нещо(
давнім пом’якшенням правил внаслідок адміні(
стративної реформи). Більше того, уряд Японії
здійснює всі можливі заходи щодо позовів, які
були подані до прийняття відповідних змін, з
тим щоб їх розглянути у визначені строки та на(
лежним чином, з урахуванням сучасного зако(
нодавства. Цю тенденцію підтверджують ста(
тистичні дані, що характеризують динаміку
розгляду судових справ за участю державних
органів. Так, за станом на 1 січня 1998 р. кількість
розглянутих судових справ у Японії становила
7 820, а на 1 січня 2007 р. – 8 814. Кількість
справ, що були у стані судового розгляду, від(
повідно досягала 12 767 (на 1 січня 1998 р.) та
11 653 (на 1 січня 2007 р.), що свідчить про
прискорення процедури розгляду судових
справ [4].

№ 12
Н. Оніщенко та С. Гречанюк визначають
такі основні елементи правової соціалізації
японської юстиції: по(перше, це ідея інтенсифі(
кації кримінального процесу, що реалізується
у Японії з кінця 50(х років шляхом так званої
попередньої підготовки справи, тобто проведен(
ням наради за участю судді, прокурора та захис(
ту, на якій вони домовляються між собою щодо
більшості питань майбутнього судового проце(
су, які мають суттєве значення; по(друге, вста(
новлення чіткого графіка судового розгляду кон(
кретної справи, що не допускає, як раніше, роз(
тягування його на місяці. При всій критичній
оцінці введеної системи інтенсивного судового
розгляду з боку японських юристів, які зверта(
ли увагу на порушення принципів публічності
судового процесу, неупередженість суддів то(
що, вона визнається певним виходом із кризи
японської юстиції [7, с. 413–414].
Департамент з питань судової системи Мі(
ністерства юстиції Японії відповідає за діяль(
ність, пов’язану з проведенням наукових дослі(
джень у цій сфері, розробленням відповідних за(
конів і нормативно(правових актів, а також зби(
ранням, реєстрацією й оприлюдненням інфор(
мації про закони, постанови, судові прецеденти
та іншої правової інформації; керує роботою
Ради законодавства при Міністерстві юстиції
та бібліотекою; здійснює збір та обробку ста(
тистичних даних з правових питань; забезпечує
надання правової допомоги; є відповідальним
за правову освіту; розглядає подання щодо при(
своєння кваліфікації адвоката Міністром юс(
тиції, а також реєстрації іноземних адвокатів;
вирішує питання сертифікації приватних по(
слуг із врегулювання спорів.
Міністерство відповідає за підготовку та вдо(
сконалення законів і положень, що стосуються
організації верховної судової влади та судів те(
риторіальної юрисдикції, визначення кількісно(
го складу їх штатних працівників, встановлен(
ня оплати праці суддів і заробітної плати про(
курорів, кваліфікаційних вимог до адвокатів, ре(
єстрації іноземних правозахисників. Міністер(
ство також є відповідальним за реалізацію та(
ких законів, як, наприклад, Закон про загальну
правову допомогу або ж Закон про сприяння
використанню альтернативних способів вирі(
шення спорів, що був прийнятий у 2004 р.
Слід зазначити, що адвокатська діяльність в
Японії має свої особливості. Адвокатура є неза(
лежним об’єднанням адвокатів, у Японії забо(
роняється будь(який контроль з боку держав(
них органів за їх діяльністю. Японські адвокати
знаходяться під керівництвом Японської феде(
рації асоціації адвокатів і місцевих асоціацій ад(
вокатів, до яких вони належать [8].
За Конституцією Японії захист обвинуваче(
ного у кримінальній справі може здійснювати(
ся адвокатом за його вибором або адвокатом,
призначеним державою, якщо в обвинувачено(
го немає коштів для оплати послуг адвоката.
Крім того, у цивільному процесі малозабезпече(
ним також може надаватися матеріальна допо(
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мога, але вона зводиться до відстрочки сплати
судових витрат або до призначення безоплатно(
го адвоката Японською асоціацією правової до(
помоги. Однак асоціація надає адвоката лише за
умови перспективи виграшу процесу [7, с. 418].
Так, незаінтересованість сторін у вирішенні
справи по суті призводить до того, що переважна
кількість справ у японських судах першої інстан(
ції розглядається без участі адвокатів [5, с. 324].
У вітчизняній літературі сьогодні є діамет(
рально протилежні точки зору щодо рівня ква(
ліфікаційних вимог до адвокатів у Японії. Одні
автори вважають, що цей рівень невисокий [5,
с. 324], інші, навпаки: «щоб стати адвокатом,
встановлені жорсткі правила відбору» [7, с. 419].
Ми дотримуємося останньої позиції, оскільки в
Японії, щоб отримати кваліфікацію адвоката,
необхідно закінчити курс юридичної підготовки
при Верховному суді, після чого успішно склас(
ти національний адвокатський іспит. Згідно
з п. 1 ст. 77 Конституції Японії Верховний суд
наділений нормотворчими повноваженнями
щодо встановлення правил підготовки та прак(
тичної діяльності адвокатів. Однак японська
система надання кваліфікації адвоката базуєть(
ся на визнанні Міністром юстиції адвокатами
лише осіб, які після складення такого іспиту ма(
ють здобути певний рівень фактичного право(
вого досвіду роботи в адвокатському середови(
щі. Ця вимога введена у квітні 2004 р. і з цього
часу на Міністерство юстиції Японії поклада(
ється відповідальність за її реалізацію.
Крім того, Міністерство юстиції Японії має
повноваження щодо надання «підтвердження ква(
ліфікації для зареєстрованих іноземних адво(
катів». Японська система визнання іноземних
адвокатів дозволяє особам, які мають кваліфіка(
цію юриста у зарубіжних країнах, брати участь
у розгляді конкретних справ, що регулюються
іноземним законодавством, без складання будь(
яких кваліфікаційних екзаменів відповідно до
Закону про особливі межі надання юридичних
послуг іноземними адвокатами, що сприяє інтер(
націоналізації правового простору. Ці особи на(
бувають статусу іноземних адвокатів у Японії
після отримання дозволу від Міністра юстиції
Японії та реєстрації у Японській федерації асо(
ціації адвокатів.
Бюро з цивільних справ Міністерства юс(
тиції Японії відповідає за вирішення питань,
що стосуються реєстрації підприємств і нерухо(
мості, актів сімейного стану, громадянства, де(
позитів, нотаріального посвідчення документів,
судових справ, землевласників і домовласників,
а також розробляє проекти законів, які регулю(
ють базові цивільні правовідносини (зокрема,
такі законопроекти, як Цивільний кодекс, Ци(
вільний процесуальний кодекс, Торговельний
кодекс тощо) [8].
Бюро з кримінальних справ є відповідаль(
ним за загальне керівництво та контроль за ді(
яльністю прокуратури, а також планування і за(
безпечення заходів щодо вдосконалення струк(
тури й управління державною прокуратурою,
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здійснює законопроектну діяльність у сфері кри(
мінального законодавства, надає в рамках між(
народного співробітництва якнайширшу вза(
ємну допомогу у кримінальному переслідуван(
ні й екстрадиції злочинців та осіб, які уникають
правосуддя [9].
Прокуратура Японії належить до системи
Міністерства юстиції. Система прокуратури
Японії має централізовану структуру, до якої
входить очолювана Генеральним прокурором
Верховна прокуратура у м. Токіо, 8 Вищих про(
куратур (у Токіо, Осака, Нагая, Хіросіма, Фу(
куока, Сендай, Саппоро і Такамацу), 50 район(
них прокуратур (по одній із 46 префектур, за
винятком Хоккайдо, де через великий розмір те(
риторії, що займає цей адміністративний район,
функціонує 4 районні прокуратури) та 438 міс(
цевих прокуратур у районах великих міст чи
містечках. Міністр юстиції Японії здійснює за(
гальний нагляд за діяльністю прокуратури і мо(
же безпосередньо звернутися лише до Генераль(
ного прокурора щодо розгляду окремих кримі(
нальних справ [10]. Іншими словами, прокура(
тура є централізованою організацією, очолюва(
ною Генеральним прокурором, але структура її
пристосована, перш за все, до судової системи:
існують служби прокуратури (генеральної) при
Верховному суді, при вищих, територіальних,
сімейних та інших судах [7, с. 417–418]. Від(
повідно до п. 2 ст. 77 Конституції Японії про(
курори зобов’язані дотримуватися у своїй
діяльності правил, що встановлені Верховним
судом.
У кримінальних справах прокуратурі Япо(
нії надаються повноваження щодо розслідуван(
ня будь(якого кримінального злочину, прий(
няття рішення про порушення кримінального
переслідування, контролю за належним засто(
суванням закону судами та нагляду за виконан(
ням судового рішення. Функція обвинувачен(
ня, що покладається на прокуратуру, здійснюєть(
ся з метою підтримання законності та правопо(
рядку в країні, суспільстві. Крім того, прокурату(
ра як орган, що представляє суспільні інтереси,
може виконувати й інші функції, передбачені
Цивільним кодексом та іншими законами. Про(
курорська діяльність у країні базується на суворо(
му дотриманні принципів справедливості та не(
упередженості, а також прав підозрюваних [10].
Бюро виправних установ Міністерства юс(
тиції Японії здійснює нагляд і контроль за тюр(
мами, установами для утримання неповноліт(
ніх, арештними домами, учбово(виховними за(
кладами для неповнолітніх з метою створення
умов належного поводження із засудженими у
контексті безпеки їх життя та здоров’я, вико(
нання тюремних робіт, проведення соціально(
виховної роботи, загальноосвітнього, професій(
но(технічного навчання, медичного лікування та
дотримання санітарно(гігієнічних норм. На сьо(
годні перед Бюро стоять завдання щодо запро(
вадження нових виховних програм з урахуван(
ням останніх тенденцій у сфері діяльності ви(
правних установ.

18

А Д М І Н І С Т Р АТ И В Н Е П Р А В О
Бюро з питань реабілітації є відповідальним
за загальне керівництво щодо умовно(достро(
кового звільнення засуджених, проведення ро(
боти відносно осіб за умови встановлення їм ви(
пробувального терміну, або тих осіб, для яких
було зупинено виконання вироку на умовах про(
бації, або ж із неповнолітніми, яких взяли на по(
руки. Бюро також відповідає за підготовку справ
про помилування, здійснення різноманітних
заходів щодо попередження злочинності, прий(
має запобіжні заходи для жертв злочинів і чле(
нів їх родин, забезпечує проведення загально(
суспільних реабілітаційних заходів відповідно
до Закону про медичне лікування та догляд за
психічнохворими та квазі(психічнохворими осо(
бами, які отримали психологічну травму вна(
слідок тяжкого інциденту [11].
Органи з питань прав людини Міністерства
юстиції Японії складаються з Бюро з прав люди(
ни Міністерства юстиції, відповідних установ і
волонтерів. До системи національних адміні(
стративних установ, діяльність яких спрямова(
на на захист прав і свобод людини, належать: Бю(
ро з прав людини Міністерства юстиції Японії,
8 департаментів з прав людини, Бюро з право(
вих питань, 42 відділи з прав людини районних
юридичних бюро, а також 287 відділень інших
бюро, що здійснюють відповідну діяльність, по(
в’язану із захистом прав людини.
Характерною особливістю, притаманною
Японії, є волонтери з прав людини. Це приватні
особи, громадяни, які призначаються Мініст(
ром юстиції. В основу створення системи во(
лонтерів у сфері захисту прав людини покладе(
на концепція, згідно з якою всі люди, в яких би
сферах суспільного життя вони не були зайняті,
повинні докладати зусилля до розвитку та по(
ваги прав людини, недопущення порушення
прав жителів громади, захисту прав і свобод
людини на місцевому рівні. Ця система не має
аналогів в інших країнах [12].
Бюро з питань імміграції відповідає за сфе(
ру управління імміграційними справами щодо
встановлення правил в’їзду в Японію та виїзду
з Японії іноземців та японських громадян, ви(
значення статусу перебування іноземців у Япо(
нії, а також за питання, що стосуються депор(
тації, визнання статусу біженців, реєстрації іно(
земних громадян. Імміграційний контроль в
Японії здійснюється відповідно до закону про
імміграційний контроль і визнання біженців за
законом про реєстрацію іноземців [13].
Висновки
В останні сто років право Японії розвивало(
ся не на основі спадкоємності старого японсько(
го права, а шляхом запозичення багатьох по(
нять, систем і теорій західноєвропейського пра(
ва. Це пов’язано з тим, що для формування та
розвитку капіталістичних виробничих відносин
у Японії більше підходило європейське буржуаз(
не право, а не феодальне японське право з його
нерозвинутою понятійною структурою.
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Після Другої світової війни у японське пра(
во був перенесений ряд понять, систем і теорій
американського права [2, с. 138]. Такого ж
впливу зазнало і формування основних держав(
но(владних інститутів, зокрема Міністерства
юстиції Японії, яке за своєю структурою та пов(
новаженнями ввібрало в себе ознаки євро(
пейської моделі. З іншого боку, інститут проку(
ратури входить до системи Міністерства юс(
тиції, що є характерним для американської мо(
делі юстиції. Однак, на відміну від неї, по(пер(
ше, міністр юстиції не поєднує в собі повнова(
жень генерального прокурора (це дві окремі по(
садові особи, тобто прокуратуру очолює Гене(
ральний прокурор); по(друге, система органів
прокуратури Японії за своєю структурою при(
стосована до судової системи. У той самий час,
Міністерству юстиції Японії притаманні такі
організаційні структури, як, наприклад, інсти(
тут волонтерів з прав людини, що є національ(
ною особливістю. Таким чином, право Японії в
цілому, як і система державних органів, у тому
числі Міністерство юстиції Японії, мають особ(
ливий національний колорит практики їх ор(
ганізації та функціонування.

Література
1. Ющик О. І. Теоретичні основи законодавчо(
го процесу. – К., 2004. – 519 с.

А Д М І Н І С Т Р АТ И В Н Е П Р А В О
2. Цунэо Инако. Современное право Японии. –
М., 1981. – 270 с.
3. The Ministry of Justice; Historical Background
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.moj.go.jp/ENGLISH/hb.html.
4. The Ministry of Justice: Minister’s Secretariat
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.moj.go.jp/ENGLISH/MS/ms(01.html.
5. Порівняльне правознавство (теоретико(пра(
вове дослідження) / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оні(
щенко. – К., 2007. – 400 с.
6. Henderson D. Conciliation and Japanese Law.
Tokugawa and Modern. Volumes I and II. 1964.
7. Порівняльне правознавство (правові системи
світу) / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. –
К., 2008. – 488 с.
8. The Ministry of Justice: Civil Affairs Bureau
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://
www.moj.go.jp/ENGLISH/CIAB/ciab(01.html.
9. The Ministry of Justice: Criminal Affairs Bureau
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.moj.go.jp/ENGLISH/CRAB/crab(01.html.
10. The Ministry of Justice: Public Prosecutors
Office [Електронний ресурс]. – Режим досту(
пу: http://www.moj.go.jp/ENGLISH/PPO/ppo(01.
html.
11. The Ministry of Justice: Correction Bureau
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.moj.go.jp/ENGLISH/CB/sb(01.html.
12. The Ministry of Justice: Rehabilitation Bureau
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.moj.go.jp/ENGLISH/RB/rb(01.html.
13. The Ministry of Justice: Organization of the
Human Rights Bureau [Електронний ресурс]. – Ре(
жим доступу: http://www.moj.go.jp/ENGLISH/HB/
hb(01.html#1(1.

The characteristics of competence and organization of the Ministry of Justice of Japan in terms of
reforming the public authorities are regarded. It is shown that the formation of core state institutions, in
particular, the Ministry of Justice of Japan, as well as Japanese law, feel the impact of European and
American law, while preserving the national color of practice organization and functioning.
В статье рассматриваются особенности компетенции и организационной структуры Ми
нистерства юстиции Японии в условиях реформирования органов государственной власти. По
казано, что как формирование основных государственных институтов, в частности, Министер
ства юстиции Японии, как и японское право ощутили влияние европейского и американского
права, сохранив при этом национальный колорит практики организации и функционирования.
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Київського національного університету внутрішніх справ

На сучасному етапі розбудови незалежної української держави важливим завданням є
конструктивне розв’язання проблем, що склалися в українському суспільстві. Однією з проблем
є регулювання такої важливої сфери, як житловокомунальне господарство.
Ключові слова: житлово(комунальне господарство, житлово(комунальні послуги, ознаки.
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а шляху становлення та перебудови неза(
лежної української держави важливим
завданням є конструктивне розв’язання
проблем, що склалися в українському суспіль(
стві. Однією з проблем є регулювання такої важ(
ливої сфери, як житлово(комунальне господарство.
Проблеми житлово(комунального господа(
рства накопичувалися десятки років, як за ра(
дянських часів, так і за роки існування України
як незалежної держави. На перший план дедалі
більше виходить питання реформування житло(
во(комунального господарства.
Верховна Рада України прийняла Закон «Про
загальнодержавну програму реформування і роз(
витку житлово(комунального господарства на
2004–2010 роки» від 24.06.2004 р., мета якої по(
лягає у здійсненні державної політики з рефор(
мування житлово(комунального господарства,
підвищення ефективності та надійності його функ(
ціонування, забезпечення сталого розвитку для
задоволення потреб населення і господарського
комплексу в житлово(комунальних послугах відпо(
відно до встановлених нормативів і національ(
них стандартів. Разом із тим у законодавстві немає
чіткого закріплення поняття «житлово(комуналь(
не господарство».
Статтею 15 проекту Житлового кодексу
(далі – ЖК) України визначаються повнова(
ження органів місцевого самоврядування у сфе(
рі житлово(комунального господарства:
• сприяння розвитку житлового будівництва
за рахунок усіх джерел фінансування, забезпе(
чення комплексного розвитку житлово(кому(
нального господарства та розвитку ринку житло(
во(комунальних послуг;
• здійснення управління комунальним жит(
ловим фондом та житловим фондом соціального
призначення, організація їх належного обслуго(
вування та ремонту, впорядкування й утриман(
ня прибудинкових територій;
• визначення у порядку, встановленому за(
коном, надавача житлових і комунальних пос(
луг, реалізація заходів, спрямованих на забезпе(
чення збереження житлового фонду незалежно
від форми власності;
• встановлення цін/тарифів на житлово(ко(
мунальні послуги відповідно до закону, затвер(
дження норм споживання й якості житлово(ко(
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мунальних послуг, здійснення контролю за їх
додержанням;
• моніторинг сукупного доходу громадян, які
перебувають на обліку на отримання соціально(
го житла або вже отримали таке житло;
• здійснення обліку наявного житлового фон(
ду всіх видів і категорій;
• сприяння створенню умов для забезпечен(
ня конкуренції підприємств та організацій, що
надають послуги з утримання будинків і прибу(
динкових територій;
• сприяння розвитку ринку житла тощо.
У той самий час слід зазначити, що законо(
давець використовує термін «житлово(кому(
нальне господарство» в ЖК при регламентації
державного нагляду та контролю за викорис(
танням і утриманням житлового фонду й об’єк(
тів комунального господарства (ст. 107 проекту
ЖК України) та при цьому одночасно звертає
увагу на об’єкти комунального господарства.
Тобто термін житлово(комунальне господар(
ство (далі – ЖКГ) – це важлива соціальна га(
лузь, що забезпечує населення, підприємства й
організації необхідними житлово(комунальни(
ми послугами, суттєво впливає на розвиток еко(
номіки країни.
Як за радянських часів, так і в незалежній
Україні проблемі правового регулювання житло(
во(комунального господарства приділяють ува(
гу науковці різних правових галузей. Так, ра(
дянський учений А. Хазиков під поняттям «жит(
лово(комунальне господарство» розумів галузь
народного господарства, яка включала в себе
житловий фонд, комунальні підприємства та
створення зовнішнього благоустрою. Він зазна(
чав, що житлово(комунальне господарство за(
безпечує працівників житлом, задовольняє пот(
реби громадян у комунальних послугах за міс(
цем проживання (газом, теплом, водою, ка(
налізацією, електроенергією) або надає послуги
у межах населеного пункту (бані, пральні, елект(
ротранспорт тощо) [1, с. 4].
У сучасній науковій літературі питанням
змісту житлово(комунального господарства
займалися такі українські вчені, як Ю. Битяк;
зокрема, він, не наводячи чіткого визначення
поняття «житлово(комунальне господарство»,
розмежовує його на дві важливі складові части(
© О. Соколовська, 2009
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ни: будівництво та житлову сферу. Будівницт(
во є галуззю матеріального виробництва, що за(
безпечує створення та реконструкцію об’єктів
виробничого, комунально(побутового, соціаль(
но(культурного і житлового призначення, а жит(
лова сфера охоплює управління житловим фон(
дом та об’єктами комунального господарства, їх
утримання, будівництво, ремонт [2, с. 339].
М. Галянтич також розглядає питання жит(
лово(комунального господарства, але чіткого
визначення даного терміна не наводить [3, с. 498].
Учений приділяє увагу житлово(будівельним
коопераціям, під якими розуміє добровільне
об’єднання громадян міст і селищ з метою здійс(
нення будівництва житлових приміщень (ба(
гатоповерхових будинків) за рахунок влас(
них коштів чи з допомогою державних кре(
дитів, позик, кредитів комерційних банків, а та(
кож розглядає поняття «житло». Житло – це
жилий будинок, квартира, інше приміщення,
призначені та придатні для постійного прожи(
вання в них.
Слід зазначити, що наведені дефініції ра(
дянських учених характеризують підходи до
житлово(комунального господарства радянсь(
кого періоду (коли воно перебувало у власності
держави). В умовах розвитку сучасного житло(
во(комунального господарства підходи до ро(
зуміння даного терміна змінилися відповідно до
умов сьогодення. Сучасні теоретичні погляди
спрямовані на компоненти житлово(комуналь(
ного господарства, а не на узагальнений зміст.
Тому, як зазначалося, українські вчені Ю. Битяк,
М. Галянтич не наводять чіткого визначення по(
няття «житлово(комунальне господарство».
О. Лук’янов підходить до розгляду поняття,
що аналізується, з економічної сторони, що вихо(
лощує сутність цієї категорії. Недосконалість
житлово(комунального господарства України,
зволікання з його реформуванням призвели до
того, що підприємства галузі неспроможні ефек(
тивно працювати в ринкових умовах і надавати
споживачам послуги належного рівня та якості.
Він розглядає поняття житлово(комунального
господарства й як важливу підсистему паливно(
енергетичного комплексу яка споживає значну
частину загального обсягу паливно(енергетичних
ресурсів.
Господарство в узагальненому розумінні – це
господарська діяльність особи, групи, народу,
регіону, держави чи світу загалом з метою задо(
волення особистих чи суспільних потреб, а
міське господарство – це складна сукупність
підприємств, служб, інженерних споруд і мереж,
розташованих на території міста і призначених
задовольняти повсякденні комунальні, побу(
тові, матеріальні та соціально(культурні потре(
би мешканців міста.
Складовою частиною міського господар(
ства є житлово(комунальне господарство, яке
охоплює:
• житлове господарство (житлово(експлуа(
таційні дільниці (далі – ЖЕД), ремонтно(бу(
дівельні управління);
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• санітарно(технічні підприємства (водо(
провід і каналізація, лазні, сауни, пральні, служби
з прибирання території, санітарна очистка бу(
динків);
• енергетичні підприємства (електростанції
й електромережі, газове господарство, опалю(
вальні котельні з тепломережею);
• транспортні підприємства (громадський
міський транспорт – трамвай, тролейбус, авто(
бус, метро).
Іншими словами, комунальне господарство –
це сукупність підприємств, організацій, служб
та інженерних споруд, призначених для задово(
лення комунально(побутових потреб населен(
ня міст, селищ і сіл; у містах входять до складу
міського господарства [4, с. 129].
До комунального господарства відносять та(
кож споруди зовнішнього благоустрою населе(
них пунктів: дороги, мости, тротуари, пішохідні
переходи й естакади, вуличне освітлення, зелені
насадження, цвинтарі та крематорії, водойми,
архітектуру малих форм (фонтани, пам’ятники).
Житлове господарство – це галузь господа(
рства, завданням якої є задоволення житлово(
побутових потреб населення відповідно до пот(
реб народного господарства [5].
Проведений аналіз дозволяє запропонувати
власне визначення терміна: житловоAкомуA
нальне господарство – це галузь, яка забезпе
чує першочергові потреби населення, суттєво
впливає на створення необхідних умов для ефек
тивності та надійності функціонування госпо
дарського комплексу відповідно до встановлених
нормативів і національних стандартів. Термін,
що розглядається, охоплює велику кількість
структурних частин – інститутів, які взаємодіють
між собою, утворюючи складне системне явище.
Житлово(комунальному господарству прита(
манні ознаки системи. У теорії держави та пра(
ва визначені ознаки системного явища, якими є
[6, с. 10]:
• єдність системи стосовно середовища та
багатоманітність її зв’язків із ним;
• наявність у системи відносно самостійних
компонентів, з яких утворено її керуючу та ке(
ровану підсистеми;
• інтегрування компонентів системи, внаслі(
док чого ціле (система) набуває властивостей і
характеристик, яких немає в окремих складових
системи, тобто наявність у системи інтегратив(
них якостей;
• наявність усередині системи суперечнос(
тей, які є рушійною силою її саморозвитку, по(
роджують необхідність самоуправління, цілесп(
рямованого впливу однієї підсистеми (керую(
чої) на іншу (керовану);
• історичність системи, тобто розвиток її у
часі.
Теорія права детально досліджує сутність
поняття «галузь». На нашу думку, житлово(ко(
мунальне господарство – це окрема галузь. Так,
С. Алексеєв дає визначення терміну «галузь» –
це особливий вид суспільних відносин, який у
своєму економічному, соціально(політичному
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змісті потребує особливого юридичного регулю(
вання.
В юридичній енциклопедії галузь права –
це сукупність норм права, які складають відо(
соблену частину системи права та регулюють
якісно однорідні суспільні відносини специфіч(
ним методом правового регулювання [7, с. 74].
Поділ на окремі галузі зумовлений різно(
манітністю суспільних відносин, які регулю(
ються правом. Галузі права відрізняються одна
від одної за видами суспільних відносин. Так,
житлові відносини регулюються нормами жит(
лового права; господарські відносини – нормами
господарського права. Таким чином, можна
стверджувати, що житлово(комунальне госпо(
дарство – це галузь яка має системний характер
і спрямована на задоволення суспільних по(
треб, функціонування господарського комплек(
су, підтримання у належному стані житлових
будинків і житлових приміщень, на задоволення
комунально(побутових потреб населення відпо(
відно до нормативів і національних стандартів.
На підставі викладеного вважаємо за необхідне
виокремити характерні ознаки житлово(кому(
нального господарства – воно спрямоване на
забезпечення нормальних санітарно(гігієніч(
них і безпечних умов життя, першочергових
потреб суспільства, на підтримання у належно(
му стані будинків, споруд, жилих і не жилих
приміщень, на функціонування господарського
комплексу; це системна галузь, яка ґрунтується
на нормативах і національних стандартах.
Розвиток житлово(комунального господар(
ства підпорядковується основній меті – найбільш
повному задоволенню постійно зростаючих потреб
членів суспільства. Чим вищими є темпи соціаль(
ного розвитку, тим динамічніше змінюються
людські потреби, структура життєвих благ, по(
кликаних їх задовольняти та забезпечувати.
Формування житлово(комунального госпо(
дарства з точки зору раціональної територіаль(
ної організації її об’єктів передбачає врахування
відповідності розміщення об’єктів житлово(ко(
мунального господарства потребам населення;
економію затрат праці та подолання просторового
розриву між елементами виробництва житлово(
комунальних послуг; забезпеченість планомірності,
керованості процесів розміщення об’єктів та їх
орієнтацію на досягнення високої економічної
ефективності господарської діяльності.
Система житлово(комунального господар(
ства представлена виробниками та споживача(
ми житлово(комунальних послуг. Споживачі
житлово(комунальних послуг формують по(
пит, що має забезпечити їм нормальні санітар(
но(гігієнічні та безпечні умови життя.
Законом України «Про житлово(комуналь(
ні послуги» від 24.06.2004 р. визначено, що жит(
лово(комунальні послуги – це результат госпо(
дарської діяльності, спрямованої на забезпечен(
ня умов проживання та перебування осіб у жи(
лих і нежилих приміщеннях, будинках і спору(
дах, комплексах будинків і споруд відповідно до
нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.
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Слід зазначити, що наведене поняття має
суттєву теоретичну помилку. Послуги – це ре(
зультат господарської діяльності, а не сама
діяльність. Оскільки в контексті європейських
підходів і стандартів щодо надання послуг насе(
ленню послуга – це трудова доцільна діяльність,
результати якої відображаються у корисному
ефекті, особливій споживчій вартості. Особли(
вістю послуги є збіг у часі та в просторі процесів
виробництва, реалізації та споживання її спо(
живчої вартості [8, с. 465].
Теорія публічних послуг запозичена з
досвіду розвинутих держав (Велика Британія,
США, Канада та ін.), де з 80(х років ХХ ст. відбу(
лася зміна пріоритетів у державній діяльності, а
також у засадах і формі відносин між владою і
громадянами. Людина, її права та свободи виз(
нані основною соціальною цінністю, а головним
завданням публічної адміністрації є надання
якісних послуг громадянам. Відповідно, грома(
дяни у відносинах із владою є не прохачами, а
споживачами послуг. При цьому держава в осо(
бі публічних суб’єктів орієнтується на потреби
особи, як і у приватному секторі надавачі по(
слуг орієнтуються на потреби споживачів (клі(
єнта), його запити й очікування. Слід зазна(
чити, що ми не знаємо прикладів викорис(
тання поняття «послуги» в адміністративному(
процедурному праві західних країн, хоча термін
«публічні послуги» загалом вживається у зако(
нодавстві таких країн, як США, Велика Бри(
танія, Канада. Оскільки основна орієнтація що(
до поліпшення функціонування публічної адмі(
ністрації в цих країнах робиться саме на вико(
ристання стандартів і механізмів приватного сек(
тора, категорія «послуги» вживається досить
часто.
Адміністративні послуги мають розгалуже(
ну систему, одним із видів яких є житлово(ко(
мунальні послуги. В юридичній енциклопедії
визначено, що житлово(комунальні послуги –
це діяльність з надання послуг спеціалізованим
підприємствам, організаціям, власникам квар(
тир, будинків, особам, які проживають на умо(
вах договору найму в будинках громадського та
державного житлового фонду, спеціального фон(
ду, а також членам житлово(будівельних (жит(
лових) кооперативів. Тариф і розміри оплати
житлово(комунального господарства встанов(
люються законодавством [9, с. 434–435].
Комунальні послуги – (від фр. commune –
суспільний) – це діяльність з надання послуг
населенню відповідними структурами органів
місцевого самоврядування, органами комуналь(
ного господарства, пов’язаних з підтримкою і
забезпеченням побутових умов у місцях домаш(
нього перебування людей (наприклад, водоза(
безпечення, теплозабезпечення тощо) [8, с. 293].
В Україні при використанні категорії «пос(
луга» основний акцент робиться на юридичних
аспектах, зокрема на адміністративній проце(
дурі їх надання. Пояснити це можна тим, що ос(
новними ідеологами запровадження теорії по(
слуг в Україні є, насамперед, представники на(
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уки адміністративного права (В. Авер’янов,
І. Коліушко) [10, с. 116–117].
Н. Лелюк, О. Короп звертають увагу на
проблеми формування фінансових ресурсів
підприємств житлово(комунального господар(
ства, а саме на використання послуги, заборго(
ваність з боку підприємств, організацій і насе(
лення [11, с. 223].
У Концепції адміністративної реформи
в Україні [12] використовувалися терміни «дер(
жавні послуги» й «управлінські послуги». При
цьому особливого розмежування між ними не
проводилося. Останнім часом найбільш ужива(
ним став термін «адміністративні послуги», ос(
кільки справедливо вважається, що категорія
«управлінські послуги» вже має своє змістове
навантаження в економічній науці. Прикмет(
ник «адміністративні» є більш вдалим і тому,
що вказує на суб’єкта, який надає такі послуги, –
на адміністрацію, адміністративні органи. Крім
того, прикметник «адміністративні» характери(
зує владно(публічну (адміністративну) приро(
ду діяльності щодо надання послуг [12, с. 117].
Комунальні послуги трактують як послуги,
що надаються для забезпечення населення міст
водою, газом, опаленням, електрикою тощо
[13, с. 446].
Слід зазначити, що:
• жилий будинок – це будівля капітального
типу, споруджена з дотриманням вимог, вста(
новлених законом, іншими нормативно(право(
вими актами, призначена та придатна для
постійного в ній проживання;
• нормативи – це економічні, технічні, тех(
нологічні або інші показники норм, за якими
здійснюються певні дії, виконується певна робо(
та, приймаються рішення; розрахункові величи(
ни затрат живої й уречевленої праці на виробни(
цтво одиниці продукції або окремі види робіт;
• стандарти – це затверджений відповідним
державними органами зразок, еталон предмета,
який береться за основу для порівняння з інши(
ми аналогічними зразками; затверджений орга(
нами державної влади нормативно(технічний до(
кумент, що визначає загальні характеристики,
параметри та споживчі нормативні якості това(
рів, яким мають відповідати товари, представлені
на ринку. Розрізняють стандарти міжнародні, дер(
жавні, галузеві та стандарти підприємств.
Викладене дозволяє нам дійти висновку,
що житлово(комунальні послуги – це діяль(
ність, спрямована на забезпечення умов прожи(
вання та перебування осіб у жилих і нежилих
приміщеннях. Проведений аналіз робить мож(
ливим запропонувати зміни до ст. 1 Закону Ук(
раїни: «Житлово(комунальні послуги»: «Жит(
лово(комунальні послуги – це діяльність, спря(
мована на забезпечення умов проживання та
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перебування осіб у жилих і нежилих приміщен(
нях відповідно до встановлених нормативів,
стандартів, порядків і правил».
Житлово(комунальні послуги класифіку(
ються за такими ознаками:
функціональне призначення;
порядок затвердження цін/тарифів.
Залежно від функціонального призначення
житлово(комунальні послуги поділяються на:
комунальні послуги (централізоване постачан(
ня холодної та гарячої води, водовідведення, газо(
та електропостачання, централізоване опалення,
а також вивезення побутових відходів тощо);
послуги з утримання будинків і споруд, при(
будинкових територій (прибирання внутріш(
ньобудинкових приміщень і прибудинкової те(
риторії, санітарно(технічне обслуговування, обс(
луговування внутрішньобудинкових мереж,
утримання ліфтів, освітлення місць загального
користування, поточний ремонт, вивезення по(
бутових відходів тощо);
послуги з управління будинком, спорудою
або групою будинків (балансоутримання, укла(
дення договорів на виконання послуг, контроль
виконання умов договору тощо);
послуги з ремонту приміщень, будинків, спо(
руд (заміна та підсилення елементів конструк(
цій і мереж, їх реконструкція, відновлення несу(
чої спроможності елементів конструкцій тощо).
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On the contemporary stage of Ukraine development, important task is structural resolution of mature problems, assem
bled in Ukrainian society. One of such problems is regulation of such an important field as Househood Service.
На современном этапе перестройки независимого украинского государства важным заданием является
конструктивное решение проблем, которые сложились в украинском обществе. Одной из проблем является регу
лирование такой важной сферы, как жилищнокоммунальное хозяйство.
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ОСОБЛИВОСТІ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО
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Стаття присвячена питанням здійснення парламентського контролю за діяльністю міліції
України.
Ключові слова: парламентський контроль, державний контроль, контроль за діяльністю
міліції, дуалізм парламентського контролю.

У

процесі побудови демократичної, соціаль(
ної, правової держави, формування гро(
мадянського суспільства в нашій країні
зростає роль Верховної Ради України як єдино(
го законодавчого органу, який здійснює функцію
парламентського контролю за публічною адміні(
страцією. Це особливо помітно у сучасний пері(
од, коли внаслідок глибоких політичних пере(
творень в Україні відбуваються зміни у зв’язку з
процесами її трансформації з президентсько(
парламентської у парламентсько(президентську
республіку, що суттєво позначається на статусі
Верховної Ради України – зростанні її владних
повноважень у діяльності публічної адміністра(
ції, здійсненні функцій, покладених на неї Конс(
титуцією України. Серед них особливого значен(
ня набуває функція парламентського контролю,
зокрема за діяльністю міліції (органу виконавчої
влади, особливим призначенням якого є захист
життя, здоров’я, прав і свобод громадян, влас(
ності, природного середовища, інтересів суспіль(
ства та держави від протиправних посягань).
Контроль, що здійснюється Верховною Ра(
дою України як представницьким органом на(
роду України, маючи провідне значення, віді(
грає все більшу роль у реалізації визначеного
Конституцією України принципу відповідаль(
ності держави перед людиною та суспільством
за свою діяльність. Він набуває все більшого зна(
чення і як невід’ємна складова механізму стри(
мувань і противаг у діяльності владних органів
Української держави, в тому числі в органах
внутрішніх справ.
Розвиток державного механізму України,
забезпечення режиму законності у діяльності
міліції потребує, одночасно із здійсненням ін(
ших заходів, удосконалення системи державного
контролю, у тому числі парламентського як йо(
го невід’ємної складової, стосовно неухильного
виконання Конституції та законів України. Ди(
наміка зазначених процесів потребує наукового
осмислення, пошуку та розроблення ефектив(
них механізмів здійснення парламентом конт(
рольної функції, науково(теоретичного обґрун(
тування та впровадження дієвих засобів її ре(
алізації, законодавчого оформлення цієї функції
парламенту, перш за все за діяльністю міліції,
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яка веде боротьбу із злочинністю і покликана за(
безпечувати режим законності в державі. Це зу(
мовлює актуальність статті, її теоретичне та
практичне значення.
Метою цієї статті є визначення ролі парла(
менту у здійсненні контролю за діяльністю
міліції, його завдання в цьому напрямі, а та(
кож шляхи вдосконалення парламентського
контролю за діяльністю міліції.
Контрольна функція Верховної Ради Укра(
їни є досить широкою за напрямами її здійснен(
ня та дуже різноманітною за формами реалі(
зації. В Україні існує розгалужена система су(
б’єктів парламентського контролю: парламент(
ські комітети, народні депутати України, Упов(
новажений Верховної Ради України з прав лю(
дини, Рахункова палата тощо.
Значну увагу дослідженню питань держав(
ного контролю приділяли В. Авер’янов, В. Афа(
насьєв, І. Бачило, Д. Бахрах, В. Гаращук, В. Гор(
шеньова, Б. Лазарєв, О. Майданник, Л. Потари(
кіна, Г. Попов, В. Портнов, Н. Саліщева, Б. Смір(
нов, С. Студенікін, М. Студенікіна, М. Смиртюков,
О. Сушинський, Ю. Тихомиров, В. Кобринський,
В. Чіркін, К. Шоріна, В. Юсупов, Ц. Ямпольська
та ін. [1–8]. О. Андрійко вважає, що різні авто(
ри при розгляді контролю керувалися своїм ро(
зумінням і науковими інтересами до нього, а то(
му виділяли той чи інший його аспект [1, с. 10].
М. Студенікіна зазначала, що інколи сутність і
зміст контролю настільки різняться між собою,
що може здатися, ніби йдеться про різні речі [7, с. 12].
Разом із тим, незважаючи на характеристику
контролю в різних аспектах і з різних точок зо(
ру, при уважному аналізі поглядів і думок, що
висловлюються, суттєвого протиріччя в них не(
має [9, с. 6].
Заслуговують на увагу роботи, присвячені
безпосередньо дослідженню змісту парламент(
ського контролю у різних сферах життя [9; 10].
Натомість теоретичних робіт, присвячених роз(
гляду проблем державного контролю за діяль(
ністю міліції, немає, що і зумовлює здійснення
нами аналізу правових джерел і надання влас(
них пропозицій відповідно до мети нашої статті.
© І. Троханенко, 2009
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Згідно із законом України «Про Уповноваже(
ного Верховної Ради України з прав людини» пар(
ламентський контроль за дотриманням консти(
туційних прав і свобод людини та громадянина,
захист прав кожного на території України і в ме(
жах її юрисдикції на постійній основі здійснює
Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини, який у своїй діяльності керується Конс(
титуцією України, законами України, чинними
міжнародними договорами, згода на обов’яз(
ковість яких надана Верховною Радою України.
Цей Закон поширюється на відносини, що вини(
кають при реалізації прав і свобод людини та гро(
мадянина органами державної влади, органами
місцевого самоврядування та їх посадовими і
службовими особами.
Метою парламентського контролю, який
здійснює Уповноважений, є:
• захист прав і свобод людини та громадянина,
проголошених Конституцією України, законами
України та міжнародними договорами України;
• дотримання прав і свобод людини та гро(
мадянина суб’єктами владних повноважень, по(
вага до них;
• запобігання порушенням прав і свобод лю(
дини та громадянина або сприяння їх понов(
ленню;
• сприяння приведенню законодавства Ук(
раїни про права і свободи людини та громадяни(
на у відповідність із Конституцією України,
міжнародними стандартами у цій галузі;
• поліпшення та подальший розвиток міжна(
родної співпраці у галузі захисту прав і свобод
людини та громадянина;
• запобігання будь(яким формам дискри(
мінації щодо реалізації людиною своїх прав і
свобод;
• сприяння правовій інформованості насе(
лення та захист конфіденційної інформації про
особу.
Що стосується контролю за діяльністю
міліції, то можна виділити такі права Уповнова(
женого Верховної Ради України з прав людини:
• безперешкодно відвідувати органи дер(
жавної влади, органи місцевого самоврядуван(
ня, підприємства, установи, організації неза(
лежно від форми власності, бути присутнім на
їх засіданнях;
• ознайомлення з документами, у тому
числі секретними (таємними), та отримання їх
копій в органах державної влади, органах місце(
вого самоврядування, об’єднаннях громадян, на
підприємствах, в установах, організаціях неза(
лежно від форми власності, органах прокурату(
ри, включаючи справи, які знаходяться в судах;
• вимагати від посадових і службових осіб
органів державної влади, органів місцевого са(
моврядування, підприємств, установ, органі(
зацій незалежно від форми власності сприяння
проведенню перевірок діяльності підконтроль(
них і підпорядкованих їм підприємств, установ,
організацій, виділення спеціалістів для участі у
проведенні перевірок, експертиз і надання від(
повідних висновків;
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• запрошувати посадових і службових осіб,
громадян України, іноземців та осіб без грома(
дянства для отримання від них усних або пись(
мових пояснень щодо обставин, які перевіря(
ються по справі;
• відвідувати у будь(який час місця триман(
ня затриманих, попереднього ув’язнення, уста(
нови відбування засудженими покарань та ус(
танови примусового лікування і перевихован(
ня, психіатричні лікарні, опитувати осіб, які там
перебувають, та отримувати інформацію щодо
умов їх тримання;
• перевіряти стан отримання встановлених
прав і свобод людини та громадянина відпо(
відними державними органами, у тому числі
тими, що здійснюють оперативно(розшукову
діяльність, тощо.
Зазначені права Уповноваженого в разі ви(
явлення порушень у діяльності міліції реалізу(
ються у вигляді акта реагування – подання
Уповноваженого, яке вноситься до органів дер(
жавної влади, органів місцевого самоврядуван(
ня, об’єднань громадян, підприємств, установ,
організацій незалежно від форми власності, їх
посадовим і службовим особам для вжиття від(
повідних заходів (у місячний строк) щодо усу(
нення виявлених порушень прав і свобод лю(
дини та громадянина.
Рахункова палата є постійно діючим орга(
ном контролю, який утворюється Верховною
Радою України, підпорядкований і підзвітний
їй. Рахункова палата здійснює свою діяльність
самостійно, незалежно від будь(яких інших ор(
ганів держави.
Щодо контролю за діяльністю міліції Ра(
хункова палата має такі основні повноваження:
• проводити фінансові перевірки, ревізії в
органах виконавчої влади; перевіряти в органах
виконавчої влади грошові документи, бухгал(
терські книги, звіти, плани, кошториси витрат
та іншу документацію щодо фінансово(госпо(
дарської діяльності, а також здійснювати пе(
ревірку касових операцій з готівкою та цінними
паперами, матеріальних цінностей, їх обліку,
зберігання та витрачання;
• здійснювати аналіз і дослідження пору(
шень і відхилень бюджетного процесу, підготов(
ку та внесення до Верховної Ради України про(
позицій щодо їх усунення, а також удосконален(
ня бюджетного законодавства в цілому;
• направляти матеріали перевірок, ревізій і
обслідувань Кабінету Міністрів України, відпо(
відним центральним органам виконавчої влади
для розгляду та вжиття необхідних заходів; по(
рушувати перед Верховною Радою України, Пре(
зидентом України, а також органами виконавчої
влади клопотання про притягнення до відпові(
дальності посадових осіб, винних у порушенні
вимог чинного законодавства України, внаслі(
док чого завдано матеріальної шкоди державі;
• отримувати від керівників установ та ор(
ганізацій, що перевіряються, необхідну доку(
ментацію й іншу інформацію про фінансово(
господарську діяльність;

25

грудень 2009
• організовувати та проводити оперативний
контроль за використанням коштів Державного
бюджету України за звітний період;
• проводити комплексні ревізії та тематичні
перевірки по окремих розділах і статтях Дер(
жавного бюджету України.
Рахункова палата за результатами проведе(
них контрольних заходів направляє органам
виконавчої влади, які перевірялися, постанови
та висновки, затверджені Колегією Рахункової
палати, для відповідного реагування та вжиття
заходів щодо усунення виявлених порушень,
відшкодування збитків, завданих державі, по(
новлення правового режиму загальнодержавної
власності, притягнення до відповідальності по(
садових осіб, винних у порушенні законодавст(
ва України, безгосподарності та марнотратстві.
Постанови та висновки Колегії Рахункової па(
лати повинні бути розглянуті в установлений
нею термін, але не пізніше, ніж протягом 15 ка(
лендарних днів з дня їх отримання.
Комітет Верховної Ради України – орган
Верховної Ради України, який утворюється з
числа народних депутатів України для здійс(
нення за окремими напрямами законопроектної
роботи, підготовки та попереднього розгляду пи(
тань, віднесених до повноважень Верховної Ра(
ди України, виконання контрольних функцій.
Контрольна функція комітетів виявляється
безпосередньо при підготовці питання про
призначення Верховною Радою України за по(
данням Президента України Прем’єр(міністра
України, Міністра оборони України, Міністра
закордонних справ України, призначенні за по(
данням Прем’єр(міністра України інших членів
Кабінету Міністрів України (у тому числі Міністра
внутрішніх справ України), про звільнення за(
значених осіб з посад, вирішення питання про
відставку Прем’єр(міністра України, членів Ка(
бінету Міністрів України.
Згідно із ст. 24 Закону України «Про ко(
мітети Верховної Ради України» комітети з пи(
тань, віднесених до предмета їх відання, здійс(
нюють аналіз практики застосування держав(
ними органами, органами місцевого самовряду(
вання, їх посадовими особами Конституції та за(
конів України, аналіз відповідності закону
прийнятих ними підзаконних нормативно(пра(
вових актів, своєчасності їх прийняття. За
наслідками такого аналізу комітет вносить дер(
жавним органам, органам місцевого самовряду(
вання, їх посадовим особам рекомендації щодо
приведення у відповідність із законом підза(
конного нормативно(правового акта. Так, Ко(
мітет з питань боротьби з організованою зло(
чинністю і корупцією, Комітет з питань законо(
давчого забезпечення правоохоронної діяль(
ності здійснюють аналіз практики застосування
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міліцією законів і підзаконних нормативних
актів і за необхідності вносять рекомендації що(
до поліпшення її діяльності.
Таким чином, парламентський контроль як
невід’ємна частина цілісної системи державно(
го контролю в Україні є специфічним, таким,
що істотно відрізняється від інших видів дер(
жавного контролю внаслідок властивих йому
характерних особливостей, основною з яких є
те, що цей вид державного контролю об’єктив(
но випливає із права народу як першоджерела
влади на здійснення контролю за публічною
адміністрацією. У той самий час парламентський
контроль є видом державного контролю, видом
контролю, що здійснюється народом України
через його представницький орган – парламент.
Такий дуалізм парламентського контролю є
істотним і притаманним лише зазначеному ви(
ду державного контролю.
Викладене дозволяє зробити висновок, що
парламентський контроль за діяльністю міліції –
це діяльність Верховної Ради України, її орга(
нів і народних депутатів України, а також дер(
жавних органів, на які у межах їх компетенції
покладені відповідні обов’язки щодо запобіган(
ня діянням, що суперечать законодавству та
державним інтересам України, виявлення й
усунення порушень і притягнення винних осіб
до відповідальності.
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ардинальна зміна політичної та соціальної
ситуації в Україні та на пострадянському
просторі супроводжується болючим станом
суспільного життя, ціннісно нормативним ваку(
умом, послабленням механізмів нормативного
соціального регулювання, що є наслідком не(
послідовності, суперечливості та невизначеності
державної політики, соціально(економічного та ду(
ховного розвитку. Результатом цих кризових про(
цесів стала соціальна аномія в її найрізнома(
нітніших проявах: від незначних відхилень у пов(
сякденному житті до найбільш серйозних відхи(
лень у сфері політики, економіки, міжособистісних
стосунків, духовного життя. В умовах недостат(
ності засобів підтримки зразків поведінки, погод(
жених суспільством та його інститутами, будь(які
інноваційні моделі дій можуть призвести до пря(
мого порушення норм(заборон, властивих на да(
ний момент суспільству, до наростання аномічних
проявів.
Серед аномічних явищ, спровокованих еко(
номічними та соціальними потрясіннями остан(
нього десятиліття в Україні, окреме місце займає
торгівля людьми, віднесена міжнародними доку(
ментами до найбільш тяжких злочинів проти
людства. Мережа торгівлі людьми широка та бага(
торівнева, включає в себе як дрібні кримінальні уг(
руповання, так і злочинні організації, що здійсню(
ють серйозний дестабілізуючий і дисфункціональ(
ний вплив на державу, всі її елементи [1].
Мета цієї статті – обґрунтувати необхідність
поліпшення нормативно(правового забезпечення
здійснення протидії торгівлі людьми шляхом
прийняття закону України про протидію торгівлі
людьми та допомогу постраждалим від торгівлі
людьми.
Торгівля людьми як явище порушує загальні
принципи моралі та справедливості, посягає на
права й інтереси людей, породжує соціальну на(
пругу, підвищує конфліктність у суспільстві. Сво(
їм існуванням це явище суттєво обмежує консти(
туційні права та свободи людини, непоправно
шкодить моральним засадам нації, іміджу нашої
держави, її владним потенціям як у національно(
му, так і міжнародному вимірі. Про існування тор(
гівлі людьми вказували ще у ХІХ та на початку ХХ ст.
Ам(Рін Отто Генне, М. Гернет, С. Гогель, В. Дерю(
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жинський, М. Дурманов, Ч. Ломброзо, Ф. Ліст,
Г. Ферреро, С. Шашков, Ф. Яновський. Як злочин
міжнародного характеру його вивчали І. Бліщен(
ко, Л. Галенська, І. Карпець, І. Лукашук, А. Нау(
мов, В. Панов, Ю. Решетов. Про торгівлю людьми
транснаціональними злочинними групами згадували
в своїх наукових працях Г. Зорін, В. Ємінов, В. Кулі(
ков, А. Коннов, В. Лунєєв, С. Овчинський, В. Тан(
кевич, М. Яблоков.
На даний час суттєвим науковим підґрунтям
для проведення нашого дослідження стали загаль(
нотеоретичні наукові праці, розробки фахівців у
галузі адміністративного права й управління, кон(
ституційного та кримінального права, криміно(
логії. Зокрема, наш аналіз базується на ґрунтовних
дослідженнях Ю. Александрова, М. Арсеньєвої,
О. Бандурки, П. Бєлого, Ю. Битяка, А. Габіані,
Я. Гілінського, С. Голода, І. Голосніченка, К. Горяно(
ва, О. Джужі, Є. Додіна, М. Дорогіх, В. Дюкова,
А. Дьяченка, Л. Єрохіної, А. Ігнатова, А. Клюшнічен(
ка, Л. Коваля, В. Колпакова, А. Комзюка, С. Конс(
тантінова, М. Коржанського, А. Коровіна, С. Кра(
сулі, Н. Кузнєцової, В. Куца, М. Кучерявенка,
В. Лебеденка, К. Шевченко, В. Ліпкана, Я. Лизогу(
ба, В. Лихарева, М. Мануільського, В. Морозгової,
С. Мосьондза, В. Олефіра, О. Орлеана, О. Остапен(
ка, Ю. Римаренка, О. Рябченко, Ф. Сініцина,
Ю. Фоміна, Д. Цвігуна та ін.
Разом із тим більшість монографічних праць
зазначених авторів присвячена загальнотеоретич(
ному аналізу різних сутнісних аспектів торгівлі
людьми (О. Бандурка, С. Константінов, В. Куц,
К. Левченко, С. Мосьондз, О. Наден, В. Олефір та
ін.), а комплексні дослідження управлінських питань
діяльності правоохоронних органів у галузі проти(
дії торгівлі людьми, а також питання ефективного за(
конодавчого забезпечення такої протидії відсутні.
Торгівля людьми є реальною загрозою безпеці
усіх держав світу. З нею пов’язане зростання зло(
чинності, фінансування терористичних організа(
цій на кошти, отримані від торгівлі людьми, збіль(
шення частки тіньового ринку в економіці країн.
Вона загрожує також державній економіці через
зниження оплати праці, яке відбувається із при(
пливом дешевої робочої сили, падіння рівня до(
ходів, рівня життя, купівельної спроможності, ін(
вестицій тощо. Врешті(решт, торгівля людьми за(
грожує правам людини та досягненням демократії,
отже, і політичній стабільності держав.
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Відсутність системного та комплексного до(
слідження суспільних відносин у сфері протидії
торгівлі людьми та супутніх їй явищ, необхідність
впровадження дієвих форм протидії цьому явищу,
зокрема належного законодавчого забезпечення та(
кої протидії, зумовлює актуальність теми дослі(
дження, її теоретичну та практичну важливість.
Прийняття закону України про протидію тор(
гівлі людьми та допомогу постраждалим від тор(
гівлі людьми є запорукою ефективності діяльності
системи протидії торгівлі людьми, що сприятиме
зниженню рівня торгівлі людьми як одного з видів
транснаціональної злочинності в Україні.
Конституція України проголошує, що всі лю(
ди є вільні та рівні у своїй гідності та правах (ст. 21).
Права і свободи людини є невідчужуваними та не(
порушними. Вчинення по відношенню до людини
злочину є грубим порушенням її прав та свобод.
Вважаємо, що ці норми необхідно розглядати як
передумови успішної протидії торгівлі людьми у
різних її виявах і фундамент законодавчих рішень.
Зміцнення міжнародного соціального, еконо(
мічного та науково(технічного співробітництва, роз(
виток інформаційних мереж, зростання транскор(
донних потоків громадян, з одного боку, та зусил(
ля, що вживаються державною владою щодо роз(
витку демократичних процесів – з іншого, визна(
чають актуальність і об’єктивну необхідність за(
хисту прав і свобод громадян України, зокрема в
напрямі протидії торгівлі людьми.
Сфера протидії торгівлі людьми у різних
країнах активно регулюється державою: розробля(
ються і приймаються законодавчі та підзаконні ак(
ти, що регулюють відносини різних суб’єктів вза(
ємодії у протидії цьому явищу; створюється інфра(
структура щодо вирішення проблем технічного та
організаційного характеру тощо. Ця діяльність ба(
зується на принципах Європейської Конвенції про
захист прав людини та основних свобод 1950 р.
Здійснений нами догматико(юридичний аналіз
українського законодавства свідчить, що в Україні
існує нормативна база, яка дозволяє комплексно
протидіяти торгівлі людьми. Зокрема, Верховна
Рада України прийняла новий Кримінальний ко(
декс (далі – КК) України, до складу якого включе(
на ст. 149 «Торгівля людьми або інша незаконна уго(
да щодо передачі людини»; створена Національна
координаційна рада щодо запобігання торгівлі людь(
ми при Уповноваженому Верховної Ради України з
прав людини; затверджена Програма запобігання
торгівлі жінками та дітьми [2, с. 67]; у системі МВС
України створені підрозділи боротьби із злочинами,
пов’язаними з торгівлею людьми (наказ МВС Ук(
раїни від 03.05.2000 р. № 319); ратифіковані Кон(
венція Організації Об’єднаних Націй проти транс(
національної організованої злочинності та протоко(
ли, що її доповнюють (Протокол про попередження
і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і
дітьми, і покарання за неї, Протокол проти незакон(
ного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю);
Кабінет Міністрів України затвердив Державну прог(
раму протидії торгівлі людьми на період до 2010 року
(постанова від 07.03.2007 р. № 410), метою якої є ство(
рення умов для протидії торгівлі людьми та пов’яза(
ної з нею злочинної діяльності, підвищення ефектив(
ності роботи з виявлення таких злочинів і осіб, які їх
учиняють, вирішення питання щодо реінтеграції осіб,
які постраждали від торгівлі людьми.
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Таким чином, можна стверджувати, що в Ук(
раїні сформований нормативно(правовий фунда(
мент здійснення протидії торгівлі людьми. Разом
із тим ми вважаємо, що має існувати комплексний
законодавчий акт, у якому були б визначені всі шля(
хи протидії цьому небезпечному явищу. Розроб(
лення проекту закону про протидію торгівлі людьми
та допомогу постраждалим від торгівлі людьми є пер(
шочерговим завданням і необхідною запорукою
ефективної протидії торгівлі людьми в Україні.
Застосування методів статистичного аналізу
дозволило констатувати, що за даними МВС упро(
довж 2008 р. виявлено 322 злочини, передбачені
ст. 149 КК України, припинена діяльність 18 ор(
ганізованих злочинних груп, установлено та повер(
нуто в Україну 342 потерпілих від торгівлі людьми,
з яких 37 – неповнолітні.
За дослідженням Міжнародної організації з
міграції, оприлюдненим у березні 2008 р., почина(
ючи з 1991 р. приблизно 117 тис. українців пост(
раждали від торгівлі людьми [3]. Відповідно до
інформації ДБЗПТЛ МВС України, якщо до 2007 р.
майже всі випадки торгівлі людьми були пов’язані
із сексуальною експлуатацією, то нині проблема
торгівлі людьми з метою трудової експлуатації на(
буває актуальності в більшості областей, перш за все
прикордонних. У звіті Міжнародної організації
праці зазначено, що кількість фактів торгівлі
людьми з метою примусової праці у світі стано(
вить 2,45 млн осіб.
Україна на загальнодержавному рівні вживає
суттєві заходи правотворчого та правозастосовую(
чого, правоохоронного та судового характеру,
спрямовані на протидію торгівлі людьми [4]. Про(
те невідповідність національного законодавства
європейським уявленням про забезпечення прав і
свобод людини у сфері протидії торгівлі людьми
потребує негайного вдосконалення й усунення існу(
ючих прогалин, насамперед прийняття закону Ук(
раїни про протидію торгівлі людьми та допомогу
постраждалим від торгівлі людьми.
Місце закону у системі національного законо(
давства визначається тим, що він повинен стати
базовим у сфері протидії торгівлі людьми. Інші
нормативно(правові акти мають бути приведені у
відповідність із його положеннями. Необхідність
прийняття такого закону полягає у визначенні ор(
ганізаційних і правових засад здійснення держав(
ної політики щодо викорінення цього суспільно(
небезпечного явища шляхом комплексного поєд(
нання превентивної роботи, вдосконалення систе(
ми відновлення прав потерпілих осіб, компенсації
завданих їм збитків, виявлення і покарання зло(
чинців та осіб, які свідомо користуються послуга(
ми та благами, отриманими внаслідок експлуатації
постраждалих від торгівлі людьми.
На нашу думку, завданнями закону України
про протидію торгівлі людьми та допомогу по(
страждалим від торгівлі людьми мають стати: визна(
чення понятійно(категоріального апарату протидії
торгівлі людьми; основних принципів державної
політики протидії торгівлі людьми; механізму здійс(
нення, реалізації та контролю державної політики
протидії торгівлі людьми; організаційних і право(
вих засад державної політики протидії торгівлі
людьми; кола суб’єктів та об’єктів державної полі(
тики протидії торгівлі людьми; функцій і повнова(
жень суб’єктів державної політики протидії тор(
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гівлі людьми та механізмів допомоги постражда(
лим від такої злочинної діяльності.
Вважаємо, що закон України про протидію
торгівлі людьми та допомогу постраждалим від
торгівлі людьми має встановити, що державна
політика з викорінення торгівлі людьми ре(
алізується через:
• координацію зусиль суб’єктів державної по(
літики та суб’єктів протидії торгівлі людьми;
• виділення й активне використання відпо(
відних ресурсів на національному та місцевому
рівнях;
• постійний моніторинг ситуації у державі щодо
торгівлі людьми й ефективності заходів, спрямо(
ваних на протидію торгівлі людьми, з урахуванням
нових загроз і небезпек, що виникають у цій сфері;
• превентивні заходи (інформаційно(просвіт(
ницька робота, врегулювання міграційних про(
цесів, здійснення соціально(економічних ініціатив
тощо);
• правоохоронні заходи (профілактика злочи(
нів, пов’язаних з торгівлею людьми, виявлення ко(
румпованих зв’язків, а також організаторів торгів(
лі людьми, притягнення їх до кримінальної та ци(
вільної відповідальності, виявлення та притягнен(
ня до відповідальності осіб, винних у їх скоєнні, й
осіб, які свідомо користуються послугами та блага(
ми, отриманими внаслідок експлуатації постраж(
далих від торгівлі людьми тощо);
• допомогу постраждалим від торгівлі людьми
(реабілітація та соціальна інтеграція постражда(
лих від торгівлі людьми, поновлення прав і
відшкодування шкоди постраждалим особам, ура(
хування спеціальних потреб окремих груп по(
страждалих, наприклад дітей, тощо).
Прийняття закону України про протидію тор(
гівлі людьми та допомогу постраждалим від торгівлі
людьми має на законодавчому рівні:
• закріпити негативне ставлення українсь(
кого суспільства до торгівлі людьми як до грубого
порушення прав людини;
• передбачити розроблення та впровадження
заходів, спрямованих на попередження торгівлі
людьми;
• сприяти забезпеченню притягнення до кри(
мінальної відповідальності осіб, які організува(
ли або вчинили злочин, передбачений ст. 149 КК
України;
• створити систему соціального захисту та на(
дання допомоги постраждалим особам, з урахуван(
ням спеціальних потреб постраждалих від різних
форм експлуатації, зокрема дітей, громадян інших
держав, які постраждали від торгівлі людьми в
Україні, тощо;
• забезпечити фінансування заходів з віднов(
лення прав і компенсації збитків потерпілим особам
у повному обсязі за рахунок конфіскованих майна
та доходів злочинців і осіб, які замовляють та свідо(
мо користуються послугами і благами, отриманими
внаслідок експлуатації постраждалих від торгівлі
людьми, або інших незаборонених законом джерел;
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• виробити механізм страхування державою
ризиків неможливості відшкодування шкоди, завда(
ної потерпілим особам за рахунок конфіскованих
майна та доходів;
• удосконалити механізм провадження дер(
жавної політики протидії торгівлі людьми.
На нашу думку, прийняття закону України
про протидію торгівлі людьми та допомогу по(
страждалим від торгівлі людьми сприятиме:
комплексній реалізації державної політики,
спрямованої на викорінення торгівлі людьми;
систематизації правових норм у сфері протидії
торгівлі людьми й їх узгодженню з нормами
міжнародних актів;
підвищенню ефективності діяльності, вдоско(
наленню управління, зокрема посиленню коорди(
нації дії та взаємодії суб’єктів державної політики
протидії торгівлі людьми;
закріпленню негативного ставлення українсь(
кого суспільства до торгівлі людьми;
посиленню поінформованості суспільства про
шляхи убезпечення від потрапляння в ситуації
торгівлі людьми, а також можливостей отримання
відповідної допомоги;
дестигматизації постраждалих від торгівлі
людьми у суспільстві;
вирішенню питань щодо захисту та надання
допомоги постраждалим від торгівлі людьми з
урахуванням спеціальних потреб окремих груп
постраждалих;
відновленню прав постраждалих осіб і забезпе(
ченню відшкодування шкоди потерпілим;
забезпеченню ефективної взаємодії органів
державної влади, громадських організацій, інших
юридичних осіб;
ефективному міжнародному співробітництву
у сфері протидії торгівлі людьми.
Крім того, прийняття зазначеного закону доз(
волить структуризувати витрати з державного
бюджету (у тому числі тих, що вже здійснюються)
на фінансування заходів і протидії торгівлі людь(
ми, захист та допомогу постраждалим від торгівлі
людьми, їх реабілітацію.

Література
1. Єрохіна Л. Д. Проблеми міграції і торгівлі
людьми. – РФ, 2007. – 134 с.
2. Про ратифікацію Конвенції ООН проти
транснаціональної організованої злочинності та
Протокол про попередження і припинення торгівлі
людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за
неї, що доповнює Конвенцію (прийнята резолю(
цією № 55/25 Генеральної Асамблеї від 15.11.2000 р.):
Закон України від 04.02.2004 р. // Урядовий кур’єр. –
2004. – № 46.
3. Аналіз стану протидії торгівлі людьми: Ук(
раїна. – 2008. – 42 с.
4. Луценко Є., Матіяшек Л., Шваб І., Скан
лан Ш. Торгівля людьми в Україні: Оцінка заходів,
спрямованих на протидію. – К., 2004.

In the article author search a public relations in the sphere of combating human trafficking and proves the neces
sity to create a new law.
В статье рассматриваются вопросы необходимости принятия закона Украины, который бы регули
ровал общественные отношения в сфере противодействия торговле людьми.

грудень 2009

А Д М І Н І С Т Р АТ И В Н Е П Р А В О

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ
КРИМІНАЛЬНОВИКОНАВЧОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Станіслав Зливко,
здобувач Національного університету
державної податкової служби України

Стаття присвячена дослідженню функцій Державної кримінальновиконавчої служби Ук
раїни. Автор досліджує проблеми нормативного закріплення функцій Державної кримінально
виконавчої служби.
Ключові слова: Державна кримінально(виконавча служба України, функції Державної
кримінально(виконавчої служби України.

П

еребудова організаційно(правових за(
сад діяльності державного апарату як
складова адміністративної реформи в
Україні зумовлює необхідність удосконален(
ня багатьох аспектів функціонування уста(
нов та органів Державної кримінально(ви(
конавчої служби України, забезпечення їх
діяльності висококваліфікованими кадрами,
здатними працювати в умовах лібералізації
виправного процесу, активізації діяльності
інститутів громадянського суспільства. Аналіз
сучасного функціонування Державної кри(
мінально(виконавчої служби України свідчить
про недосконалість організаційного, право(
вого й управлінського її забезпечення, пов’я(
зану, серед іншого, із недостатнім розроблен(
ням з позицій науки адміністративного права.
З розвитком держави відбувалося ста(
новлення її науки, у тому числі у зазначеній
сфері. Серед сучасних українських праць, що
розкривають специфіку діяльності органів та
установ зазначеної служби, слід відзначити
наукові здобутки Г. Радова, Р. Калюжного, С. Фа(
ренюка, І. Сергеєва, В. Льовочкіна, О. Пта(
шинського, А. Степанюка, В. Пєткова, А. Га(
лая, І. Богатирьова та ін., які розглядали питан(
ня організації процесу виконання покарань.
Мета цієї статті – аналіз функцій Держав(
ної кримінально(виконавчої служби Ук(
раїни у сучасних умовах.
Слід зазначити, що в адміністративному
праві проблема функцій управлінських ор(
ганів була предметом самостійного науково(
го дослідження [1–3]. Вона також розгля(
далася при висвітленні питань про компе(
тенцію, повноваження, ефективність діяль(
ності вказаних органів. Більшість учених
функції управлінських органів розглядають
як управлінські дії, що забезпечують об’єкти
управління різного роду орієнтацією, ресур(
сами та засобами досягнення цілей. Вони
поділяються на підфункції, дії й операції, які
можна класифікувати, у тому числі за силою
владного впливу.
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Зокрема, виділяються функції організа(
ції, регулювання, керівництва, координації,
стимулювання, планування, контролю, про(
гнозування, використання інформації, роз(
рахунково(аналітичні.
Проте, якщо звернутися до положень За(
кону України «Про Державну кримінально(
виконавчу службу України«, то можна кон(
статувати, що законодавець передбачив для
служби тільки дві функції – правозастосовчу
та правоохоронну.
На думку О. Скакун, правозастосування –
це здійснювана в процедурно(процесуальному
порядку владно(організуюча діяльність ком(
петентних державних органів і посадових
осіб, що полягає в індивідуалізації юридич(
них норм стосовно конкретних суб’єктів і
конкретних життєвих випадків в акті засто(
сування норм права.
Застосування правових норм – це ухва(
лення на основі норм права рішень у кон(
кретних справах. З точки зору формальної
логіки – це процес, який полягає у підведен(
ні конкретного життєвого випадку під загаль(
ну правову норму, а також ухвалення на цій
основі спеціального акта – акта застосування
норм права [4, с. 388–389].
А. Шульга визначає правозастосування
як владну діяльність уповноважених на те
державних органів і осіб щодо забезпечення
реалізації норм права їх адресатами [5, с. 91].
Узагальнення досліджень згаданих ав(
торів дозволяє визначити загальні особли(
вості й ознаки правозастосування. Так, воно
[4, с. 39; 5, с. 91]:
• має владний характер, оскільки це ді(
яльність компетентного органу або посадової
особи в рамках наданих повноважень;
• має індивідуалізований, персоніфіко(
ваний характер, оскільки вирішує конкретну
справу, життєвий випадок, певну правову си(
туацію на основі норм права. Полягає в «при(
кладенні» норм права до конкретної особи
(персони), конкретних обставин;
• має управлінський, організаційний, про(
цедурно(процесуальний характер, оскільки
© С. Зливко, 2009
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являє собою офіційний порядок дій, склада(
ється з низки стадій;
• має творчий, інтелектуальний характер,
тому що це завжди інтелектуальна діяльність.
Для застосування норм права необхідно
свідомо проводити низку дій;
• здійснюється на основі норм права;
• має юридично оформлений характер –
завершується ухваленням спеціального акта
(у більшості випадків письмового), який на(
зивається актом застосування норм права або
правозастосовчим актом.
Таким чином, багато управлінських функ(
цій можуть бути реалізовані саме шляхом пра(
возастосування (зокрема, функції організа(
ції, регулювання та контролю). Слід зазна(
чити, що Державний департамент України
з питань виконання покарань відповідно до
покладених на нього завдань бере участь у
формуванні єдиної державної політики у
сфері виконання кримінальних покарань, ре(
алізує цільові програми розвитку криміналь(
но(виконавчої системи; визначає основні
напрями діяльності органів і установ вико(
нання покарань щодо захисту прав і свобод
людини в умовах відбування кримінального
покарання; забезпечує охорону слідчих ізо(
ляторів, тюрем, лікувально(трудових профі(
лакторіїв, виправно(трудових колоній, інших
установ виконання покарань та об’єктів кри(
мінально(виконавчої системи, правопорядок
і безпеку в органах і установах; бере участь у
розробленні та реалізації державних комп(
лексних програм боротьби із злочинністю;
контролює виконання актів законодавства з
питань, що належать до його компетенції, ви(
років, постанов і ухвал судів, забезпечує роз(
поділ та тримання засуджених до позбавлен(
ня волі та осіб, взятих під варту; здійснює
переведення засуджених і осіб, взятих під
варту, з однієї установи кримінально(вико(
навчої системи до іншої, передачу (екстра(
дицію) осіб, які звинувачуються у вчиненні
злочинів, а також засуджених для відбуван(
ня покарання в установах іноземних держав
згідно із законами та міжнародними догово(
рами України, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України; організо(
вує та контролює оперативно(розшукову ді(
яльність, налагоджує взаємодію з відповід(
ними підрозділами державних органів, які
проводять таку діяльність, використовує бан(
ки даних оперативно(довідкової, розшуко(
вої, статистичної й іншої інформації, здійс(
нює довідково(інформаційне обслуговуван(
ня органів і установ виконання покарань, за(
інтересованих державних органів тощо. Усі
зазначені напрями діяльності Державного
департаменту України з питань виконання по(
карань можна втілити тільки за допомогою
створення та реалізації спеціальних норм,
які б регулювали конкретні сфери діяльності
окремих елементів Державної кримінально(
виконавчої служби України.
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Таким чином, правозастосовча функція в
діяльності Державної кримінально(виконав(
чої служби України виявляється у форму(
ванні та реалізації на основі спеціального за(
конодавства у сфері виконання покарань і функ(
ціонування системи органів та установ вико(
нання покарань, комплексу нормативно(пра(
вового регулювання управлінського, органі(
заційного характеру, який визначає процеду(
ру та порядок застосування конкретної юри(
дичної норми у кримінально(виконавчих та
адміністративних правовідносинах (у сфері
діяльності установ та органів Державної кри(
мінально(виконавчої служби України).
Правозастосовча діяльність є загальною
по відношенню до іншої функції Державної
кримінально(виконавчої служби України –
правоохоронної. Застосовувати право в бук(
вальному розумінні можуть всі юридичні та
фізичні особи, але коли йдеться про право(
застосовчі органи, то мають на увазі лише дер(
жавні органи, одним із яких є правоохоронні.
Таким чином, правоохоронна діяльність спе(
ціальних органів є складовою правозастосов(
чої. Отже, правоохоронні органи – складова
частина правозастосовчих.
Щодо правоохоронної функції Державної
кримінально(виконавчої служби України, то
можна констатувати, що дотепер віднесення
означеної служби до категорії правоохорон(
них залишається дискусійним. Це, перш за
все, пов’язано з сучасними суперечностями в
законодавстві, що регулює діяльність право(
охоронних органів. Ні науковці, ні законода(
вець не дійшли однозначного розуміння що(
до того, які саме органи є правоохоронними.
На думку О. Бандурки, правоохоронними
органами прийнято називати функціонуючі в
суспільстві та державі установи й організації,
основним завданням діяльності яких є забез(
печення законності, боротьба із злочинністю
й іншими правопорушеннями [6, с. 6].
А. Гель, Г. Семаков, С. Кондракова визна(
чають правоохоронні органи як існуючі в су(
спільстві та державі установи й організації,
що здійснюють правозастосовчу та право(
охоронну функції, основне завдання яких по(
лягає в забезпеченні законності, захисті прав
і законних інтересів громадян, юридичних
осіб, боротьбі із злочинністю, іншими право(
порушеннями [7, с. 6].
Така ситуація, на думку Е. Григоніса, не
тільки свідчить про відсутність єдиного під(
ходу у розумінні того, які органи є правоохо(
ронними, не просто ускладнює вирішення
теоретичних проблем у цій сфері, а й справ(
ляє негативний вплив на діяльність цих ор(
ганів, оскільки безпосереднім чином впливає
на правове регулювання компетенції таких
органів, правовий і соціальний статус їх пра(
цівників тощо [8, с. 4]. Так, ст. 5 Закону Ук(
раїни «Про організаційно(правові основи бо(
ротьби з організованою злочинністю» від
30.06.1993 р. № 3341(XII передбачає, що до
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системи державних органів, які здійснюють
боротьбу з організованою злочинністю, нале(
жать: спеціально створені для боротьби з ор(
ганізованою злочинністю державні органи;
державні органи, які беруть участь у боротьбі
з організованою злочинністю в межах вико(
нання покладених на них інших основних
функцій. До державних органів, спеціально
створених для боротьби з організованою зло(
чинністю, належать: Координаційний комітет
по боротьбі з корупцією і організованою зло(
чинністю при Президенті України; спеці(
альні підрозділи по боротьбі з організованою
злочинністю Міністерства внутрішніх справ
України; спеціальні підрозділи по боротьбі
з корупцією та організованою злочинністю
Служби безпеки України.
За необхідності Верховна Рада України
на постійній або тимчасовій основі може
створювати й інші спеціальні органи для бо(
ротьби з організованою злочинністю.
До державних органів, які беруть участь у
боротьбі з організованою злочинністю, нале(
жать: органи внутрішніх справ України і Служ(
би безпеки України; органи прокуратури Ук(
раїни; митні органи й органи Державної при(
кордонної служби України; органи держав(
ної податкової служби та державної конт(
рольно(ревізійної служби; органи й установи
виконання покарань; розвідувальний орган
Міністерства оборони України.
Таким чином, аналіз зазначеної норма(
тивної основи дозволяє констатувати, що ор(
гани й установи виконання покарань є під(
розділами, які здійснюють боротьбу із злочин(
ністю, тобто є правоохоронними.
Згідно із ст. 2 Закону України «Про дер(
жавний захист працівників суду і правоохо(
ронних органів« правоохоронні органи – це
органи прокуратури, внутрішніх справ, служби
безпеки, Військової служби правопорядку у
Збройних Силах України, митні органи, орга(
ни охорони державного кордону, органи дер(
жавної податкової служби, органи й установи
виконання покарань, державної контрольно(
ревізійної служби, рибоохорони, державної
лісової охорони, інші органи, які здійснюють
правозастосовчі або правоохоронні функції.
Стаття 1 Закону України «Про демокра(
тичний цивільний контроль над Воєнною ор(
ганізацією і правоохоронними органами дер(
жави« від 19.06.2003 р. визначає правоохо(
ронні органи як державні органи, які відпо(
відно до законодавства здійснюють правоза(
стосовчі або правоохоронні функції.
Правоохоронна функція полягає у здійс(
ненні різних напрямів правоохоронної діяль(
ності, тобто державної діяльності, що здійс(
нюється з метою охорони права спеціально
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вповноваженими органами шляхом застосу(
вання юридичних заходів впливу із суворим
дотриманням встановленого законом поряд(
ку. Правоохоронна діяльність складається з
кількох напрямів, кожний із яких має спе(
цифічні завдання та здійснюється властиви(
ми лише йому певними методами. Такими
загальними напрямами є: здійснення право(
суддя; прокурорський нагляд; досудове роз(
слідування; здійснення захисту у криміналь(
них справах і надання іншої правової допо(
моги; охорона громадського порядку та без(
пеки громадян; боротьба із злочинністю тощо.
Щодо Державної кримінально(виконав(
чої служби України слід зазначити, що її пра(
воохоронна діяльність у системі загальних
напрямів такої діяльності, перш за все, поля(
гає у виконанні судового рішення, а також
боротьбі із злочинністю.
Висновки
Система органів та установ Державної
кримінально(виконавчої служби України є
складовою системи правоохоронних органів,
а її діяльність має всі властиві ознаки право(
охоронних органів: специфічні завдання, від
реалізації яких залежить спокій суспільства
та громадський порядок; можливість засто(
сування примусових заходів; сувора відпо(
відність діяльності чинному законодавству
та в спеціальному порядку встановленому від(
повідними нормативно(правовими актами.
Проведений аналіз діяльності Державної
кримінально(виконавчої служби України
свідчить, що ця служба є класичною управ(
лінською системою, яка має всі організаційні
характеристики та сформована на засадах
поєднання централізованого управлінського
впливу і децентралізації та виконує право(
застосовчі й правоохоронні функції.
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ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ ЯК СУБ’ЄКТИ
СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
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здобувач кафедри адміністративного та фінансового права
Національного університету біоресурсів і природокористування України

У статті на підставі аналізу положень нормативноправових актів і наукових підходів до
визначення категорії «правоохоронні органи» сформульована дефініція «правоохоронні органи
як суб’єкти системи забезпечення економічної безпеки України», окреслені основні критерії
віднесення органів до такого виду суб’єктів.
Ключові слова: правоохоронні органи, суб’єкти забезпечення економічної безпеки, систе(
ма національної безпеки.

З

гідно з Концепцією (основами держав(
ної політики) національної безпеки
України створюється система забезпе(
чення національної безпеки як організована
сукупність суб’єктів: державних органів, гро(
мадських організацій, посадових осіб та ок(
ремих громадян, об’єднаних цілями та зав(
даннями захисту національних інтересів, що
здійснюють узгоджену діяльність у межах
законодавства України. Оскільки нарівні з
основними сферами саме економічна визна(
чена Законом України «Про основи націо(
нальної безпеки України» від 19.06.2003 р.
№ 964(IV пріоритетом національної безпеки
держави, має бути приділена достатня увага
формуванню системи забезпечення її безпе(
ки. Формування ж її повинно здійснюватися
з урахуванням цілей і принципів забезпечен(
ня економічної безпеки (як складової націо(
нальної) шляхом розроблення правових
норм, що регулюють відносини у сфері еко(
номіки, створення органів державної влади й
управління в цій сфері, визначення основних
напрямів їх діяльності, а також налагоджен(
ня відповідних механізмів контролю за ді(
яльністю цих органів [1, с. 104].
За умов політичної й економічної неста(
більності в Україні з метою формування ефек(
тивної системи забезпечення економічної без(
пеки необхідно прискорити процес реформу(
вання відповідних державних інституцій, що
слугуватиме вдосконаленню системи забезпе(
чення національної безпеки в цілому.
Безумовно, основою будь(якої складової
системи забезпечення національної безпеки,
у тому числі економічної, є посадові особи,
органи державного управління, інші дер(
жавні інститути, на які покладається вико(
нання відповідних функцій у сфері забезпе(
чення економічної безпеки держави. Повно(
важення органів і сил забезпечення еконо(
© А. Детюк, 2009

мічної безпеки України в рамках національ(
ної, їх склад, принципи та порядок дій визна(
чаються відповідними законодавчими акта(
ми України.
Серед широкого кола суб’єктів системи
забезпечення економічної безпеки (у сфері
системи державних органів) заслуговують на
увагу державні органи, які через особливий
їх правовий статус посідають значне місце се(
ред суб’єктів системи забезпечення еконо(
мічної безпеки та можуть бути об’єднані під
загальним поняттям «правоохоронні органи».
Метою цієї статті є визначення поняття
«правоохоронний орган як суб’єкт системи
забезпечення економічної безпеки».
Аналіз світової практики свідчить, що
роль правоохоронних органів, інших держав(
них громадських структур, безпосередньо
пов’язаних із протидією злочинності, в тому
числі економічній, іншим правопорушенням,
набула більшої значущості, ніж вважалося в
минулі роки. Зрозуміло, чим вищий рівень
діяльності правоохоронних органів, тим біль(
ша можливість для попередження та припи(
нення злочинів, їх розкриття, тим більше мож(
ливостей у держави для захисту прав і свобод
громадян, відновлення порушених прав, тим
надійніша система забезпечення економічної
безпеки держави.
Значний внесок у дослідження питань,
пов’язаних із діяльністю правоохоронних ор(
ганів, зробили такі українські фахівці, як
В. Афанасьєв, В. Бабкова, О. Бандурка,
А. Безсмертний, В. Білоус, В. Бринцев,
Т. Вільчик, А. Гель, С. Демський, О. Захаро(
ва, В. Ковальський, Я. Кондратьєв, М. Мель(
ник, В. Молдован, І. Мостова, В. Осадчий,
О. Потєряхін, О. Тихомиров, О. Тюріна,
А. Тяпкин, М. Хавронюк, Д. Цвігун, Н. Юзи(
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кова, О. Юриста, а також російські дослідни(
ки та практичні працівники В. Аргунов,
Н. Бабанцев, В. Батюк, В. Бобров, В. Бож’єв,
С. Бородин, К. Гуценко, Е. Доля, М. Ковалев,
А. Орлова, А. Пиджаков, С. Рябов, П. Смир(
нов, В. Фокин, Г. Черемних. Однак широкий
спектр різних, іноді діаметрально протилеж(
них, поглядів щодо аспектів цієї проблемати(
ки зумовлює необхідність подальших дослі(
джень і наукових пошуків шляхів розв’язан(
ня означеної проблеми.
Поняття «правоохоронні органи» є най(
більш уживаним у праві, але, на жаль, на сьо(
годні воно відноситься до прогалин теорії, за(
конодавства та практики, а саме:
• відсутнє закріплення цього поняття та
системи органів, що його охоплюють, у Конс(
титуції України. Так, у Конституції цей тер(
мін вживається лише один раз (ч. 3 ст. 17) і
не вказує на функціонально(цільове призна(
чення існування даних органів;
• відсутні як будь(яке визначення в інших
нормативно(правових актах України понят(
тя «правоохоронні органи», так і чіткий пе(
релік безпосередньо самих органів, що мають
охоплюватися цим терміном. Це стосується і
пов’язаних із зазначеним поняттям категорій
«правоохоронна діяльність», «правоохорон(
ні функції». З різних нормативних актів, зо(
крема, з Закону України «Про оперативно(
розшукову діяльність» (ст. 7), Закону Укра(
їни «Про заходи протидії незаконному обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин
та прекурсорів та зловживання ними» (ст. 7),
Закону України «Про основи національної
безпеки України» (ст. 1), випливає, що до
правоохоронних органів належать різні дер(
жавні органи. Лише два державні органи у
відповідних статусних законах України пря(
мо названі правоохоронними – це Служба
безпеки України (ст. 1 Закону України «Про
Службу безпеки України») та Управління
державної охорони України (ст. 11 Закону
України «Про Державну охорону органів дер(
жавної влади України та посадових осіб»).
Що стосується інших органів, у тому числі
органів внутрішніх справ, то прямих поси(
лань у законах, що визначають їх статус як
правоохоронних органів, не міститься. Цей
висновок випливає лише із змісту норм, які
містяться в інших законах України;
• у юридичній літературі поняття «право(
охоронні органи» є дискусійним [2, с. 111–
112]. Більшість авторів підручників і нав(
чальних посібників визначають правову при(
роду цих органів через категорію «правоохо(
ронна діяльність» [3, с. 7; 4, с. 6; 5, с. 8]. Такий
підхід є цілком обґрунтованим, тобто органи,
що здійснюють правоохоронну діяльність,
є правоохоронними. Проте у такому випад(
ку вимагає додаткового розкриття поняття
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«правоохоронна діяльність». Хоча при цьому
деякі науковці наводять спрощене поняття
«правоохоронна діяльність». Зокрема, А. Гель,
Д. Цвігун визначають судову систему України
як державну діяльність, здійснювану з метою
охорони прав спеціально уповноваженими ор(
ганами шляхом застосування юридичних за(
ходів впливу відповідно до закону із дотри(
манням встановленого ними порядку [6, с. 5].
Виникає питання: охорона якого права є
пріоритетною у діяльності розглянутих ор(
ганів? Якщо виходити із змісту Конституції
України, має йтися про охорону прав і сво(
бод людини, які «визначають зміст і спрямо(
ваність діяльності держави. Держава відпо(
відає перед людиною за свою діяльність. Ут(
вердження і забезпечення прав і свобод лю(
дини є головним обов’язком держави» (ст. 3).
Якщо вести мову про вищу цінність су(
б’єктивних прав, то у держави, всіх її органів
без винятку це завдання має бути пріоритет(
ним. У такому випадку слід говорити про пра(
воохоронну функцію всієї держави, яка ви(
конується нею стосовно прав, свобод і закон(
них інтересів будь(якої людини. І лише потім
поділяти органи держави на ті, для яких ця
функція є основною чи єдиною, і ті, що вико(
нують її як факультативний обов’язок.
Якщо йдеться про функцію охорони прав
громадян, то чому підкреслюється обов’язко(
ве її виконання відповідно до закону, за не(
ухильного дотримання встановленого ним по(
рядку тощо? Відповідь, на нашу думку, оче(
видна: оскільки саме від цих «правоохорон(
них» органів виходить основна загроза пору(
шення прав людини. І це не тільки суто укра(
їнська особливість, а специфіка будь(якої спец(
служби в усьому світі.
Слід пам’ятати, що правоохоронну діяль(
ність можуть здійснювати різні органи дер(
жави. Проте не всі вони є правоохоронними.
Щоб орган можна було віднести до числа пра(
воохоронних, необхідно, щоб правоохоронна
діяльність займала значне місце в обсязі йо(
го роботи, не була побічною, епізодичною.
Інший момент: деякі правоохоронні органи
виконують не тільки правоохоронну діяль(
ність, а й інші види державної діяльності, зо(
крема, правозастосовну («правовиконавчу»).
Однак вони віднесені до правоохоронних у
силу того, що ця діяльність у них є основною
або має спеціальний закріплений у законі
процесуальний характер.
Деякі науковці виводять поняття «право(
охоронні органи» через виконання покладе(
них на них функцій. Так, заслуговує на увагу
таке визначення: правоохоронні органи – це
існуючі у суспільстві та державі установи й
організації, що здійснюють правозастосовну
і правоохоронну функції, основне завдання
яких – забезпечувати законність, захищати
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права та законні інтереси громадян, юридич(
них осіб, боротися із злочинністю, іншими
правопорушеннями [6, с. 5]. Виходячи з цьо(
го можна зробити висновок, що правозасто(
совна та правоохоронна функції рівнозначні
між собою, хоча, як відомо, застосування пра(
ва реалізується у двох формах: оперативно(
виконавчої та правоохоронної діяльності [7,
с. 267–268]. Тому розуміння цих функцій як
рівнозначних не є правильним. Крім того, у
наведеному визначенні поняття виводиться
із нього самого: правоохоронні органи – це ор(
гани, що здійснюють правоохоронну функцію.
Навіть студентам першокурсникам, знайо(
мим з основами формальної логіки, відомо,
що це визначення замкнутого кола, яке не
має сенсу.
Більш коректною ми вважаємо позицію
М. Мельника та М. Хавронюка, які визнача(
ють поняття «правоохоронний орган» через
«виконання ним, поряд з профілактичною, одні(
єї чи кількох інших головних правоохоронних
функцій, що є визначальним у його діяльнос(
ті...» [8, с. 22]. При цьому всі правоохоронні
функції поділяються на головні та другорядні
(або допоміжні) [8, с. 12]. До основних право(
охоронних функцій вони відносять:
• профілактичну (профілактика правопо(
рушень, які тягнуть за собою юридичну від(
повідальність у сфері публічного права);
• захисну (захист життя, здоров’я, прав,
свобод і законних інтересів фізичних осіб);
• охорони громадською порядку, громад(
ської безпеки та власності;
• ресоціалізаційну (ця функція є найбільш
характерною для органів і служб у справах
неповнолітніх, служб, що здійснюють адміні(
стративний нагляд за особами, звільненими з
місць позбавлення волі);
• оперативно(розшукову;
• розслідування злочинів;
• судового розгляду справ;
• розгляду справ про адміністративні пра(
вопорушення;
• розгляду справ про фінансові й адмі(
ністративні господарські правопорушення
(розгляд справ про адміністративні правопо(
рушення, вчинені юридичними особами або
громадянами(підприємцями);
• виконання вироків, рішень, ухвал і поста(
нов судів, постанов органів дізнання та досу(
дового слідства, прокурорів.
До другорядних і допоміжних правоохорон(
них функцій слід віднести такі [8, с. 12– 14]:
• контрольну (наглядову);
• дозвільну (надання дозволів на здійснен(
ня певної діяльності, у тому числі підприєм(
ницької, або вчинення певних дій);
• правороз’яснювальну (у тому числі функ(
цію подання правової допомоги);
• аналітичну та/або методичну;
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• інформаційну (інформування інших дер(
жавних органів, у тому числі правоохоронних);
• нормотворчу (з правом видання актів
міжвідомчого характеру);
• координаційну.
Заслуговують на увагу також підходи
інших науковців, які пропонують розглядати
зазначене поняття у широкому (всі державні
органи, наділені певними повноваженнями в
галузі контролю за дотриманням законності та
правопорядку) і вузькому (державні органи,
спеціально створені для забезпечення закон(
ності та правопорядку, боротьби із злочин(
ністю, яким з цією метою надані повноважен(
ня застосовувати передбачені законом заходи
примусу та перевиховання правопорушників –
суд, органи юстиції, прокуратури, внутрішніх
справ, служби безпеки) розумінні [9, с. 53], або
припускають певні спрощення (великий рі(
вень узагальнення) на кшталт: «Правоохорон(
ні органи – це органи, які наділені державою
компетенцією щодо охорони суспільних від(
носин, урегульованих правом» [10, с. 53].
Визначення кола, переліку чи системи
правоохоронних органів також характери(
зується відсутністю єдності думок серед уче(
них. Так, традиційно до правоохоронних ор(
ганів відносять органи прокуратури, внут(
рішніх справ, служби безпеки, податкової
служби, митної служби. Що стосується ін(
ших, крім перелічених державних органів, то
питання про належність їх до числа право(
охоронних вирішується неоднозначно. Зо(
крема, це стосується такого органу державної
влади, як суд. На нашу думку, судові органи
слід відносити до числа правоохоронних, не
тільки тому, що вони відновлюють порушене
право конкретної особи, а й тому, що вони
конституційно безпосередньо призначені
для виконання правоохоронної функції, в то(
му числі для припинення протиправних дій
інших правоохоронних органів (санкціону(
вання арешту, затримання, утримання під
вартою, обшуку тощо). Належність судів до
іншої гілки державної влади (судової), на
відміну від прокуратури та інших правоохо(
ронних органів, які є представниками вико(
навчої гілки влади, не є перешкодою відне(
сення їх до правоохоронних органів. Даний
підхід знаходить підтримку серед таких на(
уковців, як В. Осадчий [11, с. 72], К. Гуцен(
ко, М. Ковалев [5, с. 15–16]. Тому про недореч(
ність словосполучення «судові й інші право(
охоронні органи», яке іноді вживається у
вітчизняних законодавчих актах, що є не до(
сить коректним із правової точки зору, мож(
на навіть не наголошувати. Як приклад,
М. Мельник і М. Хавронюк наводять ст. 33
Закону України «Про державну таємницю»
[8, с. 6]. Це стосується і назви навчальних
дисциплін у деяких вищих навчальних за(
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кладах, зокрема тих, що готують фахівців(
юристів, та більшості навчальних підручни(
ків, які носять назву «Судові та правоохо(
ронні органи» (посібники Національного
університету внутрішніх справ [12], Академії
митної служби України [13], Дніпропет(
ровського державного університету [14].
Що стосується віднесення до правоохо(
ронних органів юстиції, то ми повністю по(
діємо думку М. Мельника і М. Хавронюка,
що в даному випадку має місце певна тавто(
логія. Адже термін «юстиція» завжди ро(
зуміли, поперше, як правосуддя, по(друге, як
систему судових установ або власне суд [8,
с. 6]. Слушною вважаємо думку, що органи
нотаріату й адвокатури, які діють під егідою
Міністерства юстиції України, не мають пов(
новажень щодо виконання правоохоронних
функцій [8, с. 6]. Крім того, аргументом є те,
що згідно із законодавством України право(
охоронними органами є лише державні орга(
ни (так, у п. «б» ст. 3 Закону України «Про
державний захист працівників суду і право(
охоронних органів» застосовується таке сло(
восполучення, як «правоохоронні й інші дер(
жавні органи»). На нашу думку, діяльність
Міністерства юстиції України та його орга(
нів на місцях необхідно віднести до правоза(
хисної діяльності, що випливає із статей 57,
59 Конституції України.
Таким чином, враховуючи викладене
(дотримуючись класифікації правоохорон(
них органів за функціями, які вони викону(
ють, наведені М. Мельником і М. Хавроню(
ком [8, с. 12–14]), до системи правоохорон
них органів слід віднести:
у широкому розумінні (державні органи,
які виконують в основному другорядні та до(
поміжні правоохоронні функції – контроль(
ну (наглядову) функцію):
• Рахункову палату;
• органи Державної контрольно(ревізій(
ної служби;
• органи Державної пожежної охорони;
• органи Державного нагляду за стандар(
тами та у справах захисту прав споживачів;
• органи Антимонопольного комітету;
• органи залізничного, автомобільного транс(
порту й електротранспорту, повітряного, мор(
ського, річкового транспорту;
• органи Міністерства праці та соціальної
політики;
• органи Державного ветеринарного конт(
ролю, органи земельних ресурсів, Державної
служби з карантину рослин, охорони водних
ресурсів, Державного пробірного нагляду;
• органи Пенсійного фонду і Фонду соці(
ального страхування;
• органи державного контролю за цінами;
• органи державного архітектурно(буді(
вельного контролю;
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• військові комісаріати та деякі інші орга(
ни, що виконують функцію адміністративної
юрисдикції;
• у вузькому розумінні (державні органи,
які виконують як профілактичну, так і одну
чи кілька інших основних правоохоронних
функцій, що є визначальним у їх діяльності):
• суд;
• прокуратуру;
• органи міліції;
• органи Служби безпеки України;
• органи податкової міліції;
• органи Управління державної охорони;
• органи митної служби України.
Заслуговує на увагу ще один важливий
момент: власне правоохоронні функції вико(
нують не ті чи інші центральні органи дер(
жавної виконавчої або судової влади в ціло(
му, а лише їх окремі органи або окремі служ(
би органів, які ми перелічили у широкому
розумінні. Тому в деяких випадках до пра(
цівників правоохоронних органів слід відно(
сити не всіх співробітників такого органу, а
лише тих, статус яких прирівнюється до пра(
воохоронних.
На нашу думку, заслуговує також на ува(
гу питання розроблення та прийняття Зако(
ну України «Про правоохоронні державні ор(
гани». При цьому до правоохоронних органів
мають бути віднесені суди та державні орга(
ни, зміст діяльності яких визначається вико(
нанням виключно основних правоохоронних
функцій. Інші структурні підрозділи цих ор(
ганів мають бути віднесені до служб забезпе(
чення діяльності правоохоронних органів.
Слід зазначити, що кожний правоохорон(
ний орган відповідно до своєї предметної ком(
петенції спеціалізується на вирішенні кон(
кретних завдань щодо захисту економічної
безпеки (економічних умов розвитку су(
спільства). Так, Конституційний Суд України
як єдиний орган конституційної юрисдикції
в Україні згідно із ст. 13 Закону України
«Про Конституційний Суд України» прий(
має рішення та дає висновки у справах щодо
конституційності законів та інших правових
актів Верховної Ради України, актів Прези(
дента України, актів Кабінету Міністрів Ук(
раїни, правових актів Верховної Ради Авто(
номної Республіки Крим; відповідності Кон(
ституції України чинних міжнародних дого(
ворів України або міжнародних договорів, що
вносяться до Верховної Ради України для на(
дання згоди на їх обов’язковість; дотримання
конституційної процедури розслідування та
розгляду справи про усунення Президента Ук(
раїни з поста в порядку імпічменту в межах,
визначених статтями 111 та 151 Конституції
України; офіційного тлумачення Конституції
та законів України; статус органів міліції у за(
безпеченні економічної безпеки визначений у
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Законі України «Про міліцію», який де(
талізується в інших, законах України, зокрема,
«Про організаційно(правові основи боротьби з
організованою злочинністю», «Про оператив(
но(розшукову діяльність», Положенні «Про
Міністерство внутрішніх справ України», за(
твердженим Указом Президента України, По(
ложенні «Про Державну службу боротьби з
економічною злочинністю», затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України.
Аналіз правової бази існування держав(
них правоохоронних органів дозволяє зроби(
ти такі загальні висновки:
у жодному положенні або законі про від(
повідний орган влади не передбачено місце
та повноваження у сфері захисту національ(
них економічних інтересів та системі забез(
печення економічної безпеки. Разом із тим у
деяких випадках серед закріплених за від(
повідними органами напрямів діяльності про(
стежується опосередковане відношення до
забезпечення економічної безпеки. Тому в
кожному з наведених можна віднайти й еко(
номічну складову. Це, зокрема, стосується
Служби безпеки України. Так, в ст. 2 Закону
України «Про Службу безпеки України» від
25.03.1992 р. визначено, що «на Службу без(
пеки України покладається у межах визначеної
законодавством компетенції захист державного
суверенітету, конституційного ладу, тери(
торіальної цілісності, економічного, науково(
технічного і оборонного потенціалу України,
законних інтересів держави та прав громадян
від розвідувально(підривної діяльності інозем(
них спеціальних служб, посягань з боку окре(
мих організацій, груп та осіб». Тому до завдань,
закріплених за відповідними органами, слід до(
дати функцію забезпечення економічної безпе(
ки як на своїй території, так і за її межами, виз(
начити їх місце та відповідальність у системі
підтримання безпеки економічної сфери;
законодавством не визначені основні шляхи
взаємодії наведених органів влади з Радою
національної безпеки і оборони України як ко(
ординаційним органом з питань національної
безпеки та оборони при Президентові України,
що здійснює функції, покладені на нього згідно
із Законом України «Про Раду національної без(
пеки і оборони України», та її апаратом.
Ці питання мають знайти відображення у
відповідних законах і положеннях. Більше
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того, на законодавчому рівні слід визначити
структуру суб’єктів системи забезпечення
економічної безпеки країни, а також місце,
повноваження та відповідальність кожної
складової цієї системи.
Таким чином, під правоохоронним органом
як суб’єктом системи забезпечення економічної
безпеки пропонуємо розуміти державний ор(
ган, що безпосередньо бере участь у забезпе(
ченні економічної безпеки особи, суспільства
та держави шляхом протидії злочинності, в тому
числі економічній (попередження і припинен(
ня злочинів, а також їх розкриття), яка стано(
вить загрозу економічній безпеці.
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Стаття присвячена аналізу джерел правового регулювання юридичної регламентацї трудо
вих відносин помічниківконсультантів народного депутата України, науковому дослідженню
взаємовідносин між помічником та депутатом, заснованому на практичному досвіді. Особли
вості вивчаємої теми щодо адміністративноправового статусу помічникаконсультанта, в
тому, що він має «подвійну» природу підпорядкованості. Правові особливості його працевлаш
тування, подальших трудових відносин з народним депутатом, а також специфіка припинень
цих відносин принципово відрізняє помічникаконсультанта від державного службовця.
Ключові слова: помічник(консультант, державний службовець, публічна служба, трудо(
вий договір, працевлаштування, посада, народний депутат, кадрова політика, адміністративно(
правовий статус, трудові відносини.

П

рактична діяльність помічників(кон(
сультантів народного депутата Ук(
раїни виявила багато прогалин щодо
питання юридичної регламентації трудових
відносин зазначених осіб. Недостатньо роз(
роблений механізм визначення адміністра(
тивно(правового статусу на практиці ство(
рив низку проблем при працевлаштуванні та
звільненні з посади помічника(консультанта.
І хоча теоретичні дослідження останніх років
збагатили науку новими думками, але ця
проблема потребує подальшого вивчення.
Метою цієї статті є дослідження ролі
адміністративно(правового статусу поміч(
ника(консультанта народного депутата Ук(
раїни у юридичній регламентації трудових
відносин (при працевлаштуванні та звіль(
ненні з посади), а також аналіз взаємозв’яз(
ку трудових відносин між помічниками(
консультантами та народними депутатами.
Аналіз серйозних наукових праць у га(
лузі адміністративно(правового регулюван(
ня правовідносин державних службовців, на(
самперед, робіт таких науковців, як О. Хатю(
щенко, І. Окулич, Ю. Ковшуро, А. Каляши(
на, свідчить, що вони здійснили серйозний
крок в науковому дослідженні проблем, по(
в’язаних з об’єднанням норм адміністратив(
ного та трудового законодавства, усуненням
протиріччя між ними у діяльності державних
службовців.
Як одну з гарантій депутатської діяль(
ності Закон України «Про статус народного
депутата України« від 17.11.1992 р. № 2790(ХІІ
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передбачає право народного депутата залучати
до роботи помічників(консультантів. Статтею
34 цього Закону та ст. 1.1 Положення про по(
мічника(консультанта народного депутата Ук(
раїни, затвердженого Постановою Верховної
Ради України від 13.10.1995 р. № 379/95(ВР,
закріплено админістративно(правовой ста(
тус помічника(консультанта відносно того, до
якої з категорії державних службовців його
віднесено. Чотирьом помічникам(консультан(
там народного депутата України присвоюєть(
ся не вище ніж сьомий ранг державного служ(
бовця четвертої категорії, вони прикріплю(
ються для кадрового та фінансового обслуго(
вування до апарату Верховної Ради України.
Правовідносини між помічниками та де(
путатом оформляються строковим трудовим
договором. Консультанти зараховуються до
штату державних підприємств, установ чи
організацій за заявою народного депутата в
межах фонду, встановленого Верховною Ра(
дою народному депутату для оплати праці по(
мічника(консультанта.
Вітчизняний інститут помічників(кон(
сультантів народного депутата суттєво від(
різняється від інших країн, де право мати
консультантів та помічників надано не окре(
мим депутатам, а фракціям (наприклад, в Ар(
гентині, Італії, Австрії). У країнах, де депута(
ти все ж мають власних помічників, їх кіль(
кість може бути або фіксованою (наприклад,
в Австралії), або визначатися сумою коштів,
що виділяються члену парламенту для най(
му помічників (США) [1].
Дослідження джерел правового регулю(
вання статусу апаратів парламентів дозволяє
© Ю. Лебедін, 2009
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стверджувати, що порядок формування апа(
ратів парламентів та їх структури визнача(
ються по(різному. Як правило, на конститу(
ційному рівні закріплюється право парламенту
утворювати допоміжні органи (Австрія, Гре(
ція, Іспанія). Більш детально порядок фор(
мування апаратів визначається регламента(
ми законодавчих органів або їх палат (Фін(
ляндія, Франція, Австрія, ФРН), положен(
нями про помічників депутатів тощо. Зага(
лом, модель організації апарату визначається
обсягом фінансування законодавчого органу,
структурою парламенту, історичними тради(
ціями та низкою інших чинників.
На відміну від службовців апарату ук(
раїнського парламенту, які перебувають на пуб(
лічній службі, посади помічників депутатів
належать до патронатних посад, іншими сло(
вами, припинення повноважень члена парла(
менту має наслідком припинення повнова(
жень його помічників. Коло обов’язків поміч(
ників традиційно визначають самі депутати.
Серед таких обов’язків можуть бути, наприк(
лад, підготовка законопроектів, виступів, екс(
пертних висновків на законопроекти, пред(
ставництво депутата у відносинах з громадськіс(
тю, ЗМІ, лобістами, виконавчою владою тощо.
У державах, де обсяг фінансування пар(
ламенту є невеликим, апарат парламенту не
має розгалуженої структури та виконує най(
більш типові функції (ведення діловодства,
організація роботи загальнодержавного пред(
ставницького органу тощо); в самому апараті
працює відносно невелика кількість служ(
бовців. Так, у Великобританії у депутатів не
існує власного апарату (частина його функ(
цій – діловодство, листування тощо забезпе(
чується персональними секретарями, які
працюють неповний робочий день). Основ(
ним обов’язком таких секретарів є підтри(
мання зв’язків депутатів з виборцями.
Разом із тим за належного обсягу фінан(
сування апарати мають численний адміністра(
тивний персонал, розгалужену структуру,
власні дослідницькі установи (США, Швеція,
Фінляндія, ряд інших країн).
Сьогодні в українській науковій доктрині
юридична регламентація трудових відносин
між помічниками(консультантами та народ(
ними депутатами залишається недостатньо
врегульованою. Норми закону про статус на(
родного депутата та згаданого Положення
свідчать, що відсутній єдиний порядок форму(
вання кадрової політики апарату помічників(
консультантів народних депутатів України.
Оскільки статус помічника(консультанта
народного депутата України фактично при(
рівнюється до статусу державних службовців,
ця обставина не може не викликати обґрун(
тованих сумнівів в юридичній коректності
такого трактування статусу помічника(кон(
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сультанта. Саме цієї точки зору дотриму(
ється І. Окулич, який стверджує, що непра(
вильною є точка зору щодо тотожності адмі(
ністративно(правових статусів помічника(кон(
сультанта та державного службовця. Перш
за все, від державних службовців помічники(
консультанти відрізняються тимчасовим ха(
рактером роботи, визначуваним, як правило,
обмеженими термінами повноважень самих
народних депутатів України. Крім того, не(
зрівнянно велика довірчість відносин поміч(
ника(консультанта з народним депутатом
принципово відрізняється за характером від
традиційної взаємодії представника депутат(
ського корпусу з невиборними посадовими
особами державної служби [2, с. 118].
Адміністративно(правовий статус поміч(
ника(консультанта народного депутата Укра(
їни зумовлюється правовими особливостями
його працевлаштування, подальших трудо(
вих відносин з народним депутатом, а також
специфікою припинення цих відносин, що
принципово відрізняє помічника(консуль(
танта від державного службовця. Найбільш
показовим, на нашу думку, є юридичний ме(
ханізм звільнення з роботи помічника(кон(
сультанта до закінчення терміну його робо(
ти. Ця процедура обмежується двома випад(
ками: письмове подання народного депутата;
припинення повноважень народного депута(
та України.
Слід зазначити, що будь(які гарантії для
помічників(консультантів при їх звільненні
юридично не визначені, хоча в Законі Укра(
їни «Про статус народного депутата Укра(
їни« та Положенні передбачаються деякі га(
рантії для помічників(консультантів при їх
звільненні. Так, відповідно до ст. 34 Закону,
ст. 4.6 Положення у випадку звільнення по(
мічника(консультанта народного депутата на
підставі дострокового припинення повнова(
жень народного депутата помічнику(консуль(
танту народного депутата, який працює за
строковим трудовим договором на постійній
основі, виплачується одноразова грошова до(
помога у розмірі його тримісячної заробітної
плати за рахунок бюджетних призначень на
забезпечення діяльності Верховної Ради Ук(
раїни. Помічнику(консультанту народного
депутата, звільненому у зв’язку з закінченням
строку повноважень народного депутата, на(
дається попередня або рівноцінна робота
(посада), якщо до прийняття на роботу
помічником(консультантом він працював в
органах державної влади або органах місце(
вого самоврядування.
Висновок
Адміністративно(правовий статус поміч(
ника(консультанта народного депутата Ук(
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раїни близький за своєю природою до стату(
су державного службовця, але певні специ(
фічні особливості не дозволяють ототожню(
вати ці професії. Помічник(консультант мо(
же бути прирівняний до державного служ(
бовця сьомого рангу, але не бути ним. Цьому
перешкоджає тимчасовість перебування на
державній службі, адже термін повноважень
помічника(консультанта не може перевищу(
вати терміну повноважень народного депутата.
Саме цей факт розмежовує природу адмініст(
ративно(правового статусу держслужбовця та
помічника(консультанта народного депутата.
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Article is devoted not only to the analysis of sources of legal regulation of a legal regulation labour
relations of assistantsadvisers to the People's Deputy of Ukraine, but also to scientific research of
mutual relations between the assistant and the deputy, based on practical experience. Features studied
administrativelylegal status that it has «the double» nature of subordination. Legal peculiarities its
employments, the further labour relations with the People's Deputy, and also specificity of the termina
tion of the serelations essentially distinguishes the assistantadviser from the civil servant.
Статья посвящена анализу источников правового регулирования юридической регламента
ции трудовых отношений помощниковконсультантов народного депутата Украины, научному
исследованию взаимоотношений между помощником и депутатом, основанному на практичес
ком опыте. Особенности изучаемой темы административноправового статуса в том, что он
имеет «двойную» природу подчиненности. Правовые особенности его трудоустройства, даль
нейших трудовых отношений с народным депутатом, а также специфика прекращения этих
отношений принципиально отличает помощникаконсультанта от государственного служащего.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБІГУ
ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ:
сучасний стан та перспективи врегулювання
Віталій Арешонков,
ад’юнкт кафедри криміналістичної техніки
Навчальнонаукового інституту підготовки слідчих і криміналістів
Київського національного університету внутрішніх справ

У статті розглядається сучасний стан правового забезпечення обігу вогнепальної зброї в
Україні, а також обґрунтовується необхідність прийняття Закону України «Про зброю» як од
ного із шляхів його вдосконалення.
Ключові слова: вогнепальна зброя, правове регулювання обігу зброї, законний обіг зброї,
незаконний обіг зброї, кримінальний обіг зброї, Закон України «Про зброю».

У

процесі історичного розвитку людство
постійно стикалося з проблемою ви(
користання злочинцями різних зна(
рядь і засобів, спеціально виготовлених, при(
стосованих або запозичених із цивільного чи
військового обігу для найбільш оптимальної
реалізації різноманітних злочинних задумів.
Серед таких засобів зброя завжди займала
особливе місце.
Історично найбільше кримінальне засто(
сування завжди знаходили такі види зброї,
як вогнепальна та холодна, що зумовило ве(
лику розробленість як загальноправових, так
і експертно(криміналістичних аспектів дослі(
дження обставин кримінального викорис(
тання цих видів зброї. Саме широтою кримі(
нального поширення вогнепальної зброї по(
яснюється і наявність серед кримінально ка(
раних діянь специфічних складів злочинів,
пов’язаних із незаконним обігом цього виду
зброї [1, с. 18].
В останні роки правоохоронні органи по(
силили боротьбу з розповсюдженням вогне(
пальної зброї, намагаючись зменшити її неза(
конний обіг. Однак накопичена з минулих
десятиліть зброя постійно нагадує про своє
існування в нашому суспільстві. Підтвер(
дженням цього є, наприклад, випадок, коли
на Кіровоградщині із складу зброї, що охоро(
нявся, злочинці викрали близько 200 пісто(
летів та автоматів, 44 протитанкових грана(
томети, 75 кг тротилу, понад 17 тис. набоїв
[2, с. 5]. Вилучений арсенал вражає своїми
розмірами та різноманітністю; слід зазначи(
ти, що це не поодинокий випадок «гучних»
вилучень і спроб використання в злочинних
цілях зброї на території нашої країни.
Таким чином, на сучасному етапі неза(
конний обіг зброї є серйозною суспільною
© В. Арешонков, 2009

небезпекою, впливає на збільшення кіль(
кості злочинів, перш за все насильницького
та корисно(насильницького характеру. Все
це свідчить про те, що реалії існуючої слідчої,
оперативно(розшукової, експертної практи(
ки зумовлюють необхідність глибокого на(
укового дослідження проблеми незаконного
обігу зброї та розроблення правових, орга(
нізаційних і профілактичних заходів бороть(
би з ним.
Проблеми, пов’язані з кримінально(пра(
вовою характеристикою злочинів проти гро(
мадської безпеки та протидією незаконному
обігу зброї, є більш дослідженими, їх розгля(
дали М. Грінберг, В. Ємельянов, В. Нав(
роцький, В. Ткаченко та ін. У російській кри(
мінологічній науці проблему злочинів, що
вчиняються із застосуванням зброї, дослі(
джували Д. Корецький, Е. Солоницька, Л. Зем(
лянухіна. Вагомий внесок у розроблення
проблеми «збройних» злочинів і боротьби з
ними внесли М. Бажанов, О. Бандурка, П. Бі(
ленчук, О. Джужа, А. Зелінський, А. Кофа(
нов, Л. Кулик, О. Литвак, С. Мілюков, В. Ста(
шис, В. Тацій, М. Хавронюк, Н. Ярмиш та ін.,
проте в науковій літературі недостатньо
висвітленими, з точки зору системного вив(
чення, залишаються питання, присвячені са(
ме правовим засадам обігу вогнепальної
зброї в Україні.
Метою цієї статті є аналіз сучасного стану
правового забезпечення обігу вогнепаль(
ної зброї в Україні, окреслення деяких
проблемних питань у даній сфері та визна(
чення основних шляхів їх розв’язання.
Перш як розглядати питання правового
регулювання обігу вогнепальної зброї в Ук(
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раїні, потрібно визначити, що ж взагалі таке
обіг зброї, які види обігу існують, що під ни(
ми розуміється. Слід зазначити, що в жодно(
му нормативно(правовому акті нашої країни
не дано конкретного визначення поняття
«обіг зброї» та його видів. Більше того, в жод(
ному нормативно(правовому акті, прийнято(
му законодавчим органом України, не дається
конкретного визначення зброї та що під нею
треба розуміти.
Аналіз значення терміна «обіг» свідчить,
що під обігом розуміється «повне коло обер(
тання», «вживання, поводження» [3, с. 371]
або «використання, вжиток» [4, с. 636]. Спи(
раючись на зміст терміна, що розглядається,
можна визначити обіг зброї як її виробниц(
тво та подальший рух від виробника, держав(
ного або кримінального, до споживача, як ле(
гального (МО, МВС і т. п.), так і нелегально(
го (злочинці, громадяни, які незаконно прид(
бали зброю для самозахисту, колекціонуван(
ня тощо), а також процес користування збро(
єю, підтримка її в справному стані, перехід
від одного власника до іншого, аж до її зни(
щення. Таким чином, обіг зброї утворює її
рух у суспільстві: від виробника до споживача,
від одного споживача до іншого [5, с. 86].
Фізична дія на зброю (виготовлення, пе(
реробка), її просторове (носіння, перевезен(
ня), тимчасове (зберігання), соціальне (зміна
власника) переміщення мають правові межі,
що визначають кваліфікацію відповідних
дій. Кожна така дія є структурним елементом
обігу зброї.
Одна група авторів виходить з того, що
термін «обіг зброї» є загальновідомим і ви(
значень його законної та незаконної складо(
вих не дають; інші позначають законний і не(
законний обіг, виходячи із загальновідомих
критеріїв, передбачених статтями 262–264
Кримінального кодексу (далі – КК) України.
На нашу думку, слід погодитись із визна(
ченням, яке наводять Д. Корецький та Е. Со(
лоницька: під законним обігом зброї слід ро(
зуміти виготовлення, збут, передачу, прид(
бання, зберігання, носіння, перевезення, ре(
монт, застосування, знищення зброї, що
здійснюються на підставі відповідних зако(
нів, указів президента, постанов уряду та нор(
мативних документів воєнізованих відомств
під контролем дозвільної системи органів
внутрішніх справ або відомчим контролем
воєнізованих організацій [5, с. 88–89].
Словосполучення «обіг зброї» практично
завжди вживається спільно з прикметником
«незаконний». При цьому різні форми вико(
ристання зброї виступають елементами як
законного, так і незаконного обігу.
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В юридичній літературі під незаконним
обігом зброї розуміють кримінальний, пов’я(
заний із скоєнням відповідних злочинів, рух
об’єктів обігу зброї. Відповідно до інших то(
чок зору незаконним є поводження з вогне(
пальною зброєю та боєприпасами без дозво(
лу (ліцензії) органу внутрішніх справ або ж
дії із зброєю, здійснені з порушенням існу(
ючих правил і обмежень.
Ми вважаємо, що поняття «незаконний
обіг» зброї слід розглядати у більш широко(
му розумінні, що виходить за межі формаль(
но(юридичного, елементи якого визначають(
ся КК України.
Аналіз статей 262–264 КК України, що
визначають, які діяння із зброєю є злочинни(
ми, дозволяє визначити, що у сферу криміналь(
но(правового регулювання не входять такі
дії, як порушення громадянами або праців(
никами торговельних підприємств (орга(
нізацій) порядку і правил придбання, збері(
гання, носіння, перевезення, передачі іншим
особам, продажу вогнепальної, холодної чи
пневматичної зброї та бойових припасів і ба(
гато інших дій, пов’язаних із зброєю. Це сфе(
ра адміністративно(правового регулювання
(статті 174, 190–195 КоАП України).
Таким чином, незаконні дії із зброєю пе(
редбачені як кримінальним, так і адміністра(
тивним законодавством. Кримінально карані
діяння є лише одним із елементів незаконно(
го обігу (розкрадання, виготовлення, збут,
зберігання тощо) та в сукупності з адміні(
стративними правопорушеннями, пов’язани(
ми із зброєю, вони утворюють незаконний
обіг зброї.
На нашу думку, для чіткого поділу теоре(
тичних, правових та організаційних катего(
рій, пов’язаних з обігом зброї, більш прий(
нятною є позиція, наведена Д. Корецьким та
Е. Солоницькою щодо існування трьох видів
обігу зброї: законного, незаконного та кримі(
нального [5, с. 93].
Законодавче закріплення з чітким розме(
жуванням у розумінні понять «зброя», «обіг
зброї», «законний обіг зброї», «незаконний обіг
зброї», «кримінальний обіг зброї» може, за ак(
тивної підтримки правоохоронних органів, ма(
ти реальний вплив на ситуацію у сфері бороть(
би з незаконним обігом зброї в Україні.
Що стосується правового забезпечення
обігу вогнепальної зброї в Україні, то слід
зазначити, що на сьогодні він регламентуєть(
ся великою кількістю нормативно(правових
актів, серед яких: закони України «Про
міліцію» від 20.11.1990 р., «Про тваринний
світ» від 03.03.1993 р.; Указ Президента Ук(
раїни «Про заснування відзнаки Президента
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України «Іменна вогнепальна зброя» від
29.04.95 р. № 341/95; КК України (статті 262,
263, 264 й ін.) та Кодекс України про адміні(
стративні правопорушення (статті 174, 190–
195 і ін.); постанова Пленуму Верховного Су(
ду України від 26.04.2002 р. № 3; постанови
Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 р.
№ 576, від 12.10.1992 р. № 575; накази
МВС України від 24.07.1996 р. № 524, від
25.03.1993 р. № 164; накази МОЗ України від
15.03.1994 р. № 36 та від 24.06.1994 р. № 110;
більше десяти державних і галузевих стан(
дартів України та посилань на стандарти ко(
лишнього СРСР і багато інших нормативно(
правових актів.
Аналіз сукупності зазначених норматив(
них актів, свідчить про необхідність її впоряд(
кування, оскільки деякі важливі положення,
пов’язані з обігом зброї в Україні, недостатньо
врегульовані або ж не врегульовані взагалі.
На нашу думку, одним із шляхів вирі(
шення зазначеної проблеми є прийняття За(
кону України «Про зброю». Такі або подібні
закони прийняті в США ще у 1792 р., в Ка(
наді – у 1892 р., у Швеції – у 1967 р., в Англії –
у 1968 р., в Австрії – у 1986 р., у Бельгії – в
1991 р., в Чехії – у 1995 р. На теренах колиш(
нього СРСР закони про зброю діють в таких
державах: в Росії (1993 р.); в Республіці
Молдова (1994 р.); в Республіці Білорусь
(2001 р.); в Латвії (2002 р.).
В Україні на сьогодні близько десяти про(
ектів зазначеного закону, серед яких проект
Кабінету Міністрів України від 13.05.1998 р.;
проект народних депутатів Ю. Кармазіна, В. Му(
хіна, І. Біласа, М. Хомича, О. Данильчука та
В. Недригайла від 06.06.2002 р.; проект на(
родних депутатів Й. Вінського, В. Развадов(
ського, С. Бульби, В. Короля, В. Зубова від
25.11.2002 р. та ін. Аналіз змісту зазначених
законопроектів дозволяє виділити такі за(
гальні положення [6, с. 175]:
• в усіх законопроектах надано право во(
лодіти службово(штатною (відомчою) збро(
єю, нарівні з державними формуваннями та
правоохоронними органами, юридичним
особам, які виконують особливі статутні зав(
дання й є об’єктами дозвільної системи МВС
України (виконують охоронні функції, ре(
алізують зброю для населення тощо);
• за основу при підготовці законопроектів
використовувався здебільшого Закон Російсь(
кої Федерації «Про зброю», прийнятий у
1994 р., а не значний позитивний досвід пра(
вового регулювання обігу вогнепальної зброї
інших держав світу;
• в усіх законопроектах присутні кри(
терії, що характеризують різні види зброї, але
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не вказано, що визначення належності до того
чи іншого виду зброї встановлюється після
сертифікаційного, криміналістичного й інших
досліджень;
• відсутні статті, які б регламентували пра(
ва сертифікаційних та експертних закладів
щодо дотримання криміналістичних вимог
при виробництві вітчизняними виробника(
ми вогнепальної зброї, а також санкції за не(
дотримання цих вимог тощо.
Але найважливішим питанням зали(
шається: чи нададуть населенню країни пра(
во на володіння нарізною короткоствольною
вогнепальною зброєю як зброєю самозахисту?
Як приклад з історії можна згадати, що на
рубежі XX ст. кожний громадянин Російсь(
кої імперії мав змогу в будь(якому магазині з
продажу зброї придбати пістолет або револь(
вер і зареєструвати його в поліції. Жовтне(
вий переворот 1917 р. і досвід громадянської
війни наочно довели владі, що почуття осо(
бистої гідності люди не втратили, незважаю(
чи на політичне насильство, тому нова
адміністрація після своєї перемоги вилучила
практично всю особисту зброю як у против(
ників, так і прихильників нової влади.
Позиції фахівців(правознавців і громад(
ськості з питання, що розглядається, вияви(
лися неоднозначними. Деякі фахівці право(
охоронних органів свою позицію щодо обме(
ження користування громадянами вогне(
пальною зброєю пояснюють такими аргумен(
тами: якщо дозволити громадянам вільно во(
лодіти вогнепальною зброєю, то можливі си(
туації масового її застосування як на підста(
вах законності, так і при перебільшенні меж
необхідної оборони; поява легалізованої на(
різної вогнепальної зброї може викликати
хвилю викрадення, нелегальний збут і засто(
сування її в злочинних цілях; можливе сут(
тєве збільшення кількості випадків, пов’яза(
них із вогнепальними травмуваннями, на(
самперед серед дітей і підлітків, а також са(
могубств; значно збільшиться кількість зло(
чинів із застосуванням вогнепальної зброї [6,
с. 168].
Існує й інша думка науковців, яка ґрун(
тується на положеннях про пріоритетні пра(
ва людини, висвітлені у Загальній деклара(
ції прав людини, прийнятій і проголошеній
резолюцією 217 А (IІІ) Генеральної Асамблеї
ООН 10 грудня 1948 р. Деякі з них знайшли
своє втілення в положеннях Конституції Ук(
раїни (1996 р.), а саме: «людина, її життя і
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і
безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю» (ст. 3); «кожен має пра(
во захищати своє життя і здоров’я, життя і
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здоров’я інших людей від протиправних по(
сягань» (ст. 27).
На захист своєї позиції ці правознавці на(
водять й інші аргументи: держава не може
повністю забезпечити виконання положень
ст. 3 Конституції України (працівника право(
охоронних органів на кожному кроці не по(
ставиш, тому громадяни повинні мати мож(
ливість самі захищати себе та членів сім’ї
від злочинних посягань); легалізація вогне(
пальної зброї дозволить оновити промисло(
вий комплекс держави, створити нові робочі
місця, що вирішить багато державних і со(
ціальних проблем; за рахунок збору коштів
на отримання дозволу на вогнепальну зброю,
ліцензування виробників, реалізаторів тощо
можна вирішити питання щодо утримання
осіб, які здійснюватимуть контроль обігу
зброї на території України [6, с. 169]. Отже,
єдиної точки зору на дане питання немає.
До речі, ставлення до особистої зброї –
одна з важливих характеристик будь(якої дер(
жави. Тут немає одноманітності, в кожній своя
специфіка. У більшості країн світу продаж
вогнепальної зброї дозволено. Виняток ста(
новлять такі країни, як Бірма, Бангладеш,
Венесуела та ще кілька. Найдоступніша вона
у США, де людина не уявляє себе без зброї.
На сьогодні у громадян цієї країни на руках
знаходиться понад 200 млн одиниць вогне(
пальної зброї, тобто в середньому по чотири
одиниці зброї на кожного дорослого. Дещо
інша ситуація в Англії – тут зброя продаєть(
ся, але не кожному. Потрібно довести свою
добропорядність і необхідність у її володінні.
Подолати такий бар’єр важко, тому англійці
(у порівнянні з американцями) практично
беззбройні. Німеччина здавна була розпоро(
шена на багато князівств, які постійно воро(
гували між собою; крім того країна неоднора(
зово була ініціатором воєнних конфліктів, то
ж не дивно, що й сьогодні зброя в ній доступ(
на для багатьох громадян [7, с. 157].
Порівнявши ситуацію із зброєю, що скла(
лась у зазначених і в багатьох інших євро(
пейських країнах, ми дійшли висновку, щоб
вогнепальна зброя вільно продавалась у дер(
жаві, потрібна розвинута економіка, високий
рівень життя, значний рівень моральної від(
повідальності, досконалий закон та юридич(
на база, які мають гарантувати безпеку жит(
тя та здоров’я людей у суспільстві та державі.
Чи готова Україна до такого кроку?
Є й інші спірні питання стосовно, напри(
клад, легалізації зброї травматичної дії, іменної
зброї, видачі зброї приватним охоронним
фірмам, ліцензування зброї, масогабаритних
макетів вогнепальної зброї.
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Ще одне важливе питання стосується
прийняття вітчизняного Закону «Про зброю».
Воно пов’язане з неминучістю «євромайбут(
нього» для України, принаймні як офіційної
доктрини нашої держави. Пояснюється це
тим, що для вступу будь(якої держави в ЄС її
внутрішні закони повинні відповідати або
принаймні не суперечити політиці ЄС у пев(
них сферах її діяльності, куди відноситься і
сфера обігу зброї. Іншими словами, існуюче
в державі законодавство, що регулює обіг
зброї, має відповідати загальним положен(
ням так званої керівної лінії Євросоюзу в цій
галузі. Нова керівна лінія, що фактично ут(
ворилася з моменту підписання ЄС у 2000 р.
протоколу ООН «Проти недозволеного ви(
робництва стрілецької зброї, частин до неї,
компонентів і боєприпасів, а також проти не(
дозволеної торгівлі ними», охоплює в основ(
ному питання порядку обігу зброї в процесі
виробництва та торгівлі нею. Проблему пе(
ретікання зброї з легального в тіньовий, а потім
у «чорний» сектори ринку, передбачається ви(
рішити шляхом суцільної реєстрації зброї,
що знаходиться на цивільному ринку, її ком(
понентів і боєприпасів, за допомогою веден(
ня розширеної комп’ютеризованої бази да(
них. «Керівна лінія» передбачає також по(
стійний обмін цією інформацією та створен(
ня єдиного банку даних. Таким чином, існу(
юча в Україні система обліку зброї неминуче
підлягає оптимізації, за допомогою створен(
ня єдиного банку даних, який включатиме ве(
лику кількість відомостей про зброю в нашій
країні. Окремо слід нагадати і про екологічні
пріоритети Закону «Про зброю». Це пов’язано
з тим, що в методиці сертифікації боєприпа(
сів, яка прийнята в Україні, відсутні екологічні
вимоги, що стосуються попередження забруд(
нення навколишнього середовища важкими
металами, обов’язкові в країнах ЄС [8, с. 5].
Таким чином, у разі прийняття в Україні
«закону(наказу«, заснованого на нині діючих
положеннях відомчих нормативних актів
щодо обігу зброї, його положення можуть увій(
ти в суперечність з нормами міжнародного
права, що призведе в подальшому до їх пов(
торного перегляду та нового прийняття вже
в процесі зближення України з ЄС. Прикла(
дом можуть бути Хорватія і Болгарія. Якщо
в Хорватії закон про зброю, прийнятий у
1996 р., з самого початку ґрунтувався на по(
ложеннях, існуючої тоді керівної лінії ЄС і в
такій формі не був перешкодою для вступу,
то в Болгарії з її «пострадянським» законом,
який став формальною перешкодою для
вступу в ЄС, весною цього року довелося тер(
міново приймати новий «єврозакон» [8, с. 6].
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На нашу думку, перед прийняттям Зако(
ну України «Про зброю» слід розробити кон(
цепцію державної політики щодо обігу зброї
й адміністративно(правової діяльності орга(
нів внутрішніх справ у сфері контролю за
реалізацією механізму використання, засто(
сування та зберігання зброї населенням, де
враховувати нові тенденції, у тому числі ме(
ханізм обігу зброї, правовий статус громадян –
власників вогнепальної зброї та посадових
осіб даної сфери. Ми вважаємо, що при роз(
робленні проекту цього закону або ж доопра(
цюванні існуючих, доцільно було б залучити
до цього процесу спеціалістів(зброєзнавців
(як теоретиків, так і практиків), мислив(
ствознавців, юристів, економістів і фахівців
сертифікаційних та експертних служб. Закон
«Про зброю» повинен поєднати в собі не
тільки позитивний досвід зарубіжних країн,
де він вже багато років ефективно діє, а й
існуючі на сьогоднішній день в Україні най(
кращі правові положення регламентації
обігу зброї з обов’язковим урахуванням мен(
тальності нашого народу й євроінтеграцій(
них процесів в Україні.
Все це потрібно для того, щоб не виникла
велика кількість проблем, над вирішенням
яких і зараз ламають голову законодавці тих
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країн, де в недавньому минулому такий за(
кон був прийнятий.
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У статті розкриваються зміст поняття «проходження державної служби» та основи його
правового регулювання. На основі аналізу європейського досвіду та законодавства України
обґрунтовується доцільність розмежування широкого та вузького розуміння поняття
«проходження державної служби».
Ключові слова: державна служба, проходження служби, службова кар’єра, просування по
службі, європейський досвід.

Н

айбільш вдалим, з точки зору роз(
криття змісту проходження державної
служби, є визначення, запропоноване
російським ученим В. Манохіним: держслуж(
бовець працює в системі розгалуженої дер(
жавної організації, в державному апараті та
різних державних установах, створених з ме(
тою практичного втілення в життя завдань,
що стоять перед державою. Діяльність держ(
службовця повністю визначається потреба(
ми державної організації (держслужби). Вна(
слідок зазначеного держслужбовець завжди
діє за дорученням держави та від імені дер(
жави [1, с. 24]. Разом із тим ні вітчизняна, ні
зарубіжна юридична наука досі не мають од(
нозначного підходу до розуміння поняття
«проходження державної служби». При фор(
мулюванні цього поняття найбільш проб(
лемним є співвідношення формального мо(
менту, коли власне починається та закінчу(
ється державна служба, з необхідністю вклю(
чення до цього поняття всіх елементів прохо(
дження державної служби, у тому числі тих, що
стосуються встановлення та припинення дер(
жавно(службових відносин. За загальним пра(
вилом, особа набуває статусу державного
службовця лише після формального призна(
чення на посаду та складання присяги держав(
ного службовця, тобто після прийняття на дер(
жавну службу, а припиняється статус держав(
ного службовця з моменту видання наказу орга(
ну влади про припинення державної служби.
Багато вітчизняних науковців схильні
обмежувати поняття «проходження держав(
ної служби» саме формальними елементами.
Зокрема, В. Лазарєв зазначає, що прохо(
дження державної служби починається з мо(
менту зарахування на службу та закінчуєть(
ся моментом припинення службової діяль(
ності; при цьому власне проходження служ(
би означає реалізацію службової кар’єри [2,
c. 349]. Д. Овсянко вважає, що виникнення,
зміна та припинення державно(службових
відносин щодо проходження державної служ(
би пов’язуються чинним законодавством з
певними юридичними фактами. На його дум(
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ку, проходження державної служби – це про(
цес, що для державних службовців, які обій(
мають посади категорій «А» і «Б», виражаєть(
ся у послідовній зміні цих посад, починаючи з
моменту вступу на службу та закінчуючи
звільненням з неї [3, с. 57–58]. Схожий підхід
займає і А. Ноздрачьов, який небезпідставно
стверджує, що під проходженням державної
служби маються на увазі певні юридичні
факти, які характеризують службово(право(
вий стан державного службовця, який відоб(
ражається у його особистій справі [4, с. 67].
На думку Б. Габрічідзе та А. Чернявсько(
го, проходження державної служби – це про(
цес практичного служіння державі та су(
спільству особи, призначеної на державну
посаду державної служби, виконання відпо(
відного виду управлінської або іншої держав(
но(службової діяльності [5, с. 22–23]. Д. Бах(
рах, виходячи з функціонального змісту дер(
жавної служби, вважає, що проходження
державної служби – це динаміка службового
статусу особи, що обіймає державну посаду,
тобто процес перебування на посаді, його
службова кар’єра [6, с. 25]. О. Продаєвич за(
значає, що «проходження державної служби –
це тривалий процес, який починається з ви(
никнення державно(службових відносин,
тобто з моменту заміщення особою держав(
ної посади, з подальшим переміщенням служ(
бовця по службі, проведенням оцінки та атес(
тації державних службовців, і завершується
їх припиненням» [7, с. 14].
На нашу думку, такий підхід до визна(
чення меж проходження державної служби
можна охарактеризувати як вузьке розумін(
ня цього поняття, оскільки поза межами до(
слідження в такому випадку лишаються пи(
тання добору кандидатів на державну служ(
бу, проведення конкурсів, проходження кан(
дидатом підготовчої служби, а також оскар(
ження рішень про припинення державної
служби, реалізація прав державного службов(
ця на пенсійне забезпечення й інші соціаль(
ні гарантії тощо. Таким чином, при вузькому
розумінні поняття «проходження державної
© А. Кірмач, 2009
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служби» неможливо провести комплексне до(
слідження основ правового регулювання
проходження державної служби та дослідити
цей процес в динаміці.
У зв’язку з цим ми пропонуємо розгляда(
ти поняття «проходження державної служ(
би», насамперед, у широкому розумінні та
включити до нього такі елементи, як прий(
няття на державну службу, безпосередньо
просування по державній службі (службова
кар’єра) та припинення державної служби.
Лише за умови дослідження цієї тріади мож(
на вести мову про комплексність досліджен(
ня динаміки державно(службових відносин.
Більше того, таке розуміння серед іншого зу(
мовлює відповідний методологічний підхід
до вивчення цього поняття. В основі такого
підходу лежить тенденція сучасної юридич(
ної науки досліджувати події, а не речі; про(
цеси, а не стани. Таким чином, можна зроби(
ти висновок, що змістом проходження дер(
жавної служби є «процес проходження пев(
них стадій та здійснення певних процедур
перебування на державній службі – почина(
ючи від прийняття на державну службу та
завершуючи припиненням державної служ(
би, з урахуванням просування та переміщен(
ня по службі, обсягу повноважень за кон(
кретною посадою в державному органі чи йо(
го апараті» [8, с. 351].
Зарубіжні дослідники також схильні вва(
жати, що прийняття на державну службу, у
тому числі система добору, конкурсні проце(
дури, є невід’ємною частиною проходження
державної служби [9]. Крім того, зарубіжний
досвід свідчить, що досить часто кандидати на
державну службу мають пройти стажування
на так званій підготовчій службі і лише після
цього відбувається формальне призначення
на посаду державного службовця. Слід зазна(
чити, що в такому випадку особа практично
почала проходження державної служби,
оскільки під час підготовчої служби на особу
покладаються всі обмеження, встановлені для
державного службовця, надаються права та
службові повноваження державного службов(
ця тощо. Подібний підхід обґрунтовано мож(
на зайняти й для аналізу моменту припинен(
ня державної служби. Якщо проходження
державної служби обмежити формальним
моментом припинення державно(службових
відносин (як правило, видання відповідного
акта органу публічної адміністрації), то за ме(
жами дослідження опиняться питання зараху(
вання такої особи до кадрового резерву дер(
жавної служби, реалізація права на пенсійне
забезпечення державного службовця, мож(
ливість оскарження рішення про припинення
державної служби тощо.
Слід також зазначити, що підхід щодо
широкого розуміння поняття «проходження
державної служби» поділяють й інші дослід(
ники. Зокрема, Е. Черноног стверджує, що
державна служба «це сукупність елементів,
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яка включає вступ на державну службу, її
проходження, розвиток професіоналізму,
збільшення обсягу прав, обов’язків та відпо(
відальності, підвищення рангу і просування
в посадах» [10, с. 239]. Крім того, широке тлу(
мачення поняття проходження державної
служби корелює з підходом, що застосовуєть(
ся в європейських країнах. При цьому в захід(
них теоретичних працях набагато більше ува(
ги приділяється саме питанням прийняття
на державну службу та припиненню держав(
но(службових відносин як невід’ємним еле(
ментам проходження державної служби, а не
безпосередньо службовій кар’єрі (просуван(
ню по державній службі) [11; 12].
Для наукової чистоти дослідження також
необхідно розмежувати поняття «проходжен(
ня державної служби» та «службова кар’єра».
Чинний Закон України «Про державну служ(
бу» містить розділ «проходження державної
служби в державних органах та їх апараті»,
проте зміст статей цього розділу фактично не
відповідає його назві, оскільки складається з
таких статей: «Стаття 15. Прийняття на дер(
жавну службу»; «Стаття 16. Обмеження, по(
в’язані з проходженням державної служби»;
«Стаття 17. Присяга державного службовця»;
«Стаття 18. Випробування при прийнятті на
державну службу»; «Стаття 19. Стажування
державних службовців»; «Стаття 20. Робо(
чий час»; «Стаття 21. Службові відряджен(
ня»; «Стаття 22. Відсторонення від виконання
повноважень за посадою»; «Стаття 23. Гра(
ничний вік перебування на державній служ(
бі». Тобто фактично в цьому розділі лише од(
на стаття (ст. 15) стосується власне прохо(
дження служби, а інші статті – скоріше вимог
до претендентів на державну службу (стат(
ті 18, 19) та безпосереднього виконання
службовцями покладених на них повнова(
жень по службі (статті 20, 21, 22), а також за(
гальних вимог до службовців, що виплива(
ють із особливостей державної служби як
публічного інституту (статті 16, 17, 23).
У той самий час чинний Закон містить
спеціальний розділ, який називається «служ(
бова кар’єра», однак не дає визначення цього
поняття. Певні висновки можна зробити при
аналізі статей, що включені до цього розділу:
«Стаття 24. «Проходження служби»; «Стат(
тя 25. «Класифікація посад»; «Стаття 26.
«Ранги державних службовців»; «Стаття 27.
«Просування по службі»; «Стаття 28. «Кадро(
вий резерв державної служби»; «Стаття 29.
«Навчання і підвищення кваліфікації держав(
них службовців». Зміст статей цього розділу
також фактично не відповідає його назві.
Більше того, з таким набором елементів служ(
бової кар’єри досить важко погодитись, ос(
кільки проходження державної служби – це
не завжди кар’єра. Кар’єра – це рух тільки
вперед і кожного разу на щаблину вище. При
цьому може мати місце проходження держав(
ної служби, але не буде кар’єрного росту.
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Таким чином, змістовне навантаження
термінів «службова кар’єра» та «просування
по державній службі» практично збігається
[8, с. 355]. На нашу думку, ці поняття то(
тожні та є елементами проходження держав(
ної служби. У зв’язку з цим можна зробити
висновок, що службова кар’єра – це, насам(
перед, просування по державній службі, яке
є однією із стадій проходження державної служ(
би. Таким чином, поняття «проходження дер(
жавної служби» є ширшим за поняття просу(
вання по службі (службової кар’єри).
Особливості правового регулювання про(
ходження державної служби в країнах Євро(
пи свідчать, що особливий статус державної
служби зумовлений, насамперед, її правовою
природою та визначається через традиційні
відмінності між публічним (адміністратив(
ним) і приватним правом [13, с. 17–33]. На цьо(
му також наголошується в працях багатьох
європейських науковців. Зокрема, Г. Бребан
зазначає, що французька система управління
складається як з осіб, які працюють на основі
приватного права, так і службовців державно(
го сектора. При цьому досвід Франції й інших
європейських країн свідчить, що службовці
публічної адміністрації мають спеціальний
правовий режим, що відрізняється від праце(
влаштування на основі загальних норм при(
ватного права. Власне на цій відмінності і ба(
зується специфіка правового регулювання
інституту державної служби [14, с. 98].
Слід зазначити, що публічно(правове ре(
гулювання інституту державної служби в ба(
гатьох країнах має чимало пробілів, що зу(
мовлює необхідність заповнення їх нормами
інших галузей права, у тому числі трудового,
цивільного тощо. Проте очевидною є тенден(
ція до витіснення норм приватного права із
сфери державно(службових відносин і чітке
розмежування приватноправового регулю(
вання працевлаштування в державних ор(
ганах (наприклад, для обслуговуючого пер(
соналу органів публічної адміністрації) та
публічно(правового регулювання відносин
державної служби.
У сучасній науці існують різні підходи
щодо вирішення проблеми співвідношення
норм адміністративного та трудового права
на державній службі. Так, В. Лебедєв, який
вивчає трудове право, висловлює думку про
субсидіарне запозичення норм трудового
права адміністративним правом, що визна(
чається їм як своєрідна «правова дифузія»
[15, с. 34]. З цим підходом можна погодитись,
оскільки на даний момент ряд питань про(
ходження державної служби регламентують(
ся нормами трудового права та права соці(
ального забезпечення і це безпосередньо за(
кріплено в Законі України «Про державну
службу». Однак, на нашу думку, часткова ре(
гламентація питань щодо припинення дер(
жавно(службових відносин і притягнення до
дисциплінарної відповідальності нормами
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трудового права має тимчасовий характер і
ці питання повинні бути врегульовані ви(
ключно спеціальними законодавчими актами.
Йдеться про необхідність правового регулю(
вання державно(службових відносин ви(
ключно нормами публічного права, перш за
все, нормами адміністративного права, що
цілком відповідає сутності та завданням дер(
жавної служби. З цього приводу слід погоди(
тися з О. Ноздрачьовим, який пропонує по(
долати субсидіарне регулювання державної
служби трудовим законодавством і ввести
режим публічного регулювання. Як аргумент
на користь такого підходу він наводить той
факт, що в правовому регулюванні інституту
державної служби панує імперативний під(
хід: дозволено тільки те, що прямо передба(
чено законом [4, с. 81].
Підхід до розмежування публічно(право(
вого та приватноправового регулювання про(
ходження державної служби в європейських
країнах також підтверджується поділом дер(
жавних службовців за їх правовим статусом
на функціонерів (наділених адміністративно(
владними повноваженнями) та нефункціо(
нерів (просто найманих працівників органів
публічної адміністрації). На основі цього кри(
терію в Європі можна виділити дві групи кра(
їн, в одній з яких, наприклад Франції, Іспанії,
Греції, статус функціонера надається всім
постійним співробітникам державних струк(
тур, а у другій групі, наприклад Німеччині,
Люксембурзі, статус функціонера має лише
певна частина працівників – чиновники, а дві
інші групи (службовці та робітники) по суті
є звичайними працівниками за наймом без
владних повноважень, з тією особливістю, що
наймодавцем виступає держава.
Для статусу функціонера характерними є
дві ознаки. Поперше, зв’язок між адміністра(
тивною структурою та службовцем є публіч(
но(правовим зв’язком, який виражається у
залученні до праці у формі одностороннього
призначення, а не в підписанні трудового до(
говору (контракту із взаємними зобов’язання(
ми сторін). Подруге, публічний службовець є
особою, яка призначається до адміністрації
на постійній основі, тобто до пенсії.
За характером виконуваних функцій
публічних службовців поділяють на такі гру(
пи (категорії): адміністративну, виконавчу,
професійну та допоміжно(технічну.
До адміністративної категорії належать
керівники та заступники керівників адміні(
стративних структур, наділені повноважен(
нями приймати рішення та розробляти кон(
цепції. Працівники виконавчої категорії
втілюють у життя рішення керівників. Це, як
правило, керівники структурних підрозділів
органів публічної адміністрації. Професійна
категорія охоплює спеціалістів, що викону(
ють конкретну роботу під керівництвом служ(
бовців обох вищих категорій. Працівники
допоміжнотехнічної категорії створюють не(
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обхідні умови для виконання всіма іншими
службовцями своїх функцій [16, c. 102].
До цієї класифікації слід додати, що остан(
ню групу можна відносити лише до держав(
них (публічних) службовців у широкому ро(
зумінні. За загальним правилом вони не ма(
ють статусу функціонера. Подібна позиція
закріплена й у вітчизняному законодавстві,
зокрема, ч. 2 ст. 2 Закону України «Про служ(
бу в органах місцевого самоврядування» ви(
значено, що «дія цього Закону не поширюється
на технічних працівників та обслуговуючий
персонал органів місцевого самоврядування».
Зазначена класифікація в тій чи іншій мо(
дифікації застосовується у законодавстві
багатьох зарубіжних країн. Так, у Франції
виділяють 4 класи публічних службовців:
А (найвищий), В, С, Д (найнижчий). При цьому
на службовців класу А покладена функція ви(
роблення державної політики та визначення
ключових напрямів її реалізації відповідно до
затвердженої урядової політики, у тому числі
підготовка концептуальних засад норматив(
них актів. У той самий час на службовців кла(
су В покладена функція реалізації ключових
напрямів урядової політики, у тому числі під(
готовка проектів нормативних актів, а також
безпосереднє управління певними сферами
державного управління. Клас С є найбільш
поширеним, оскільки охоплює основну масу
державних службовців, спеціалістів, фахівців,
управлінців тощо, а клас Д – це, насамперед,
допоміжний персонал, який, як правило, скла(
дається з державних службовців, що лише по(
чинають свою службову кар’єру [16, c. 351].
Слід зазначити, що на особливу увагу
заслуговують основи правового регулюван(
ня інституту державної служби не лише ста(
рих демократій Європи, а й країн нової хвилі –
Естонії, Литви, Латвії, Польщі, Греції, Бол(
гарії тощо. Досвід цих країн є достатньо ак(
туальним, оскільки реформи державної служ(
би в них проведені порівняно недавно. Крім
того, враховуючи подібні суспільно(полі(
тичні умови, їх досвід є найбільш прийнят(
ним для адаптації в Україні.
Висновки
Поняття «проходження державної служ(
би» слід розглядати в широкому та вузькому
розумінні. В широкому розумінні поняття
«проходження державної служби» має вклю(
чати в себе такі елементи, як прийняття на
державну службу, просування по державній

А Д М І Н І С Т Р АТ И В Н Е П Р А В О
службі (службову кар’єру), та припинення
державної служби, адже лише за умови до(
слідження цієї тріади можна проаналізува(
ти правове регулювання державно(службо(
вих відносин у динаміці; вузьке розуміння
проходження державної служби обмежуєть(
ся формальними елементами та триває від
моменту зарахування особи на посаду дер(
жавного службовця до видання наказу про
припинення державно(службових відносин.
Європейський досвід правового регулю(
вання проходження державної служби пере(
конливо свідчить, що воно має здійснюватися,
насамперед, за допомогою норм адміністра(
тивного права. Крім того, чітке розмежування
посад державних службовців та інших осіб, які
працюють в органах публічної влади, дозволяє
запровадити уніфіковане правове регулюван(
ня та сприяє прозорості державної служби.
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The article analyzes the meaning of the term civil service career and basics of its legal regulation.
On the basis of relevant European experience and applicable Ukrainian law, the author argues the need
of distinguish the broad and narrow understanding of the term civil service career.
В статье раскрывается содержание понятия «прохождение государственной службы» и
основы его правового регулирования. На основании анализа европейского опыта и законодатель
ства Украины обосновывается целесообразность разграничения широкого и узкого понимания
понятия «прохождение государственной службы».
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У статті розглядаються проблеми адміністративноправової охорони прав інтелектуаль
ної власності, здійснюється порівняльний аналіз термінів «захист» і «охорона», обґрунтову
ються адекватні цим термінам види діяльності.
Ключові слова: інтелектуальна власність, адміністративно(правова охорона, адміністра(
тивно(правовий захист, інституційна діяльність.

У

науковій літературі інколи терміни
«охорона» та «захист» ототожнюють.
Дослідники роблять поодинокі спро(
би розмежувати їх, але ці спроби не можна
визнати вдалими, оскільки не вироблено чіт(
ко концепції загальнодержавного механізму
забезпечення прав інтелектуальної влас(
ності, складовими компонентами якого ви(
ступають адміністративно(правова охорона
й адміністративно(правовий захист.
Для з’ясування сутності адміністратив(
но(правової охорони за допомогою компара(
тивного, герменевтичного, семантичного та
структурно(функціонального методів з’ясує(
мо змістовні ознаки діяльності з адміністра(
тивно(правової охорони. Це, врешті(решт,
може стати підґрунтям для теоретичної кон(
цепції адміністративно(правової охорони прав
інтелектуальної власності, яку власне ми і
презентуємо у даному дослідженні.
Корисність співвідношення зазначених
понять пов’язана не лише з необхідністю їх
уточнення. Вона має іншу, більш глибоку при(
чину: від розуміння сутності даних понять
залежить зміст діяльності державних органів
із забезпечення реалізації людиною права на
інтелектуальну власність. Разом із тим така
необхідність зумовлена закладеною у Конс(
титуції України не з’ясованістю понять, що
розглядаються, коли вони вживаються як си(
ноніми. Зокрема, у ст. 55 Конституції Укра(
їни закріплено обов’язок держави охороняти
права та свободи людини, а також право
індивіда звертатися за захистом своїх прав
до суду, Уповноваженого Верховної Ради з
прав людини, використовувати національні
засоби захисту, а при їх неефективності –
звертатися за захистом таких прав до відпо(
відних міжнародних судових установ чи до
відповідних органів міжнародних органі(
зацій, членом або учасником яких є Україна.
Відтак виникає колізія, коли, з одного боку,
держава має здійснювати охорону, натомість
людина може звертатися до держави лише за
захистом. Отже, логічною є необхідність те(
оретично розмежувати ці поняття.
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Заслуговують на увагу у даному кон(
тексті окремі думки певних дослідників що(
до необхідності здійснення співвідношення
аналізованих нами понять [1; 2; 3, с. 318–
326]. Але слід зазначити, що в даній царині
більшої операціоналізації набули такі понят(
тя, як «охорона прав інтелектуальної влас(
ності» [4, с. 11], «захист прав інтелектуальної
власності» [5, с. 12; 6, с. 5; 7, с. 7], «гарантуван(
ня прав інтелектуальної власності» [8, с. 3],
які ми і піддамо подальшій теоретичній кон(
цептуалізації.
Термін «охорона прав інтелектуальної
власності» міститься у Бернській конвенції
про охорону літературних і художніх творів,
в якій зазначено, що її учасники мають намір
якомога ефективніше й однаково охороняти
права авторів на їх літературні та художні
твори. При цьому, послідовність уживання
зазначеного терміна простежується у тексті
всієї Конвенції.
Аналіз літератури свідчить, що у сфері
інтелектуальної власності охорона провадить(
ся як щодо правового режиму об’єктів цього
права, так і самих прав. У згаданій нами Кон(
венції зазначається, що охороняються не ли(
ше права, а й самі ці витвори: всі твори в га(
лузі літератури, науки та мистецтва незалеж(
но від того, яким способом і в якій формі во(
ни виражені.
На нашу думку, за своїм змістом охорона
полягає у створенні необхідних умов для без(
перешкодного користування законними пра(
вами й інтересами відповідно до законодав(
ства. Охорона має інтерпретуватися як право(
ве явище, яке передбачає й захист. У даному
аспекті у широкому розумінні адміністра
тивноправову охорону прав інтелектуальної
власності можна трактувати як сукупність
адміністративних заходів, які забезпечують
необхідні умови для реалізації законних
прав, свобод та інтересів у сфері інтелекту(
альної власності та передбачають заходи ор(
ганізаційно(правового, політичного, соціаль(
но(економічного характеру. Чільне місце се(
ред цих заходів посідають правові, адже адмі(
© С. Ярошенко, 2009
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ністративно(правова охорона інтелектуаль(
ної власності може та повинна здійснювати(
ся нормами адміністративного права.
Адміністративне право України – це га(
лузь права, система правових норм, які регу(
люють суспільні відносини, що формуються
в ході забезпечення органами виконавчої
влади й органами місцевого самоврядування
реалізації та захисту прав, свобод і законних
інтересів фізичних і юридичних осіб, а також
у процесі державного та самоврядного уп(
равління у сферах соціально(економічного й
адміністративно(політичного розвитку та охо(
рони громадського порядку [9, с. 73; 10, с. 5; 11,
с. 49–54; 12, с. 25–35; 13, с. 124–126].
Адміністративне право має різні складові
предмета регулювання і саме за допомогою
його норм здійснюється адміністративно(
правова охорона прав і свобод, законних ін(
тересів різних суб’єктів правовідносин, у то(
му числі у сфері інтелектуальної власності
[14, с. 41].
Норми адміністративного права, на ос(
нові яких здійснюється адміністративно(
правова охорона інтелектуальної власності,
класифікують на конституційні, норми зако(
нодавчих адміністративно(правових актів,
норми, що містяться в указах Президента
України, постановах Кабінету Міністрів Ук(
раїни, відомчі норми, норми органів місцевої
влади та самоврядування. Так, правовідно(
сини у сфері інтелектуальної власності регу(
люються нормами Конституції України,
Цивільного, Кримінального, Господарського
кодексів України, Кодексу України про ад(
міністративні правопорушення, спеціальни(
ми законами і підзаконними нормативними
актами. Зокрема, ч. 4 ст. 13 Конституції перед(
бачено, що держава забезпечує захист прав
усіх суб’єктів права власності та господарю(
вання, соціальну спрямованість економіки.
Всі суб’єкти права власності рівні перед за(
коном. Частиною 1 ст. 41 Конституції перед(
бачено право кожного володіти, користува(
тися та розпоряджатися своєю власністю, ре(
зультатами своєї інтелектуальної, творчої ді(
яльності. Згідно з ч. 1 ст. 54 Конституції гро(
мадянам гарантується свобода літературної,
художньої, наукової творчості та захист інте(
лектуальної власності, їх авторських прав,
моральних і матеріальних інтересів, що ви(
никають у зв’язку з різними видами інтелек(
туальної діяльності. Відповідно до ч. 2 цієї
статті кожен громадянин має право на ре(
зультати своєї інтелектуальної, творчої ді(
яльності, ніхто не може використовувати або
поширювати їх без його згоди, за винятками,
встановленими законом.
Безпосередню систему законодавства Ук(
раїни про інтелектуальну власність форму(
ють такі закони України: «Про власність»,
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«Про охорону прав на сорти рослин», «Про
охорону прав на винаходи та корисні моделі»,
«Про охорону прав на промислові зразки»,
«Про охорону прав на знаки для товарів і по(
слуг», «Про племінне тваринництво», «Про
авторське право і суміжні права», «Про ви(
давничу справу», «Про професійних творчих
працівників та творчі спілки», «Про кінема(
тографію», «Про телебачення і радіомовлен(
ня», «Про інформацію», «Про топографо(гео(
дезичну і картографічну діяльність», «Про
охорону прав на зазначення походження то(
варів», «Про науково(технічну інформацію»,
«Про державну таємницю», «Про наукову і
науково(технічну експертизу», «Про охорону
прав на топографію інтегральних мікросхем».
26 квітня 1970 р. Україна приєдналася до
Всесвітньої організації інтелектуальної влас(
ності (далі – ВОІВ) і є учасницею Міжнарод(
ного (Паризького) союзу з охорони промисло(
вої власності та Міжнародного (Бернського)
союзу з охорони літературних і художніх творів.
Найважливішими міжнародними догово(
рами, що діють у рамках ВОІВ, є:
Паризька конвенція про охорону промис(
лової власності від 20.03.1883 р. (у редакції
від 02.10.1979 р.), якою передбачені дії щодо
захисту прав на винаходи, корисні моделі,
промислові зразки, знаки для товарів і по(
слуг, фірмові найменування, зазначення по(
ходження товарів; для України набрала чин(
ності 25.12.1991 р.;
Всесвітня конвенція про авторське право
від 06.09.1952 р., ратифікована Україною
23.12.1993 р., набрала чинності 03.11.1995 р.;
Бернська конвенція про охорону літера(
турних і художніх творів від 09.09.1886 р.,
якою передбачена правова охорона авторсь(
ких прав на кожний літературний, науковий
чи художній твір, незалежно від форми його
вираження. Україна 31 травня 1995 р. приєд(
налася до Паризького акта від 24.07.1971 р.
(із змінами від 02.10.1979 р.), який практич(
но є новою редакцією Бернської конвенції;
Міжнародна (Римська) конвенція про охо(
рону інтересів виконавців, виробників фо(
нограм і організацій мовлення від 26.10.1961 р.,
якою передбачена охорона прав виконавців
(акторів, співаків, музикантів, танцюристів
або інших осіб, які виконують роль, співа(
ють, читають, декламують, виконують або
будь(яким іншим способом беруть участь у
виконанні творів літератури чи мистецтва),
виробників фонограм і організацій мовлен(
ня; Україна приєдналася до цієї Конвенції
20.09.2001 р.;
Конвенція (Женевська) про охорону ін(
тересів виробників фонограм від незаконно(
го відтворення їх фонограм від 29.10.1971 р.,
якою передбачена охорона інтересів авторів,
артистів, виконавців і виробників фонограм
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від незаконного відтворення та поширення
фонограм; Україна приєдналася до цієї Кон(
венції 15.06.1999 р.
Країни – учасниці підписаних конвенцій
погодилися прийняти на себе зобов’язання
здійснити всі передбачені зазначеними між(
народними документами заходи, проте з ура(
хуванням положень чинного національного
законодавства. У зв’язку із цим до КУпАП бу(
ли внесені зміни: спочатку включено ст. 512
із змінами, внесеними згідно із законами від
07.02.1997 р. № 55/97(ВР і від 05.04.2001 р.
№ 2362(III, якою передбачена відповідаль(
ність за порушення прав на об’єкт права інте(
лектуальної власності, а потім ст. 1649 (За(
кон № 1587(III, із змінами, внесеними згідно
із Законом № 1098(IV), якою передбачена
відповідальність за незаконне розповсюд(
ження примірників аудіовізуальних творів,
фонограм, відеограм, комп’ютерних програм,
баз даних.
Продовжуючи напрям нашого руху на
формулювання поняття «адміністративно(
правова охорона», зазначимо, що можна
сприйняти пропозицію Р. Денчука про те, що
формулювання поняття «адміністративно(
правова охорона інтелектуальної власності»
можна конструювати на базі визначення
адміністративно(правової охорони власності
взагалі (так званий пропрієтарний підхід)
[15, с. 8–9].
Адміністративно(правова охорона інте(
лектуальної власності характеризується оп(
тимальністю, тобто достатністю механізму
адміністративно(правового регулювання, важ(
ливим компонентом якого є норми адмініст(
ративного права. Цей вид охорони полягає у
застосуванні: запобіжних заходів; заходів
адміністративного примусу (в основному ад(
міністративної відповідальності).
Серед запобіжних заходів адміністратив(
но(правової охорони заслуговує на увагу
вдосконалення механізму формування інте(
лектуальної власності й управління нею, з
урахуванням особливостей цього виду влас(
ності як об’єкта адміністративно(правової
охорони.
До системи заходів адміністративного при(
мусу, які застосовуються щодо охорони інте(
лектуальної власності, належать заходи ад(
міністративного припинення й адміністратив(
ної відповідальності за порушення права ін(
телектуальної власності. За таких умов,
інтерпретуючи визначення охорони прав влас(
ності, адміністративноправову охорону
інтелектуальної власності можна розгляда(
ти [16, с. 22]:
• як правові відносини, що виникають під
час діяльності із створення необхідних умов
для реалізації прав на інтелектуальну влас(
ність, які характеризуються достатністю ме(
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ханізму адміністративно(правового регулю(
вання, ефективною реалізацією адміністра(
тивно(правових норм у запобіжних заходах і
заходах примусу до порушників права інте(
лектуальної власності;
• як виконавчо(розпорядчу діяльність ор(
ганів державного управління, що виявляєть(
ся в запобіганні протиправним посяганням
на інтелектуальну власність і застосуванні у
необхідних випадках заходів адміністратив(
ного примусу.
Іншими словами, зміст цієї діяльності без(
посередньо полягає у встановленні законо(
давцем відповідних правил, що захищають
власника майна від осіб, які заважають во(
лодіти, користуватися чи розпоряджатися
своїм майном або іншими цінностями.
На думку Р. Шишки, безпосередньо ме(
ханізм охорони прав інтелектуальної влас(
ності може охоплювати: розроблення теоре(
тичних засад побудови цього механізму; роз(
роблення та обстоювання цілісності проектів
нормативних актів; гармонізацію законодав(
ства про інтелектуальну власність із законо(
давством про зовнішньоекономічну діяль(
ність; своєчасне внесення змін і доповнень до
чинного законодавства відповідно до прий(
нятих на себе зобов’язань; створення відпо(
відної інфраструктури забезпечення дієвості
законодавства про інтелектуальну власність;
виховну роботу з пропаганди положень зако(
нодавства та необхідності його дотримання;
профілактичну роботу з попередження пору(
шень чинного законодавства про інтелекту(
альну власність, законних прав та інтересів її
суб’єктів; своєчасний розгляд справ про по(
рушення прав інтелектуальної власності та
винесення рішень [3, с. 334–335].
Таким чином, охорона – явище субстан(
ціональне, інституційне, а захист – функціо(
нальне, інструментальне. Аналогічної пози(
ції дотримується І. Запорожець [8, с. 27–28],
яка зазначає, що захист є частиною охорони,
її складовою, але володіє й автономним ха(
рактером; охорона прав на об’єкти інтелекту(
альної власності та захист прав на об’єкти
інтелектуальної власності можуть отримува(
ти різне нормативно(правове забезпечення,
що дозволяє вести мову про цивільно(право(
ву, адміністративно(правову, кримінально(
правову охорону та захист прав на об’єкти
інтелектуальної власності; кожному з назва(
них видів охорони та захисту прав на об’єкти
інтелектуальної власності відповідає своя
група державних (у деяких випадках недер(
жавних) інституцій, які покликані здійсню(
вати або охорону, або захист тих або інших
прав чи їх сукупності.
Також можна підтримати думку В. Абра(
мова, згідно з якою охорона включає в себе
захист, а разом із гарантованістю з їх допомо(
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гою досягається забезпечення тих чи інших
прав [1].
Висновки
Гарантії, охорона та захист є способами за(
безпечення охорони прав інтелектуальної влас(
ності. Адже призначення гарантій у тому і по(
лягає, що вони забезпечують створення таких
умов, за яких зафіксовані у нормативних актах
права особи стають фактичними реаліями жит(
тя, тобто це є переведенням нормативності пра(
ва в упорядкування суспільних відносин.
У свою чергу, адміністративноправова
охорона прав інтелектуальної власності – це
правові відносини, що виникають під час
діяльності із створення необхідних умов для
реалізації прав на інтелектуальну власність,
які характеризуються достатністю механіз(
му адміністративно(правового регулювання,
ефективною реалізацією адміністративно(
правових норм у запобіжних заходах і захо(
дах примусу до порушників права інтелекту(
альної власності, а також включають заходи
організаційно(правового, адміністративно(
політичного, соціально(економічного харак(
теру [17, с. 240]. Чільне місце серед цих за(
ходів посідають правові, адже адміністратив(
но(правова охорона інтелектуальної влас(
ності може і повинна здійснюватися норма(
ми адміністративного права.
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У статті визначаються напрями діяльності митних органів України щодо вдосконалення
адміністративноделіктного законодавства, аналізуються пропозиції щодо перегляду окремих
адміністративноправових норм, які регулюють діяльність митних органів.
Ключові слова: адміністративно(деліктне законодавство, адміністративне правопорушен(
ня, кваліфікація порушення митних правил, правові норми, систематизація норм.

Б

оротьба з правопорушеннями у митній
сфері – один із найважливіших напря(
мів діяльності митних органів, реаліза(
ція якого є не лише необхідною умовою за(
безпечення економічної безпеки України, а й
складовою частиною успішного виконання
митними органами своєї фіскальної функції.
Проте діяльність митних органів у боротьбі з
розглянутими адміністративними правопо(
рушеннями, врегульована нормами митного
права, має проблеми, пов’язані, насамперед,
із недосконалістю кваліфікації окремих по(
рушень митних правил та їх правовою оцін(
кою у точній відповідності з чинним законо(
давством. Ці труднощі зумовлені недоско(
налістю митного законодавства, тим, що во(
но містить суперечливі, не завжди перекон(
ливі положення.
Правове регулювання адміністративної
відповідальності за порушення митного за(
конодавства, вдосконалення правових норм,
що регламентують попередження митних
правопорушень, зростання ролі митних ор(
ганів, їх взаємодія з іншими правоохоронни(
ми органами вимагає ґрунтовних наукових
досліджень. Як наслідок, сьогодні особливої
актуальності набувають питання кваліфіка(
ції порушень митних правил і адміністратив(
них правопорушень, що посягають на нор(
мальну діяльність митних органів, проблеми
законності притягнення громадян до адміні(
стративної відповідальності. Зміцнення за(
конності в країні, у свою чергу, передбачає
підвищення вимог до обґрунтованості та
справедливості застосування заходів дер(
жавного примусу до порушників норм мит(
ного законодавства.
На жаль, зазначеним проблемам, від ви(
рішення яких залежить подальше вдоскона(
лення митного законодавства та практики
його застосування, присвячені поодинокі на(
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укові праці, що розкривають окремі істо(
ричні аспекти митної справи, теоретичні й
організаційно(правові основи митної діяль(
ності. Відправним моментом дослідження
зазначеної проблематики стали наукові
праці, присвячені проблемам адміністратив(
ної відповідальності за порушення митних
правил, правового регулювання діяльності
митних органів, а також організаційно(пра(
вовим основам митної справи, В. Авер’янова,
М. Ануфрієва, А. Альохіна, Д. Бахраха, О. Бан(
дурки, А. Бантишева, Ю. Битяка, М. Васили(
ни, А. Васильєва, Б. Габричидзе, І. Голосні(
ченка, Є. Додіна, А. Клюшніченка, Л. Коваля,
Ю. Козлова, В. Колпакова, Ю. Кравченка,
О. Остапенка, І. Пахомова, В. Сіренка, О. Шам(
рая, В. Шкарупи та ін.
Метою цієї статті є узагальнення теоре(
тичних досліджень і положень чинного за(
конодавства України, дослідження адміні(
стративно(деліктного законодавства в діяль(
ності митних органів України.
Питання, пов’язані із здійсненням митної
справи в Україні, регламентують понад 2,5 тис.
законодавчих і нормативно(правових актів.
Необхідно враховувати існуючі проблеми й у
самому адміністративно(деліктному законо(
давстві, внесення пропозицій з удосконалення
якого вже вийшло за межі окремих рекомен(
дацій. У науці адміністративного права роз(
роблені нові доктринальні моделі. Зокрема,
сформульовано ряд вимог, дотримання яких
є необхідним для чіткого функціонування
адміністративно(деліктного законодавства.
Дотепер триває кропітка нормотворча ро(
бота щодо вдосконалення сучасного Кодексу
України про адміністративні проступки (далі –
КУпАП), а також підвищення рівня системати(
зації та кодифікованості адміністративного за(
© Є. Павленко, 2009
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конодавства. При подальшій кодифікації та
систематизації адміністративного і митного за(
конодавства України слід, на нашу думку, про(
довжити цю роботу. Необхідно провести доско(
нальну «ревізію» митно(правових норм Мит(
ного кодексу (далі – МК) України, що регла(
ментують відповідальність за вчинення право(
порушень. Метою такої роботи має стати збере(
ження, а за необхідності – більш точне й юри(
дично чітке формулювання тих принципових
положень про відповідальність за порушення
митних правил, за адміністративні правопору(
шення, що посягають на нормальну діяльність
митних органів, а також провадження у справах
про порушення митних правил, що були пе(
ревірені часом і підтвердили свою доцільність
та обґрунтованість з точки зору законності і за(
безпечення процесуальних гарантій прав гро(
мадян, посадових і юридичних осіб.
Слід зазначити, що МК України визна(
ченню ознак складів порушень митних пра(
вил не притаманні необхідна чіткість і зро(
зумілість. Сформульовані в них диспозиції
митно(правових норм не дають повної кар(
тини про об’єктивну сторону митних делік(
тів. Саме тому з’явилися численні накази,
інструкції, листи (як Держмитслужби Укра(
їни, так і інших структурних підрозділів мит(
ної служби), що роз’ясняють і пояснюють, а
часом і доповнюють норми відповідних пра(
вових актів. Тому, на нашу думку, необхідно,
з одного боку, «розвантажити» законодав(
ство про відповідальність за досліджувані
адміністративні правопорушення, звільнити
його від зайвих застарілих і «мертвих» норм,
а з іншого – зробити його більш чітким і зро(
зумілим для усіх учасників зовнішньоеко(
номічної діяльності, усіх громадян, домага(
ючись чіткого визначення діянь при вчиненні
таких правопорушень у законі, а не у відом(
чих (нормативних, але підзаконних) актах.
Проблема кваліфікації окремих пору(
шень митних правил зумовлена певним чи(
ном тим, що в ряді статей митного законо(
давства виникає конкуренція норм, тобто одне
й те саме по суті діяння передбачене двома
або більше нормами МК (наприклад, статті
340 і 355). У цих випадках важливо макси(
мально точно визначити характер кожної з
конкуруючих норм. Так, заявлення декла(
рантом у митній декларації неправдивих
відомостей про товари, при встановленні мо(
тиву та мети звільнення або зменшення
розміру митних платежів, необхідно кваліфі(
кувати за ст. 355 МК України «Дії, спрямо(
вані на неправомірне звільнення від сплати
податків і зборів або зменшення їх розміру».
Визначена складність у кваліфікації по(
рушень митних правил виникає і при сукуп(
ності правопорушень, коли дії (бездіяль(
ність) винної особи можуть бути юридично
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оцінені одночасно за декількома статтями
МК України. При сукупності правопору(
шень кожна з норм охоплює вчинене діяння
лише частково, тому кваліфікація вчиненого
здійснюється за декількома статтями1.
У МК України є проблеми й у способі
побудови адміністративно(правових норм,
оскільки більшість статей, на нашу думку,
невиправдано, має бланкетний характер. То(
му при введенні у необхідних випадках но(
вих адміністративно(деліктних норм також
слід дотримуватися одного з правил побудо(
ви (конструювання) норм права, яке полягає
у тому, що, якщо в диспозиції не вдається
сформулювати вичерпне уявлення про об’єк(
тивну сторону правопорушення, то має бути
посилання на конкретні пункти відповідних
правил, щоб відомий був склад адміністра(
тивного правопорушення, а відповідні статті
мали відсильний характер.
Що стосується вдосконалення санкцій
правових норм про відповідальність за
адміністративні правопорушення в митній
сфері, то слід зазначити, що при визначенні
штрафу митне законодавство України врахо(
вує специфіку окремих видів порушень мит(
них правил та особливість цих діянь з огляду
на всі елементи складу правопорушення.
Штраф застосовується відповідно до ст. 325
МК України. Штраф визначається щодо не(
оподатковуваних мінімумів доходів грома(
дян на день вчинення правопорушення, а як(
що такий день неможливо встановити, то на
день виявлення порушення митних пра(
вил. Найбільший розмір штрафу, кратний не(
оподатковуваному мінімуму доходів грома(
дян, – 1000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (статті 331, 340, 346, 348,
349, 351, 352, 355 МК), а найменший – три
неоподатковувані мінімуми доходів грома(
дян (ст. 343 МК).
При застосуванні таких стягнень, як
штраф, стягнення вартості товарів і транс(
портних засобів, що є безпосередніми предме(
тами правопорушення (статті 403, 405 МК),
певною складністю для митників є тлума(
чення змісту поняття «день виявлення пра(
вопорушення». Залежно від точного вста(
новлення «дня виявлення правопорушення»
залежить і перспектива юридичної оцінки
самого порушення митних правил, тобто по(
різному може бути вирішено питання про
адміністративну відповідальність правопо(
1Продайко С. В. До питання кодифікації адмі(
ністративних правопорушень, що посягають на
митні відносини // Митна справа. – 2002. – № 6. –
С. 36–39; Продайко С. В. Класифікація адмініст(
ративних порушень митних правил за ознаками
об’єкта і об’єктивної сторони // Вісник Одеського
інституту внутрішніх справ. – 2002. – № 4. –
С. 46–52.
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рушника. Так, у справі про адміністративне
митне правопорушення може бути документ,
що свідчить про виявлення ознак порушень
митних правил (зокрема, рапорт відповідно(
го працівника митниці або заява громадяни(
на), і складений значно раніше протокол про
це саме правопорушення. Такі випадки на
практиці трапляються нерідко. День вияв(
лення правопорушення має велике значення
і тому, що з його точним встановленням пов’я(
зані, насамперед, терміни накладення стяг(
нення.
Конфіскація транспортних засобів, на
яких перевозилися безпосередні об’єкти по(
рушень митних правил, передбачена лише в
санкціях статей 351, 353 МК України. Проте
цей вид стягнення застосовується досить
часто і практика його призначення викликає
немало нарікань щодо обґрунтованості та за(
конності застосування. У зв’язку з цим вва(
жаються переконливими деякі протести про(
курорів і рішення судових органів, прийняті
за фактами призначення згаданого виду
конфіскації при розгляді справ про порушен(
ня митних правил. Виникають суттєві питан(
ня при призначенні конфіскації транспорт(
них засобів без встановлення будь(якої ви(
ни їх власника. При цьому не завжди врахо(
вується те, чи був такий автотранспортний
засіб в оренді у порушника митних правил
чи в іншій формі правомірного користування
ним, а також чи вчинив безпосередній влас(
ник автотранспортного засобу правопору(
шення.
Якщо об’єкти порушень митних правил
перевозилися на орендованому автотранс(
порті, і під час розгляду справи про таке пра(
вопорушення не встановлена причетність
власника транспортного засобу до порушен(
ня, то він не може бути конфіскований,
оскільки це суперечить вимогам ст. 326 МК.
Таким чином, передбачену ст. 326 МК Ук(
раїни конфіскацію транспортних засобів, на
яких перевозилися об’єкти правопорушень,
слід віднести тільки до тих випадків, коли,
по(перше, фізична або юридична особа є од(
ночасно власником як товарів (об’єкта пра(
вопорушення), так і транспортного засобу,
на якому вони перевозилися; по(друге, коли
власник транспортного засобу не встановле(
ний. У тих випадках, коли правопорушник
використовує для перевезення об’єктів пору(
шення митних правил транспортний засіб,
що не є його власністю, а отриманий ним
відповідно до цивільно(правових норм, або
такий, що перебуває у його володінні неза(
конно (наприклад, внаслідок викрадення),
конфіскація такого транспортного засобу су(
перечить чинному законодавству й Основному
Закону нашої держави.
С. Продайко вважає, що у МК України
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відсутні окремі норми, що регулюють відпо(
відальність за порушення митних правил,
вчинених у стані крайньої необхідності та
необхідної оборони. Проте в інших галузях
законодавства, у тому числі адміністратив(
ному законодавстві України (статті 17, 18, 19
КУпАП), такі поняття визначені. Було б до(
цільним мати безпосередньо в КУпАП по(
силання на можливість і умови користуван(
ня цими поняттями (крайньої необхідності
та необхідної оборони) відносно досліджу(
ваних правопорушень. На нашу думку, є до(
статні підстави і для введення інституту
співучасті.
Аналіз практики діяльності митних ор(
ганів свідчить, що є випадки, коли групові
діяння делінквентів досліджуваних адмініст(
ративних правопорушень не вписуються в
об’єктивну сторону конкретного складу пра(
вопорушення. Ми вважаємо, що норма пра(
ва, яка встановлює інститут співучасті, має
бути передбачена не тільки у МК, а й у
КУпАП і сконструйована в ньому за аналогі(
єю з кримінальним законодавством (розділ 6
Кримінального кодексу України).
Висновки
З метою вдосконалення та систематизації
норм про відповідальність за адміністратив(
ні правопорушення у митній сфері пропо(
нуємо:
в Законі України «Про митний тариф»
і Митному кодексі України врахувати за(
гальні тенденції та перспективи розвитку
митної справи в Україні, що випливають із
необхідності послідовного вдосконалення
законодавчої та правової бази реалізації мит(
ною службою своїх функцій і повноважень.
При цьому слід враховувати, що, з одного бо(
ку, необхідно постійно уніфіковувати, вдос(
коналювати та, певною мірою, послабляти
технологічні процедури митного оформлен(
ня, а з іншого – посилювати митний конт(
роль за товарами і транспортними засобами
після випуску їх для вільного обігу;
скоротити та чіткіше описувати ознаки
окремих складів порушень митних правил.
Вважаємо за доцільне вилучити з МК Ук(
раїни статтю про порушення митних правил,
що рідко зустрічаються на практиці та мають,
до того ж, незначні санкції (попередження
або штраф до п’яти неоподатковуваних міні(
мумів доходів громадян). До таких складів
порушень митних правил, належить, наприк(
лад, «неподання митному органу документів,
необхідних для здійснення митного контро(
лю (ст. 330 МК України) та ін. Слід зазначи(
ти, що робота з більш чіткого опису в диспо(
зиції ознак складів порушень митних правил
має бути виконана з таким розрахунком, щоб
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було достатньо повне уявлення про об’єктив(
ну сторону порушень митних правил, про ті
норми митних правил, що були порушені. Як
свідчить аналіз діяльності митних органів,
назріла необхідність передбачити окремою
нормою відповідальність за деякі порушення
митних правил, що відсутні у МК України.
Доцільно регламентувати такий склад, як «По(
рушення перевізником терміну доставки то(
варів і транспортних засобів, що перебувають
під митним контролем»;
одним із важливих заходів із подальшого
вдосконалення законодавства про адміні(
стративні митні правопорушення, на нашу
думку, є внесення до адміністративно(де(
ліктних норм МК України таких специфіч(
них санкцій, як відкликання ліцензії або
кваліфікаційного атестата, виданих митним
органом України на здійснення певних ви(
дів діяльності, передбачених митним зако(
нодавством. Цей вид стягнення може роз(
глядатися як різновид позбавлення спе(
ціального права. Він має специфічних су(
б’єктів і може бути застосований до влас(
ників митних ліцензійних складів і мага(
зинів безмитної торгівлі, а також митних
брокерів, митних перевізників, на здійснен(
ня діяльності яких митними органами ви(
даються ліцензії. Вказане стягнення може
застосовуватися також і до фахівців з митно(
го оформлення товарів і транспортних засо(
бів, яким на право здійснення такої діяль(
ності митними органами видаються кваліфі(
каційні атестати. При цьому відкликання
ліцензії або кваліфікаційного атестата може
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бути застосоване лише як додаткове стяг(
нення до зазначених осіб і лише у випадку
вчинення ними порушення митних правил у
зв’язку із здійсненням діяльності, передба(
ченої ліцензією або кваліфікаційним атеста(
том. Таке стягнення не лише припиняє про(
типравну діяльність, а й вдало поєднує «ка(
ральний» і припинювальний моменти. По(
переджувальне завдання воно вирішує не
тільки шляхом виправлення та перевихо(
вання правопорушника, а й шляхом позбав(
лення його можливості знову вчинити ана(
логічні протиправні дії;
у практичній діяльності митних органів
нерідко застосовується такий вид адмініст(
ративної санкції, як «стягнення вартості то(
варів і транспортних засобів» (ст. 405 МК
України). Цей вид стягнення є специфічним
і характерним лише для митного законодав(
ства. На нашу думку, зазначену норму слід
вилучити із МК України. При цьому слід пе(
редбачити у єдиному кодифікованому акті
України про адміністративну відповідаль(
ність (КУпАП) чіткий перелік видів адміні(
стративних стягнень, уніфікованих стосовно
адміністративного правопорушення в ціло(
му, тобто поза залежністю його від відомчої
належності. Отже, більш правильною була б
регламентація у зазначеному кодексі як виду
адміністративної санкції не «стягнення вар(
тості товарів і транспортних засобів», а
«штрафу, кратного вартості товарів і транс(
портних засобів, що є безпосереднім об’єк(
том порушення митних правил».
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У статті на основі аналізу нормативноправових актів, здобутків учених у сфері
адміністративного процесу висвітлюються принципи діяльності судді у провадженні у справах
про адміністративні проступки. Зокрема, розглядаються загальні принципи процесуальної
діяльності, а також ті, що найбільш чітко відображають особливості їх дотримання в діяль
ності судді при розгляді справ про адміністративні делікти.
Ключові слова: принципи адміністративного процесу, адміністративно(юрисдикційний
процес, суддя, провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Д

іяльність судді у провадженні у спра(
вах про адміністративні правопору(
шення відбувається відповідно до
особливих правил, процедур, закріплених у
нормативних актах, принципів з метою за(
безпечення прийняття законного, обґрунто(
ваного та справедливого рішення по справі.
Проте такі принципи у своїй переважній біль(
шості закріплені в різних нормативно(право(
вих актах, сформовані на основі вузьконор(
мативного праворозуміння та не відобража(
ють реалій сьогодення.
Під правовими принципами в теорії права
розуміють лише ті керівні положення (ідеї),
що закріплені в правових нормах, які харак(
теризують зміст, закріплюють закономірності
розвитку та визначають механізм правового
регулювання [1, с. 32–33]. Разом із тим прин(
ципи можуть виявлятися лише у змісті за(
значених норм і до них не відносяться управ(
лінські ідеї правосвідомості, що набули за(
гального визнання в діяльності суб’єктів
права, але формально не визначені [2, с. 15,
25, 33; 3, с. 210–211]. Недоліком такого трак(
тування є звуження значення принципів, об(
меження сфери їх дії рамками правотворчос(
ті та правозастосування. При цьому в право(
творчості вони виконують роль теоретичної
бази, що зумовлює зміст конкретних норм, а
в правозастосуванні їх функція полягає у
тлумаченні норм [4, с. 205–213].
Дослідження принципів не може обме(
жуватися формально(юридичними питання(
ми. Норми прав – це лише одна з абстракт(
них форм буття, до яких належить і правосві(
домість [5, с. 23]. Ми не заперечуємо значен(
ня втілення принципів у зміст юридичних
норм та їх законодавчу фіксацію, але не можна
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залишити без уваги їх зв’язки із правосві(
домістю та правовідносинами [6, с. 115–118].
Підтримуючи думку О. Кузьменко, вва(
жаємо, що в законодавстві закріплені не тіль(
ки принципи права, а й основні ідеї правосві(
домості, які отримали загальне визнання в
діяльності суб’єктів внутрішньодержавного
та міжнародного права, незважаючи на від(
сутність їх формальної фіксації в об’єктивно(
му праві [7, с. 142].
У провадженні у справах про адмініст(
ративні правопорушення органи та посадо(
ві особи, які розглядають справи, керуються
принципами, що мають свої особливості, зу(
мовлені специфікою адміністративно(про(
цесуальних правовідносин (адміністративно(
юрисдикційних і неюрисдикційних). Оскіль(
ки суддя здійснює свою адміністративно(про(
цесуальну діяльність щодо юрисдикційного
провадження, зупинимося на тих принципах,
що визначають такий процес.
Під принципами адміністративно(юрис(
дикційного процесу слід розуміти керівні ідеї,
основні положення, засади, що виражають
сутність адміністративно(деліктного права,
об’єктивні закономірності організації та ді(
яльності суб’єктів адміністративної юрисдик(
ції, визначають їх завдання, цілі проваджен(
ня у справах про адміністративні проступки,
способи та засоби їх досягнення, забезпечу(
ють дотримання прав і свобод осіб, які при(
тягаються до адміністративної відповідальнос(
ті. В таких принципах об’єктивно відобража(
ються сутність адміністративно(деліктного
права, його основні ознаки, загальний харак(
тер правозастосовчої діяльності судді в адмі(
ністративно(юрисдикційному процесі, норма(
тивно закріплюються основи його правового
© О. Собовий, 2009
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статусу. Вони містять основні положення,
що визначають порядок провадження у спра(
вах про адміністративні делікти, зумовлюючи
тим самим прийняття об’єктивного законно(
го рішення, забезпечення прав і законних ін(
тересів правопорушника.
На сьогодні система поглядів на принципи
адміністративно(юрисдикційного процесу
чітко не сформована [8, с. 5–11]. У той самий
час думки більшості авторів збігаються в ря(
ді принципів.
Одним із найважливіших принципів адмі(
ністративно(юрисдикційного процесу є прин
цип верховенства права, який закріплений
у конституційних нормах і означає пріоритет
прав і свобод людини, справедливість, гу(
манізм у діяльності адміністративних ор(
ганів. Він має не лише ідеологічне, а й прак(
тичне значення. Слід зазначити, що публічна
влада не тільки творить право, а й обмежена
у творенні права [7, с. 142].
Принцип законності. Основні положення
цього принципу закріплені у ч. 2 ст. 19 Конс(
титуції України, відповідно до якої органи
державної влади й органи місцевого самовря(
дування, їх посадові особи зобов’язані діяти
лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та за(
конами України. Зокрема, ст. 7 Кодексу Ук(
раїни про адміністративні правопорушення
(далі – КУпАП) визначає, що ніхто не може
бути підданий заходам впливу в зв’язку з
адміністративним правопорушенням інакше
як на підставах і в порядку, встановленому за(
коном. Провадження у справах про адміні(
стративні правопорушення здійснюється на
основі суворого дотримання законності. За(
стосування судами заходів адміністративного
впливу провадиться в межах їх компетенції,
відповідно до закону. Детальніше ці положен(
ня розкриваються в окремих статтях КУпАП.
Так, ст. 221 КУпАП визначає категорії справ,
підвідомчих районним, районним у містах,
міським чи міжрайонним судам (суддям),
статті 276, 277 визначають місце та строки
розгляду справ про адміністративні правопо(
рушення тощо.
Крім того, ст. 8 КУпАП визначає, що осо(
ба, яка вчинила адміністративне правопору(
шення, підлягає відповідальності на підставі
закону, що діє під час і за місцем вчинення
проступку. Закон, що пом’якшує або скасо(
вує відповідальність за адміністративні пра(
вопорушення, має зворотну чинність, тобто
поширюється на правопорушення, вчинені
до видання цих законів. Це положення сто(
сується також випадків, коли відносно право(
порушника постанова про накладення адмі(
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ністративного стягнення не виконана. Закон,
що встановлює або посилює адміністративну
відповідальність, зворотної сили не має.
Дотримання суддями принципу закон(
ності в проваджені у справах про адміністра(
тивні проступки сприяє реалізації такого
принципу, як об’єктивна (або матеріальна) іс(
тина. Він є гарантією своєчасного, всебічно(
го, повного й об’єктивного з’ясування обста(
вин кожної справи. Слід зазначити, що прин(
цип законності ефективно діє тоді, коли по(
ложення чинного законодавства є чіткими,
зрозумілими, реалістичними [9, с. 261]. Цей
принцип, з одного боку, припускає викорис(
тання всіх наявних можливостей для з’ясу(
вання обставин справи (чи мало місце адміні(
стративне правопорушення, чи винна особа в
його скоєнні, чи підлягає відповідальності, чи
є обставини, що її пом’якшують або обтяжу(
ють, чи заподіяно майновий збиток тощо), з
іншого боку, принцип об’єктивної істини ста(
вить за обов’язок органу, що розглядає спра(
ву, правильно оцінити докази. Вони оціню(
ються суддею за своїм внутрішнім переконан(
ням, заснованим на всебічному, повному й
об’єктивному дослідженні всіх обставин спра(
ви, що виключає прояви суб’єктивізму, за(
безпечує прийняття справедливого рішення.
Жоден доказ не може мати заздалегідь уста(
новленої сили,
Важливим принципом адміністративно(
юрисдикційного процесу є принцип справед
ливості, що виражає незмінність застосуван(
ня суддею правил поведінки для всіх учас(
ників правовідносин і відповідність встанов(
леної відповідальності скоєному проступку.
Для правозастосування, як форми правової
діяльності, справедливість має три значення:
вона виявляється у справедливості відносин,
закріплених у матеріально(правових припи(
сах, і реалізується через процес; цей принцип
проникає в усі процесуальні дії в ході право(
застосування; справедливість виявляється у
приписах індивідуально(правового акта [10,
с. 127].
З принципом справедливості тісно по(
в’язаний принцип гуманізму, який полягає у
врахуванні суддею при визначенні покаран(
ня правопорушнику ряду обставин, що впли(
вають на його кількісну й якісну характерис(
тику. Як зазначає О. Коренєв, опосередко(
вується через низку вимог, в яких виявля(
ються всі інші принципи адміністративного
процесу, а саме: забезпечення ймовірному по(
рушнику права на захист; врахування даних
про особу правопорушника (вік, стать, стан
здоров’я, сімейний стан, обставини, що пом’як(
шують відповідальність, наявність у поруш(
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ника неповнолітніх дітей, що залишилися без
догляду, або бездоглядного майна) при роз(
гляді справи про адміністративне правопо(
рушення [11, с. 48].
Принцип публічності (офіційності) поля(
гає в тому, що застосування законодавства
про адміністративні правопорушення здій(
снюється відкрито та в інтересах усього су(
спільства, забезпечує захист державного
інтересу, охорону основ конституційного ладу
в Україні, здійснюється уповноваженими на
те органами (посадовими особами), а саме –
державними органами (їх посадовими особа(
ми) та органами місцевого самоврядування.
Останні не відносяться до державних орга(
нів і реалізують адміністративно(юрисдик(
ційну компетенцію не від власного імені, а від
імені держави.
У діяльності судді цей принцип знаходить
своє відображення, зокрема, у його праві
вносити подання у відповідні організації про
вжиття заходів, спрямованих на усунення при(
чин і умов, що сприяли вчиненню адміністра(
тивного проступку.
Суть публічності можна сформулювати
як обов’язок на всіх стадіях провадження за(
безпечити безперешкодність настання перед(
бачених законом юридичних наслідків у разі
підтвердження необхідних процесуальних і
матеріальних юридичних фактів [12, с. 175].
Принцип гласності передбачає можли(
вість учасників адміністративно(деліктного
провадження безпосередньо ознайомлюва(
тися з усіма матеріалами по справі, а також
відкритий розгляд справи. Вимога про від(
критий розгляд справи означає, що відпо(
відний орган або посадова особа зобов’язані
своєчасно повідомити учасникам про місце
та час розгляду справи. Відповідно до ст. 249
КУпАП справа про адміністративне право(
порушення розглядається відкрито, крім ви(
падків, коли це суперечить інтересам охо(
рони державної таємниці. На нашу думку,
подібне виключення мають становити ви(
падки, якщо відкритий розгляд справи може
призвести до розголошення комерційної або
іншої охоронюваної законом таємниці, а та(
кож у випадках, коли цього вимагають інте(
реси забезпечення безпеки осіб, які беруть
участь у провадженні у справі про адміні(
стративне правопорушення, членів їх сімей,
близьких родичів, а також захисту честі та
гідності зазначених осіб.
Гласність також полягає у тому, що в пев(
них випадках справи про адміністративні про(
ступки можуть розглядатися безпосередньо
в трудових колективах, за місцем навчання
або проживання порушника.
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Гласний, відкритий розгляд справи є пев(
ною мірою формою контролю населення за
діяльністю органів і посадових осіб, які роз(
глядають справи про адміністративні право(
порушення, дисциплінує ці органи й посадових
осіб, сприяє об’єктивному, повному, всебічно(
му, правильному розгляду справи, неухильно(
му дотриманню вимог закону, мобілізації гро(
мадськості на усунення причин і умов, що
сприяють здійсненню правопорушень.
В юридичній літературі зазначається, що
при одноособовому розгляді справи забезпе(
чення реалізації цього принципу, як правило,
об’єктивно ускладнене [8, с. 5–11], допуска(
ються випадки його ігнорування [13, с. 29].
На нашу думку, не можна погодитися з авто(
рами, які ставлять під сумнів реальність вті(
лення принципу гласності в адміністративно(
юрисдикційному процесі. Як свідчить прак(
тика розгляду справ про адміністративні
проступки останнього часу, все частіше до
нього залучаються захисник як правопоруш(
ників, так і потерпілих осіб, що є дієвою га(
рантією законності та принципу гласності
при розгляді таких справ.
Одним із особливих принципів адміні(
стративно(юрисдикційного процесу, якому в
літературі майже не приділяється належної
уваги, є його безпосередність. Цей принцип
досить чітко розкривається в ст. 279 КУпАП,
яка передбачає, що, зокрема, суддя, який роз(
глядає справу, оголошує, яка справа підлягає
розгляду, хто притягається до адміністратив(
ної відповідальності, роз’яснює особам, які
беруть участь у розгляді справи, їх права й
обов’язки. Після цього оголошується прото(
кол про адміністративне правопорушення.
На засіданні заслуховуються особи, які бе(
руть участь у розгляді справи, досліджують(
ся докази та вирішуються клопотання. У разі
участі в розгляді справи прокурора заслухо(
вується його висновок. Крім того, на вико(
нання ч. 2 ст. 32 Конституції України, яка пе(
редбачає, що кожний громадянин має право
знайомитися в органах державної влади, ор(
ганах місцевого самоврядування, установах
і організаціях з відомостями про себе, які не
є державною або іншою захищеною зако(
ном таємницею, статтями 250, 268–271, 273
КУпАП передбачені відповідні права осіб, які
беруть участь у провадженні в справі про ад(
міністративне правопорушення. Цей принцип
проявляється у тому, що справа про адмі(
ністративне правопорушення розглядається
в присутності особи, яка притягається до ад(
міністративної відповідальності. За відсутнос(
ті цієї особи справа може розглядатися лише
у випадках, коли є дані про своєчасне її спо(
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віщення про місце та час розгляду справи й
якщо від неї не надійшло клопотання про
відкладення розгляду справи. При розгляді
конкретних справ про адміністративні пра(
вопорушення (майже всі з них підвідомчі ли(
ше суду) присутність особи, яка притягаєть(
ся до адміністративної відповідальності, є
обов’язковою. У разі ухилення її від явки на
виклик органу внутрішніх справ або судді
районного, районного у місті, міського чи
міськрайонного суду ця особа може бути під(
дана приводу органом внутрішніх справ
(міліцією) (ст. 268 КУпАП).
Одним із основних принципів адміні(
стративно(деліктного провадження є кон(
ституційний принцип рівності всіх громадян
перед законом і органом (посадовою особою),
який розглядає справу, незалежно від раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних, інших
переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця прожи(
вання, мови, інших обставин, відтворений у
ст. 248 КУпАП. Реалізація цього принципу в
адміністративно(деліктному провадженні по(
лягає в тому, що при розгляді справ однако(
во для всіх діють як матеріальні, так і проце(
суальні норми. Ця рівність виявляється в
наділенні всіх громадян рівними процесу(
альними правами й обов’язками, в однаковій
можливості застосування до них адміністра(
тивної відповідальності.
Разом із тим чинним законодавством Ук(
раїни передбачені винятки з цього правила.
Зокрема, це стосується недоторканності Пре(
зидента України, народних депутатів, суддів.
Проте така недоторканність є одним із ос(
новних елементів статусу цих осіб, найваж(
ливішою правовою гарантією їх діяльності, а
не особистим привілеєм.
Наступним принципом провадження в
справах про адміністративні правопорушен(
ня є принцип змагальності сторін. Слід за(
значити, що цей принцип найбільш повно ре(
алізується в кримінальному, цивільному й
адміністративному судочинстві. «В адміністра(
тивному процесі цей принцип проявляється
не повною мірою, оскільки рішення у справі
часто приймається тією ж посадовою особою,
яка склала протокол про вчинення проступ(
ку» [7, с. 142]. У той самий час судовий роз(
гляд справ про адміністративні проступки до(
зволяє використати учасникам провадження
закріплену Основним Законом свободу в на(
данні ними суду своїх доказів, у доведенні
перед судом їх переконливості.
Змагальність сторін – важливий показ(
ник демократичності правосуддя. Вона ство(
рює реальні можливості ефективного обсто(
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ювання кожною із сторін своїх прав і закон(
них інтересів, максимальні сприятливі умови
для встановлення істини та винесення спра(
ведливого судового рішення.
Важливу роль при розгляді справ про ад(
міністративні правопорушення відіграє пра(
вильна, неупереджена оцінка доказів су(
б’єктами адміністративної юрисдикції.
Принцип самостійності та незалежності
у прийнятті рішень по справі закріплений
ст. 252 КУпАП, відповідно до якої орган (по(
садова особа) оцінює докази за своїм внут(
рішнім переконанням, що ґрунтується на все(
бічному, повному й об’єктивному досліджен(
ні всіх обставин справи в їх сукупності, за(
коні та правосвідомості.
Принцип незалежності суддів проголо(
шується в багатьох законодавчих актах: Кон(
ституції України (ст. 129), у Законі України
«Про статус суддів» (ст. 3). Значення цього
принципу полягає в тому, що його реалізація
створює такі умови для діяльності суддів, які
дають їм можливість приймати рішення без
стороннього втручання, керуючись тільки за(
коном; при здійсненні правосуддя вони ніко(
му не підзвітні. Все це забезпечується систе(
мою гарантій незалежності суддів: встановле(
ним законом порядком їх обрання (призна(
чення), зупинення їх повноважень і звіль(
нення з посади; передбаченою законом про(
цедурою здійснення правосуддя; таємницею
прийняття судового рішення та забороною її
розголошення; забороною під загрозою від(
повідальності втручання у здійснення право(
суддя; відповідальністю за неповагу до суду
чи судді; недоторканністю суддів; створен(
ням необхідних організаційно(технічних та
інформаційних умов для діяльності судів,
матеріальним і соціальним забезпеченням
суддів відповідно до їх статусу тощо.
В юридичній літературі розглядаються й
інші принципи адміністративно(юрисдик(
ційного процесу: національної мови, контро
лю, двоступеневості, відповідальності поса
дових осіб, швидкості та економічності, пра
ва на захист, дійсних можливостей тощо.
Аналіз принципів діяльності судді у про(
вадженні у справах про адміністративні пра(
вопорушення дозволяє зробити висновок
про те, що, по(перше, суворе дотримання кож(
ного з них сприятиме винесенню об’єктив(
ної, законної й обґрунтованої постанови у
справі про адміністративне правопорушення,
дотриманню прав і виконанню обов’язків учас(
никами адміністративно(деліктного прова(
дження, вдосконаленню адміністративної про(
цедури, ефективній протидії адміністративним
проступкам; по(друге, на відміну від інших
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суб’єктів адміністративної юрисдикції, судді
мають найбільш гарантовану незалежність,
самостійність у прийнятті рішень, що дозво(
ляє їм неупереджено та справедливо здійс(
нювати правосуддя, забезпечувати реаліза(
цію прав і свобод інших суб’єктів, досягати
цілей адміністративного правосуддя. Тому
логічною, на нашу думку, буде практика роз(
ширення кількості справ про адміністра(
тивні правопорушення, рішення по яким
приймали би суди.
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In an article, based on an analysis of legal acts, the achievements of scientists in the area of admini
strative process, the principles of activity of judge in court proceedings on administrative offences are
disclosed, personal vision of them and their qualitative characteristics are offered. In particular, the
general principles of procedural activities are examined, as well as those that most clearly reflect the
characteristics of their compliance in activities of the judges as to investigation of cases on administra
tive delicts.
В статье на основании анализа нормативноправовых актов, достижений ученых в сфере
административного процесса раскрываются принципы деятельности судьи в производстве по
делам об административных правонарушениях. В частности, рассматриваются общие прин
ципы процессуальной деятельности, а также те, которые наиболее четко отображают осо
бенности их соблюдения в деятельности судьи по рассмотрению дел об административных де
ликтах.
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ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ВПЛИВ КАТЕГОРІЇ «БЮДЖЕТ»
НА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СУТНОСТІ
МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН:
теоретичні питання
Олена Кузьменко,
канд. юрид. наук, доцент,
докторант Київського національного університету внутрішніх справ

У статті розглядаються теоретичні аспекти впливу категорії «бюджет» на розуміння
сутності міжбюджетних відносин і значення цього поняття для їх правового регулювання.
Ключові слова: бюджет, категорія, міжбюджетні відносини.

Д

ослідження категорії «міжбюджетні
відносини» об’єктивно пов’язане із за(
гальними закономірностями аналізу
багатоаспектного змісту базової категорії та
родового поняття «бюджет».
Метою цієї статті є теоретичний аналіз оз(
нак і аспектів змісту категорії «бюджет»,
який дозволяє в подальшому розкрити та
зрозуміти зміст і призначення міжбюджет(
них відносин, а також специфіку їх право(
вого регулювання.
Бюджет – це основний фінансово(плано(
вий нормативний документ держави й адмі(
ністративно(територіальних одиниць, який
визначає більшість параметрів їх розвитку
(як безпосередньо на бюджетний рік, так і на
перспективу). Бюджет є невід’ємною озна(
кою, атрибутом держави, оскільки разом із
податками забезпечує реалізацію сувереніте(
ту шляхом створення фінансової основи для
діяльності держави та місцевого самовряду(
вання. Роль бюджету полягає в тому, що він
є фінансовою базою функціонування держа(
ви й адміністративно(територіальних утво(
рень, забезпечує виконання органами дер(
жавної влади та місцевого самоврядування
своїх завдань і функцій. Наявність грошових
коштів у бюджеті створює можливість для
маневрування бюджетними ресурсами з ме(
тою вирівнювання розвитку як окремих га(
лузей народного господарства, так і регіонів
країни.
Бюджет не є однозначним явищем; він
існує в різних іпостасях [1, с. 34]. У науковій
літературі бюджет розглядається у соціаль(
но(економічному, матеріальному, правово(
му, політичному аспектах.
О. Горбунова зазначає, що бюджет є «абст(
рактне вираження всіх процесів у галузі еко(
© О. Кузьменко, 2009

номіки і соціальної сфери, що відбуваються у
державі» [2, с. 128]. М. Романовський, Н. Іва(
нова економічну категорію «бюджет» трак(
тують як сукупність економічних (грошо(
вих) відносин органів державної влади та
місцевого самоврядування з юридичними і
фізичними особами, що пов’язані з перероз(
поділом валового національного продукту та
частини національного багатства у зв’язку із
необхідністю задоволення соціально(еко(
номічних і владно(політичних функцій дер(
жави, її громадян [3, с. 18–19]. На думку
Л. Фещенко, П. Пронози, Н. Кузьминчука
бюджет – це економічна категорія, що відоб(
ражає грошові відносини, які виникають між
державою, з одного боку, й юридичними та
фізичними особами – з іншого, з приводу
утворення централізованого фонду коштів
держави та його використання на розшире(
не відтворення, задоволення суспільних по(
треб, виконання державою своїх функцій і зав(
дань [4, с. 21]. С. Юрій за сутністю економіч(
ної категорії бюджет визначає як грошові
відносини, що виникають між державою та
підприємствами, установами, організаціями,
фізичними особами, з приводу утворення
фонду грошових засобів і його використання
на розширене відтворення [5, с. 5]. Н. Назаров
розглядає бюджет як систему імперативних
грошових відносин, у процесі яких утворюється
та використовується бюджетний фонд [6, с. 159].
З теоретичної точки зору, бюджет як такий
є цілісною єдиною економічною категорією,
на основі якої можна дослідити всю систему
фінансово(економічних відносин, пов’яза(
них із формуванням державного та місцевих
бюджетів України. Дослідження економічної
природи бюджету передбачає врахування
механізмів дії об’єктивних економічних за(
конів, які передбачають зобов’язання та пов(
новаження держави, її органів влади перед
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суспільством у процесі управління потоками
фінансових ресурсів [7, с. 77]. Бюджет є основ(
ним інструментом державного регулювання
економіки, за допомогою якого здійснюється
перерозподіл валового внутрішнього про(
дукту між галузями економіки, адміністра(
тивно(територіальними утвореннями, між
окремими економічними суб’єктами. Слід
зазначити, що у будь(якому разі перерозподіл
через бюджет не може задовольняти інтере(
си всіх прошарків населення, оскільки за ра(
хунок коштів одних груп здійснюється під(
тримка інших. Тому майже неможливо до(
сягти одностайності у прийнятті рішень що(
до перерозподілу. Під час обговорення цих
питань можуть формуватися групові інтере(
си за галузевою чи територіальною ознака(
ми, за політичними вподобаннями тощо [8,
с. 3–4]. Отже, в економічному аспекті бюд
жет – це грошові відносини, що виникають з
приводу утворення централізованого фонду
коштів і пов’язані з перерозподілом валового
національного продукту та частини національ
ного багатства.
Сутність бюджету як економічного явища
реалізується через ряд функцій, які визнача(
ються вченими по(різному. Аналіз та об’єд(
нання цих позицій дозволяє виокремити такі
функції бюджету: забезпечення існування дер(
жави, регулююча, створення централізованого
фонду коштів, фіскальна, використання зі(
браних коштів, інформаційна, контрольна,
стимулююча тощо.
Вважаємо, що функціональне призначен(
ня бюджету дозволяє іманентно визначити
основні функції міжбюджетних відносин:
регулююча (розподільноперерозподільна)
функція полягає у раціональному та спра(
ведливому розподілі бюджетних надходжень
по вертикалі та горизонталі між бюджетами;
розподілі та перерозподілі суспільного багат(
ства між громадянами і територіальними
громадами для забезпечення фінансування
соціально(економічних програм і функцій,
покладених на державу й органи місцевого
самоврядування; реалізується в можливості
змінювати територіальні пропорції розвитку
економіки, регулювати темпи розвитку соці(
альної сфери, а також у державній політиці
доходів і видатків, яка впливає на підтримку
депресивних регіонів;
функція інституалізації суспільних по
треб полягає у публічному правовому розме(
жуванні повноважень органів державної вла(
ди та місцевого самоврядування з надання спо(
живачам гарантованих державою соціальних
послуг; реалізується шляхом законодавчого
забезпечення державного та місцевих бюд(
жетів фінансовими ресурсами, необхідними
для виконання функцій, передбачених Конс(
титуцією та законами України, з урахуван(
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ням потреб усіх груп населення у територі(
альному розрізі, досягнення певного комп(
ромісу публічних інтересів при затвердженні
бюджетів;
контрольна функція дозволяє своєчасно
та повно оцінити фінансові ресурси у формі
міжбюджетних трансфертів, що надходять у
розпорядження органів держави та місцево(
го самоврядування, а також визначити, яким
чином складаються пропорції з їх розподі(
лом, наскільки ефективно вони використо(
вуються.
Бюджет як економічна категорія зумов(
лений тим, що виконання функцій держави
та місцевого самоврядування об’єктивно по(
требує фінансових ресурсів. У цьому аспекті
бюджет є системою економічних грошових
відносин, що виникають з приводу утворен(
ня, розподілу, перерозподілу та використан(
ня централізованих фондів коштів публічно(
територіальних утворень різного рівня (дер(
жави та місцевого самоврядування). Відпо(
відно, в економічному сенсі міжбюджетні від(
носини є дієвим інструментом формування,
розподілу та перерозподілу коштів держав(
ного і місцевих бюджетів, передбачених для
здійснення завдань публічно(територіальних
утворень, виконання функцій органів влади та
місцевого самоврядування.
Розкриваючи матеріальний аспект бю(
джету, Ю. Крохіна визначає його як центра(
лізований грошовий фонд, що формується
на певному територіальному рівні для забез(
печення функцій відповідних органів влади.
Матеріальний зміст бюджету має складну
організаційну структуру та динамічний ха(
рактер: змінюється обсяг акумульованих гро(
шових коштів, види доходів і видатків [9, с. 198–
199]. Л. Воронова за матеріальним змістом
розглядає бюджет як централізований фонд
коштів держави або муніципального органу,
який здійснює функції на певній адміністра(
тивній території [10, с. 109]. Отже, фонд гро(
шових коштів є матеріальним втіленням бю(
джету. Слід зазначити, що такий фонд у пов(
ному обсязі не існує, оскільки у міру надхо(
дження грошових коштів до бюджету вони
спрямовуються на покриття передбачених
видатків. Це пов’язано з тим, що у бюджеті
постійно змінюється обсяг коштів, які у ньо(
му концентруються. У цьому сенсі розуміння
бюджету як централізованого грошового фон(
ду дозволяє аналізувати перерахування між(
бюджетних трансфертів з урахуванням фак(
тично наявних коштів у бюджетах.
Саме матеріальний аспект бюджету відо(
бражається в офіційних джерелах, що визна(
чають фінансування будь(якого заходу, дер(
жавного органу, зарахування суми на бю(
джетний рахунок, видачу субсидії тощо [9,
с. 199].

№ 12
Правники бюджет традиційно визнача(
ють як фінансову програму, план діяльності,
план ведення державного господарства [11,
с. 16], при цьому за своєю правовою характе(
ристикою такий фінансовий план(прогноз є
законом або адміністративним актом. С. Іло(
вайський визначив бюджет як загальний по(
передній розрахунок передбачуваних ви(
датків і очікуваних для покриття їх доходів
держави (або іншого примусового союзу) з
підведеним балансом для певного періоду май(
бутнього часу, який називається фінансовим
або бюджетним періодом чи роком [12, с. 141].
Про неоднозначність природи бюджету за(
значав М. Піскотін [13, с. 16], який вважав,
що існують, принаймні, три значення, в яких
практично застосовується термін «бюджет».
Якщо йдеться про складання, прийняття та
виконання бюджету, його розуміють як фі(
нансовий план держави. Як правило, під бю(
джетом розуміють державний фонд грошо(
вих коштів, за рахунок яких покриваються
державні витрати. З «третім» значенням тер(
міна «бюджет» ми зустрічаємось у зв’язку з
його офіційним оформленням. Фінансовий
план держави, розроблений її виконавчо(
розпорядчими органами, не є бюджетом як
таким. Доки він не затверджений вищим ор(
ганом державної влади, він є лише проектом
бюджету й отримує високий титул бюджету
лише у результаті офіційного затвердження.
У цьому випадку під бюджетом розуміють
уже державний акт, який встановлює фінан(
совий план держави [13, с. 20].
П.(М. Годме акцентує увагу на подвій(
ній природі бюджету, який, з одного боку, є
актом, що передбачає доходи, а з іншого –
актом, який дозволяє державі здійснювати
видатки й отримувати доходи [14, с. 184].
Ц. Огонь стверджує, що формою прояву вза(
ємоузгодженості доходів і видатків бюджету
є співвідношення попиту на бюджетні ресур(
си з їх пропозицією. Збалансування попиту
на бюджетні ресурси з їх пропозицією є од(
ним із засобів і наслідків реформування бю(
джетної системи, яке може бути забезпечене
при орієнтації на механізми ринкової еконо(
міки, реформування міжбюджетних відно(
син, функціонування бюджетного процесу на
засадах уже чинного Бюджетного кодексу
та прийнятих податкових законів, адекват(
ного наукового, методичного, нормативно(
правового забезпечення бюджетного механіз(
му [7, с. 113].
У правовому призначенні бюджету поля(
гає й одна з найважливіших гарантій зако(
номірності та необхідності управління в кра(
їні, оскільки прийняття і виконання будь(
якого управлінського рішення вимагає ви(
трат коштів [10, с. 110]. М. Піскотін стверджу(
вав, що бюджет не просто фінансовий план, а
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план, прийнятий державою й обов’язковий
для всіх її органів [13, с. 256]. Бюджет у пра(
вовому аспекті є основним універсальним фі(
нансовим планом порівняно з іншими фінан(
совими планами. Щодо інших фінансових
планів (кошторисів, розписів доходів і ви(
датків, кредитних планів, касових планів то(
що) бюджет є координуючим. У цьому аспек(
ті В. Лебедєв зазначив, що бюджет (на від(
міну від кошторису) має бути відображенням
усього руху фінансового управління держа(
ви, тобто в ньому в чіткій системі мають бути
зазначені всі потреби та всі кошти на їх по(
криття, чого досягають поділом усіх доходів
і видатків на рубрики [15, с. 171–172].
Як основний фінансовий план бюджет
характеризується універсальністю та коор(
динацією. Універсальність бюджету як фінан(
сового акта виявляється в аспекті охоплення
ним, як ніяким іншим фінансовим планом,
практично всіх галузей і сфер економічного
та соціального розвитку. Координуюча роль
бюджету виявляється через взаємозв’язок
показників бюджету з показниками інших фі(
нансових планів [9, с. 200]. Вважаємо, що для
функціонування міжбюджетних відносин
особливе значення має ознака координації,
оскільки закон про державний бюджет як ос(
новний фінансовий план держави координує
відносини з місцевими бюджетами – фінан(
совими планами.
М. Кучерявенко, Л. Тарангул акцентують
увагу на тому, що як правова категорія бю(
джет має такі особливості [16, с. 144]:
• затверджується відповідним представ(
ницьким органом державної влади;
• строк дії акта, що затверджує відповід(
ний бюджет, дорівнює бюджетному періоду;
• як фінансовий план закріплює юри(
дичні права й обов’язки учасників бюджет(
них відносин.
Ю. Крохіна зазначає, що бюджет як пра(
вова категорія є об’єктом бюджетних право(
відносин, зафіксованим бюджетно(правови(
ми нормами та віддільним від матеріального
змісту [9, с. 200].
На думку В. Паригіної та А. Тедєєва, бюд(
жет як юридична категорія – це основний
фінансовий план утворення, розподілу та вико(
ристання публічних фінансів (бюджет(план),
який приймається за особливою процедурою
представницьким органом державної влади у
формі закону (бюджет(закон). Фінансовий план
закріплює юридичні права й обов’язки учас(
ників бюджетних правовідносин [17, с. 22].
О. Музика(Стефанчук стверджує, що
бюджет у правовому аспекті – це закон Укра(
їни (про державний бюджет) або рішення ор(
ганів місцевого самоврядування (щодо міс(
цевого бюджету), у яких затверджуються ос(
новні фінансові плани з формування та ви(
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користання коштів [18, с. 86]. З правової точ(
ки зору, бюджет – це сукупність правових
норм, це зовнішнє оформлення запланова(
них майбутніх доходів і видатків, які мають
забезпечити функціонування держави в ціло(
му й окремих її територій [19, с. 55].
Щодо співвідношення поняття «бюджет»
в економічному та правовому аспектах, то об(
ґрунтованою постає позиція Л. Воронової, яка
зазначає, що поняття «бюджет» як економіч(
на категорія не пов’язане з його офіційним
оформленням, тобто з поняттям «бюджет» як
правової категорії. Правове призначення
бюджету полягає в тому, що він надає органам
влади, які його затверджують, можливість ви(
щого постійного керівництва у сфері фінан(
сової діяльності, контролю діяльності вико(
навчо(розпорядчих органів, які складають і
виконують бюджет. Саме таким шляхом бю(
джета фінансова діяльність органів управлін(
ня набуває характеру виконання тимчасових,
періодичних правових норм, залучення до(
ходів та їх витрачання стає правомірним, а
наслідки ведення фінансової діяльності точ(
но періодизуються [20, с. 9–10].
Вважаємо, що найбільш повне за змістом
визначення бюджету з позицій юридичного
аналізу сформульовано Л. Вороновою: «дер(
жавний бюджет та бюджети органів місцево(
го самоврядування – це встановлений нор(
мами закону, прийнятого Верховною Радою
України або рішенням органів місцевого са(
моврядування, план формування, розподілу і
використання централізованого (для держа(
ви або відповідної території) фонду коштів,
необхідного для виконання завдань і функ(
цій держави в цілому і адміністративно(те(
риторіальних одиниць, що очолюються орга(
нами місцевого самоврядування [10, с. 111].
У правовому аспекті міжбюджетні відно(
сини – це врегульовані правовими нормами
зв’язки між державою, АРК та місцевим са(
моврядуванням, їх органами щодо забезпе(
чення відповідних бюджетів фінансовими ре(
сурсами, необхідними для виконання функ(
цій, передбачених законодавством. Міжбю(
джетні відносини існують виключно у формі
правовідносин. Ми підтримуємо позицію
Н. Губерської й О. Музики про те, що розумін(
ня міжбюджетних відносин крізь призму пра(
вових зв’язків більшою мірою розкриває саме
правовий аспект цих відносин [21, с. 6].
Останнім часом у науці фінансового пра(
ва велика увага приділяється політичним ас(
пектам як фінансового права, так і окремих
його інститутів [22]. Як зазначає Н. Еріашві(
лі, за своєю природою бюджет – політичний
акт. Це план управління на майбутній період,
програма управління, запропонована вико(
навчою владою для ухвалення парламентом.
У парламентарних державах вотування бюдже(
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ту є виразом довіри уряду із сторони біль(
шості членів парламентом, відхилення – є най(
більш різким виразом недовіри парламента
кабінету. Більшість бюджетних правил ма(
ють характер чисто політичний [23, с. 131].
У політичному аспекті бюджет є політич(
ним інститутом у зв’язку з тим, що: по(перше,
має політичне значення, затверджується пред(
ставницькими органами державної та міс(
цевої влади; по(друге, виражається безпосе(
редньо у бюджетній політиці держави; по(
третє, є найважливішим фактором реалізації
демократичних традицій і стійкості правової
держави.
Сучасне розуміння бюджетної політики у
фінансово(економічній частині спирається
на ідею суспільного блага, а у політичній час(
тині – і на здійснення суспільного вибору.
В процесі прийняття бюджетне законодав(
ство перебуває під тиском конкуруючих су(
спільних сил і політичних партій [7, с. 129].
Відповідно, політичний аспект міжбюджет(
них відносин полягає в тому, що суспільно(
економічна стабільність і фінансова безпека
держави, регіонів, окремих адміністративно(
територіальних утворень залежать від діє(
вості та прогресивності бюджетної політики.
Міжбюджетні відносини є одним із основних
інструментів бюджетної політики, її спрямо(
ваності на соціально(економічний розвиток
суспільства. Ефективність і виваженість бю(
джетної політики в частині відносин між
бюджетами є визначальним чинником фінан(
сової стабільності у суспільстві: держава по(
винна проводити таку бюджетну політику,
яка б оптимально поєднувала інтереси самої
держави й окремих територій, суспільства в
цілому.
Викладене дозволяє зробити висновок,
що бюджет має економіко(правову природу
та вбирає у себе гамму суспільних інтересів,
які поділяються на загальнодержавні, регіо(
нальні та місцеві. При цьому кожна група
інтересів представлена через систему бюджет(
них показників на певному бюджетному рів(
ні. Іншими словами, через державний бю(
джет реалізуються публічні загальнонаціо(
нальні інтереси, через місцеві бюджети – від(
повідні інтереси адміністративно(територі(
альних одиниць, що мають бюджет.
Розгляд бюджету як соціально(економіч(
ної та правової категорії, а також у матеріаль(
ному та політичному аспектах має методо(
логічне значення для розуміння сутності, при(
значення та механізму реалізації міжбюджет(
них відносин, а також проблем, що виникають
у цій сфері. Багатоаспектне розуміння змісту
категорії «бюджет» дозволяє зрозуміти відпо(
відний багатоаспектний зміст категорії «між(
бюджетні відносини». Діалектичний вза(
ємозв’язок цих категорій виражається, насам(
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перед, у тому, що міжбюджетні відносини справ(
ляють вплив на стан бюджетів як елементів
бюджетної системи через розподіл доходів і
видатків, а також перерозподіл бюджетних
ресурсів у формі бюджетного регулювання,
що забезпечує узгоджене виконання функцій
держави, АРК та місцевого самоврядування,
передбачених Конституцією та законами Ук(
раїни.
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Стаття присвячена дослідженню загальнотеоретичних питань фінансового права з метою
вдосконалення категоріального апарату таких правових інститутів, як «страхування» та
«інвестиційна діяльність». На підставі аналізу науковоправових підходів сформульовано ви
значення поняття «страхування у сфері інвестиційної діяльності».
Ключові слова: страхування, інвестиційна діяльність, інвестиції, інвестиційні ресурси,
капіталовкладення.

У

сучасних умовах світової та націо(
нальної економічної кризи роль і зна(
чення страхування для публічного та
приватного сектора економіки набули особ(
ливого піднесення, адже для більшості учас(
ників фінансово(господарських правовідно(
син серед небагатьох існуючих механізмів
збереження капіталовкладень саме дієва сис(
тема страхування ризиків та інвестицій є пев(
ною гарантією фінансової стабільності та кон(
курентної спроможності.
Загальноприйнятим є твердження про
нерозривність теорії та практики (правотвор(
чості і правозастосування). Тому для вироб(
лення ефективно діючих механізмів реалі(
зації норм, що регулюють правовідносини у
сфері страхування, перш за все, об’єктивно
необхідним є вивчення теоретичних поло(
жень з цих питань.
Одним із важливих і складних питань в
теорії страхування, що викликають дискусії
серед науковців, є питання сутності страху(
вання, а також страхування інвестицій. Вихо(
дячи з того, що на сучасному етапі розвитку
страхової науки вирішення цих питань має
важливе загальнотеоретичне значення, вва(
жаємо, актуальним проведення аналізу ос(
новних наукових підходів до цих проблем і
формулювання авторського бачення як одно(
го із можливих варіантів вирішення дискусії.
Безумовно, важливу роль у становленні
страхування як галузі науки відіграють до(
слідження вітчизняних і зарубіжних науков(
ців О. Шахта, К. Маркса, Ф. Енгельса, А. Ме(
неса, К. Воблого, Л. Рейтмана, П. Самуельсо(
на, В. Нордхауса, Т. Нікітіної, В. Ідельсона,
С. Осадця, О. Заруби, Д. Бекерської, Л. Во(
ронової, С. Ківалова, Л. Кінащук, М. Кучеря(
венка, С. Ліона, Д. Мейєра, О. Ноткіна, Н. Хі(
мічевої, О. Худякова, В. Шахова, Г. Шерше(

68

невича та ін. Разом із тим слід зазначити, що
вони недостатньо уваги приділяли дослі(
дженню питання страхування у сфері інвес(
тиційної діяльності.
Згідно з положеннями, що містяться в
доктринальних джерелах термін «страхуван(
ня» тлумачиться як економічна категорія,
тобто як сукупність форм і методів форму(
вання цільових грошових фондів та їх вико(
ристання для відшкодування збитків, завда(
них різними небажаними подіями (страхови(
ми випадками), а також для надання допомо(
ги громадянам та (чи) їх сім’ям унаслідок
настання певних подій в їх житті (дожиття,
травми, інвалідності); як форма забезпечен(
ня зобов’язань у господарському та цивіль(
но(правовому обігу, що реалізується через си(
стему фінансової компенсації на випадок на(
стання несприятливих обставин в обмін на
переважно регулярну сплату невеликих гро(
шових сум (страхових премій), що форму(
ють страховий фонд, який включається упов(
новаженою на те особою (страховиком) у при(
буткові акти; як форма відшкодування збит(
ків за рахунок страхового фонду окремим
особам чи установам, майно яких зазнало по(
шкодження від стихійного лиха або нещасного
випадку, і матеріального забезпечення грома(
дян у разі втрати ними працездатності, смерті
годувальника тощо [1, с. 146–148; 2, с. 1400].
Науковці та фахівці у сфері економіки й
юриспруденції поняття «страхування» роз(
глядають з різних точок зору. Найбільш об(
ґрунтованими з них, на нашу думку, є:
• економічні відносини, за яких страху(
вальник сплатою грошового внеску забезпе(
чує собі чи третій особі у разі настання події,
обумовленої договором або законом, суму
виплати страховиком, який утримує певний
обсяг відповідальності та для її забезпечення
© О. Удалов, 2009
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поповнює й ефективно розміщує резерви,
здійснює превентивні заходи щодо зменшен(
ня ризику, у разі необхідності перестраховує
частину останнього [3, с. 22–23];
• сукупність особливих грошових перероз(
подільних (економічних) відносин, пов’яза(
них з подоланням наслідків стихійного лиха
та надзвичайних подій [4, с. 15];
• один із видів підприємницької чи госпо(
дарської діяльності [5, с. 490]; спосіб захисту
майнових інтересів громадян в умовах рин(
кової економіки [6, с. 7], у тому числі шляхом
відшкодування збитків [7, с. 416];
• один із методів створення централізова(
них фондів для відшкодування за рахунок
страхових внесків втрат у народному госпо(
дарстві від стихійних лих і нещасних випадків,
а також для виплати відповідних сум у зв’язку
з настанням певних подій, пов’язаних із жит(
тям та працездатністю застрахованих [8, с. 12].
Аналіз дефініцій, що визначають страху(
вання, дозволяє стверджувати, що науковці
під страхуванням розуміють спосіб, форму,
метод, регулятор, сукупність економічних
відносин тощо. Ці визначення не охоплюють
всіх елементів і тому не можна брати за осно(
ву єдине поняття. Відповідно, характеризу(
ючи страхування, важко об’єднати в єдине
формулювання всі його суттєві ознаки. Тому
треба усвідомлювати багатоаспектність і сис(
темність цього явища [9, с. 38].
Не вдаючись до детального аналізу всіх
існуючих підходів до характеристики базо(
вих аспектів (соціально(економічного, фінан(
сового та юридичного змісту) страхування
як категорії, але базуючись на основних із
них, зазначимо, що домінуючою та прийнят(
ною для нашого предмета дослідження є та,
за якою страхування розглядається як систе(
ма економічних відносин, що охоплює сукуп(
ність форм і методів формування цільових
фондів грошових коштів та їх використання
при різноманітних непередбачених неспри(
ятливих явищах і при наданні допомоги гро(
мадянам за умови настання певних подій у їх
житті [10, с. 7–16; 11, с. 500–501].
Слід зазначити, що важливим при з’ясу(
ванні сутності страхування, як і будь(якого
іншого явища, є дослідження його функцій.
Серед великої кількості наукових інтерпре(
тацій заслуговує на увагу позиція Ю. Мака(
рової, яка стверджує, що страхуванню як фі(
нансовій категорії притаманні ті самі функ(
ції, що й фінансам (розподільна та контроль(
на), але в певних, специфічних модифікаціях
[12, с. 54].
Страхування виконує такі функції: попе(
реджувальну, відновлювальну, ощадну, ін(
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вестиційну, контрольну. В рамках будь(якої
з них здійснюється обіг грошових коштів,
розподіл (перерозподіл) грошової форми
вартості, оскільки страхування – специфічна
частина фінансів суспільства. Таким чином,
страхування як багатогалузева категорія –
це сукупність економіко(правових норм, що
регулюють відносини із формування цільо(
вих фондів грошових коштів, призначених для
відшкодування збитків, завданих внаслідок
реалізації певних страхових ризиків (природ(
ного, техногенного, соціального та іншого ха(
рактеру), передбачених законом та (або) дого(
вором, шляхом розкладки суми збитків поміж
учасників формування цих фондів.
Важливу роль у процесі формування по(
нятійного апарату відіграє аналіз законодав(
чого закріплення (тлумачення) досліджува(
них питань. Дефініція «страхування» у чин(
ному національному законодавстві містить(
ся лише в шести нормативно(правових доку(
ментах, аналіз яких свідчить про неодно(
рідність підходу законодавця до її розумін(
ня. У Законі України «Про страхування» від
07.03.1996 р. № 85/96(ВР і в існуючих підза(
конних актах страхування розглядається як
вид відносин цивільно(правового змісту; у
чинному Господарському кодексі (далі – ГК)
України – як діяльність.
Ми поділяємо думку вчених у галузі фі(
нансового й адміністративного права і вва(
жаємо, що, по(перше, страхування є багато(
галузевим інститутом правової й економіч(
ної науки; по(друге, необхідно внести корек(
тиви у законодавче визначення цього терміна,
уніфікувавши його.
Враховуючи предмет нашого досліджен(
ня та комплексність і багатовекторність ін(
вестиційної діяльності спробуємо виділити
загальні ознаки, притаманні їй як об’єкту
страхування.
Найбільш поширене визначення поняття
«інвестиційна діяльність» у науці – сукуп(
ність практичних дій держави, юридичних
осіб і громадян з метою реалізації інвестицій
[13, с. 171].
Перш як дослідити категорію «інвес(
тиційна діяльність», зупинимося на аналізі
загального розуміння такого ключового сло(
ва цього терміна, як «інвестиції». Інвестиції –
це довгострокове вкладення капіталу у будь(
які підприємства з метою отримання прибутку.
Проблема визначення поняття та змісту
інвестицій як в юридичній, так і економічній
літературі пов’язана з їх складністю, наяв(
ністю багатьох форм і видів інвестування.
У сучасних наукових джерелах є багато
визначень поняття «інвестиції». На нашу
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думку, найбільш популярним є: інвестиції —
це довгострокові вкладення коштів та іншо(
го капіталу у будь(якій країні в підприємст(
ва різних галузей господарства, підприєм(
ницькі проекти, соціально(економічні про(
грами, інноваційні проекти з метою отриман(
ня прибутку або досягнення іншого корисно(
го ефекту.
Економічна природа інвестицій полягає
в опосередкуванні відносин, що виникають
між учасниками інвестиційного процесу з при(
воду формування та використання інвести(
ційних ресурсів з метою відтворення й удос(
коналення виробництва [14, с. 8].
З юридичної точки зору інвестиції – це
майнові та речові права, які передаються од(
ним власником іншому для організації і під(
тримки або вдосконалення виробництва, у
багатьох випадках для отримання прибутку
[15, с. 52], що регулюються державою та ма(
ють цивільно(правовий і фінансово(правовий
(бюджетні призначення) характер.
Національне законодавче визначення по(
няття «інвестиції» в основному відповідає
міжнародному підходу щодо уявлень про
інвестиційну діяльність як процес вкладення
ресурсів з метою отримання прибутку в май(
бутньому.
Зазначимо, що більшість наукових по(
глядів збігаються у тому, що інвестиції – це
капіталовкладення інвесторів в об’єкти ін(
вестиційної діяльності з метою отримання
прибутку або досягнення соціального ефекту.
У процесі цього виникають правовідносини з
приводу інвестування, які завжди врегульо(
вані державою. Ці правовідносини регулю(
ються різними галузями права (конститу(
ційного, фінансового, адміністративного, ци(
вільного та господарського), що доводить
комплексний характер інвестиційної діяль(
ності.
Інвестиційна діяльність може розгляда(
тись у широкому та вузькому значеннях.
Так, у широкому розумінні інвестиційна
діяльність – це діяльність, пов’язана з вкла(
денням коштів в об’єкти інвестування з ме(
тою отримання прибутку (ефекту), у вузько
му – процес трансформування інвестиційних
ресурсів у вкладення (тобто сама інвес(
тиційна діяльність, чи інвестування). Інвес(
тиційна діяльність є змістом першої стадії «ін(
вестиційні ресурси – вкладені кошти»; друга
стадія «вкладення коштів – результат інвес(
тування» характеризує взаємозв’язок витрат
і досягнутого ефекту [16, с. 37].
Закон України «Про інвестиційну діяль(
ність» від 18.09.1991 р. № 1560(XII визначає
інвестиційну діяльність як сукупність прак(
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тичних дій громадян, юридичних осіб і дер(
жави щодо реалізації інвестицій; відомчі
нормативні документи – як придбання та ре(
алізація необоротних активів, а також фінан(
сових інвестицій, які не є складовою части(
ною еквівалентів грошових коштів.
Слід зазначити, що економічний підхід
до визначення поняття «інвестиційна діяль(
ність» відрізняється від законодавчого. Біль(
шість авторів визначають її як послідовну су(
купність дій суб’єктів інвестиційної діяль(
ності щодо здійснення інвестицій з метою от(
римання доходу або прибутку [17, с. 11]. Із
цим визначенням важко погодитись, оскіль(
ки результатом інвестиційної діяльності є не
просте одержання доходів від «здійснення ін(
вестицій», а формування джерел коштів (ін(
вестицій), які забезпечують інвестиційну ді(
яльність, і отримання економічного ефекту в
результаті здійснення роботи щодо впрова(
дження технологій та їх удосконалення, ви(
робництва, розвиток матеріальної бази та від(
криття нових робочих місць, створених за
рахунок інвестицій у процесі здійснення ін(
вестиційної діяльності.
Інвестиційна діяльність – це комплекс
заходів і дій фізичних і юридичних осіб, які
вкладають власні кошти (у матеріальній, фі(
нансовій або іншій майновій формі) з метою
отримання прибутку [18, с. 14].
Інвестиційна діяльність є складною за своїм
змістом. Вона охоплює комплекс дій, які на(
зиваються інвестиційним циклом. Під цим
терміном слід розуміти комплекс заходів від
моменту прийняття рішення щодо інвесту(
вання до завершальної стадії – досягнення
окупності вкладень та отримання запланова(
ного результату – прибутку або соціального
ефекту.
Заслуговує на увагу визначення інвести(
ційної діяльності як послідовної, цілеспря(
мованої діяльності, що полягає в капіталі(
зації об’єктів власності, у формуванні та ви(
користанні інвестиційних ресурсів, регулю(
ванні процесів інвестування, міжнародного
руху інвестицій, інвестиційних товарів, ство(
ренні відповідного інвестиційного клімату та
має на меті отримання прибутку або досяг(
нення соціального ефекту. Вона є найбільш
потужною формою реалізації економічних
інтересів [19, с. 5].
Висновки
Аналіз теоретичних підходів до визна(
чення поняття «інвестиційна діяльність» до(
зволяє стверджувати, що оптимальною для
правозастосування є така його дефініція: це

№ 12
врегульована державою діяльність, що має
адміністративно(правовий, фінансово(пра(
вовий і цивільно(правовий характер, спря(
мована на залучення фінансових і матеріаль(
них джерел як інвестицій, які забезпечують
виконання конкретних робіт і заходів щодо
створення нових, модернізації діючих об’єк(
тів виробничого та соціального призначення,
необхідних державі й інвестору [20].
Отже, синтезуючи викладені тлумачення,
проміжні висновки щодо категорій «страху(
вання» та «інвестиційна діяльність», їх пред(
метні зв’язки, можна запропонувати визна(
чення поняття «страхування у сфері інвесA
тиційної діяльності» – це різновид страху
вання, що полягає у комплексному страховому
захисті майнових інтересів інвестора від стра
хових випадків, які негативно впливають на
активи, фінансові результати інвестиційної
діяльності у вигляді втрати прибутку, до
даткових витрат та виникнення збитків.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
ЯК СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
СФЕРИ УКРАЇНИ
Олексій Стоєцький,
ад’юнкт кафедри адміністративної діяльності
Київського національного університету внутрішніх справ

У статті розглядається інформаційна безпека як складова інормаційної сфери України,
визначені основні рівні її розуміння.
Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційна сфера, національна інформаційна
сфера, інформаційне суспільство.

І

нформатизація українського суспільства
в сучасних умовах залишається однією з
рушійних сил його розвитку, маючи на
меті впровадження сучасних інформаційних
технологій у всі сфери суспільного життя.
Цілеспрямованість України в реалізації
намірів інтегрування до європейського спів(
товариства потребує, щоб країна зайняла міц(
ні позиції в усіх без винятку сферах, в тому
числі інформаційній. Слід зазначити, що з
моменту проголошення незалежності в Укра(
їні відбувається формування стабільної на(
ціональної системи регулювання суспільних
інформаційних відносин і процесу інформа(
тизації з урахуванням темпів їх проникнення
в різні, насамперед пріоритетні, сфери су(
спільного життя.
Особливість розвитку сучасного суспіль(
ства характеризується зростаючою роллю
інформаційної сфери, яка потребує чіткого
нормативного регулювання. Інформаційна
сфера розглядається і як відносно самостій(
на сфера, і як допоміжна стосовно інших ви(
дів діяльності. Як результат, інформаційна
сфера обслуговує практично всі сфери суспіль(
ства (економіку, політику, управління, науку,
культуру, побут, сім’ю), тобто займає підлег(
ле положення у кожній з названих сфер.
Існуюча політика держави в інформацій(
ній сфері спрямована як на її розвиток, так і
на підвищення ефективності розвитку дер(
жавності, безпеки, оборони, пріоритетних га(
лузей економіки, фінансової та грошової сис(
теми, соціальної сфери, галузей екології та
використання природних ресурсів, науки,
освіти, культури, міжнародного співробіт(
ництва за допомогою інформаційної сфери.
Це підтверджується і Концепцією Національ(
ної програми інформатизації, в якій інфор(
маційна сфера, інформатизація розглядають(
ся як важливий засіб для розвитку України.
На сьогодні інформаційна сфера стає си(
стемоутворюючим чинником життя суспіль(
ства та держави, активно впливає на стан
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політичної, економічної, оборонної й інших
складових безпеки країни.
Поняття «інформаційна сфера» тісно по(
в’язане з поняттям «інформаційне суспіль(
ство», а саме – з сучасним його трактуванням.
У 1993 р. сутність інформаційного суспіль(
ства була розкрита Комісією ЄС: інформацій(
не суспільство – це суспільство, в якому ді(
яльність людей здійснюється на основі вико(
ристання послуг, що надаються за допомогою
інформаційних технологій і технологій зв’яз(
ку [1]. На думку Європейської Комісії, інфор(
маційним суспільством слід вважати [2]:
• суспільство нового типу, що формуєть(
ся внаслідок глобальної соціальної рево(
люції та породжується вибуховим розвитком
і конвергенцією інформаційних та комуні(
каційних технологій;
• суспільство знання, тобто суспільство, у
якому основною умовою добробуту кожної
людини, кожної держави стає знання, здобу(
те завдяки безперешкодному доступу до ін(
формації та вмінню працювати з нею;
• глобальне суспільство, в якому обмін ін(
формацією не матиме часових, просторових і
політичних меж; яке, з одного боку, сприяє
взаємопроникненню культур, а з іншого –
відкриває кожному співсуспільству нові мож(
ливості для самоідентифікації.
Основними характеристиками інформа(
ційного суспільства є: інформаційна еконо(
міка, індустрія інформаційних послуг, сучас(
ні інтелектуальні інформаційні технології та
технології зв’язку, значний потенціал науки,
потреба фізичних та юридичних осіб в ін(
формації (знаннях), високий рівень інфор(
маційно(правової культури всіх суб’єктів ін(
формаційних відносин, матеріально(технічне
забезпечення різноманітних послуг.
Можна стверджувати, що інформаційне
суспільство є базисом інформаційної сфери,
що впливає та визначає напрями її розвитку.
Як зазначає О. Логінов, національна ін
формаційна сфера – це єдиний інформа(
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ційний простір України, який формується
суспільством і державою й інтегрується до єди(
ного європейського інформаційного просто(
ру з урахуванням національної інформа(
ційної безпеки [3, с. 24].
Інформаційну сферу слід розглядати як
самостійний феномен, розвиток якого, з од(
ного боку, підпорядковується певним зако(
номірностям, з іншого – потребує відповід(
ної державної уваги й охорони від постійно
виникаючих загроз.
Обов’язковою умовою забезпечення ефек(
тивного використання накопичених сус(
пільством інформаційних ресурсів є створен(
ня розвинутого та захищеного інформацій(
ного середовища. Цій меті слугує організація
функціонування системи інформаційної без(
пеки, складовими компонентами якої є ін(
формаційна безпека.
У проекті Концепції (основи державної
політики) інформаційної безпеки України,
розробленому фахівцями Українського цент(
ру економічних і політичних досліджень
ім. О. Разумкова, інформаційна безпека, ви(
значається як «стан захищеності національ(
них інтересів України в інформаційній сфе(
рі, за якого не допускається (або зводиться
до мінімуму) завдання шкоди особі, суспіль(
ству, державі через: неповноту, несвоєчас(
ність, недостовірність інформації; несанкці(
оноване поширення та використання інфор(
мації; негативний інформаційний вплив; не(
гативні наслідки функціонування інформа(
ційних технологій» [4, с. 10].
Усвідомлення сутності поняття «інфор(
маційна безпека» є важливим завданням на(
укового аналізу. Пізнання сутності інформа(
ційної безпеки можливе лише на основі аб(
страктного мислення, створення теорії дослі(
джуваного предмета, з’ясування внутрішньо(
го змісту, виявлення характерних ознак,
розкриття сутнісних характеристик поняття,
що вивчається.
Сутність виражається в дефініції, яка ви(
ражає родове поняття. Таким щодо інфор(
маційної безпеки є поняття «безпека», яке
характеризує певний стан захищеності від
внутрішніх і зовнішніх загроз. Відповідно ви(
дове поняття «інформаційна безпека» озна(
чає стан захищеності національних інтересів
в інформаційній сфері від внутрішніх і зов(
нішніх загроз.
Інформаційна безпека – невід’ємна час(
тина загальної безпеки (національної, регіо(
нальної, міжнародної). Аналіз інформаційної
безпеки передбачає розгляд сукупності та(
ких об’єктивних чинників, як потреби грома(
дян, суспільства та держави, світового співто(
вариства; вразливість індивідів, суспільства
та держави від сучасних технологій; наяв(
ність широкого кола загроз і небезпек, якими
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має управляти система забезпечення інфор(
маційної безпеки.
Останнім часом проблема забезпечення
інформаційної безпеки набула широкої акту(
альності у практичній діяльності, наукових
дослідженнях, а також нормативно(правових
документах. Незважаючи на те, що такі по(
няття, як «інформаційна безпека», «інформа(
ційний суверенітет», «інформаційний прос(
тір» тощо є досить популярними, не можна
оминути той факт, що зазначені поняття є
доволі дискусійними в наукових колах.
Відповідно до Закону України «Про основи
національної безпеки України» від 19.06.2003 р.
на сучасному етапі основними реальними та
потенційними загрозами національній без(
пеці України, стабільності в суспільстві в ін(
формаційній сфері є:
• прояви обмеження свободи слова та до(
ступу громадян до інформації;
• поширення засобами масової інфор(
мації культу насильства, жорстокості, порно(
графії;
• комп’ютерна злочинність і комп’ютер(
ний тероризм;
• розголошення інформації, яка становить
державну й іншу, передбачену законом, таєм(
ницю, а також конфіденційної інформації,
що є власністю держави або спрямована на за(
безпечення потреб і національних інтересів
суспільства та держави;
• намагання маніпулювати суспільною
свідомістю, зокрема, шляхом поширення не(
достовірної, неповної або упередженої ін(
формації.
У Законі Російської Федерації «Про
участь у міжнародному інформаційному об(
міні» інформаційна безпека розглядається
як стан захищеності інформаційного середо(
вища суспільства, який забезпечує його фор(
мування, використання та розвиток в інтере(
сах громадян, організацій і держави. Ця трак(
товка виходить з того, що захист інформації
й інформаційної інфраструктури є змістом
інформаційної безпеки. При цьому акцент
робиться на технічній складовій проблеми.
У Доктрині інформаційної безпеки Ро(
сійської Федерації інформаційна безпека
визначається як стан захищеності її націо(
нальних інтересів в інформаційній сфері, які
визначаються сукупністю збалансованих ін(
тересів особи, суспільства та держави. З цьо(
го визначення випливає, що зміст поняття
«безпека» базується на інтересах суб’єктів
суспільних відносин в інформаційній сфері,
від збалансованості яких залежить рівень
загроз.
Слід зазначити, що у науковій літературі
відсутній єдиний консолідований погляд на
зміст поняття «інформаційна безпека». Її роз(
глядають як стан, процес, діяльність, здат(

73

грудень 2009
ність, систему гарантій, властивість, функ(
цію. Так, Ю. Фісун характеризує інформа(
ційну безпеку як стан захищеності інформа(
ційного середовища, що відповідає інтере(
сам держави, за якого забезпечується форму(
вання, використання та можливості розвит(
ку незалежно від впливу внутрішніх і зов(
нішніх інформаційних загроз [5, с. 66]. Такої
позиції дотримуються і розробники кон(
цепції інформаційної безпеки центру Разум(
кова, а також деякі українські дослідники, які
вважають за необхідне визначати інформацій(
ну безпеку як стан захищеності. Так, В. Га(
євський, В. Авраменко визначають інфор(
маційну безпеку як стан захищеності жит(
тєво важливих інтересів особи, суспільства
та держави, який унеможливлює заподіяння
їм шкоди через неповноту, несвоєчасність і
недостовірність інформації, через негативні
наслідки функціонування інформаційних
технологій або внаслідок поширення законо(
давчо забороненої чи обмеженої для поши(
рення інформації [6, с. 25]. А. Тер(Акопов під
інформаційною безпекою розуміє стан захи(
щеності інформації, що забезпечує життєво
важливі інтереси людини [7].
Існує також визначення інформаційної
безпеки як стану, тенденції розвитку, умови
життєдіяльності соціуму, його структур, ін(
ститутів, установ. Ряд представників цього
напряму розглядають інформаційну безпеку
як стан, що характеризується відсутністю не(
безпеки, тобто чинників і умов, які загрожу(
ють безпосередньо індивіду, спільноті, дер(
жаві з боку інформаційно(комунікаційного се(
редовища. Прихильники такого підходу роз(
глядають інформаційну безпеку як стан і
процес захищеності особи, суспільства, дер(
жави від реальних або потенційних загроз [8,
с. 12; 9, с. 53].
Р. Калюжний вважає, що інформаційна
безпека – це вид суспільних інформаційних
правовідносин щодо створення, підтримки,
охорони та захисту бажаних для людини, су(
спільства і держави безпечних умов життє(
діяльності; суспільних правовідносин пов’яза(
них із створенням, розповсюдженням, збері(
ганням та використанням інформації [10, с. 20].
Ю. Максименко пропонує розглядати
інформаційну безпеку України як систему,
що складається з певних структурних еле(
ментів [11, с. 12]:
• інформаційна безпека у сфері прав і
свобод людини та громадянина: прояви об(
меження свободи слова та доступу громадян
до інформації; розголошення інформації, що
становить державну й іншу, передбачену за(
коном, таємницю, а також конфіденційної ін(
формації, що є власністю держави або спря(
мована на забезпечення потреб і національ(
них інтересів суспільства та держави;
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• інформаційно(психологічна безпека –
управління реальними чи потенційними за(
грозами, що можуть завдати шкоди психіці
людини, суспільства, державі (в особі її дер(
жавних службовців чи посадових осіб): по(
ширення засобами масової інформації куль(
ту насильства, жорстокості, порнографії; на(
магання маніпулювати суспільною свідоміс(
тю, зокрема шляхом поширення недосто(
вірної, неповної або упередженої інформації;
• інформаційно(технічна безпека – управ(
ління потенційними чи реальними загрозами
з метою захисту інформаційно(телекомуні(
каційної інфраструктури, зокрема комп’ютер(
на злочинність і комп’ютерний тероризм.
В. Лопатін до причин незадовільного ста(
ну справ у забезпеченні інформаційної без(
пеки держави відносить [12, с. 76]:
• відсутність організаційної системи ви(
роблення та реалізації єдиної державної по(
літики в галузі забезпечення інформаційної
безпеки країни з урахуванням інтересів гро(
мадян, суспільства та держави;
• відсутність чітко вираженої державної
політики, яка визначає пріоритети розвитку
інфраструктури єдиного інформаційного прос(
тору як технологічної основи системи соці(
альної комунікації, механізми його викорис(
тання в інтересах позитивного суспільного
розвитку, збереження національної культу(
ри, духовного відродження народів держави,
громадянської самосвідомості людини;
• безсистемний розвиток законодавства,
що регулює відносини в інформаційній сфе(
рі, недостатня ефективність механізмів його
формування та реалізації;
• незадовільне фінансування діяльності,
спрямованої на забезпечення інформаційної
безпеки громадян, суспільства та держави;
• низька правова й інформаційна культура
громадян і суспільства.
Таким чином, можна вести мову про про(
яви інформаційної безпеки в процесі її забез(
печення і виділити такі рівні:
• нормативно(правовий – закони, норма(
тивно(правові акти тощо;
• адміністративний – дії загального ха(
рактеру, які вживаються органами виконав(
чої влади;
• процедурний – конкретні процедури за(
безпечення інформаційної безпеки;
• програмно(технічний – конкретні тех(
нічні заходи забезпечення інформаційної без(
пеки.
Інформаційна безпека як одна з характе(
ристик стійкого розвитку є базовою цінністю
держави. У той самий час ціннісні орієнтації,
що ґрунтуються на уявленнях про інформа(
ційну безпеку у різних суспільних груп і ок(
ремих осіб, почасти не збігаються. Саме у цьо(
му знаходить свій безпосередній вираз вплив
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держави, яка за допомогою гами методів, чіль(
не місце серед яких посідають адміністратив(
но(правові, виражає загальні цінності у сфері
інформаційної безпеки.
Інформаційна безпека – одне з важливих
понять у науці та різних сферах людської
діяльності. Сутність і комплексність цього по(
няття зумовлюються характером сучасного
інформаційного суспільства. Аналіз різних
підходів до визначення змісту поняття «ін(
формаційна безпека» свідчить про недоціль(
ність суворого обрання тієї чи іншої позиції.
Наведені точки зору щодо визначення по(
няття «інформаційна безпека» дають змогу
розглядати проблему більш комплексно та
системно, додати знань про цей багатогран(
ний феномен. Більше того, ми вважаємо най(
більш прийнятним інтегральний підхід, за
якого інформаційна безпека визначатиметь(
ся за допомогою окреслення найважливіших
її сутнісних ознак із урахуванням постійної
динаміки інформаційних систем.
Таким чином, можна зробити висновок,
що інформаційну безпеку не слід розглядати
лише як окремий стан. Безперечно, це є і
властивістю, й атрибутом інформаційного
суспільства, і діяльністю, і результатом діяль(
ності людини, спрямованої на забезпечення
певного рівня безпеки в інформаційній сфе(
рі. Інформаційна безпека має враховувати
майбутнє, отже, вона є не станом, а процесом.
Таким чином, інформаційну безпеку слід роз(
глядати крізь органічну єдність таких ознак,
як стан, властивість, а також управління загро(
зами та небезпеками, за якого забезпечується
обрання оптимального шляху їх усунення, мі(
німізація впливу негативних наслідків.
Відсутність нормативного закріплення
базових понять і сформованого відповідного
понятійного апарату досліджуваного понят(
тя дає підстави вести мову про відсутність сис(
темного бачення проблеми та шляхів її ви(
рішення.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Інформаційна безпека покликана забез(
печити реалізацію національних інтересів за
допомогою арсеналу засобів, що є в її розпо(
рядженні. Ми вважаємо, що найвищий сенс
політики інформаційної безпеки – вільний
розвиток і процвітання суспільства.
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Стаття присвячена аналізу міжнародного досвіду протидії рейдерству. Висвітлено харак
терні особливості законодавчого та організаційного забезпечення функціонування даного про
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ажливість збереження національної са(
мобутності за допомогою ефективного
розвитку економіки, організація її без(
пеки вимагають від держави, суб’єктів госпо(
дарської діяльності використання нових
підходів до вирішення проблем безпеки вітчиз(
няного бізнесу відповідно до існуючих міжна(
родних стандартів у цій специфічній сфері.
Рейдерство (недружнє поглинання) при(
йшло до нас із Заходу, де воно мало досить
тривалу історію свого становлення впродовж
багатьох десятиліть. Стільки ж розвивалася
система протидії негативним його наслідкам.
За досить тривалий період свого існування
це явище стало достатньо скерованим в по(
зитивне русло як державою, так і приватни(
ми фірмами та корпораціями.
За період розвитку рейдерства доведена
його позитивна роль в економіці, зокрема,
недружні поглинання:
• усувають від управління бізнесом не(
ефективний менеджмент;
• запобігають зловживанням з боку вели(
ких акціонерів;
• реструктурують підприємства, що не(
ефективно працюють.
Власники атакованої компанії навіть ви(
грають від «вдалої» рейдерської атаки, оскіль(
ки вартість їх акцій (разом із вартістю акцій,
придбаних рейдером) підвищується. Разом
із тим український вияв недружніх злиттів і
поглинань характеризується такими нега(
тивними ознаками, як:
• корумпування системи державної влади;
• порушення основоположних прав і сво(
бод людини та громадянина (право на влас(
ність, право на таємницю листування та ко(
респонденції, право на особисте життя, віль(
не зайняття підприємницькою діяльністю,
на захист своїх порушених прав тощо);
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• нанесення суттєвих збитків системі гос(
подарювання країни;
• погіршення авторитету правоохорон(
них і судових органів;
• створення гострих соціальних проблем.
На механізм протидії рейдерству, безу(
мовно, впливають економічні, соціальні, ор(
ганізаційні та правові чинники. Кожна кра(
їна, у тому числі кожен її суб’єкт бізнесу, має
свої особливості в правовому врегулюванні й
організаційному забезпеченні власної безпе(
ки. Враховуючи недостатність нормативно(
правового, наукового та навчально(методич(
ного забезпечення у формуванні та забезпе(
ченні безпеки вітчизняного бізнесу, протидії
рейдерським захопленням, слід вдатися до
вивчення досвіду розвинутих зарубіжних
країн у цій сфері.

Мета цієї статті полягає у вивченні й ана(
лізі позитивного зарубіжного досвіду про(
тидії рейдерству на державному (правово(
му) та приватному (організаційному)
рівнях, визначення такої моделі захисту
від протиправних діянь, яка б повною мірою
забезпечила можливість успішного функ(
ціонування вітчизняних суб’єктів господа(
рювання.
Що стосується розробленості теми нашо(
го дослідження, то заслуговують на увагу
праці таких вітчизняних і зарубіжних на(
уковців, як П. Астахов, А. Берлач, Д. Депам(
філіс, Д. Зеркалов, Стенлі Фостер, Дж. Файн(
берг , В. Щербина, які заклали основоположні
засади боротьби з рейдерством. Разом з тим
явище, що розглядається, залишається надзви(
чайно динамічним, а тому і наукові розробки
мають бути динамічними, враховуючи нові
потреби та аспекти вияву негативних наслід(
© В. Крутов, Ю. Берлач, 2009
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ків рейдерства, неправомірних злиттів і пог(
линань.
Аналіз позитивного зарубіжного досвіду
ми проводитимемо на прикладі тих країн, де
недружні злиття та поглинання почали набу(
вати широкого розповсюдження ще в сере(
дині ХХ ст., у зв’язку з чим як держава, так і
приватний бізнес були поставлені перед
проблемою створення ефективної антирей(
дерської системи.
Слід зазначити, що в розвинутих капіта(
лістичних країнах система захисту від рей(
дерства складається з таких елементів:
• державний (правовий) захист від не(
дружніх посягань;
• корпоративний (організаційний) захист
від рейдерства.
Спочатку розглянемо державні (правові)
заходи, що їх використовують у протидії не(
гативним виявам рейдерських нападів. Як ві(
домо, рейдерство зародилося саме в США,
тому аналіз законодавчого забезпечення його
протидії проведемо на прикладі антирей(
дерського акта – закону Вільямса, прийнято(
му у 1968 р. [1]. Зазначений федеральний за(
кон встановлює вимоги, що стосуються від(
критих тендерних пропозицій (tender offers)
на поглинання публічних компаній. У США
рейдерське захоплення здійснюється відкрито,
шляхом направлення «підприємству(жерт(
ві» пропозиції про її купівлю. Ціна, запропо(
нована за акції, як правило, вища від середньо(
ринкової на момент здійснення такої пропо(
зиції, що свідчить про високу повагу до зако(
ну. Прийняття цього Закону було викликано
хвилею раптових поглинань компаній (take
overs) у 60(х роках минулого століття, які зне(
нацька застали менеджмент і поставили акціо(
нерів перед необхідністю прийняття управ(
лінських рішень, до яких вони не були готові.
Закон Вільямса вимагає, щоб сторона,
яка здійснює відкриту тендерну пропозицію,
подала заяву до: Комісії з цінних паперів і бірж
США; компанії, що поглинається (target com(
pany). Така заява має містити відомості про:
• умови тендерної пропозиції;
• характеристику сторони, що звертаєть(
ся з тендерною пропозицією;
• джерело готівкових коштів;
• плани щодо «компанії(мети» (target
company) у разі її поглинання.
Таку ж інформацію протягом 10 днів по(
винні надати будь(які особи або компанії, які
купують більше 5 % акцій будь(якої публіч(
ної компанії. Більше того, закон Вільямса
встановлює мінімальний період для розгля(
ду пропозицій – 20 днів і дозволяє акціоне(
рам підприємства, щодо якого зроблено тен(
дерну пропозицію, протягом 15 днів змінити
своє рішення.
Зазначений законодавчий акт досить де(
тально встановлює правовий статус Комісії
з цінних паперів і бірж США, надаючи їй
широкі повноваження у сфері забезпечення
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корпоративної безпеки підприємств. На на(
шу думку, це пов’язано з тим, що левова част(
ка операцій з цінними паперами у США
здійснюється на біржових торгах. На жаль, в
Україні розвиток вітчизняного фондового
ринку не дозволяє вести мову про його висо(
ку ефективність [2].
Беручи до уваги схожість соціальної, пра(
вової й економічної систем Великобританії
та США, цілком закономірним є схожість
забезпечення безпеки бізнесу у цих країнах.
Тому проаналізуємо єдиний законодавчий
акт, а саме – Companies Act, 2006 (Акт про
компанії). Цей закон є найбільшим і най(
змістовнішим правовим актом за всю історію
Британського парламентаризму. Структур(
ний зміст даного законодавчого акта вклю(
чає в себе такі документи, що регламентують
процедуру перехоплення («takeover») «підпри(
ємства(мети» [3]:
• угода акціонерів (Shareholders Agreement);
• угода купівлі(продажу (Sale and Purchase
Agreement).
Характерною особливістю законодавчого
регулювання злиття та поглинання у Вели(
кобританії є максимальна публічність угоди,
що дає змогу забезпечити захист інтересів як
кожного акціонера, так і всієї компанії. Вся
процедура злиття компаній у Великобританії
має бути викладена в письмовому документі,
в якому повинні бути всі необхідні для укла(
дення угоди відомості (назва компанії, ін(
формація про структурний склад її акцій,
умови перерозподілу власності після здійс(
нення процедури злиття та поглинання, по(
дальший розподіл відповідальності та при(
бутку компаній, ціна, що пропонується ком(
панії, яка поглинається).
Більше того, схема злиття та поглинання
(scheme) повинна бути затверджена на за(
гальних зборах акціонерів. Цій процедурі пе(
редує доповідь генерального директора, а також
відповідного експерта щодо необхідності,
припустимості та корисності проведення злит(
тя з іншою компанією. Зазначена доповідь має
бути не просто словами. Акт про компанії
ставить вимогу належного обґрунтування та(
кої доповіді шляхом посилання на бухгал(
терську звітність, показники господарської
діяльності як однієї, так й іншої компанії.
Після затвердження схеми злиття відбу(
вається перевірка всіх необхідних документів
Реєстратором (орган, що видає дозволи на
зайняття підприємницькою діяльністю). До
цього переліку має входити документ, що ви(
значає процедуру злиття, обґрунтування ге(
нерального директора й експерта щодо не(
обхідності та можливості злиття, бухгалтерсь(
ка звітність обох компаній за останні три роки.
Лише після отримання офіційного дозво(
лу з боку Реєстратора, може розпочатися про(
цедура затвердження нового Статуту ком(
панії, що, по суті, означає завершення угоди
злиття та поглинання.
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Заслуговує на увагу можливість викорис(
тання цього досвіду для України, оскільки
він стосується захисту прав акціонерів як
однієї, так й іншої сторони в процесі злиття
та поглинання. У цьому зв’язку правова нор(
ма щодо статусу акціонерів, насамперед мі(
норітаріїв, має бути закріплена в Статуті но(
воствореної юридичної особи.
Узагальнюючи британську практику, що(
до злиття та поглинань компаній, слід ще раз
зазначити надзвичайну публічність такої
угоди: процедура (схема) проведення злиття
за місяць до проведення зборів акціонерів
має бути надіслана Реєстратору, а також
опублікована в газеті загальнодержавного
рівня. Особливістю британської практики є
також те, що значна частина всіх операцій
диспозитивно визначена, адже держава вста(
новлює лише найважливіші вимоги до про(
ведення процедури злиття, а компанії са(
мостійно можуть визначати принципи й
умови здійснення угоди злиття.
Враховуючи відмінність між правовими
системами згаданих країн та України, на на(
шу думку, заслуговує на увагу досвід таких
країн Європейського Союзу, як Німеччина,
Франція, Австрія, Італія, у процесі форму(
вання системи захисту від рейдерства, насам(
перед, Директива Європарламенту 2004/25/ЕС,
яка виявилася результатом багаторічних де(
батів з досягнення консенсусу щодо врегу(
лювання недружніх злиттів і поглинань.
У цьому правовому акті встановлюється два
важливих положення:
• необхідність введення в практику інсти(
туту публічних пропозицій як основного
інструменту злиття та поглинання;
• обов’язок кожної держави ЄС створи(
ти спеціальний орган для виконання нагля(
дових функцій з дотримання положень Ди(
рективи.
Знаковим є також те, що Директива пе(
редбачає ряд вимог, дотримання яких при
недружньому злитті чи поглинанні дає змогу
врахувати інтереси міноритарних акціонерів:
ускладнена процедура реалізації права вимо(
ги продажу міноритарного пакета акцій,
встановлення мінімальної ціни, за яку такий
пакет може бути викуплений, тощо. Отже, ос(
новні принципи правового регулювання
злиттів і поглинань в Європі в цілому збіга(
ються з практикою захисту від рейдерства у
США та Великобританії [4].
Аналіз законодавчих актів країн – зас(
новниць рейдерства, а також досвід Євро(
пейського Союзу свідчать, що правові акти
згаданих країн не допускають застосування
злочинних методів у процесі здійснення злит(
тя та поглинань. Саме тому використання
позитивного зарубіжного досвіду у вітчизня(
ному підприємництві є одним з небагатьох та
єдино можливих засобів боротьби з рейдер(
ством в Україні. Разом із тим слід зазначити,
що оскільки в західному бізнесі значна кіль(
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кість угод базується, як правило, на довірчій
основі, перенесення такого досвіду в ук(
раїнську дійсність є дещо ризикованим. Са(
ме тому на початкових етапах формування
державної системи протидії рейдерству не(
обхідно чітко визначити державну політику
щодо цього явища, відповідно до такої полі(
тики вдосконалити галузеве законодавство
та створити належні умови для становлення
і розвитку недержавної системи безпеки, яка
повною мірою здатна захистити підпри(
ємство не лише від рейдерства, а й від ком(
плексу загроз стабільному веденню бізнесу.
Слід також звернути увагу на корпора(
тивні (організаційні) методи захисту ком(
паній від рейдерства. Йдеться про дещо інди(
відуальну систему захисту, оскільки в кож(
ному конкретному випадку існує потреба за(
стосування окремої комбінації засобів проти(
дії рейдерству. У зв’язку з цим зупинимося
на характеристиці корпоративних методів та
їх застосуванні приватними фірмами [2]:
• постійний збір й аналіз зовнішньої ін(
формації, що дозволяє завчасно розпізнати
загрозу недружнього злиття та поглинання.
Рейдерському нападу завжди легше запо(
бігти, ніж поспішно формувати стратегію за(
хисту. Саме тому для компанії ефективні(
шим буде завчасна підготовка до ймовірної
рейдерської атаки;
• надійна система захисту інсайдерської
інформації про компанію. Більшість інфор(
мації, необхідної для захоплення, рейдери
отримують саме від акціонерів або ж «обра(
жених» працівників «компанії(жертви». Са(
ме інформація, що стосується реєстру, стату(
ту, установчого договору, має підлягати по(
силеному захисту;
• розроблення оптимальної структури ус(
тановчих і внутрішніх корпоративних доку(
ментів компанії. Дуже часто трапляються ви(
падки, коли захоплення здійснюється через
використання певного недоліку, помилки в
установчих або поточних документах фірми;
• здійснення ефективного PR. Форму(
вання іміджу компанії, спрямованого на
створення позитивного образу компанії. Мо(
же здатися, що цей захід не є достатньо
дієвим, але приклад рейдерської атаки Ніко(
польського заводу феросплавів у 2006 р. до(
водить мало чи не вирішальну роль у форму(
ванні необхідної громадської думки при за(
хисті від недружнього злиття чи поглинання;
• мотивація найманих менеджерів(управ(
лінців до розвитку бізнесу. Цей напрям дає
змогу підвищити результативність функціо(
нування компанії, а також запобігти витоку
інформації за межі фірми;
• робота з акціонерами, спрямована на
збереження довіри до керівництва. Керів(
ництву компанії необхідно усвідомлювати,
що рейдер «заходить» на підприємство саме
завдяки міноритаріям, які, роками не отри(
муючи дивідендів та не беручи участі в ре(
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альному управлінні фірмою, готові за без(
цінь продати свої акції рейдерам;
• моніторинг та ефективне управління
кредиторською заборгованістю;
• захист власників від викрадення печа(
ток, акцій та інших цінних документів, що не
дозволить рейдерам здійснити будь(які махі(
нації в найкоротший строк;
• створення умов, що перешкоджають ма(
совому скуповуванню акцій. Це може здійс(
нюватися шляхом проведення додаткової
емісії, самостійного скуповування «розпилу»
акцій;
• створення умов, що виключають мож(
ливість внесення незаконних змін до запису
у реєстрі акціонерів. Цей захід є чи не найбільш
важливим, адже левова частка всіх рейдерсь(
ких захоплень здійснюється спільно з недоб(
росовісним реєстратором, що здійснює неза(
конні дії щодо реєстру акціонерів фірми;
• вихід на західний фондовий ринок через
IPO (первинне розміщення акцій). У цьому
випадку абсолютного захисту від рейдерсь(
ких захоплень гарантувати не можна, але
вирішення суперечок за більш прогресивним
західним законодавством гарантується;
• захист активів компанії шляхом ство(
рення «кишенькових» фірм або обтяження
підприємства кредиторською заборгованіс(
тю, що дозволить убезпечити найбільш цінні
активи компанії, якими можуть зацікавитися
рейдери, адже якщо все грамотно оформле(
но, то захоплення такої фірми буде просто не
рентабельним.
Таким чином, у країнах розвинутого ка(
піталізму склалася досить дієва й упорядко(
вана система протидії негативним наслідкам
рейдерства. Це пов’язано з тим, що дане яви(
ще має своє поширення вже досить тривалий
час, а тому і держава, і підприємці зуміли від(
найти дієві методи боротьби з рейдерством.
Використання Україною наведеного досвіду
несе в собі складний системоутворюючий ха(
рактер, адже лише декілька років тому наша
держава, як власне і підприємці, зіткнулася
з рейдерством, не маючи при цьому своєї
чіткої публічно(управлінської позиції.
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Висновки
У сучасній зарубіжній системі протидії
рейдерству, зазвичай, паралельно існують
дві системи забезпечення безпеки фірми:
загальнодержавні системи захисту, які
формують систему безпеки на національно(
му рівні; їх компетенція поширюється як на
державні установи та суб’єкти господарю(
вання, так і на приватних суб’єктів підприєм(
ництва в межах чинного законодавства (як
правило, через залучення підприємців до ви(
рішення питань безпеки держави);
приватні системи захисту, що представлені
суб’єктами підприємництва (компанії, асоці(
ації, концерни, корпорації) недержавної форми
власності, які вправі створювати власні служби
безпеки або ж укладати з такими відповідні уго(
ди про співробітництво, встановлювати власні
системи режиму секретності та безпеки в інте(
ресах забезпечення захисту комерційної таєм(
ниці, іншої важливої інформації, її носіїв, що
належать їм на праві власності.
Поєднання зусиль зазначених систем за(
безпечення безпеки бізнесу, а загалом і держа(
ви, може гарантувати функціональну стабіль(
ність бізнесу, уникнення банкрутства, відшко(
дування, хоча б частково, матеріальної шкоди,
що її може бути заподіяно природними стихі(
ями, недобросовісною конкуренцією, комер(
ційним і промисловим шпигунством, злочин(
ними рейдерськими атаками чи навмисними
протиправними діями зловмисників.
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Стаття присвячується питанням стимулювання інноваційного виробництва в судно
будівній промисловості за допомогою, зокрема, створення технологічних парків, ліцензування
окремих видів судноремонтних послуг, а також впровадження механізмів лізингу у систему гос
подарськоправових відносин суднобудування та судноремонту.
Ключові слова: інновація, інноваційна політика, технологічний парк, ліцензія, засоби дер(
жавного регулювання економіки, лізинг, фінансовий лізинг.
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радиційно суднобудування та судноре(
монт є галузями промисловості, орієн(
тованими на експорт. Більшість країн,
які мають власний флот, не можуть розвива(
ти свою суднобудівну індустрію. Але на сьо(
годні між провідними суднобудівними дер(
жавами світу існує досить жорстка конку(
ренція. Щоб посісти гідне місце на світовому
ринку поділу праці, вихідним, найважливі(
шим напрямом економічної політики держа(
ви має стати включення до програм довго(
строкового розвитку економіки основних
напрямів структурної перебудови матеріаль(
ного виробництва з орієнтацією на сучасні
досягнення науково(технічного прогресу.
Тому розроблення господарсько(правових
механізмів, що сприяли б розвитку підпри(
ємств суднобудівної промисловості на інно(
ваційній основі, є актуальним.
Певну увагу дослідженню господарсько(
правових аспектів регулювання господарсь(
кої діяльності в окремих галузях економіки
приділяли О. Віхров, Д. Задихайло, І. Мілейко,
Ю. Атаманова, але питання розвитку інно(
ваційної діяльності у суднобудівній сфері не
розглядалися.
Метою цієї статті є розроблення господар(
сько(правових засобів реалізації іннова(
ційної політики держави у сфері суднобу(
дування.
Необхідність у збалансованій інновацій(
ній політиці держави, зокрема у галузі судно(
будування та судноремонту, зумовлена низ(
кою причин, а саме:
• щоб успішно конкурувати з підприємст(
вами Європи й Азії, Україні необхідно онов(
лювати основні потужності, доводячи їх, що(
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найменше, до рівня технологічного розвитку,
який притаманний основним світовим цент(
рам машинобудування;
• рівень розвитку суднобудування як га(
лузі промисловості, що інтегрує у своїй про(
дукції результати діяльності великої кількос(
ті суміжних галузей національної економіки,
може впливати на рівень вимогливості до тех(
нологічного рівня суміжних виробництв, здійс(
нюючи таким чином функцію мультипліка(
тора;
• швидка зміна вимог до якостей продук(
ції суднобудівних і судноремонтних підпри(
ємств у замовників тягне за собою зростання
попиту на судна, безпечні для довкілля, які
відповідають вимогам безпеки мореплавства.
У Господарському кодексі (далі – ГК)
України інноваційну політику визначено як
невід’ємну складову інвестиційної та струк(
турно(галузевої політики (п. 1 ст. 238). Стат(
тя 3 Закону України «Про інвестиційну ді(
яльність» визначає інноваційну діяльність як
одну з форм інвестиційної діяльності, здійс(
нюваної з метою впровадження досягнень
науково(технічного прогресу у виробництво
та соціальну сферу, що передбачає:
• випуск і поширення принципово нових
видів техніки та технологій;
• прогресивні міжгалузеві структурні зміни;
• реалізацію довгострокових науково(
технічних програм з тривалим строком окуп(
ності витрат;
• фінансування фундаментальних дослі(
джень для здійснення якісних змін у стані
продуктивних сил;
• розроблення та впровадження нової, ре(
сурсозберігаючої технології, призначеної для
поліпшення соціального й екологічного ста(
новища.
© К. Пісьменна, 2009
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На нашу думку, тільки послідовна інно(
ваційно(інвестиційна політика держави мо(
же дозволити вітчизняному суднобудуванню
стати гідним конкурентом для іноземних суд(
нобудівних підприємств. За умови глобаль(
ної інформатизації та постіндустріального
напряму руху розвинутих держав, до числа
яких прагне приєднатися Україна, мета на
побудову інноваційної моделі економіки й
інформаційного суспільства вимагає додан(
ня законодавчих зусиль на рівні реалізації ін(
новаційної стратегії соціально(економічної
політики держави; на рівні створення право(
вого поля для функціонування національної
інноваційної системи; на рівні організацій(
них зусиль відповідних органів держави та
суб’єктів господарювання.
Реалізація першого рівня має здійснювати(
ся через прогнози та програми соціально(еко(
номічного розвитку, у тому числі довгостро(
кові, Концепцію науково(технологічного та
інноваційного розвитку України, які разом по(
винні утворити «каркас» державного регулю(
вання інноваційних процесів у країні. Крім то(
го, інноваційна стратегія має також продовжу(
ватися та конкретизуватися фактично через
усі напрями соціально(економічної політики.
Що стосується другого рівня правового
регулювання інноваційних процесів, яке за(
безпечує створення та функціонування на(
ціональної інноваційної системи, то законо(
давцем він донині не впроваджений і навіть
не розроблений ефективно діючий правовий
механізм [1, с. 128].
На нашу думку, формування гнучкої сис(
теми державної підтримки інноваційного
розвитку можливе, зокрема, за рахунок утво(
рення технологічних парків з метою створен(
ня та впровадження у виробництво новітніх
технологій. Але ця діяльність, безумовно, по(
требує підтримки з боку держави, тому було
б доцільним створити на базі функціоную(
чих науково(дослідних інститутів відповід(
ний технологічний парк або парки. Так, згід(
но з п. 1 ст. 1 Закону України «Про спеціаль(
ний режим інноваційної діяльності техноло(
гічних парків» від 16.07.1999 р. № 991(XIV
(в редакції від 12.01.2006 р.), технологічний
парк (технопарк) – це юридична особа або
група юридичних осіб (далі – учасники тех(
нологічного парку), що діють відповідно до
договору про спільну діяльність без створення
юридичної особи та без об’єднання вкладів з
метою створення організаційних засад вико(
нання проектів технологічних парків з вироб(
ничого впровадження наукоємних розробок,
високих технологій і забезпечення промис(
лового випуску конкурентоспроможної на
світовому ринку продукції.
Значення технопарків полягає в тому, що
вони зможуть забезпечити розширення по(
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тенційних можливостей для формування
економічно вигідних зв’язків між різними су(
б’єктами діяльності; вони є ефективною фор(
мою співробітництва науки та виробництва;
у них найкраще використовується одна з
прогресивних форм фінансування – венчур(
ний капітал, розвивається співробітництво під(
приємств і регіональних (місцевих) органів,
що стимулює розвиток економіки регіону [2,
с. 363].
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про
спеціальний режим інноваційної діяльності
технологічних парків» з метою залучення ін(
вестиційних коштів до інноваційного проце(
су у технологічних парках вводиться спеці(
альний режим інвестиційної й інноваційної
діяльності на 15 років. Спеціальний режим
такої діяльності – це режим, який передбачає
податкові, митні, фінансові пільги для суб’єк(
тів, що реалізують інвестиційні й інноваційні
проекти в умовах технологічних парків, які
створені та функціонують відповідно до чин(
ного законодавства України про технопарки.
В Україні створена та досить успішно функ(
ціонує низка технологічних парків, зокрема
Інститут електрозварки імені Є. О. Патона,
Інститут монокристалів, Технологічний парк
напівпровідникових технологій, оптоелект(
роніки та сенсорної техніки, Вуглемаш тощо.
Тому доцільно створити технологічний парк,
який би впливав на інноваційний рівень і у
суднобудівній промисловості. Це не виклю(
чає можливості створення, заснування суд(
нобудівними підприємствами власних на(
уково(технологічних потужностей, які в час(
тині НДДКР мають одержати спеціальний
пільговий режим діяльності. Крім того, ство(
рення технопарків у галузі суднобудування
можливе, оскільки з радянських часів на те(
риторії України залишилися науково(дос(
лідні центри та конструкторські бюро: Між(
національний університет кораблебудуван(
ня, Академія наук суднобудування, Морське
інженерне бюро (м. Одеса), Одеська націо(
нальна морська академія, Одеській націо(
нальний морський інститут, Чорноморський
науково(дослідний інститут технологій суд(
нобудування (м. Севастополь) та ін. Форму(
вання технологічних парків на їх базі було б
плідним.
Пропонуємо створити на основі існую(
чих НДІ та КБ технопарк суднобудування та
судноремонту. Оскільки основні наукові цент(
ри розташовані в одному регіоні (в основно(
му Південь країни), було б доцільним на(
ступне об’єднання технопарків у технополіс
за японською моделлю.
Об’єктивні ринкові вимоги до якості суд(
норемонту, конкурентоспроможності цих по(
слуг, зокрема на зовнішньому ринку, потре(
бують концентрації капіталу в галузі, аби за(
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безпечити якість судноремонту на рівні сві(
тових стандартів. Відповідно, слід вказати на
такий засіб державного регулювання, як лі(
цензування, що є формою стимулювання су(
б’єктів господарювання відповідного рівня.
Інститут ліцензування – це інструмент не
лише допуску на ринок виробників, що ма(
ють необхідні технологічні умови для надан(
ня послуг з ремонту суден, а й стимулювання
підприємств, які не мають таких можливос(
тей. Відповідно до ч. 1 ст. 14 ГК України лі(
цензування є засобом державного регулюван(
ня у сфері господарювання, який спрямова(
ний на забезпечення єдиної державної полі(
тики у цій сфері, захист економічних і со(
ціальних інтересів держави, суспільства, окре(
мих споживачів. Статтею 1 Закону України
«Про ліцензування певних видів господарсь(
кої діяльності», ліцензування визначається
як видача, переоформлення й анулювання
ліцензії, видача дублікатів ліцензій, ведення
ліцензійних справ і ліцензійних реєстрів, конт(
роль за дотриманням ліцензіатами ліцензій(
них умов, видача розпоряджень про усунен(
ня порушень ліцензійних умов, а також про
усунення порушень законодавства у сфері лі(
цензування. Ліцензія в обох нормативно(пра(
вових актах визначається як документ держав(
ного зразка, який засвідчує право суб’єкта
господарювання на здійснення зазначеного в
ньому виду господарської діяльності протя(
гом визначеного строку за умови виконання
ліцензійних умов.
Однією з найважливіших характеристик
ліцензування є те, що воно є засобом держав(
ного впливу на господарську діяльність і ви(
користовується в цій діяльності нарівні з ін(
шими засобами державного регулювання
економіки [3, с. 7].
Критеріями віднесення видів господарсь(
кої діяльності до тих, що підлягають ліцензу(
ванню, є такі: соціально(економічна роль і ши(
роке коло контингенту обслуговування; за(
безпечення економічної безпеки держави;
життєво важлива роль для суспільства та ши(
роке коло контингенту обслуговування; зна(
чення для життєдіяльності суспільства; під(
тримка на належному рівні інтелектуального
потенціалу суспільства; забезпечення безпе(
ки держави, чинник соціальної стабільності
держави [4, с. 13].
Об’єктивною причиною необхідності впро(
вадження ліцензування для надання судно(
ремонтних послуг є забезпечення безпеки дер(
жави (зокрема, економічної), а також склад(
ність процесу ремонту суден. Така діяльність
потребує наявності спеціального обладнан(
ня та контролю на кожному етапі ремонту.
У більшості випадків дрібні підприємства
таких умов не мають, що не може не познача(
тися на безпеці мореплавства.
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На нашу думку, з метою підвищення без(
пеки мореплавства, а також конкурентоспро(
можності вітчизняного судноремонту та сві(
товому ринку шляхом стимулювання впро(
вадження новітніх технологій необхідним є
активне впровадження ліцензування судно(
ремонтних послуг.
Аби максимально ефективно використо(
вувати ліцензування як засіб державного ре(
гулювання суднобудівної промисловості, слід,
насамперед, диференціювати судноремонт за
сутнісними технологічними та видовими оз(
наками на заводський або доковий (ремонт
баластних цистерн, заміна сталі, трубопро(
відні роботи, ремонт донно(забортної арма(
тури, ремонт палубних механізмів, ремонт
гвинто(кермового комплексу, ремонт голов(
ного та допоміжного двигунів, ремонт палив(
них цистерн тощо; виготовлення змінно(за(
пасних частин для ремонту суден); та між(
рейсовий (навігаційний) ремонт суден, що
знаходяться біля причалів порту або на рейді
(без використання причалів і доків). До цьо(
го виду належать і роботи, що виконуються
заводськими бригадами в рейсі, види яких
залежно від типу судна можуть різнитися (на(
приклад, для танкерів це може бути ремонт
вантажної системи, палубних механізмів,
заміна сталі на верхній палубі, текуча арма(
тура; для пасажирських суден – ремонт кают,
водопровідно(каналізаційні роботи, ремонт
рятівних човнів, а також фарбування, не по(
в’язане з підводною частиною судна) та інші
види судноремонту (виготовлення деталей
обмінного фонду, нульового етапу тощо).
На нашу думку, у зв’язку з високим рів(
нем технологічної складності всіх видів за(
водського або докового ремонту здійснення
кожного з них потребує одержання окремої
ліцензії. Так званий ремонт у стінки не вима(
гає наявності спеціального обладнання та не
є технологічно складним, тому цей вид ре(
монту можуть здійснювати дрібні підприєм(
ства без отримання ліцензій. Такий «безлі(
цензійний» спосіб здійснення нескладних ви(
дів ремонту може стати стимулюючим меха(
нізмом розвитку дрібних і середніх судноре(
монтних підприємств, оскільки дозволяє під(
приємствам одержати грошові кошти за ви(
конання подібних робіт; сприяє впроваджен(
ню інновацій та розширенню можливостей
виконувати більш складні, а тому більш рен(
табельні види робіт.
Необхідно ретельно розробляти ліцензій(
ні умови з кожного виду судноремонту окре(
мо, які б враховували рівень технологічної
складності робіт і мінімальні вимоги до об(
ладнання, що використовується, до кваліфі(
кації робітників, які виконують зазначені ро(
боти, а також передбачали їх ув’язування із
стандартами якості відповідних робіт. На
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сьогодні контроль за сертифікацією якості
судноремонтних послуг здійснюють відпо(
відні міжнародні класифікаційні товариства,
серед яких найбільш поширеними на Україні
є Морський регістр судноплавства Росій(
ської Федерації, бюро Veritas, Український
морський і річковий регістр, американське бю(
ро та ін. Тому підвищення стандартів якості
судноремонтних робіт сприятиме зростанню
їх конкурентоспроможності, а також може
стати стимулом до інноваційного оновлення
існуючих основних фондів підприємств. Та(
ким чином, не тільки ліцензійні умови та по(
рядок оцінки якості судноремонтних робіт
повинні отримати нормативно(правове за(
кріплення. Пунктом програми державного
розвитку мають стати стандарти якості, ви(
моги до яких, на нашу думку, повинні бути
дещо завищеними.
Оскільки програми розвитку суднобу(
дівної промисловості, що пропонуються для
запровадження, на нашу думку, повинні бути
розраховані на 5–10 років, такі завищені
стандарти можуть стати імпульсом для впро(
вадження та розвитку інновацій, а також по(
стійного вдосконалення якості послуг, що
надаються, оскільки у разі невідповідності
стандартам ліцензія на наступні 10 років може
бути не одержана. Отже, маємо співвідношен(
ня ліцензії та міжнародних стандартів якос(
ті, в якому ліцензія – це технологічна мож(
ливість виконання робіт, а сертифікація в
цьому контексті є перевіркою якості робіт,
що реально здійснені. Завданням законодав(
ця на сьогодні є досягнення такого співвідно(
шення ліцензійних умов і стандартів якості
послуг, за якого досягатиметься ефект сти(
мулювання розвитку власних наукових до(
сліджень і розробок, підвищення кваліфі(
кації робітників, тобто створюватиметься
механізм інноваційного розвитку, який од(
ночасно є чинником державної підтримки
галузі.
Ще одним засобом стимулювання інно(
ваційної діяльності і стимулювання реаліза(
ції продукції та послуг підприємств судно(
будівної промисловості є впровадження ме(
ханізмів лізингу у систему господарсько(пра(
вових відносин суднобудування та судноре(
монту. Реалізація цього положення передба(
чає комплекс законодавчих засобів, одним з
яких має стати створення лізингової компанії,
що потребує відпрацювання системи госпо(
дарсько(правових засобів регулювання та сти(
мулювання лізингової діяльності.
Слід зазначити, що в законах України «Про
фінансовий лізинг», а також «Про ринок фі(
нансових послуг та державне регулювання рин(
ків фінансових послуг» не визначені особли(
вості організаційно(правової форми лізинго(
вої компанії, що є перешкодою для розвитку
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лізингу взагалі. Стимулювання є принципо(
во різним елементом державного втручання
в економічну діяльність. На нашу думку, не(
обхідно повернути зміст Закону України «Про
фінансовий лізинг» у концептуальне русло
Закону України «Про лізингову діяльність»,
але на принципово новому рівні, у тому числі
через визначення організаційно(правової фор(
ми лізингових компаній, їх видів, засобів дер(
жавного регулювання їх діяльності та конт(
ролю за нею тощо.
Законодавча політика має передбачати:
• врахування впровадження лізингових
механізмів у програмах розвитку;
• необхідність диференціації впроваджен(
ня лізингової діяльності (фінансового лізин(
гу) відповідно до її господарсько(правової
мети: з одного боку, це оновлення основних
виробничих фондів суднобудівних і судноре(
монтних підприємств на інноваційній основі,
з іншого – стимулювання реалізації готової
продукції суднобудівних підприємств. За(
провадження діяльності з надання послуг фі(
нансового лізингу в цих двох випадках має
свої істотні особливості, зокрема, з огляду на
обсяги фінансування.
Практика створення державних лізинго(
вих компаній (Украгролізинг, Укртранс(
лізинг) не має нормативно(правового забез(
печення на рівні законів України. Ми вва(
жаємо, що питання стимулювання держав(
них лізингових компаній, а також створення
відповідного пільгового режиму для недер(
жавних, зокрема у сфері суднобудування та
судноремонту, мають отримати законодав(
чий варіант свого вирішення. Щонайменше,
це можна зробити в межах Закону України
«Про заходи державної підтримки суднобу(
дівної промисловості в Україні», але ця про(
блема стосується не лише суднобудування та
судноремонту, а й інших стратегічних галузей.
У цілому ж пропонуємо прийняти новий
Закон України «Про фінансовий лізинг», в
основі якого має бути попередня редакція За(
кону, що регулювала лізингову діяльність,
тобто більш широке коло правовідносин, гос(
подарських за своєю природою, а не тільки
цивільно(правових.
На сьогодні для стимулювання галузі
застосовується лише відкриття окремих ра(
хунків та оперування з авансовими платежа(
ми замовників, які не підлягають безумовно(
му списанню, використовуються тільки на
будування суден і не обкладаються податком
на прибуток до здавання судна замовникам.
Такий стан державної підтримки галузі не
можна назвати перспективним. Галузь по(
требує, по(перше, повернення пільг і гаран(
тій, що існували; по(друге, поширення такого
правового режиму на судноремонт; по(третє,
впровадження нових, спрямованих не тільки
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на пряму підтримку діяльності саме підпри(
ємств суднобудівної промисловості, а й на
стимулювання діяльності їх контрагентів,
суб’єктів інфраструктури суднобудівного та
судноремонтного ринку, за допомогою яких
підвищувалася б ефективність функціону(
вання галузі. До таких заходів можна віднес(
ти механізм ліцензування судноремонтних
послуг, запровадження та стимулювання лі(
зингу і факторингу, створення технологічних
парків, стимулювання концентрації капіталу
в галузі шляхом створення холдингових ком(
паній тощо.
Створення вільних економічних зон доз(
волило значно поліпшити стан підприємств
на території їх розташування. Як зазначало(
ся, запасні частини та комплектуюче суднове
обладнання виробляються за кордоном, тому
питання звільнення від сплати ввізного ми(
та та сплата ПДВ за ставкою 0 % набувають
особливої актуальності. Зазначені пільги
дозволяють знизити собівартість судна, що
будується, а також виконання робіт із ремон(
ту судна, тим самим підвищити конкуренто(
спроможність продукції, що виробляється.
Оскільки більшість суднобудівників і судно(
ремонтних підприємств розташовані на те(
риторіях вільних економічних зон і терито(
рій пріоритетного розвитку (Одеса, Микола(
їв, АРК), вважаємо скасування вільних еко(
номічних зон недоцільним з точки зору галу(
зевої політики й економічної безпеки.
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Висновки
Формування гнучкої системи державної
підтримки інноваційного розвитку можливе,
зокрема, за рахунок утворення технологічних
парків з метою створення та впровадження у
виробництво новітніх технологій.
З метою підвищення безпеки мореплав(
ства, а також конкурентоспроможності віт(
чизняного судноремонту та світовому ринку
шляхом стимулювання впровадження новіт(
ніх технологій необхідним є активне впрова(
дження ліцензування судноремонтних послуг.
Засобом стимулювання інноваційної ді(
яльності, стимулювання реалізації продукції та
послуг підприємств суднобудівної промис(
ловості є впровадження механізмів лізингу
у систему господарсько(правових відносин
суднобудування та судноремонту.
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У

Лондоні 1–2 квітня 2009 р. відбувся
саміт G(20 – зустріч керівників дер(
жав та урядів країн, що входять до
«Групи двадцяти» (Group of Twenty Finance
Ministers and Central Bank Governors).
Незважаючи на той факт, що Україна не
брала участі у саміті, прийняті за результата(
ми зустрічі рішення, відображені у підсумко(
вому комюніке «Глобальний план відновлен(
ня та реформ» (The Global Plan for Recovery
and Reform [1]), мають неабияке значення і
для нашої держави. На особливу увагу заслу(
говує комплекс заходів із посилення фінан(
сової системи, передбачений розділом 15 ко(
мюніке та відповідною Декларацією поси(
лення фінансової системи (Declaration on
Strengthening the Financial System [2]), про
яку йдеться у вказаному розділі. Запропо(
новані заходи експерти називають «кінцем
банківської таємниці» відповідно до форму(
лювання одного із пунктів розділу 15: ми до(
мовилися вживати заходи відносно юрис(
дикцій, що не йдуть на співпрацю, у тому
числі відносно «податкових сховищ». Ми го(
тові застосувати санкції для захисту власних
державних фінансів та фінансових систем.
Ера банківської таємниці закінчилася [1].
Разом із тим навіть за умови послаблення
режиму банківської таємниці у міжнародних
відносинах незмінним залишається не менш
впливовий інструмент комерційної таєм(
ниці. Зокрема, ст. 26 Модельної конвенції
Організації економічного співробітництва та
розвитку (далі – ОЕСР) з питань податків на
прибутки та капітал (Model Convention With
Respect to Taxes on Income and on Capital [3])
передбачено, що у ході обміну інформацією
між державами, жодна держава не зобов’яза(
на надавати інформацію, яка може розкрити
комерційну таємницю.
За цих умов викликає занепокоєння су(
часний стан правового регулювання суспіль(
© П. Матвієнко, 2009

них відносин з питань комерційної таємниці
в Україні, який не відповідає повною мірою
викликам сьогодення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій,
у яких започатковане розв’язання проблеми
та виділення невирішених раніше частин за(
гальної проблеми, яким присвячена стаття.
Останнім часом різні аспекти комерцій(
ної таємниці досліджувалися в роботах як
українських, так і зарубіжних учених. Пере(
важно ці роботи були присвячені технічним,
організаційним і економічним аспектам охо(
рони комерційної таємниці в системі еконо(
мічної або інформаційної безпеки підпри(
ємств. Найбільш відомими теоретичними
розробленнями у галузі захисту інформації є
роботи Е. Соловйова, В. Рубанова, В. Чапли(
гіна, А. Чернявського та ін. До окремих проб(
лем комерційної таємниці зверталися вчені(
юристи О. Городов, Н. Гуляєва, С. Жилін(
ський, С. Кузьміна, В. Лопатін, С. Паращук,
О. А. Підопригора, О. О. Підопригора та ін.
Слід зазначити, що незважаючи на певні
досягнення вітчизняної науки, до цього часу
питання комерційної таємниці належним чи(
ном не врегульовані на законодавчому рівні.
З огляду на викладене, актуальним і до(
цільним вбачається аналіз сучасного етапу роз(
витку законодавства про комерційну таєм(
ницю в Україні, з метою визначення основ(
них чинників, що зумовлюють необхідність
удосконалення нормативної бази, а також не(
гативних факторів, які стримують подальший
розвиток правових інститутів у досліджува(
ній сфері.
Аналіз процесів становлення та розвитку
комерційної таємниці в Україні дозволив
класифікувати чинники, що зумовлюють не
обхідність удосконалення нормативної бази з
питань комерційної таємниці за двома групами:
• негативні чинники – об’єктивні та суб’єк(
тивні фактори, що знижують ефективність
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нормативно(правового регулювання сфери
комерційної таємниці;
• позитивні чинники – очікувані результа(
ти вдосконалення чинної нормативної бази у
досліджуваній сфері.
До групи негативних чинників ми вклю(
чили такі:
• комерційна таємниця належить до однієї
з найскладніших у правовому відношенні та
найменш розроблених в українському праві
категорій. Вказана ситуація, у свою чергу зу(
мовлена тим фактором, що таке правове по(
няття навіть не згадувалось у цивільному за(
конодавстві колишнього СРСР;
• на сьогодні законодавство з питань ко(
мерційної таємниці не систематизоване. Від(
носини, пов’язані з охороною комерційної
таємниці, регулюються нормативно(право(
вими актами, що належать до різних галузей
права, зокрема Цивільним кодексом (далі –
ЦК) України, Господарським кодексом (далі –
ГК) України, Кримінальним кодексом (далі –
КК) України, Кодексом України про адміні(
стративні правопорушення (далі – КУпАП),
законами України «Про інформацію», «Про
науково(технічну інформацію», «Про захист
від недобросовісної конкуренції», і визнача(
ють лише загальні засади правового регулю(
вання таких відносин.
Розпорошеність правових норм щодо охо(
рони прав на комерційну таємницю зумов(
лює правову невизначеність, протиріччя та
неоднозначне тлумачення основоположних
правовідносин між власниками прав на об’єкт
інтелектуальної власності й учасниками рин(
ку товарів і послуг, заінтересованих у викорис(
танні інформації, що становить комерційну
таємницю;
• у КУпАП, КК України, ЦК України, ГК
України та у Законі України «Про захист від
недобросовісної конкуренції» використовують(
ся терміни «комерційна таємниця», «інфор(
мація, що становить комерційну таємницю»,
«відомості, що становлять комерційну таєм(
ницю», але чітке розмежування означених
термінів не здійснене. Для належного врегу(
лювання правового режиму інформації ко(
мерційного характеру, якою є комерційна та(
ємниця, необхідно на законодавчому рівні
встановити характеристику інформації, яка є
комерційною таємницею, визначити перелік
відомостей, які не можуть бути віднесені до
такої таємниці.
До групи позитивних чинників ми вклю(
чили такі:
• на державному рівні – вдосконалення
нормативної бази у досліджуваній сфері спри(
ятиме: виробленню єдиного підходу до охо(
рони комерційної таємниці як складової за(
конодавства з питань інтелектуальної влас(
ності та, як наслідок, формуванню цивілізо(
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ваного конкурентного середовища серед ви(
робників товарів і послуг; поліпшенню еко(
номічної безпеки вітчизняних підприємств,
що в цілому забезпечить підвищення конку(
рентоспроможності національної економіки;
• на рівні окремо взятих юридичних і
фізичних осіб – удосконалення нормативної
бази дозволить: власникам інформації, що
становить комерційну таємницю, забезпечи(
ти ефективний захист прав на зазначений
об’єкт шляхом використання вдосконалених
механізмів відповідальності за порушення прав
інтелектуальної власності на комерційну та(
ємницю.
Переліки позитивних і негативних чин(
ників, що зумовлюють необхідність розвитку
нормативної бази з питань комерційної таєм(
ниці, не є вичерпними оскільки сфера інфор(
маційних відносин в Україні розвивається
досить динамічно і відповідні правові регу(
лятори мають постійно змінюватися залежно
від вимог сучасності.
Значна частина проблем існуючого зако(
нодавства про комерційну таємницю в Ук(
раїні може бути вирішена шляхом прийняття
окремого закону України, що врегулює окрес(
лене коло питань. Це дозволить забезпечити
єдиний підхід до регулювання відносин,
пов’язаних із комерційною таємницею, у
будь(якій сфері діяльності. Однак на сьогодні
такого Закону немає. Більше того, до цього ча(
су у Верховній Раді України не зареєстрова(
ний навіть законопроект з означених питань.
Останнього разу проект закону, який мав
урегулювати суспільні відносини у сфері ко(
мерційної таємниці, був внесений на розгляд
Верховної Ради України 2 жовтня 2006 р.
(йдеться про проект закону про основні заса(
ди охорони комерційної таємниці в Україні
від 02.10.2006 р. № 2249). Зазначений зако(
нопроект мав урегулювати відносини, пов’я(
зані з віднесенням інформації до комерційної
таємниці, передачею такої інформації, охоро(
ною її конфіденційності з метою забезпечен(
ня балансу інтересів власників інформації, що
становить комерційну таємницю, та інших
учасників регульованих відносин, у тому
числі держави, на ринку товарів, робіт, по(
слуг і попередження недобросовісної конку(
ренції, а також визначити відомості, які не
можуть становити комерційну таємницю.
Під комерційною таємницею у згаданому
законопроекті пропонувалося розуміти інфор(
мацію, яка є секретною в тому розумінні, що
вона в цілому чи в певній формі та сукупно(
сті її складових є невідомою та не є легкодос(
тупною для осіб, які звичайно мають справу
з видом інформації, до якого вона належить,
у зв’язку з цим має комерційну цінність та
була предметом адекватних існуючим обста(
винам заходів щодо збереження її секретно(
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сті, вжитих особою, яка законно контролює
цю інформацію.
Окремо пропонується визначення поняття
«інформація, що становить комерційну таєм(
ницю» – це відомості науково(технічного, тех(
нологічного, виробничого, фінансово(економіч(
ного або іншого характеру (у тому числі секре(
ти виробництва – ноу(хау), що мають дійсну
або потенційну комерційну цінність у силу не(
відомості її третім особам, до якої немає віль(
ного доступу на законній підставі та відносно
якої власником такої інформації введений ре(
жим комерційної таємниці.
Проект закону про основні засади охоро(
ни комерційної таємниці в Україні містить
також положення стосовно:
• права на віднесення інформації до інфор(
мації, що становить комерційну таємницю, і
способів отримання такої інформації;
• переліку інформації, яка не може стано(
вити комерційну таємницю;
• порядку надання інформації, що стано(
вить комерційну таємницю;
• прав власників інформації, що стано(
вить комерційну таємницю;
• порядку охорони конфіденційності інфор(
мації;
• відповідальності за порушення законодав(
ства про охорону комерційної таємниці тощо.
Разом із тим 4 квітня 2007 р. на засіданні
Верховної Ради прийнято рішення відхили(
ти запропонований проект [4]. Вказане рі(
шення мотивувалося тим, що, поперше, за(
пропонований проект, на думку депутатів, є
автентичним перекладом аналогічного зако(
нопроекту Державної Думи Російської Фе(
дерації; подруге, у законопроекті не розгля(
нуті питання визначення суб’єктів права
інтелектуальної власності на комерційну
таємницю, порядку й умов використання ко(
мерційної таємниці, терміну чинності права
інтелектуальної власності на комерційну
таємницю; потретє, оскільки ключовим по(
няттям проекту є комерційна таємниця, а не
інформація, яка становить комерційну таємни(
цю, то і терміни «доступ до інформації, що ста(
новить комерційну таємницю», «передача ін(
формації, що становить комерційну таємни(
цю», «надання інформації, що становить ко(
мерційну таємницю» та інші відповідні тер(
міни у проекті слід замінити на більш чіткі.
Після вказаного засідання і до цього часу,
законопроекти з питань комерційної таємниці
Верховною Радою України не розглядалися.
Натомість розпорядженням Кабінету Мі(
ністрів України від 05.11.2008 р. № 1404(р
схвалена Концепція проекту Закону України
«Про охорону прав на комерційну таємни(
цю». Вказаним документом визначено, що оп(
тимальним варіантом розв’язання проблеми
регулювання на законодавчому рівні відно(
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син, пов’язаних з охороною комерційної
таємниці, є розроблення проекту Закону Ук(
раїни «Про охорону прав на комерційну
таємницю», що забезпечить застосування
системного підходу до правового регулюван(
ня відносин, пов’язаних з охороною ко(
мерційної таємниці, дозволить систематизу(
вати, уточнити та доповнити положення за(
конодавства з питань комерційної таємниці.
Альтернативним варіантом запропонова(
но внесення змін до деяких законодавчих ак(
тів, що регулюють відносини, пов’язані з охо(
роною комерційної таємниці. Проте такий
варіант не дасть можливості виконати пов(
ною мірою завдання щодо систематизації за(
конодавства з питань комерційної таємниці.
Зважаючи на викладене, Кабінет Мініст(
рів України поставив завдання МОН разом з
Мін’юстом, Мінфіном, Мінекономіки, Мін(
промполітики, Мінпраці, МОЗ, Мінагропо(
літики, Держкомпідприємництвом і Націо(
нальною академією наук розробити з ураху(
ванням положень Концепції, схваленої роз(
порядженням Кабінету Міністрів України
від 05.11.2008 р. № 1404(р, проект Закону Ук(
раїни «Про охорону прав на комерційну та(
ємницю» і подати його до 1 лютого 2009 р. на
розгляд Кабінету Міністрів України.
28 листопада 2008 р. на офіційному веб(
порталі Державного департаменту інтелек(
туальної власності Міністерства освіти і на(
уки України в мережі Інтернет (http: //www. sdip.
gov.ua) з метою громадського обговорення
було розміщено проект Закону України «Про
охорону прав на комерційну таємницю».
В проекті Закону визначені, зокрема, такі
основні правові норми:
• критерії віднесення інформації до ко(
мерційної таємниці та підстави виникнення
права інтелектуальної власності на неї;
• перелік відомостей, що не можуть бути
віднесені до комерційної таємниці;
• майнові права інтелектуальної влас(
ності на комерційну таємницю та строк їх дії;
• умови відчуження прав на комерційну
таємницю, пов’язані із забезпеченням здоров’я
населення, екологічної безпеки й інших інте(
ресів суспільства;
• визначення суб’єктами господарювання
механізмів забезпечення захисту інформації,
що є комерційною таємницею, та режиму до(
ступу до неї;
• обов’язки осіб, які мають доступ до комер(
ційної таємниці, щодо її збереження, вико(
ристання, розповсюдження та їх відповідаль(
ність за порушення прав на комерційну та(
ємницю в рамках трудових відносин та після
їх припинення;
• особливості правової охорони ноу(хау;
• правова охорона інформації, що містить
комерційну таємницю, органами державної вла(
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ди, органами місцевого самоврядування та їх
відповідальність за її неправомірне розголо(
шення або використання;
• захист прав на комерційну таємницю. Од(
нак подальша доля цього законопроекту піс(
ля завершення обговорення (28.12.2008 р.)
наразі невідома.
Висновки
На сучасному етапі не забезпечено засто(
сування єдиних підходів до правової охоро(
ни інформації, що становить комерційну та(
ємницю, як до складової частини законодав(
ства у сфері інтелектуальної власності, не ви(
значені правові засади регулювання відно(
син, пов’язаних із віднесенням інформації до
комерційної таємниці, її використанням, збе(
ріганням, поширенням і застосуванням за(
собів захисту такої інформації, не встановле(
на відповідальність за порушення прав інте(
лектуальної власності на комерційну таєм(
ницю. За таких умов першочерговим кроком
на шляху впорядкування суспільних відно(
син у сфері комерційної таємниці має стати
завершення розроблення та прийняття спеці(
ального закону, який врегулює зазначені пи(
тання, виправить існуючі вади чинного зако(
нодавства та створить умови для належного
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захисту власників комерційної таємниці від
неправомірних дій третіх осіб.
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There are pointed the elements of legal status of commercial secret is formulated in the work. The
bases of legal regulation of the commercial secret of economic subjects are generalized in the thesis. The
ways of reducing the possibilities of abusing by the right on commercial secret are offered.
В статье определены составляющие правового режима коммерческой тайны, основы право
вого регулирования отношений, касающихся коммерческой тайны хозяйствующих субъектов,
предложены пути исключения возможности злоупотребления правом на коммерческую тайну.
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У статті розглядаються договір про передачу ноухау, його види та правова характеристика,
визначається юридична природа зазначеного договору, його місце в системі цивільноправових
договорів.
Ключові слова: поняття ноу(хау, ознаки ноу(хау, договір про передачу ноу(хау.

Щ

об розкрити правову природу дого(
вору про передачу ноу(хау, про(
аналізуємо вже існуючі в науковій
літературі точки зору вчених щодо його ви(
значення. О. Чобот вважає, що за договором
про передачу ноу(хау одна сторона – цедент
(володілець права на ноу(хау в контексті на(
шого дослідження. – Т. Б.) зобов’язується
надати набувачу право на використання
ноу(хау та передати необхідні для цього знан(
ня і досвід, а інша – набувач зобов’язуєть(
ся використовувати ноу(хау та сплатити це(
денту грошову винагороду, якщо інше не бу(
де встановлено договором [1, с. 17]. При цьо(
му вчений зазначав, що застосування терміна
«цедент» є умовним.
Відомо, що в класичному розумінні це(
дент (від лат. cedere – поступатися) – це осо(
ба, яка поступається правом вимоги, що на(
лежить їй за зобов’язанням, іншій особі –
цесіонарію, тому дане визначення має певну
частку погрішності. Володілець права на
ноу(хау поступається не правом вимоги, а
лише правом використання ноу(хау, залиша(
ючись при цьому зобов’язаним підтримувати
режим конфіденційності ноу(хау і не позбав(
ляючись правомочності вимагати певної по(
ведінки від зобов’язаних осіб і правомочності
на захист суб’єктивного права на ноу(хау.
На думку В. Крижної, за договором про
передачу ноу(хау володілець права передає
заінтересованим особам право на викорис(
тання повністю або частково конфіденційних
знань, що включають відомості технічного,
виробничого, адміністративного, фінансово(
го характеру, використання яких забезпечує
певні переваги для особи, яка їх отримала [2,
с. 426]. Проте аксіомою є те, що будь(яке на(
укове поняття має служити меті відокрем(
лення охоплюваних ним явищ від інших
суміжних явищ, оскільки всі вони відрізня(
© Т. Бєгова, 2009

ються одне від одного своїм змістом, а юридич(
ний зміст правовідносин утворюють права й
обов’язки їх учасників. Договір – це зобов’язан(
ня, а зобов’язання – це правовідносини. Тому
дефініції цивільно(правових договорів мають
формулюватися за допомогою не лише визна(
чення основних прав сторін, а й їх обов’язків,
виконання яких покладається на сторони у
зв’язку з укладенням договору, оскільки саме
таким чином розкривається зміст того або
іншого договору. Зазначена ж дефініція вза(
галі не передбачає обов’язків сторін.
На нашу думку, при формулюванні по(
няття будь(якого цивільно(правового дого(
вору необхідно зосереджувати увагу на
істотних моментах, які характеризують пра(
ва й обов’язки контрагентів, що дозволить
відрізнити його від усіх інших цивільно(пра(
вових договорів.
Викладене дозволяє запропонувати виз(
начення договору про передачу ноу(хау: за
договором про передачу ноухау – одна сто
рона (його правоволоділець) зобов’язується
надати другій стороні (його набувачеві) пра
во на використання ноухау в установлених
договором межах, передати для цього відпо
відні інформацію, досвід і знання, а набувач –
прийняти ноухау, зберігати його конфі
денційність упродовж усього строку дії дого
вору та вносити його правоволодільцеві пла
тежі, обумовлені цим договором, якщо ним не
передбачене інше. Володілець права на ноу
хау зобов’язаний зберігати конфіденційність
ноухау впродовж усього строку дії договору.
Таким чином, суть договору, який розгля(
дається, полягає в тому, що правоволоділець
надає набувачу право використання ноу(хау,
отримуючи обумовлену матеріальну винаго(
роду, але зобов’язується разом із набувачем
зберігати конфіденційність інформації, що
становить ноу(хау.
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Одним із найважливіших питань у теоре(
тичній характеристиці будь(якого цивільно(
правового договору, у тому числі договору
про передачу ноу(хау, є його кваліфікація як
відплатного або безвідплатного, односторон(
нього або двостороннього, реального або кон(
сенсуального. З’ясування цих питань дозво(
ляє визначити суб’єктний склад відповідних
зобов’язань, наявність або відсутність у контр(
агентів договору безпосереднього майнового
інтересу щодо вступу в договірні відносини,
положення сторін як носіїв прав та обов’яз(
ків, момент виникнення взаємних прав та обо(
в’язків.
Договір про передачу ноу(хау за загаль(
ним правилом є відплатним. Загальновизна(
но, що відплатними вважаються договори, які
мають на меті отримання кожною із сторін
від її контрагента певної компенсації, задля
якої укладається договір. Безвідплатними є
договори, які не передбачають такої компен(
сації [3, с. 308; 4, с. 3].
У договорі про передачу ноу(хау набувач
має право вимагати передання останнього та
зобов’язаний виплачувати володільцеві пра(
ва на ноу(хау грошову або іншу винагороду
(наприклад, надавати в рахунок платежів
продукцію, що випускається на обладнанні,
поліпшеному завдяки впровадженню ноу(
хау). Володілець права на ноу(хау має право
на отримання вказаного майнового надання
від набувача ноу(хау як результат виконання
свого обов’язку з передачі останньому ноу(
хау (знань, досвіду) для використання. Таке
зустрічне майнове надання сторін досліджу(
ваного договору дозволяє характеризувати
його як відплатний.
Проте гіпотетично уявити собі безвідплат(
ну модель договору про передачу ноу(хау та(
кож можна. Наприклад, фізична особа (не
підприємець) знаходить рішення, яке вдос(
коналює роботу складного побутового при(
ладу, що підпадає під ознаки ноу(хау, і вжи(
ває заходів для підтримки конфіденційності
такої інформації. У подальшому володілець
права на ноу(хау передає його на безвід(
платній основі своєму товаришу для викорис(
тання. У цьому випадку буде відсутнє майно(
ве надання з боку товариша, і договір буде ква(
ліфікований як безвідплатний.
Договір про передачу ноу(хау є двосто(
роннім, оскільки кожна його сторона має як
права, так і обов’язки. Володілець права на
ноу(хау зобов’язаний передати право на вико(
ристання ноу(хау набувачу та має право вима(
гати виплати винагороди. Відсутність обо(
в’язку щодо сплати винагороди не впливає на
кваліфікацію договору про передання ноу(хау
як двостороннього, оскільки основний обов’я(
зок набувача використовувати ноу(хау збері(
гається в усіх без винятку випадках.
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Договір про передачу ноу(хау є консен(
суальним, оскільки вважається укладеним з
моменту досягнення сторонами угоди щодо
всіх істотних умов договору та набуття ним
відповідної форми (зазвичай письмової).
Для визнання договору юридичним фактом,
що тягне виникнення зобов’язальних пра(
вовідносин з передачі ноу(хау, не вимагаєть(
ся передача ноу(хау та виплата винагороди,
як і здійснення будь(яких інших дій, передба(
чених договором. Достатньо взаємної домов(
леності сторін щодо характеру ноу(хау, умо(
ви його передачі та використання, розміру і
порядку сплати винагороди, строку договору
тощо. Якщо ці умови узгоджені сторонами
належним чином, договір вважається укла(
деним і набуває чинності. Їх виконання
здійснюється на стадії реалізації договору.
Для визнання договору про передачу ноу(хау
реальним необхідно, щоб сторони не тільки
досягли угоди з усіх його істотних умов, а й
здійснили певні дії, передбачені цими умова(
ми. У цьому немає ніякої необхідності. Особ(
ливості відносин з передання ноу(хау не до(
зволяють сторонам поєднувати одночасне ук(
ладення договору та його виконання.
Оскільки в основі договору про передачу
ноу(хау відсутня правова охорона, в його ос(
нові мають місце елементи довіри. Зро(
зуміло, що особа, яка надає ноу(хау, ризикує.
Сторони не мають ефективних засобів захис(
ту і майже повністю покладаються на лояль(
ність іншої сторони, тому питання надійності
набувача ноу(хау та ефективності його діяль(
ності відіграють надзвичайно важливу роль.
У зв’язку з цим, на перший погляд, є підстави
вважати, що договір про передачу ноу(хау є
фідуціарним правочином, тобто таким, що за(
снований на довірі. Проте це не так. Відомо,
що особливістю фідуціарних правочинів є
можливість припинення відносин, що випли(
вають з цього правочину, в односторонньому
порядку. При втраті довіри між сторонами
правочин може бути припинений за бажан(
ням однієї із сторін. Однак це правило не по(
ширюється на договір про передачу ноу(хау.
Сторони можуть розірвати його лише за на(
явності достатніх на те підстав.
Таким чином, договір про передачу ноу(
хау є консенсуальним, двостороннім, від(
платним, якщо умова про безвідплатність не
обумовлена в самому договорі.
У науковій літературі, виходячи з широ(
кого трактування ноу(хау, виділяють окремі
види договорів про передачу ноу(хау, вико(
ристовуючи для цього різні критерії. Так, за
лежно від предмета, що передається за дого
вором, виділяють: договори про передачу тех(
нічного ноу(хау (наприклад, договір про пе(
редачу статистичних розрахунків тощо); до(
говори про передачу комерційного ноу(хау
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(договір про передачу картотеки клієнтів;
договір про передачу даних про фінансуван(
ня); договори про передачу управлінського
ноу(хау (договір про передачу методів взає(
модії фірм, що кооперуються, договір про пе(
редачу методів управління) [5, с. 32]; догово(
ри про передачу фінансового ноу(хау (до(
говір про передачу форм і методів інвесту(
вання в цінні папери, договір про передачу
форм і способів кредитування) [6, с. 145].
На нашу думку, погодитися з такою кла(
сифікацією не можна, з огляду на те, що запро(
понована класифікація страждає на плутання
понять ноу(хау і комерційна таємниця у час(
тині, в якій вона не є ноу(хау й інформацією.
Залежно від обсягу прав, що передаються,
виділяють договір про передання ноу(хау на
виключній основі та договір про передання
простого ноу(хау [7, с. 73–74]. Так, за догово(
ром про передання ноу(хау на виключній ос(
нові володілець права на ноу(хау зобов’язуєть(
ся надати ноу(хау тільки одному набувачу на
певній території. Володілець права на ноу(хау
в такому разі не має права використовувати
його, якщо договором не передбачене інше.
За договором про передачу простого ноу(
хау (невиключного) володілець права на
ноу(хау може сам його використовувати. Біль(
ше того, в даному випадку передбачається
можливість передачі ноу(хау третій особі.
У той самий час у договорі сторони можуть
передбачити обмеження, відповідно до яких
володільцеві права на ноу(хау, наприклад,
надається право передати ноу(хау тільки од(
ному набувачеві. На нашу думку, така класи(
фікація відповідає суті ноу(хау, можливості
його використання та впливає на наповне(
ність прав та обов’язків сторін.
Безумовно, в економічній та юридичній
літературі пропонуються класифікації й за
іншими підставами1 [8, с. 26].
Яке ж місце в системі цивільно(правових
договорів України посідає договір про пере(
дачу ноу(хау? В юридичній літературі кри(
теріям формування системи цивільних дого(
ворів завжди приділялось і приділяється вели(
ка увага. Проте відносно чинників, що форму(
ють систему цивільних договорів, у літературі
відсутня єдність думок. Так, одні автори вважа(
ють, що це мають бути економічні ознаки, інші
віддають перевагу юридичним чинникам або
використовують комбінований класифікаційний
критерій [9, с. 24; 10, с. 33]. Не заглиблюючись
у суть питання, зазначимо, що в основі кла(
сифікацій договорів можуть бути різні ознаки.
1Наприклад, пропонується виділяти договір
про передачу ноу(хау залежно від території, на
яку поширюється дія цього договору: внутрішньо(
фірмовий, внутрішньодержавний і міжнародний
договір про передачу ноу(хау.
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Якщо виходити з того, що договір – це
двосторонній правочин, то слід акцентувати
увагу на реальності або консенсуальності до(
говорів, їх відплатності або безвідплатності
тощо, оскільки правочини бувають реальни(
ми та консенсуальними, відплатними та без(
відплатними, абстрактними та каузальними,
умовними, строковими, фідуціарними, бір(
жовими і т. ін. Разом із тим такий підхід ха(
рактеризуватиме лише зовнішній бік право(
вого регулювання договорів, а формування
системи договорів на цій основі не розкриє її
внутрішньої структури, оскільки до групи ре(
альних, консенсуальних, відплатних або без(
відплатних можуть потрапити договори, що
мають різну правову природу [10, с. 30–33].
Що ж було покладено в основу форму(
вання системи цивільно(правових договорів
України при проведенні останньої кодифі(
кації? Слід визнати, що це – принцип «від(
критого переліку», за якого як системна роз(
глядається будь(яка ознака, що впливає на
правове регулювання суспільних відносин
[10, с. 32–33]. Цей підхід виявився достатньо
плідним. Його результатом стало врегулю(
вання на рівні ЦК України таких нових видів
договорів, як лізинг, факторинг, управління
майном, комерційна концесія, а також ново(
го типу цивільно(правових договорів – дого(
ворів щодо розпорядження майновими пра(
вами інтелектуальної власності, з виділен(
ням таких договорів, як ліцензія на викорис(
тання об’єкта права інтелектуальної влас(
ності, ліцензійний договір, договір про ство(
рення за замовленням і використання об’єкта
права інтелектуальної власності, договір про
передачу виключних майнових прав інтелек(
туальній власності. При цьому наведений пе(
релік договорів не є вичерпним, оскільки не
виключається можливість появи й інших до(
говорів, правовою метою яких буде розпо(
рядження майновими правами інтелектуаль(
ної власності.
Чи можна розглядати договір про пере(
дачу ноу(хау як інший (непойменований) до(
говір щодо розпоряджання майновими права(
ми інтелектуальної власності? Деякі вчені,
зокрема В. Крижна, дають на це ствердну від(
повідь [2, с. 426–427]. Чи так це?
Виходячи з вузько сформульованої назви
глави, договір про передачу ноу(хау випадає
із загальної концепції договорів цього типу,
оскільки за договором про передачу ноу(хау
надається не тільки майнове право на вико(
ристання ноу(хау, а й саме ноу(хау, а тому
включення його в главу 75 ЦК України не(
можливе. Досліджуваний договір не може
бути класифікований як інший договір щодо
розпоряджання майновими правами інтелек(
туальної власності. Він, безумовно, повинен
входити до системи договорів, що опосеред(
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ковують відносини, які виникають з приводу
об’єктів права інтелектуальної власності, але
як самостійний договір, оскільки він має
низку характерних правових особливостей.
Предмет цього договору виходить за рамки
договорів щодо розпоряджання майновими
правами інтелектуальної власності. Виведен(
ня зазначених договорів за межі договорів,
що укладаються у сфері інтелектуальної
власності, навряд чи доцільно та можна виз(
нати правильним. У зв’язку з цим найбільш
вдалим вирішенням проблеми слід визнати
точку зору вчених, які пропонують об’єднати
дві глави (75 і 76 ЦК України) в одну, наз(
вавши її «Договори у сфері інтелектуальної
власності» [2, с. 426–427]. У такому разі до(
говір про передачу ноу(хау класифікується
як один із видів таких договорів.
Як підстава виникнення зобов’язань до(
говір про передачу ноу(хау повинен відпо(
відати загальним положенням про зобо(
в’язання і договір. Отже, при укладенні його
сторони вільні у виборі контрагентів і визна(
ченні умов договору з урахуванням вимог
ЦК України, інших актів цивільного законо(
давства, звичаїв ділового обороту, вимог ро(
зумності та справедливості. Вони можуть ук(
ладати договір за моделлю змішаного, тобто
такого, що містить елементи різних дого(
ворів (ч. 2 ст. 628 ЦК України); вводити ти(
пові умови зразкових договорів про передачу
ноу(хау, розроблених світовою практикою
(ст. 630 ЦК України), а також передбачати
умови, необхідні для ефективного викорис(
тання ноу(хау.
З огляду на викладене пропонуємо:
об’єднати глави 75 і 76 ЦК України в од(
ну, назвавши нову главу «Договори у сфері
права інтелектуальної власності»;
перелік закріплених у цій главі договорів
повинен містити всі договори, закріплені у
главі 75 ЦК України, договір про передачу
ноу(хау, договір про розкриття ноу(хау, а та(
кож договір комерційної концесії;
договір про передачу ноу(хау доцільно
викласти в такій редакції:
«1. За договором про передачу ноухау –
одна сторона (його правоволоділець) зо
бов’язується надати другій стороні (його на
бувачеві) право на використання ноухау в
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установлених договором межах, передати
для цього відповідні інформацію, досвід і знан
ня, а набувач – прийняти ноухау, зберігати
його конфіденційність упродовж усього стро
ку дії договору та вносити його правоволо
дільцеві платежі, обумовлені цим договором,
якщо ним не передбачене інше.
Володілець права на ноухау зобов’язаний
зберігати конфіденційність ноухау впро
довж усього строку дії договору.
2. Договору про передачу ноухау пере
дує укладення договору про розкриття ноу
хау.
3. Договір про передачу ноухау повинен
бути укладений в письмовій формі, недотри
мання якої тягне за собою його нікчемність.
4. Договір про передачу ноухау може бу
ти укладений як із зазначенням, так і без за
значення строку.
5. Сторони можуть домовитися про на
дання володільцем права на ноухау комплек
су послуг набувачу для забезпечення ефек
тивного використання ноухау».
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In this article the author gives the concept of knowhow assignation agreement, its types and legal
nature. The author describes her own approach to the definition of the legal nature of this agreement
and its place in the system of civillaw contract.
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Юридичного інституту «Інститут повітряного і космічного права»
Національного авіаційного університету

У статті аналізується правовий режим космічних об’єктів, які розглядаються як обмежені
в цивільному обороті об’єкти нерухомості.
Ключові слова: космічні об’єкти, об’єкти цивільних прав, космічна діяльність, правовий
режим нерухомості, об’єкти космічної інфраструктури.
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овелою Цивільного кодексу (далі – ЦК)
України, є визначення космічних об’єк(
тів як об’єктів цивільних прав. Спе(
цифіка нормативного регулювання правового
режиму космічних об’єктів зумовлена сферою
їх використання у стратегічно важливій галузі
космічної діяльності.
Дослідження правового режиму космічних
об’єктів є актуальним з огляду на зростаюче
значення супутникового зв’язку для розвитку
засобів масової комунікації. Інформаційні тех(
нології, що активно використовуються у тому
числі в цивільно(правовому обороті, вимагають
законодавчого врегулювання правового режи(
му космічних об’єктів.
Теоретичне дослідження проблем правово(
го регулювання космічних об’єктів як об’єктів
цивільних прав залишалося тривалий час поза
увагою вітчизняних правників(юристів, адже ос(
новний акцент робився на публічно(правовому
регулюванні відносин, пов’язаних із косміч(
ними об’єктами. Теоретичною базою нашого
дослідження є праці таких учених(цивілістів, як
М. Агарков, О. Іоффе, А. Довгерт, В. Луць,
Н. Кузнєцова, І. Кучеренко, Р. Майданник,
І. Спасибо(Фатєєва, Я. Шевченко та ін.
Метою цієї статті є дослідження правового
режиму космічних об’єктів та визначення
особливостей правового регулювання кос(
мічних об’єктів як об’єктів цивільних прав.
Державне регулювання діяльності в галузі
космічних технологій до недавнього часу було
спрямоване на цілковите виключення косміч(
них об’єктів з цивільного обороту. Зміни, які
відбулися в нашій країні в галузі роздержавлення
економіки, можуть стосуватися космічної ді(
яльності лише частково. Адже державний конт(
роль у цій сфері зумовлений її надзвичайною
важливістю для суспільства.
Основні аспекти державного контролю в га(
лузі космічної діяльності виявляються, у тому
числі, й у встановленні особливого правового
режиму космічних об’єктів за цивільним зако(
нодавством України.
Статтею 181 ЦК України встановлено пра(
вовий режим нерухомих і рухомих речей. До
© Ю. Гелич, 2009

нерухомих речей (нерухоме майно, нерухо(
мість) належать земельні ділянки, а також
об’єкти, розташовані на земельній ділянці, пе(
реміщення яких є неможливим без їх знецінен(
ня та зміни їх призначення.
Відповідно до абзаца 2 ч. 1 ст. 181 ЦК Ук(
раїни режим нерухомої речі може бути пошире(
ний законом на повітряні та морські судна, суд(
на внутрішнього плавання, космічні об’єкти, а
також на інші речі, права на які підлягають дер(
жавній реєстрації. Частиною 2 ст. 181 ЦК Ук(
раїни визначено, що рухомими речами є речі,
які можна вільно переміщувати у просторі.
Перелік речей, що відносяться до категорії
нерухомих відтворений у ст. 1 Закону України
«Про іпотеку» від 05.06.2003 р. Застава повітря(
них і морських суден, суден внутрішнього пла(
вання, космічних об’єктів, майнових прав на не(
рухомість, будівництво якої не завершено, регу(
люється за правилами, визначеними цим Зако(
ном. Таким чином, Законом України «Про іпо(
теку» для космічних об’єктів встановлюється
правовий режим нерухомого майна (нерухо(
мості). Заслуговує на увагу те, що безпосеред(
ньо в переліку нерухомого майна ст. 1 Закону
України «Про іпотеку» космічні об’єкти не на(
зиваються, тобто в їх правовому режимі вони
прирівнюються до нерухомого майна (нерухо(
мості).
Чинне цивільне законодавство України не
містить легального визначення поняття «кос(
мічний об’єкт». Статтею 1 Закону України «Про
космічну діяльність» від 15.11.1996 р. № 502/96(ВР
визначаються об’єкти космічної діяльності (кос(
мічна техніка) як матеріальні предмети штуч(
ного походження, що проектуються, виготовля(
ються й експлуатуються як у космічному прос(
торі (космічний сегмент, космічна інфраструк(
тура), так і на поверхні Землі (наземний сег(
мент, наземна інфраструктура) з метою дослі(
дження та використання космічного простору.
У цій статті також визначаються унікальні
об’єкти космічної діяльності – це складні на(
уково(технічні комплекси та системи, випро(
бувальна та спеціальна апаратура з унікальни(
ми параметрами, що використовуються для
реалізації Загальнодержавної (Національної)
космічної програми України, які за своїми
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експлуатаційними характеристиками не мають
аналогів у світі або відповідають світовому
рівню аналогічної техніки (засоби керування та
контролю за космічними апаратами; засоби
приймання й оброблення службової та наукової
інформації; експериментальна та науково(тех(
нологічна база для виготовлення і випробувань
космічної техніки з моделюванням факторів
космічного простору; наземні засоби контролю
за космічними об’єктами штучного та неземного
походження; наземний сегмент засобів моніто(
рингу земної поверхні, систем попередження
техногенних і природних катастроф; наземні за(
соби космічних телекомунікацій).
Зміст ст. 1 Закону України «Про космічну
діяльність» може бути використаний для вста(
новлення поняття «космічний об’єкт» у цивіль(
ному праві. Слід зазначити, що не можуть бу(
ти ототожнені поняття «космічний об’єкт» та
«об’єкт космічної діяльності».
Конвенція про реєстрацію об’єктів, що за(
пускаються в космічний простір, прийнята
12.11.1974 р. Резолюцією 3235 (ХХІХ) на пле(
нарному засіданні 29 сесії Генеральної Асамб(
леї ООН, встановлює таке визначення: термін
«космічний об’єкт» включає складові частини
космічного об’єкта, а також засоби його доставки і
його частини (п. «b» ст. 1) [1, с. 443].
Порівняння змісту наведених нормативних
визначень дозволяє зробити висновок про те, що
слід розрізняти поняття «космічний об’єкт» та
«об’єкти космічної інфраструктури». Під косміч(
ним об’єктом у термінології Конвенції про
реєстрацію об’єктів, що запускаються в косміч(
ний простір, розуміється саме космічна техніка
(в термінології ст. 1 Закону України «Про кос(
мічну діяльність»).
Із урахуванням норм щодо обов’язкової
сертифікації та реєстрації об’єктів космічної ді(
яльності, передбачених статтями 12 і 13 Закону
України «Про космічну діяльність», відкритим
залишається таке питання: в якому розумінні
вживається термін «космічний об’єкт» у цивіль(
ному законодавстві України? Так, ст. 12 «Сер(
тифікація об’єктів космічної діяльності» перед(
бачає, що будь(який об’єкт космічної діяльності
в Україні підлягає сертифікації на відповід(
ність вимогам експлуатаційної придатності,
встановленим чинними в Україні нормативни(
ми документами, з оформленням сертифіката
відповідності.
Порядок сертифікації космічної техніки в
Україні визначається Системою сертифікації
космічної техніки України, яка діє у межах Дер(
жавної системи сертифікації (УкрСЕПРО).
Порядок випробування та сертифікації
імпортованого об’єкта космічної діяльності або
об’єкта космічної діяльності, що експортується
з України, а також оформлення відповідних
сертифікаційних документів встановлюється
Правилами сертифікації космічної техніки в
Україні, які затверджує Кабінет Міністрів Ук(
раїни». Стаття 13 Закону України «Про косміч(
ну діяльність» містить положення щодо реєст(
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рації об’єктів космічної діяльності. Об’єкти
космічної діяльності підлягають обов’язковій
державній реєстрації в Державному реєстрі
об’єктів космічної діяльності України згідно з
Правилами реєстрації об’єктів космічної діяль(
ності в Україні, які затверджує Кабінет Мініст(
рів України. Якщо об’єкт космічної діяльності
створюється спільно з юридичними особами
інших держав чи міжнародними організаціями,
то питання його реєстрації вирішується згідно з
укладеними міжнародними договорами (конт(
рактами).
На об’єкт космічної діяльності, внесений до
Державного реєстру об’єктів космічної діяль(
ності України, видається реєстраційне посвід(
чення. Після внесення об’єкта космічної діяль(
ності до Державного реєстру об’єктів космічної
діяльності України всі записи щодо цього об’єк(
та, зроблені раніше у реєстрах об’єктів космічної
діяльності інших держав, не визнаються Ук(
раїною.
Внесення об’єкта космічної діяльності до
реєстру об’єктів космічної діяльності іншої дер(
жави, якщо цей об’єкт не вилучено з Державно(
го реєстру об’єктів космічної діяльності Укра(
їни, не визнається Україною.
З метою забезпечення функціонування, збе(
реження та подальшого розвитку унікальних
об’єктів космічної діяльності запроваджується
Державний реєстр унікальних об’єктів косміч(
ної діяльності, а також встановлюється держав(
ний нагляд за їх станом, використанням, здійс(
нюються відповідні заходи підтримки цільового
фінансування цих об’єктів згідно з порядком,
встановленим Кабінетом Міністрів України.
Як вже зазначалося поняття «космічний
об’єкт» охоплюється більш широким поняттям
«об’єкт космічної діяльності». Обов’язковість
реєстрації об’єктів космічної діяльності, визна(
чається ст. 13 Закону України «Про космічну
діяльність». Таким чином, порядок реєстрації,
встановлений даною нормою, поширюється і на
космічні об’єкти.
Міжнародна система реєстрації космічних
об’єктів передбачає відповідно до ст. 2 Кон(
венції про реєстрацію об’єктів, що запускають(
ся в космічний простір, надання Генеральному
секретарю ООН відомостей, внесених у націо(
нальний реєстр, для того, щоб вони могли бути
внесені в міжнародний реєстр.
Внесення відомостей про космічний об’єкт у
міжнародний реєстр ніяким чином не впливає
на визначення правового режиму космічного
об’єкта відповідно до цивільного законодавства
України як нерухомої речі. Ми погоджуємось із
думкою, що космічні об’єкти визнаються нерухо(
мими речами з моменту їх створення як такі, що
підлягають обов’язковій державній реєстрації.
Стаття 14 Закону України «Про космічну
діяльність» передбачає вилучення об’єктів кос(
мічної діяльності з Державного реєстру. Об’єкт
космічної діяльності вилучається з Державного
реєстру об’єктів космічної діяльності України
Національним космічним агентством України у
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разі: зняття його з експлуатації; фізичного зни(
щення (загибелі); передачі у встановленому по(
рядку іншій державі, міжнародному або інозем(
ному підприємству, установі чи організації.
У разі вилучення об’єкта космічної діяльності з
Державного реєстру об’єктів космічної діяль(
ності України реєстраційне посвідчення втра(
чає чинність.
Правовий режим нерухомості, визначений
цивільним законодавством, поширюється на всі
об’єкти космічної діяльності, якими окрім кос(
мічних об’єктів є об’єкти космічної інфраструк(
тури. Як вже зазначалось, інфраструктура може
бути наземною та космічною. Неодмінною умо(
вою встановлення правового режиму об’єктів
цивільного права щодо космічних об’єктів є
штучний характер походження цих об’єктів, про
що зазначається в ст. 1 Закону України «Про кос(
мічну діяльність».
Це дозволяє однозначно вирішувати питан(
ня про правовий режим космічних об’єктів при(
родного походження – небесних тіл. Так, поши(
рена практика продажу ділянок на Місяці не
має жодного правового обґрунтування, заборо(
нена міжнародними договорами. З точки зору
національного цивільного законодавства Ук(
раїни, якщо в судовій практиці виникне проб(
лема вирішення спорів, пов’язаних із укладен(
ням правочинів, предметом яких є космічні
тіла, потрібно виходити з того, що цивільних
прав стосовно таких об’єктів виникати не може,
оскільки ЦК України не відносить їх до об’єктів
цивільних прав [2, с. 67].
Космічні об’єкти відповідно до ч. 2 ст. 181
ЦК України визнаються нерухомими речами.
Але це нерухомі речі специфічного виду, адже
для них встановлений особливий порядок
реєстрації. Слід зазначити, що ст. 13 Закону
України «Про космічну діяльність» передбачає
саме порядок реєстрації об’єктів космічної
діяльності, а не прав на них.
Статтею 182 ЦК України передбачена дер(
жавна реєстрація прав на нерухомість. Право
власності й інші речові права на нерухомі речі,
обмеження цих прав, їх виникнення, перехід та
припинення підлягають державній реєстрації.
Державна реєстрація прав на нерухомість і пра(
вочинів щодо нерухомості є публічною, здійс(
нюється відповідним органом, який зобов’яза(
ний надавати інформацію про реєстрацію та за(
реєстровані права в порядку, встановленому за(
коном.
Стаття 182 ЦК України не передбачає будь(
яких винятків із загального правила про обо(
в’язковість реєстрації права власності та інших
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речових прав на нерухомість [3, с. 461]. Стат(
тя 1 Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обме(
жень», передбачає що дія цього Закону не по(
ширюється на державну реєстрацію прав на по(
вітряні та морські судна, судна внутрішнього
плавання, космічні об’єкти й інші об’єкти ци(
вільних прав, на які іншими законами пошире(
но правовий режим нерухомої речі, а також на
державну реєстрацію підприємств як суб’єктів
господарювання, на реєстрацію ділянок надр
для добування корисних копалин. Іншими сло(
вами, в Україні відсутня визначена система
реєстрації прав на об’єкти космічної діяльності,
у тому числі на космічні об’єкти.
Чинне законодавство не містить заборони
на перехід прав на космічні об’єкти. Законом
України «Про космічну діяльність» передбаче(
на передача об’єктів космічної діяльності в орен(
ду. При цьому слід враховувати, що космічна
діяльність відповідно до ст. 10 цього Закону
підлягає обов’язковому ліцензуванню. Суб’єк(
ти космічної діяльності, які здійснюють або ма(
ють намір здійснювати цю діяльність в Україні
або під юрисдикцією України поза її межами,
повинні отримати в Національному космічному
агентстві України ліцензію на право здійснення
цієї діяльності.
Висновки
Космічні об’єкти розглядаються як обмежені
в цивільному обороті. Правовий режим нерухо(
мості, визначений цивільним законодавством,
поширюється на всі об’єкти космічної діяль(
ності, якими, крім космічних об’єктів є об’єкти
космічної інфраструктури. Обов’язковою умо(
вою встановлення правового режиму об’єктів
цивільного права щодо космічних об’єктів є їх
штучний характер походження та здійснення
державної реєстрації, передбаченої законодав(
ством України.
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Стаття присвячена науковому дослідженню невідкладних актуальних питань теоретич
ного та правозастосовчого характеру, пов’язаних з правом інтелектуальної власності на торго
вельну марку, аналізу норм чинного вітчизняного й іноземного законодавства, зокрема законо
давства США, пов’язаного з механізмом реалізації та охороною суб’єктивних прав на торго
вельну марку.
Ключові слова: індивідуалізація, фірма, торговельна марка, право інтелектуальної влас(
ності на торговельну марку.

С

ьогодні вже ні для кого не секрет, що
саме торговельна марка є тією сполуч(
ною ланкою між виготовлювачем і
споживачем, візитною карткою кожного під(
приємства, що сприяє просуванню на ринок
маркованих товарів. Питання правової охо(
рони торговельних марок набувають все
більшого значення у підприємницькій діяль(
ності всіх форм власності.
Із стрімким розвитком міжнародної
співпраці, посиленням конкуренції на ринку
товарів і послуг, активізацією процесів гло(
балізації у міжнародній торгівлі все більше
зростає інтерес до засобів індивідуалізації
суб’єктів підприємницької діяльності як
суттєвого фактора успішної економічної
діяльності. Все важливішими стають такі
об’єкти права інтелектуальної власності, як
комерційні (фірмові) найменування, торго(
вельні марки (знаки для товарів і послуг), гео(
графічні зазначення. Виникає потреба й у
вдосконаленні правового механізму, що за(
безпечував би належну індивідуалізацію як
учасників цивільного обороту, так і введеної
в нього продукції.
Метою цієї статті є дослідження проблем(
них питань правової охорони та захисту
права інтелектуальної власності на торго(
вельну марку.
Дослідженням питань, пов’язаних із пра(
вом інтелектуальної власності на торговель(
ну марку займалися Т. Демченко, О. Мель(
ник, О. Підопригора та ін.
Серед засобів індивідуалізації учасників
цивільного обігу, товарів і послуг найбільш
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поширеним є торговельна марка. Вона не(
розривно пов’язана з діловою репутацією
суб’єкта комерційної діяльності. Якщо тор(
говельна марка стає популярною серед спо(
живачів і заслуговує на довіру ділових парт(
нерів, це забезпечує підприємцю не лише
значні доходи, а й неабияку повагу, високу
репутацію на ринку та серед представників
ділових кіл. Крім того, торговельна марка ви(
конує ще й інформаційну функцію, оскільки
інформує третіх осіб про конкретного суб’єк(
та господарювання, що, у свою чергу, зобо(
в’язує останнього дорожити власною репута(
цією та постійно дбати про підвищення якос(
ті продукції.
Разом із тим правове регулювання інте(
лектуальної власності за сучасних умов ще
не повною мірою відповідає сучасним потре(
бам суб’єктів господарювання. Вітчизняне
законодавство з питань права інтелектуаль(
ної власності на торговельну марку містить
певні недоліки та прогалини. Крім того, у
світлі курсу на інтеграцію України до Євро(
пи вбачається необхідним приведення чин(
ного законодавства України у відповідність
із міжнародними стандартами з охорони пра(
ва на зазначений вид об’єктів інтелектуаль(
ної власності.
Нині правова охорона торговельних ма(
рок здійснюється главою 44 Цивільного ко(
дексу (далі – ЦК) України «Право інтелекту(
альної власності на торговельну марку», яка
складається всього з 9 статей, а також Зако(
ном України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг» (далі – Закон) у редакції
2003 р. Саме у ст. 492 ЦК України міститься
визначення торговельної марки. За цим ви(
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значенням, торговельною маркою може бути
будь(яке позначення або будь(яка комбінація
позначень, придатних для вирізнення това(
рів (послуг), що виробляються (надаються)
однією особою, від товарів (послуг), які ви(
робляються (надаються) іншими особами.
Такими позначеннями можуть бути, зокре(
ма, слова, літери, цифри, зображувальні еле(
менти, комбінації кольорів. Іншими словами,
торговельною маркою можуть визнаватися
словесні, зображувальні, об’ємні й інші позна(
чення або їх комбінації [1, с. 309]. ЦК Ук(
раїни розширив діапазон видів позначень,
які можуть бути подані на реєстрацію як тор(
говельні марки.
Незважаючи на те, що за ЦК України тор(
говельною маркою визнається цифра, однак з
визначення торговельної марки за ЦК вилу(
чається колір, який, на нашу думку, також має
бути визнаний торговельною маркою. Так, За(
кон України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг» визнає колір об’єктом торго(
вельної марки, а в ЦК України йдеться лише
про комбінації кольорів. Крім того, законодав(
ство деяких країн, зокрема Австрії, крім назва(
них позначень, визначає ще й особливі торго(
вельні марки – звукові, світлові. Так, у світі
вже добре відомі зареєстровані такі звукові
торговельні марки, як відкривання запальнич(
ки «Zippo», музикальний програш у рекламі
кави «Neskafe», знамениті чотири ноти Intel,
рев лева у рекламній заставці кінокомпанії
«Metro Goldwyn Mayer» [2, с. 11–12]. Чинне ж
законодавство України не визнає названі по(
значення торговельними марками, що, на на(
шу думку, доречно було б зробити.
Крім того, на сьогодні ні ЦК України, ні
Закон не містять визначення розрізняльної
здатності торговельної марки, хоча це є ос(
новною функцією торговельної марки. Адже
саме торговельна марка має на меті відрізня(
ти товари та послуги одних осіб від товарів і
послуг інших.
Деякі науковці, зокрема В. Крижна, вва(
жають, що Закон і ЦК України не дають ви(
черпного переліку позначень, які можуть бути
зареєстровані як торговельні марки [3, с. 85].
Вони лише встановлюють єдину обов’язкову
вимогу, відповідно до якої позначення, що
реєструється як торговельна марка, має бути
придатним для вирізнення товарів чи послуг.
Однак, зазначає В. Крижна, це не означає, що
на будь(яке позначення можна набути права
інтелектуальної власності як на торговельну
марку. Адже в кожній конкретній ситуації
окремо визначається здатність певного по(
значення індивідуалізувати товари чи послу(
ги; крім того, повинна бути технічна мож(
ливість зафіксувати позначення, щодо якого
особа набула права, щоб у подальшому не ви(
никало спорів з цього приводу.
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Відповідно до п. 1.4 Правил складання,
подання та розгляду заявки на видачу сві(
доцтва України на знак для товарів і послуг,
затверджених наказом Держпатенту Украї(
ни від 28.07.1995 р. № 116 (у редакції наказу
Держпатенту від 20.08.1997 р. № 72) знак мо(
же бути звуковим, світловим, а також кольо(
ром чи поєднанням кольорів тощо. Однак та(
кі знаки реєструються Державним департа(
ментом інтелектуальної власності лише за
наявності технічної можливості внесення їх
до Реєстру й оприлюднення інформації про
їх реєстрацію [3, с. 85].
Частина 3 ст. 494 ЦК України передба(
чає, що набуття права інтелектуальної влас(
ності на торговельну марку, яка має міжна(
родну реєстрацію або визнана в установлено(
му порядку добре відомою, не потребує за(
свідчення свідоцтвом. Проте ЦК України не
передбачає порядок визнання торговельної
марки добре відомою. Такий порядок («Поря(
док визнання знака для товарів і послуг доб(
ре відомим в Україні») затверджений у 2003 р.
Апеляційною палатою Державного департа(
менту інтелектуальної власності. Він встано(
вив критерії, процедуру й особливості захис(
ту суб’єктивного права на добре відомі торго(
вельні марки [4, с. 52].
А. Кодинець зазначає, що законодавством
також передбачена можливість визнання тор(
говельної марки добре відомою у судовому
порядку, проте відсутні будь(які роз’яснення
щодо застосування положення ст. 25 Закону
України «Про охорону прав на знаки для то(
варів і послуг», спрямованої на забезпечення
охорони добре відомих торговельних марок.
Відповідно до ЦК України (ст. 496) май(
нові права інтелектуальної власності на тор(
говельну марку набувають своєї чинності з
дати, наступної після дати подання заявки до
Установи в установленому законом порядку.
Однак ця стаття викликає серйозні заува(
ження. Відповідно до неї, майнові права на
торговельну марку виникають з дати подан(
ня заявки на неї, але ж торговельної марки
немає, адже заявник ще не одержав свідоцтво
на заявлену торговельну марку. Як зазначав
О. Підопригора, заявка може розглядатися в
Установі протягом двох і більше років, а на
цей час скорочується і термін правової охоро(
ни торговельної марки [5, с. 23]. Одначе цей
суттєвий недолік допоки так і залишається в
чинному вітчизняному законодавстві.
На нашу думку, норму ЦК України, що
розглядається, необхідно змінити та закріпи(
ти, що майнові права інтелектуальної влас(
ності на торговельну марку набувають чин(
ності з дати, наступної після дати державної
реєстрації торговельної марки.
Також існують певні неузгодженості між
нормами ст. 497 ЦК України. Відповідно до
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ч. 3 ст. 497 ЦК України за умови, якщо у
зв’язку з достроковим припиненням чин(
ності виключних майнових прав інтелекту(
альної власності на торговельну марку завда(
но збитків особі, якій надано дозвіл на її ви(
користання, такі збитки відшкодовуються
особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо
інше не встановлено договором чи законом.
Однак, якщо заявник не припустився жод(
них помилок, а свідоцтво на торговельну мар(
ку було видано заявнику помилково з вини
Установи, то чому негативні наслідки в цьо(
му разі мають лягати на власника торговель(
ної марки? На жаль, чинне законодавство
України з питань права інтелектуальної влас(
ності на торговельну марку відповіді на це
питання не дає.
Серйозною прогалиною вітчизняного за(
конодавства є й відсутність у ньому поняття
колективної торговельної марки, яка широко
використовується у розвинутих країнах сві(
ту. Крім того, існує ще одна нагальна пробле(
ма щодо підвідомчості судових справ, пов’я(
заних із визнанням недійсними свідоцтв Ук(
раїни на знаки для товарів і послуг, що мають
досить значний відсоток серед загальної кіль(
кості справ, що нині розглядаються господар(
ськими судами.
Сьогодні усталеною стала практика, коли
господарський суд відмовляє у прийнятті по(
зовної заяви про визнання свідоцтва на зна(
ки для товарів і послуг недійсним, оскільки
спір не підлягає розгляду господарським су(
дом (на підставі п. 1 ст. 62 Господарського про(
цесуального кодексу (далі – ГПК) України)
у разі, якщо третіми особами у таких справах
(тобто власниками свідоцтва) виступають
фізичні особи. Але така практика не відповідає
вимогам того самого ГПК України [6, с. 26].
На думку М. Дубинського, незважаючи на те,
що ст. 62 ГПК України безпосередньо не виз(
начає, за яких обставин спір може не підляга(
ти розгляду в господарських судах України,
аналіз інших норм ГПК України дає підстави
стверджувати, що це можливо принаймні у
двох випадках: справа не є підвідомчою гос(
подарському суду; до господарського суду
звернулася особа, яка не є суб’єктом звернен(
ня до такого суду [6, с. 26].
Стаття 12 ГПК України визначає категорії
справ, які підвідомчі господарським судам. Се(
ред них – справи про визнання недійсними
актів на підставах, зазначених у законодавстві.
Отже, на цій підставі, вважає М. Дубинський,
спори про визнання недійсними свідоцтв Ук(
раїни на знаки для товарів і послуг (актів не(
нормативного характеру) однозначно підві(
домчі господарським судам.
Ще однією прогалиною чинного вітчиз(
няного законодавства з питань права інте(
лектуальної власності на торговельну марку
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є ст. 1 Закону України «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг», де слово «грома(
дянин» замінено на фізичну особу, що, у свою
чергу, дає можливість будь(якій фізичній
особі, яка не є суб’єктом підприємницької ді(
яльності, зареєструвати на своє ім’я позна(
чення, яке буде визнаватися торговельною
маркою [7, с. 6]. При цьому таке позначення
може бути розроблене іншою особою, вико(
ристовуватися іншою особою, яка ще не
встигла подати на реєстрацію таке позначен(
ня. Таке нормативне закріплення надає ши(
роке поле для так званого інтелектуального
рекету [7, с. 6]. Крім того, на думку І. Кири(
ченко, ця норма суперечить самому поняттю
знака для товарів і послуг, який повинен ін(
дивідуалізувати товари та послуги одних осіб
від однорідних товарів і послуг інших.
Відповідно до ст. 499 ЦК України право
інтелектуальної власності на торговельну мар(
ку може бути визнано недійсним з підстав і в
порядку, встановленому законом. Стаття 19
Закону передбачає такі підстави для визнан(
ня зазначених прав недійсними:
• у разі невідповідності зареєстрованої
торговельної марки умовам надання право(
вої охорони;
• у разі наявності у свідоцтві елементів
зображення знака та переліку товарів, яких
не було у поданій заявці.
Названі підстави для визнання права ін(
телектуальної власності на торговельну мар(
ку недійсним викликають певні зауваження,
одним з яких, передусім, є те, що Закон ви(
знає недійсним свідоцтво на знак для товарів
і послуг, а ЦК України визнає недійсним са(
ме право інтелектуальної власності на торго(
вельну марку. Але, оскільки вищу юридичну
силу має ЦК України, то законодавцю не(
обхідно зважати на нього.
В Україні існує реєстраційна система на(
буття права інтелектуальної власності на
торговельну марку. Однак у деяких країнах
світу, зокрема у США, існує система право(
вої охорони торговельних марок, що базується
на принципі їх використання [1, с. 315]. Заявни(
ку дозволено реєструвати торговельну марку за
фактом використання або за добросовісним
наміром – bona fideintention [8, с. 248]. За доб(
росовісним наміром заявник повинен почати
використовувати торговельну марку протя(
гом шести місяців після реєстрації у Феде(
ральному управлінні з реєстрації патентів і
торгових марок – Patent and Trademark Office.
Якщо ж за певних причин цей строк пропу(
щено, то заявник повинен надати докази, що
марка використовувалася та немає заперечень
проти її використання. У виключних випадках,
на які є поважні причини, шестимісячний
строк має бути збільшено [8, с. 249]. Якщо ж
хтось використовує на товарі частину торго(
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вельної марки або ж торговельну марку пов(
ністю, то, безумовно, це правопорушення. Факт
реєстрації торговельної марки у США лише
допомагає встановити дату набуття права на
торговельну марку. Сама ж реєстрація по(
винна поновлюватися через кожні п’ять, а
потім і кожні двадцять років [8, с. 249–250].
Крім того, для країн, які пов’язують на(
буття права інтелектуальної власності на
торговельну марку з її використанням, ха(
рактерним є ведення двох реєстрів. Вибір ре(
єстру, де реєструється торговельна марка зу(
мовлюється наявністю індивідуальності тор(
говельної марки на момент реєстрації прав
на неї. Так, у Малайзії, Сінгапурі, Велико(
британії права на торговельні марки, що ма(
ють розрізняльну властивість, реєструються
у реєстрі «А». Права ж на торговельні марки,
що набувають своєї індивідуальності в про(
цесі їх використання, реєструються в реєстрі
«В». Перевага реєстру «А» полягає в тому, що
для торговельної марки, зареєстрованої в ньо(
му, не вимагається підтвердження індивіду(
альності торговельної марки кожні 7 років.
У США існують основний і додатковий реєст(
ри, різниця між якими така ж сама, як і між
реєстрами «А» і «В». Можливо Україні також
слід запровадити таку практику [1, с. 315].
Таким чином, розкриваючи проблемні
питання чинного законодавства України з пи(
тань права інтелектуальної власності на тор(
говельну марку, ми намагалися узагальнити
всі ті недоліки та прогалини, що існують на
сьогодні у вітчизняному законодавстві, та ви(
словити авторське бачення подолання цих
проблем, застосовуючи міжнародну практику.
Розв’язання існуючих проблем не тільки
дозволить повніше реалізувати суб’єктами
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підприємницької діяльності свої права, а й
буде ще одним кроком адаптації вітчизняно(
го законодавства з питань права інтелекту(
альної власності до законодавства ЄС.
Література
1. Право інтелектуальної власності: Науково(
практичний коментар до Цивільного кодексу Ук(
раїни / За ред. М. В. Паладія, Н. М. Мироненко,
В. О. Жарова. – К., 2006.
2. Еремина Н. Защита экзотических торговых
марок // Юридическая практика. – 2005. – № 7. –
С. 11–12.
3. Крижна В. М. Види позначень, які можуть
бути зареєстровані як торговельні марки // Другі
цивілістичні читання з питань права інтелекту(
альної власності, присв’ячені пам’яті професора
О. А. Підопригори: Матеріали міжнар. наук.(практ.
конф. – К., 2009.
4. Кодинець А. О. Проблеми правової охорони
засобів індивідуалізації в Україні // Другі цивіліс(
тичні читання з питань права інтелектуальної влас(
ності, присвячені пам’яті професора О. А. Підо(
пригори: Матеріали міжнар. наук.(практ. конф. –
К., 2009.
5. Підопригора О. А. Право інтелектуальної влас(
ності на позначення в новому Цивільному кодексі
України // Інтелектуальний капітал. – 2003. – № 5.
6. Дубинський М., Сопільняк В. Практика, яку
потрібно змінювати // Інтелектуальний капітал. –
2003. – № 5.
7. Кириченко І. Зміни в законодавстві про зна(
ки для товарів і послуг: нові можливості та старі
суперечності // Інтелектуальна власність. – 2003. –
№ 11.
8. Шумилов В. М. Правовая система США. –
М., 2006.

This scientific article is devoted to research of pressing actual questions theoretical and practical the
character, connected with sewed up the rights of the intellectual property on trade mark, to analysis of
norms of the existing national and foreign law, specifically law of the USA, connected with the mecha
nisms of realizations and defense of the subjective rights on a trade mark, and to prepare some propo
sitions for its improvement.
Статья посвящена научному исследованию неотложных актуальных вопросов теоретичес
кого и правоприменительного характера, касающихся права интеллектуальной собственности
на торговую марку, анализу норм действующего отечественного и зарубежного законодатель
ства, в частности законодательства США, связанных с механизмом реализации и охраной
субъективных прав на торговую марку.

грудень 2009

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

НОТАРІАЛЬНИЙ АКТДОКУМЕНТ
У НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Ірина Череватенко,
аспірантка Національної юридичної академії України
ім. Ярослава Мудрого,
м. Харків

У статті розглянута правова характеристика інституту нотаріальних актівдокументів
у нотаріальному процесі. Визначені ознаки і види нотаріальних актівдокументів. Запропоно
ване визначення поняття «нотаріального актадокумента» та розроблені рекомендації щодо
вдосконалення нотаріального законодавства.
Ключові слова: нотаріальний акт(документ, поняття «нотаріальний акт(документ»,
класифікація нотаріальних актів.

О

станнім часом нотаріальне законодав(
ство зазнає значних змін. Але зміни,
що відбуваються, повинні стосувати(
ся не лише реформування організаційних за(
сад нотаріальної діяльності, а й, передусім,
мають бути спрямовані на належне унорму(
вання процедурно(процесуальних аспектів
вчинення нотаріальних дій. Важливим пра(
вовим інструментом у забезпеченні дієвості
й ефективності нотаріальної діяльності є,
зокрема, подальше вдосконалення інституту
нотаріальних актів(документів у нотаріаль(
ному процесі. Посилення значення нотарі(
альних актів(документів через надання їм
більш значущої доказової сили та чіткого за(
кріплення їх державно(владного характеру,
визначення нотаріального акта(документа як
засобу фіксації дій нотаріуса на всіх етапах
нотаріальної діяльності потребують нагаль(
ного законодавчого врегулювання, що спри(
ятиме підвищенню ефективності охорони та
захисту прав, свобод та інтересів фізичних і
юридичних осіб, держави.
Актуальність дослідження питань, пов’я(
заних із правовою характеристикою інститу(
ту нотаріальних актів(документів, зумовлена
тим, що зазначена тематика не була предме(
том окремих самостійних наукових праць, а
досліджувалася лише в аспекті проблемати(
ки теорії нотаріального процесу. У цьому ас(
пекті проблемам визначення та характерис(
тики нотаріальних актів(документів приді(
лялась увага у роботах В. Комарова, В. Ба(
ранкової, С. Фурси, Л. Радзієвської. Разом із
цим досі не визначено поняття «нотаріаль(
ний акт(документ», його основні ознаки та
види, що унеможливлює ефективне унорму(
вання зазначених питань у нотаріальному за(
конодавстві.
Метою цієї статті є визначення загального
поняття «акт(документ», його ознак, видів,
юридичного значення у правовому обігу та
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вирішення на цій підставі низки спірних
питань, що виникли у теорії нотаріального
процесу, а також розроблення науково
обґрунтованих рекомендацій щодо вдоско(
налення нотаріального законодавства.
Нотаріат в Україні є органом безспірної
цивільної юрисдикції, який забезпечує пре(
вентивний захист та охорону прав шляхом
вчинення визначеного у законі кола нотарі(
альних дій. Нотаріальна діяльність спрямо(
вана на надання юридичної сили, достовір(
ності, безспірності юридичним правам, фак(
там, документам, що впливає на визначення
правового статусу заінтересованих осіб, на(
дає їм можливість реалізовувати свої права
відповідним чином.
Нотаріальні дії забезпечують охорону та
захист безспірних прав у тому випадку, коли
ці дії здійснюються відповідно до встановле(
них законом правил. Між учасниками но(
таріального провадження виникають взаємні
права й обов’язки, що є змістом нотаріальних
процесуальних правовідносин [1, с. 844].
У літературі справедливо зазначалося,
що нотаріальна діяльність – це різновид
розгляду та вирішення конкретної юридич(
ної справи і вона має характеризуватись як
правозастосовча діяльність [2, с. 46]. Нота(
ріус вчиняє нотаріальні дії, що належать до
його компетенції, у визначеному законом про(
цесуальному порядку за зверненням заінте(
ресованих осіб, вирішуючи конкретну юри(
дичну справу. Результати та порядок здійс(
нення такої діяльності мають набувати на(
лежного процесуального оформлення. Отже,
рішення нотаріуса, пов’язані з ходом і ре(
зультатами розгляду конкретної нотаріаль(
ної справи, викладаються у вигляді відповід(
них нотаріальних актів(документів.
У нотаріальній процесуальній літературі
пропонуються дещо різні визначення поняття
«нотаріальний акт(документ». Так, О. Рома(
© І. Череватенко, 2009
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новська визначає нотаріальний акт як офі(
ційний документ, що приймається уповнова(
женою особою, складений відповідно до вста(
новлених правил, на підставі індивідуально(
го звернення, яке створює відповідні права й
обов’язки, є обов’язковим до виконання, що
виявляється в застосуванні норми матеріаль(
ного права до виявлених фактичних обста(
вин [3, с. 32]. Наведене визначення не міс(
тить вказівки на суб’єктний склад осіб, яким
надається право здійснювати нотаріальні дії.
Не можна також погодитися з тим, що обо(
в’язковість для виконання є невід’ємною оз(
накою кожного нотаріального акта, оскільки
примусово виконуватися можуть лише вико(
навчі написи нотаріуса, а всі інші нотаріальні
акти реалізуються у добровільному порядку
заінтересованими особами.
В. Баранкова розглядає нотаріальний акт
як процесуально оформлене рішення но(
таріуса або іншого уповноваженого на вчи(
нення нотаріальних дій суб’єкта щодо засто(
сування норм права до конкретної правової
ситуації за участю відповідної особи чи осіб,
на яких поширюється юридична сила цього
акта [4, с. 16]. У наведеному визначенні від(
сутня вказівка на те, що такий акт постанов(
ляється від імені держави, адже саме держа(
вою надаються владні повноваження на вчи(
нення нотаріальних дій визначеним у законі
суб’єктам. Вчинення нотаріальних дій можли(
ве лише від імені держави, а інакше не йшлося
б про юридичну силу нотаріальних актів вза(
галі. Хоча, на жаль, у чинному законодавстві
це положення безпосередньо не закріплено.
Вважаємо за доцільне запропонувати ви(
значення нотаріального акта як документа,
що процесуально оформлює рішення нота
ріуса або іншого спеціально уповноваженого
на здійснення нотаріальних дій суб’єкта щодо
застосування норм права до конкретної пра
вової ситуації стосовно офіційного визнання
юридичних прав чи фактів, що тягне за собою
настання певних правових наслідків, поста
новлюється від імені держави та має володі
ти особливою доказовою силою.
З наведеного визначення випливають ос(
новні ознаки, притаманні нотаріальним ак(
там(документам. Нотаріальний акт – це
юридичний документ нотаріального органу.
Нотаріальний акт складається тільки упов(
новаженим суб’єктом. Перелік суб’єктів,
яким надано право здійснювати нотаріальну
діяльність, вичерпно визначений у Законі
України «Про нотаріат» та має виключний
характер і може бути змінений тільки зако(
ном. Нотаріальні органи є центральними й
обов’язковими суб’єктами нотаріального про(
цесу, вони наділені повноваженнями склада(
ти обов’язкові для всіх інших суб’єктів но(
таріальні акти [2, с. 92].
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Нотаріальні акти приймаються на підста(
ві відповідних норм права, отже, є юридич(
ною формою реалізації норм матеріального
та процесуального права. При цьому норма
матеріального права справляє вплив на зміст
правозастосовчого акта, а процесуальна – ви(
значає його форму.
Нотаріальний акт(документ постанов(
ляється від імені держави, попри відсутність
вказівки про це в Законі України «Про но(
таріат». Отже, він носить державно(владний
характер. Це наближує його до інших право(
застосовчих актів, що виходять від органів
держави та мають своїм призначенням пра(
вове регулювання суспільних відносин.
Нотаріальні акти як результат нотаріаль(
ної діяльності мають юридичну силу та офі(
ційний характер. Питання щодо недійсності
нотаріальних актів(документів можна вирі(
шити тільки в судовому порядку.
Нотаріальні акти(документи наділені ха(
рактером веління, що індивідуалізується за(
гальним правилом поведінки – нормою пра(
ва, що зумовлює виникнення, зміну або при(
пинення різних правовідносин. Таким чином,
наявне державне визнання конкретного пра(
ва або обов’язку у стадії фактичної реалізації.
Ще однією ознакою нотаріальних актів(
документів є те, що вони викладаються у
письмовій формі, що передбачає наявність у
них певних реквізитів (наказ Мін’юсту «Про
затвердження Правил ведення нотаріально(
го діловодства» від 31.12.2008 р. № 2368/5).
Нотаріальний акт(документ має володіти
особливою доказовою силою.
Нагального законодавчого врегулювання
наразі потребують такі ознаки нотаріальних
актів(документів, як їх державно(владний ха(
рактер та особлива доказова сила.
Процесуальне законодавство держав, які
входять у Міжнародний союз нотаріату, пе(
редбачає, що в силу здійснення публічної
функції актам нотаріуса надається автентич(
ний характер. Поняття автентичності нота(
ріального акта базується на визнанні особли(
вої достовірності, безспірності, дійсності та
гарантій походження [5, с. 163]. Надання та(
кої специфічної доказової сили нотаріально(
му акту є цілком виправданим, оскільки по(
становляється акт суб’єктом, що уповноваже(
ний правом на вчинення нотаріальних дій дер(
жавою. Крім того, в багатьох країнах класич(
ної моделі нотаріату, наприклад у Франції,
оскарження нотаріального акта можливе ли(
ше у випадку, коли сторона відкрила та пози(
тивно провела проти нотаріуса надзвичайно
складну процедуру «заява про підробку» [6,
с. 116].
Вітчизняні дореволюційні правники та(
кож відносили нотаріальні акти до категорії
публічних, за умов, що такий акт, здіснений
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чи хоча би посвідчений певним спеціально
уповноваженим суб’єктом: урядовою устано(
вою, одноособовим органом державної влади
чи офіційною, уповноваженою на це особою
(нотаріусом, консулом); зазначені органи
влади чи особи діяли в межах передбаченої
законом компетенції та при цьому дотриму(
валися встановленого законом порядку. Спра(
ведливо стверджувалося, що оскільки в здійс(
ненні публічних актів беруть участь органи
публічної влади чи офіційні особи, уповно(
важені законом, ці акти заслуговують на
особливу довіру та мають перевагу перед до(
машніми: по відношенню до них не допус(
кається заявлення сумнівів у дійсності та
змісті, вони не можуть бути спростовані ні
«домашніми» актами, ні показаннями свідків
[7, с. 374].
Цивільне процесуальне законодавство
України не наділяє нотаріальний акт(доку(
мент особливою (більш значущою) доказо(
вою силою, ігноруючи складну процедуру
його формування й особливий характер но(
таріальної діяльності. Вважаємо, що у сучас(
ному законодавстві доказова сила нотаріаль(
ного акта(документа має означати, що надан(
ня його до суду як доказу є достатнім для під(
твердження зазначених у ньому фактів та об(
ставин. Нотаріальний акт(документ має роз(
глядатись як письмовий доказ, наявність
якого унеможливлює необхідність досліджен(
ня інших засобів доказування. Це зумовлено
особливістю нотаріального акта як специ(
фічного письмового доказу, що заздалегідь
створений у спокійній обстановці у співробіт(
ництві сторін, коли виключена наявність будь(
яких суперечок.
Необхідність належного унормування спе(
цифіки доказової сили нотаріального акта(
документа зумовлена, зокрема, і особливим
юридичним значенням цих актів. Передусім,
нотаріальний акт у нотаріальній діяльності є
документом, що оформлює нотаріальні про(
цесуальні дії, фіксує волевиявлення нотарі(
уса. Нотаріальний акт є юридичним фактом,
що зумовлює зміну або припинення нота(
ріальних правовідносин. Крім того, такі акти
спричиняють або змінюють матеріально(пра(
вові відносини, посвідчують автентичність
(вірогідність) документів або надають їм ви(
конавчу силу, посвідчують правочини, нада(
ючи їм юридичний характер тощо. Так, видача
свідоцтва про право на спадщину спадкоєм(
цю впливає на зміну юридичного статусу та(
кої особи: до вчинення нотаріальної дії особа
не була власником майна, а після отримання
нотаріального акта набуває права власності.
Нотаріальний акт(документ також є не(
обхідною ланкою у процесі реалізації права.
Нотаріальна форма захисту прав та інтересів
фізичних і юридичних осіб не передбачає
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вирішення спірних питань. Нотаріальні акти
забезпечують реалізацію закону. В них від(
бивається об’єктивна істина життєвого фак(
ту, якій дається правова кваліфікація. В. Ла(
зарєв, визначаючи необхідність постанов(
лення юридичних актів, зазначав, що безпо(
середня мета правозастосування полягає в
усуненні наявних перешкод у реалізації пра(
вових норм певними суб’єктами [8, с. 59].
Юридичне значення нотаріальних актів і
наслідки, які вони зумовлюють, є, безумовно,
подібними до юридичного значення судових
актів. Як справедливо зазначав Р. Низовсь(
кий, якщо провести умовну паралель, то но(
таріальні дії мають те саме правовстановлю(
юче значення, що і судові рішення. Різниця
лише в тому, що до нотаріуса звертаються,
коли немає цивільно(правового спору і сто(
рони в добровільному порядку мають намір
закріпити ті чи інші правові відносини й об(
ставини, що випливають з них, гарантувати
таким шляхом захист своїх законних інте(
ресів як у даний час, так і на майбутнє [9, с. 16].
Юридичне значення нотаріальних актів у
правовому обігу зумовлено єдністю судової
та нотаріальної діяльності як двох тісно
пов’язаних між собою ланок системи цивіль(
ної юрисдикції. Як вже зазначалося, нотаріат
належить до правозастосовчих органів, отже,
нотаріальна діяльність має певну спільність
з діяльністю інших органів цивільної юрис(
дикції, але найбільше ця діяльність пов’язана
з судовою. Зазначений взаємозв’язок має
чітко виражений характер, історично зумов(
лений, оскільки ще у XVIII ст. нотаріат відно(
сили до судового відомства, а нотаріальні дії
виконували або судді, або нотаріуси, які вва(
жалися посадовими особами суду.
На відміну від суду, який розглядає в
цивільному процесі спори про право, нотарі(
ат здійснює юридичне закріплення цивіль(
них прав і попереджає їх можливе порушен(
ня у майбутньому. Крім того, нотаріально
посвідчений правочин полегшує заінтересо(
ваній особі доказування свого права, оскіль(
ки зміст договору, дійсність підписів учас(
ників правочину, час і місце його вчинення й
інші обставини, офіційно зафіксовані нотарі(
усом, є достовірними.
Відповідно до Цивільного процесуально(
го кодексу України суди розглядають і вирі(
шують справи з приводу спорів з метою за(
хисту прав та охоронюваних інтересів фізич(
них і юридичних осіб, держави. Нотаріальна
діяльність попереджає виникнення спорів
про право, вирішення яких віднесено до ком(
петенції суду. Нотаріус посвідчує безспірні
права та факти, у наявності яких немає жод(
них сумнівів або на підставі відповідних до(
кументів. Якщо відсутні документи, які під(
тверджують те або інше право чи факт, вони

№ 12
можуть бути встановлені судом у порядку
окремого провадження.
До суду та нотаріату заінтересовані особи
звертаються самостійно. Але слід зазначити, що
до суду звертаються за захистом порушених,
оспорюваних чи невизнаних прав, свобод чи
інтересів, а нотаріус реалізує свої юрисдикційні
повноваження тільки у безспірних справах. Як
суддя (суд), так і нотаріус у результаті вирішен(
ня справи виносить рішення на підставі норм
матеріального права й юридичних фактів, вста(
новлених під час розгляду справи відповідно
до визначеного процесуального порядку. Но(
таріальний акт(документ, як і судове рішен(
ня, постановляється по суті заявлених вимог.
Діяльність суду та нотаріату носить влад(
ний характер, а процесуальні дії судді та но(
таріуса відображаються у вигляді відповід(
них судових чи нотаріальних рішень (актів),
які набувають визначеного законом процесу(
ального оформлення. Рішенням (постановою)
суду є оформлений у письмовій формі акт
судді (суду), в якому виражається владне су(
дження з приводу вирішення як матеріаль(
но(правових, так і процесуальних питань. Те
саме стосується і нотаріату; при вчиненні
будь(якої нотаріальної дії нотаріус приймає
юридично значуще рішення (оформлене як
свідоцтво, посвідчувальний напис тощо), що
впливає на визначення правового статусу
заінтересованих осіб. Отже, прийняття тако(
го рішення можливе лише в результаті роз(
гляду та вирішення юридичної справи, тобто
застосування норм права до конкретної пра(
вової ситуації [2, с. 68].
Юридичне значення нотаріального акта(
документа є різним залежно від мети його
постановлення. У процесі розгляду нота(
ріальної справи та при вчиненні різних но(
таріальних дій можливе постановлення бага(
тьох нотаріальних актів(документів. У цьому
зв’язку науковий інтерес представляє питан(
ня щодо класифікації нотаріальних актів,
тим більше, що у спеціальній літературі це
питання майже не досліджувалося.
Будь(яка наукова класифікація має не
лише теоретичне, а й практичне значення. За
її допомогою розкриваються характерні оз(
наки, особливості того чи іншого нотаріаль(
ного акта. Так, постанова про відмову у вчи(
ненні нотаріальної дії також є актом застосу(
вання права, що закріплює відсутність пев(
них юридичних фактів або неправомірність
дій фізичних чи юридичних осіб.
Підставою для проведення класифікації
нотаріальних актів(документів можуть бути
різні критерії:
• вид нотаріальної дії;
• форми вираження нотаріального акта;
• юридичне значення та функції, що ви(
конують нотаріальні акти, тощо.
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Залежно від виду вчинення нотаріальних
дій та їх результатів виокремлюють такі акти:
ті, що посвідчують правочини; ті, що посвід(
чують довіреності; ті, що посвідчують факти;
ті, що посвідчують права на спадщину; ті, що
надають документу виконавчої сили тощо.
Наведена класифікація не має ні практич(
ного, ні теоретичного значення, оскільки
не дозволяє виділити узагальнюючі ознаки
окремих груп нотаріальних актів. Крім того,
акти, що посвідчують правочини, одночасно
є актами, що посвідчують юридичні факти;
акти, що посвідчують довіреності, одночас(
но є актами, що посвідчують правочини, і т. д.
За формою вираження нотаріальні акти(
документи поділяються на: свідоцтва, вико(
навчі написи, посвідчувальні написи, акти,
постанови. Ця класифікація не дозволяє ви(
значити сутність нотаріальних актів, що ут(
ворюють в її межах окремі групи. Так, зна(
чення та сутність свідоцтва, посвідчувально(
го напису і виконавчого напису є однакови(
ми, а свідоцтва та постанови – різними.
На нашу думку, з огляду на мету, з якою
розробляється класифікація, найбільш прий(
нятною є класифікація нотаріальних актів за
їх юридичним значенням і функціями, які
вони виконують, проведена В. Баранковою.
За цими ознаками нотаріальні акти поділя(
ються на [4, с. 16]:
• акти, які фіксують результат застосуван(
ня норм матеріального права та вирішення
нотаріальної справи по суті заявлених заін(
тересованими особами вимог (свідоцтво про
право на спадщину, свідоцтво про придбання
майна з прилюдних торгів, посвідчувальний
напис, виконавчий напис);
• акти, що фіксують відсутність умов для
застосування норм матеріального права та не(
можливість виникнення чи припинення но(
таріального процесу на цій підставі (постано(
ва про відмову у вчиненні нотаріальної дії);
• акти, що оформлюють процесуальні дії,
необхідність здійснення яких виникає у ході
розгляду нотаріальної справи (акт про не(
можливість застосування заходів щодо охо(
рони спадкового майна, постанова про при(
значення експертизи тощо).
Таким чином, будь(який нотаріальний акт
фіксує волевиявлення нотаріуса з приводу
вирішення нотаріальної справи по суті або з
приводу вчинення окремої процесуальної дії
в межах цієї нотаріальної справи, але при цьо(
му він одночасно відбиває наявність і спря(
мованість волевиявлення заінтересованих
осіб – учасників нотаріальної дії. Нотаріаль(
ний акт також є результатом вольової по(
ведінки, що визначає безпосередню діяль(
ність фізичних та юридичних осіб щодо ре(
алізації належних їм прав і обов’язків. Цій
діяльності передує усвідомлення прав і обо(
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в’язків, їх змісту, меж і самого порядку вико(
ристання прав.
У нотаріальному акті(документі зазнача(
ються особи – носії прав і обов’язків, визна(
чаються форми конкретних дій (наприклад,
довіреність – на право отримати гроші, ку(
пити машину, продати квартиру тощо). Но(
таріальний акт відображає волю сторін від(
повідно до вимог закону та владно підтвер(
джує їх безспірні права й обов’язки. Він є
обов’язковим для заінтересованих осіб і має
законну силу (наприклад, свідоцтво про пра(
во на спадщину), яку можна скасувати у су(
довому порядку.
Висновки
Проведений нами аналіз дозволяє визна(
чити нотаріальний акт як документ, що про(
цесуально оформлює рішення нотаріуса або
іншого спеціально уповноваженого на здійс(
нення нотаріальних дій суб’єкта щодо засто(
сування норм права до конкретної правової
ситуації стосовно офіційного визнання юри(
дичних прав чи фактів, що тягне за собою
настання певних правових наслідків, поста(
новлюється від імені держави та має воло(
діти особливою доказовою силою.
Нотаріальний акт як правозастосовчий
документ закріплює від імені держави рі(
шення нотаріуса, спрямоване на індивідуаль(
не регулювання поведінки учасників нота(
ріального правовідношення в конкретних
ситуаціях шляхом встановлення, зміни або
припинення їх суб’єктивних прав і обов’яз(
ків. Слід також зазначити, що доцільно вдос(
коналити нотаріальне законодавство вказів(
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кою на те, що нотаріальні дії здійснюються
від імені держави, а також посилити значен(
ня нотаріального акта шляхом надання йому
особливої доказової сили. Тому вважаємо за
необхідне внести зміни до законодавства що(
до закріплення особливої доказової сили но(
таріально оформлених актів(документів у
виді норми про звільнення від доказування
обставин, які містяться в нотаріально посвід(
ченому акті(документі, якщо ці обставини і
(або) нотаріальна дія нотаріуса чи суб’єкта,
уповноваженого на вчинення таких нотарі(
альних дій, не підлягає запереченню чи оскар(
женню при розгляді іншої цивільної справи.
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Legal description is considers of institute of notarial aktdokuments in a notarial process. Signs and
types of notarial aktdokuments are certain. Determination of concept of notarial aktdokuments and
elaborate recommendations is offered in relation tо the improvement of notarial legislation.
В статье рассмотрена правовая характеристика института нотариальных актовдоку
ментов в нотариальном процессе. Определены признаки и виды нотариальных актовдокумен
тов. Предложено определение понятия «нотариального актадокумента» и разработаны реко
мендации относительно усовершенствования нотариального законодательства.
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У статті розглядаються проблемні питання визначення житла як об’єкта права власності
фізичної особи, з’ясовується сутність і зміст поняття «правовий режим житла», що встанов
люється цивільним законодавством України.
Ключові слова: нерухомість, житло, правовий режим житла.

У

свідомлення значення житла для лю(
дини розкриває витоки актуальності
визначення цього об’єкта права влас(
ності у цивілістичних дослідженнях, тому
існує необхідність з’ясувати не тільки його
сутність, а й особливості правового режиму.
Теоретичною основою нашого досліджен(
ня є праці сучасних вітчизняних і російських
учених: О. Аврамової, О. Воронової, М. Га(
лянтича, І. Жилінкової, І. Кучеренко, Л. Ліч(
мана, Є. Мічуріна, П. Седугіна, М. Скаржин(
ського, Є. Суханова та ін.
На сьогодні залишаються спірними пи(
тання, пов’язані з визначенням кола об’єктів,
що відносяться до житла; не розкрита приро(
да та сутність поняття «правовий режим жит(
ла», потребують визначення зміст та обсяг
правового режиму житла як об’єкта права
власності.
Метою цієї статті є дослідження відпо(
відних норм чинного законодавства та тео(
ретичних напрацювань щодо сутності й оз(
нак зазначених понять.
Нормами глави 28 Цивільного кодексу
(далі – ЦК) України встановлено, що житло
є об’єктом права власності, який призначе(
ний і придатний для задоволення природної
потреби людини у місці для постійного про(
живання шляхом здійснення володіння, ко(
ристування та розпорядження ним. Іншими
словами, у цивільному праві сутність понят(
тя «житло» визначається тим, що воно ви(
ступає об’єктом права власності й інших речо(
вих прав у цивільних правовідносинах, тобто
має приватно(правовий характер.
Генезис відносин у житловій сфері свід(
чить, що цей об’єкт зазнав останнім часом
значних змін: держава перестала бути мо(
нопольним власником житлового фонду, а
з прийняттям Закону України «Про прива(
тизацію державного житлового фонду» від
19.06.1992 р. громадяни отримали можли(
вість стати власниками квартир, будинків,
© C. Клименко, 2009

кімнат у квартирах та одноквартирних бу(
динках, в яких вони мешкали як наймачі,
шляхом передачі їх у власність.
Відповідно до ст. 379 ЦК України жит(
лом фізичної особи є житловий будинок, квар(
тира, інше приміщення, призначені та при(
датні для постійного проживання в них. Тра(
диційно до житла відносять об’єкти нерухо(
мого майна відповідно до критеріїв, що міс(
тяться у ст. 181 ЦК України. Правовий тер(
мін «нерухомість» (нерухоме майно) набув
поширення завдяки останній кодифікації,
оскільки законодавство радянського періоду
фактично відмовилося від його застосування
(зараз він використовується для об’єктів із
спеціальним правовим режимом, що вста(
новлюється актами вітчизняного цивільного
законодавства).
Аналіз положень ст. 181 ЦК України свід(
чить, що сучасне поняття «нерухомість» ін(
тегрує матеріальні блага різних типів, для
чого використовується матеріальний або
юридичний критерій: розташування об’єкта
на земельній ділянці та неможливість його
переміщення без знецінення та зміни при(
значення або необхідність державної реєст(
рації. До житлової нерухомості, як правило,
відносять житлові будинки та квартири як
об’єкти та їх частини, що знаходяться на зе(
мельній ділянці, яка відведена під забудову,
споруджені з дотриманням відповідних ви(
мог і правил для проживання фізичних осіб;
право власності на такі об’єкти підлягає ре(
єстрації. Фактично нерухомість у житловій
сфері виокремилася в особливий вид – жит(
лову нерухомість. М. Галянтич зазначає, що
правове регулювання відносин власності на
нерухомість має бути адаптоване до умов су(
часного суспільства, оскільки право на неру(
хомість об’єднує приватно(правові та публіч(
но(правові норми [1, с. 31].
Виникає проблема визначення ознак, за
якими житло, що поділяється на зазначені
нами види, відноситься до нерухомого май(
на. Перш за все такі об’єкти виокремлюють(
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ся серед інших тим, що мають власні просто(
рові характеристики, тобто є будівлею –
житловий будинок або ізольоване помеш(
кання у житловому будинку. Житловий бу(
динок як будівля капітального типу може бу(
ти віднесений до нерухомого майна за ма(
теріальним критерієм, оскільки знаходиться
на земельній ділянці, його переміщення є не(
можливим без знецінення та зміни призна(
чення, тобто він має стаціонарне розташу(
вання. Правовий зв’язок цього об’єкта з зе(
мельною ділянкою полягає в тому, що для
нормальної експлуатації будівлі необхідна
земельна ділянка, на якій вона зведена, та
відповідна прибудинкова територія для ко(
ристування його мешканцями.
Віднесення до нерухомості інших об’єк(
тів потребує відповіді на питання: чи є неру(
хомістю частина будівлі або споруди, ска(
жімо у вигляді ізольованого помешкання в
житловому будинку – квартири, яка призна(
чена для проживання фізичної особи, адже
вона може знаходитися на будь(якому по(
версі, що виключає безпосереднє розташу(
вання на земельній ділянці? Відповідно до
п. 2.1 «Інструкції про порядок проведення
технічної інвентаризації об’єктів нерухомо(
го майна», затвердженої наказом Держбуду
України від 24.05.2001 р. № 127, квартири
підлягають технічній інвентаризації, яка є
обов’язковою для подальшого обліку неру(
хомості та її державної реєстрації за Законом
України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обмежень» від
01.07.2004 р. Отже, такі об’єкти є об’єктами
права власності та підлягають державній
реєстрації у встановленому порядку як неру(
хомість, але за якими ознаками? Вважаємо,
що з урахуванням того, що вони підлягають
обліку й індивідуалізації, тобто є самостійни(
ми, стаціонарними об’єктами, не призначені
для переміщення, але не розташовані безпо(
середньо на певній земельній ділянці, вико(
ристання матеріального критерію неможли(
ве. Режим нерухомості поширюється на них
як на складову об’єкта, що є нерухомістю,
тобто з’являється підстава для доповнення
ч. 1 ст. 181 ЦК України виокремленням жит(
лової нерухомості, специфіка якої полягає у
тому, що її складають як окремі будівлі, так
і їх частини у вигляді квартир, які визнають(
ся самостійним об’єктом права власності, що
підлягає державній реєстрації.
При визнанні нерухомістю частини бу(
дівлі постає проблема нормативної аргумен(
тації питання: чи є можливим та доцільним
визнавати житлом весь багатоквартирний
житловий будинок? З цього приводу немає
єдиної думки, оскільки є дослідники, які вва(
жають, що будинок залишається об’єктом
права власності; інші вважають, що багато(
квартирний будинок перестає бути об’єктом
права власності [2, с. 96; 3, с. 3]. О. Сахно за(
значає, що право власності на квартиру або
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житлове приміщення у багатоквартирному
будинку є квазіправом на квазіоб’єкт нерухо(
мості. Для впорядкування правового регулю(
вання майнових відносин, що формуються
з приводу житлових приміщень, законода(
вець змушений застосувати юридичний при(
йом фікції – визнати за житловим приміщен(
ням всередині будівлі властивості й ознаки
самостійних об’єктів нерухомості [4, с. 55].
Від відповіді на поставлене питання зале(
жить визначення юридичної долі багатоквар(
тирного будинку: якщо його частина визна(
ється нерухомістю, право власності на яку ре(
єструється за відповідним суб’єктом, то за(
лишається з’ясувати доцільність і можливість
визначати того, хто стає або залишається
власником всієї будівлі. Вважаємо, що не мо(
же одночасно знаходитись у власності різних
осіб сама будівля у вигляді багатоквартирного
будинку й її частини, оскільки право влас(
ності на весь об’єкт втрачається визнанням
нерухомістю окремих її складових (виникає
особиста власність на конкретну частину та
спільна власність на приміщення загального
користування та такі, що призначені для забез(
печення потреб усіх власників). За таких умов
сама будівля є об’єктом з технічної точки зо(
ру, тому слід виключити можливість одночас(
ної реєстрації права власності на будівлю та її
частин за різними суб’єктами.
Визнання квартири нерухомою річчю,
право власності на яку зареєстровано у Ре(
єстрі прав власності на нерухоме майно, є
підставою для того, щоб житловий будинок,
у якому вона знаходиться, підлягав лише
технічному обліку, оскільки право власності
на нього припиняється з виникненням прав
власності на житлові та нежитлові примі(
щення всередині цього об’єкта. Таким чином,
попередній власник (як правило це держава)
перестає бути власником житлового будин(
ку, зберігаючи право власності на окремі не(
приватизовані квартири й інше майно відпо(
відно до ч. 2 ст. 382 ЦК України. Погоджу(
ємося з С. Пєвницьким у тому, що за таких
умов багатоквартирні будинки є об’єктами не
цивільних прав, а публічного (містобудівель(
ного та технічного) регулювання [5, c. 6].
Оскільки квартира як частина будівлі є
об’єктом нерухомості нарівні з іншими ана(
логічними об’єктами права власності, у ч. 2
ст. 382 ЦК України визначається, що при(
міщення загального користування багато(
квартирного будинку (як і опорні конструк(
ції, обладнання й устаткування біля будівель
і споруд, які призначені для забезпечення
потреб усіх власників) належать на праві спіль(
ної сумісної власності всім власникам квар(
тир і нежитлових приміщень, що розташо(
вані у житловому будинку. Зазначене майно
слід визнавати таким, що забезпечує функ(
ціональне використання всього об’єкта в ці(
лому та його окремих частин, тому на нього
поширюється режим права спільної сумісної
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власності, але воно не є самостійним об’єктом
цивільного обігу, внаслідок чого не підлягає
відчуженню.
Сучасний ринок пропонує нові об’єкти,
незвичні для традиційного проживання лю(
дей, в основі якого немає тісного зв’язку з зем(
лею, оскільки вони розташовуються з вико(
ристанням водних артерій – річок, озер, штуч(
них водоймищ (зведення об’єктів, що при(
кріплюються до конкретного місця або вільно
переміщуються). Їх визначають як плавучі засо(
би та плавучі споруди згідно з Правилами
судноплавства на внутрішніх водних шляхах
України (наказ Міністерства транспорту Ук(
раїни від 16.02.2004 р. № 91). Право власності
на ці об’єкти не підлягає реєстрації відповідно
до п. 1.6 Тимчасового положення про порядок
державної реєстрації прав власності на неру(
хоме майно, затверджене наказом Міністер(
ства юстиції України від 07.02.2002 р. № 7/5, в
якому зазначено, що не підлягають реєстрації
тимчасові споруди, а також споруди, не
пов’язані фундаментом із землею.
Використання таких об’єктів для прожи(
вання фізичної особи є цілком можливим, а
тому виникає питання: чи є підстави поши(
рювати на них правовий режим житла, тим
більше, що ст. 379 ЦК України передбачає
можливість відносити до житла інше примі(
щення, яке призначене та придатне для по(
стійного проживання фізичної особи. Л. Ліч(
ман зазначає, що «правовий режим жилого
приміщення … поширюється і не на стаціо(
нарні об’єкти, які не призначені за своєю
сутністю для постійного проживання, але ви(
користовуються із споживчою метою при
визначених життєвих обставинах» [6, с. 77].
Погоджуючись із цим твердженням, вважа(
ємо доцільним сприйняти реалії визнанням
того, що на об’єкти, які не мають безпосе(
реднього розташування на земельній ділянці
та вільно переміщуються у просторі за умов
їх призначення для постійного проживання,
слід поширити режим житла. Отже, до об’єк(
тів права власності, на які поширюється ре(
жим житла, відноситься житлова нерухо(
мість – житловий будинок і квартира, та інші
об’єкти, що використовуються з метою про(
живання фізичної особи. В основі правового
режиму житла лежить режим нерухомості,
що регламентується цивільним законодав(
ством України, тому його можна визначити
як спеціальний правовий режим.
На думку А. Александрова, поняття «не(
рухомість» передбачає правила, створені для
її цивільного обігу. Він вважає, що основни(
ми характеристиками режиму нерухомості є
можливість додаткових вимог до суб’єктного
складу власників; неподільність об’єкта; ви(
користання норм інших галузей права – зе(
мельного, екологічного тощо; наявність спеці(
альних правил щодо розпорядження та спад(
кування; наявність особливої процедури пра(
вочинів, предметом яких є нерухомість; чітке
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законодавче визначення моменту переходу
права власності; розгляд спорів у судовому
порядку відповідно до спеціальних процесу(
альних норм; спеціальний порядок оподат(
кування [7, с. 100].
Категорія «правовий режим» традиційно
застосовується доктриною цивільного права,
але у різних аспектах (як правило, для визна(
чення поведінки учасників цивільних право(
відносин). На думку Т. Ариванюк, пошире(
ність вживання категорії «правовий режим»
в юридичній літературі зумовлена тим, що
вона допомагає лаконічно та влучно вира(
зити комплекс правових засобів, що застосо(
вується у регулюванні певної сфери суспіль(
них відносин [8, с. 89]. Як зазначає Є. Суха(
нов, встановлення певного правового режи(
му для об’єктів прав дозволяє виявити пра(
вові можливості суб’єктів, тому слід відріз(
няти загальний правовий режим, коли не вста(
новлюються спеціальні правила, та спеціаль(
ний режим для нерухомого майна [9, c. 388].
В. Сєнчищев вважає, що для об’єкта права
основною характеристикою є правова харак(
теристика, визначення його положення у сфе(
рі дії права або правовий режим [10, с. 139].
Є. Харитонов та О. Старцев вважають, що
правовий режим визначає цивільно(правові
межі й умови використання об’єкта та роз(
глядають його як умовний термін, що озна(
чає не властивості речі, а те, якою повинна бу(
ти поведінка людей щодо речі; він є підставою
для визначення обсягу та змісту прав і обов’яз(
ків учасників цивільних відносин [11, с. 180].
Л. Лічман правовий режим житла розгля(
дає як обсяг прав і обов’язків, що поширю(
ється на його власників з приводу володіння,
користування та розпорядження [12, с. 20–
22]. Пізніше він уточнює, що правовий ре(
жим житла визначається обсягом прав і
обов’язків, що поширюється на власників
[16, с. 77]. Враховуючи висловлені аргументи
щодо поняття «правовий режим об’єктів
цивільних прав», вважаємо, що слід погоди(
тись із визначенням правового режиму, за(
пропонованим І. Жилінковою при розгляді
майнових відносин членів сім’ї, яка розглядає
його як порядок регулювання відносин, що
визначає характер і обсяг прав та обов’язків
щодо майна [13, с. 114–115]. Оскільки думка
автора базується на врахуванні законодавчого
закріплення можливостей суб’єкта та містить
їх правову характеристику, запропоноване
визначення найбільш повно характеризує
сутність поняття та може бути використане
при визначенні правового режиму житла.
На нашу думку, саме правовий режим
виступає визначальною підставою для кла(
сифікації об’єктів права власності, оскільки є
таким засобом правового регулювання, що
регламентує обсяг і визначає зміст прав та
обов’язків учасників цивільних відносин.
Обсяг прав і обов’язків власника визначаєть(
ся за допомогою встановлення меж та обме(
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жень при здійсненні права, а зміст визна(
чається правомочностями володіння, корис(
тування та розпорядження.
Для об’єктів права власності може бути
встановлений загальний або спеціальний пра(
вовий режим. Для житла встановлюється
спеціальний правовий режим, тобто порядок
регулювання відносин у житловій сфері, який
визначає зміст та обсяг прав і обов’язків для
його власників. В його основі лежить право(
вий режим нерухомості, але він містить до(
даткові вимоги щодо прав та обов’язків влас(
ників і поширюється на всі об’єкти права
власності, що використовуються для постій(
ного проживання фізичної особи.
Вважаємо, що зміст правового режиму
житла охоплює: поняття, порядок набуття та
припинення права на нього, введення до ци(
вільного обігу та використання; встановлен(
ня способів розпорядження; спеціальні пра(
вила щодо спадкування; вимоги до суб’єкт(
ного складу власників та осіб, які вчиняють
правочини з нерухомістю, виконання обо(
в’язків; правила визначення підсудності по(
зовів щодо нерухомого майна.
В основі правового режиму житла як
об’єкта права власності – правовий режим не(
рухомого майна. Він встановлюється або
змінюється актами цивільного законодавства
та не залежить від волі власника житла, є єди(
ним, універсальним для кожного суб’єкта пра(
ва власності. Такий режим не поширюється на
об’єкти фонду соціального призначення, які
використовуються відповідно до Закону Ук(
раїни «Про житловий фонд соціального при(
значення» від 12.01.2006 р. № 3334(IV, що вста(
новлює порядок використання відповідних
об’єктів з метою соціального обслуговування
громадян, особливості якого полягають у то(
му, що вони використовуються лише за при(
значенням відповідно до правил утримання
жилих будинків, не підлягають піднайму, бро(
нюванню, приватизації, продажу, даруванню,
викупу та заставі, тобто не відносяться до жит(
ла за цільовим призначенням.
Висновки
Пропонуємо доповнити ч. 1 ст. 181 ЦК
України та викласти її у такій редакції: «До
нерухомих речей (нерухоме майно, неру(
хомість) належать земельні ділянки, а також
об’єкти, розташовані на земельній ділянці,
переміщення яких є неможливим без їх зне(
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цінення та зміни їх призначення. До житлової
нерухомості належать одноквартирні житлові
будинки та квартири в багатоквартирних бу(
динках. Право власності на багато(квартир(
ний житловий будинок припиняється з мо(
менту державної реєстрації права власності на
квартири, що знаходяться у ньому».
Проведений аналіз поняття «житло» доз(
воляє визначити його таким об’єктом права
власності, який має спеціальний правовий ре(
жим. Правовий режим житла поширюється на
житлову нерухомість і коло об’єктів, що вико(
ристовуються з метою постійного проживання
фізичної особи, хоч і не відносяться до нерухо(
мого майна відповідно до ст. 181 ЦК України.
Правовий режим житла пропонуємо ви(
значити як спеціальний порядок регулювання
відносин у житловій сфері, який встановлює
зміст та обсяг прав і обов’язків для його влас(
ників відповідно до чинного законодавства.
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Some problematic aspects of dwelling definition as an object of natural person’s right are considered
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Департаменту державного регулювання операцій
з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням і пробірного нагляду
Міністерства фінансів України

У статті розглянуті питання лікарської таємниці як об’єкту правового регулювання.
Акцентовано увагу на загальній правовій характеристиці даного феномену, історикоправо
вих особливостях відношення суспільства та законодавства до регулювання лікарської
таємниці та міжнародному досвіді правового забезпечення конфіденційної медичної інформації.
Ключові слова: лікарська таємниця, правове регулювання, медична інформація, кла(
сифікація.

В

умовах сьогодення важливого значен(
ня набувають проблеми правового ре(
гулювання медичної діяльності. Пові(
домлення засобів масової інформації про ме(
дичні злочини, нові відкриття у галузі меди(
цини, соціальна цінність життя та здоров’я –
все це свідчить про важливість розгляду пи(
тань, пов’язаних із правовим регулюванням
охорони здоров’я громадян. У даному кон(
тексті одним із важливих проблемних аспек(
тів є інститут лікарської таємниці – фено(
мен, що має наповнення правового, медично(
го, етичного характеру.
Метою цієї статті є аналіз інституту лі(
карської таємниці як об’єкта правового ре(
гулювання через подання класифікації
інформації, що є лікарською таємницею та
розгляд телемедичних технологій як перс(
пективного напряму медичної діяльності,
через який, проте, можливе поширення кон(
фіденційної інформації стосовно пацієнта.

Для якісного дослідження зазначеного
питання доцільно зупинитися на розгляді та(
ких аспектів:
• загальна правова характеристика лікар(
ської таємниці як об’єкта правового регулю(
вання;
• історико(правові особливості відношен(
ня суспільства та законодавця до регулюван(
ня лікарської таємниці в нашій державі;
• міжнародний досвід регулювання конфі(
денційної медичної інформації і можливість
його впровадження в українську правову і
медичну практику.
Аналізуючи об’єкт лікарської таємA
ниці, ми повинні базуватися на теоретико(
правовому розумінні сутності поняття «об’єкт
правового регулювання». Об’єкт – це компо(
нент об’єктивної реальності, який існує поза
свідомістю та незалежно від даності. Нам ім(
понує позиція, згідно з якою об’єкт науки – це
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те, на що спрямована пізнавальна діяльність.
Об’єктом є певна цілісність, яка може вивчатись
і вивчається багатьма науками [1, с. 19].
Лікарська таємниця як об’єкт правового ре(
гулювання – це складний феномен, який за
своєю сутністю показує, що саме необхідно ре(
гулювати за допомогою права, притаманних йо(
му засобів і способів. У літературі висловлюєть(
ся точка зору, що об’єктом медичної таємниці
повинна бути уся інформація, отримана у про(
цесі надання медичної допомоги. Іншими сло(
вами, вся та інформація, розголошення якої мо(
же завдати шкоди пацієнтові, його соціальним,
економічним та іншим інтересам, повинна ста(
новити об’єкт лікарської таємниці. Її умовно
можна поділити на дві групи [2, с. 219]:
• медичну інформацію;
• інформацію немедичного характеру, тобто
ту, що стосується особистого та сімейного життя.
Кожну з цих груп можна розглядати як
щодо пацієнтів (діагноз, прогноз, шкідливі
звички, сімейне й особисте життя тощо), так
і щодо членів сім’ї хворого (спадкові хворо(
би, стан здоров’я родичів, їх особисте та сі(
мейне життя і т. д.) залежно від конкретної
ситуації [2, с. 219].
Відомий радянський правознавець М. Ма(
леїн справедливо відзначав, що не має значен(
ня, яким чином медичні працівники отрима(
ли відомості про хворого та його близьких:
шляхом огляду, спостережень, із слів пацієн(
та або родичів, з історії хвороби, щоденника
хворого, його заповіту або інших джерел; не
можуть також розголошуватися відомості, по(
чуті від хворого, який перебував у непритом(
ному стані [3, с. 79].
І. Петрухін вважав, що до складу лікарсь(
кої таємниці входять такі відомості [4, с. 24]:
• про факт звернення особи за медичною
допомогою;
• про хворобу (діагноз, протікання, прогноз);
• про використані методи лікування й їх
ефективність;
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• про особу, яка звернулася за допомогою
(його минуле, звички, схильності, фізичні та
психічні недоліки, інтимні зв’язки тощо);
• про сім’ю хворого та порядок життя вдома.
Безумовним позитивом такого розуміння
об’єкта лікарської таємниці є намагання ав(
тора систематизувати перелік тих аспектів
таємниці, які є необхідність зберігати.
У свою чергу, Є. Калашникова, аналізую(
чи медичну інформацію, стверджує, що зміст
конфіденційної медичної персональної інфор(
мації складають такі відомості [5, с. 142–143]:
• інформація про факт звернення за ме(
дичною допомогою;
• зведення про стан здоров’я громадя(
нина;
• інформація про діагноз його захворю(
вання, лікування, прогнози захворювання;
• інформація про будь(які медичні дії, що
мали місце відносно особи (трансплантація
органів, штучне запліднення, імплантація ем(
бріона, проведений аборт, хірургічне втру(
чання тощо);
• інформація про особу донора та реципі(
єнта;
• інші відомості, отримані при обстеженні
та лікуванні пацієнта (відомості про приват(
не життя, зокрема про особисті, сімейні й
інші таємниці особи).
На нашу думку, таємниця є знанням дея
ких фактів про когонебудь або про щоне
будь, які стали відомі при виконанні службо
вих обов’язків або отримані іншим довірчим
способом. Загальним правилом є те, що
таємницю не можна розкривати або видава(
ти раніше певного терміну, щоб не заподіяти
або не створити загрозу спричинення шкоди
інтересам конкретного індивіда, декількох
осіб, колективу людей. Отже, для загального
поняття таємниці недостатньо знання дові(
реної інформації про факти; необхідний ще
обов’язок зберігати отриману інформацію.
Цей обов’язок випливає із положень чинного
законодавства про необхідність збереження
лікарської таємниці. Відомості, складові таєм(
ниці, можуть бути отримані будь(яким спо(
собом: з дружньої бесіди, при виконанні служ(
бових і професійних обов’язків або іншим
шляхом.
Об’єктом таємниці можуть бути відо(
мості про стан здоров’я людини, хвороби, його
майнове положення, род занять і захоплень
тощо. Можна розрізняти таємниці особисті
(нікому не довірені) і таємниці професійні
(особисті таємниці, довірені представникам
різних професій – лікарям, адвокатам, но(
таріусам, священикам). Особисті таємниці,
довірені медичним працівникам, і є лікарсь(
кою таємницею. Право пацієнта на збере(
ження в таємниці інформації про факт звер(
нення за медичною допомогою, про стан здо(
ров’я, діагноз, інші відомості, отримані при
обстеженні та лікуванні, закріплено в Конс(
титуції України.
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Проаналізувавши підходи інших дослід(
ників, керуючись теоретико(правовим ро(
зумінням поняття «об’єкт права» та «об’єкт
правового регулювання», ми пропонуємо та(
кий підхід до визначення об’єкта лікарської
таємниці та, відповідно, розуміння лікарської
таємниці як об’єкта правового регулювання.
Об’єкт лікарської таємниці – це відо
мості, які стали відомі медичному працівнику
стосовно пацієнта при діагностиці, лікуванні
чи реабілітації, конфіденційний характер
яких визначений законом, обов’язок зберігати
які покладається також на інших осіб, кот
рим зазначена інформація стала відомою при
виконанні своїх професійних обов’язків.
Доцільно навести класифікацію відомос(
тей, які становлять об’єкт лікарської таємниці:
• інформація, що стосується пацієнта:
• факт звернення за медичною допомогою;
• діагноз;
• призначене лікування;
• результати лабораторно(інструменталь(
них та інших методів дослідження;
• ефективність призначеного лікування;
• прогноз захворювання;
• шкідливі звички;
• особливості сімейного й інтимного життя;
• інформація, що стосується осіб, які пе
ребувають із пацієнтом у родинних (сімей
них, дружніх) зв’язках та яка стала відома у
результаті спілкування з пацієнтом:
• спадкові хвороби;
• стан здоров’я родичів;
• їх особисте та сімейне життя;
• особливості стосунків із пацієнтом.
На нашу думку, не можна навести вичерп(
ний перелік відомостей, що є медичною та(
ємницею. Разом із тим для юридичної прак(
тики, для адекватного захисту прав, свобод і
законних інтересів громадян нагальною є
потреба максимально оптимально визначити
об’єкт лікарської таємниці та, відповідно, са(
му лікарську таємницю як об’єкт правового
регулювання.
Заслуговує на увагу така важлива, але
малодосліджена складова, як результати ла(
бораторно(інструментальних та інших мето(
дів дослідження як об’єкт лікарської таєм(
ниці. Слід зазначити, що сьогодні практично
жоден метод лікування не може обійтися без
застосування клінічних досліджень, інших
технічних за своєю суттю методів. Значного
поширення набуло застосування комп’ютер(
ної техніки та інших пристроїв, що дозволя(
ють якісніше діагностувати захворювання,
призначити більш адекватне лікування. Од(
ним із таких засобів є телемедицина.
Телемедицина як один із дієвих засобів
медицини розглядається як технологія, мож(
ливості якої дозволять встановити взаємо(
дію й участь у професійній діяльності, вна(
слідок чого експериментально підтверджені
та науково обґрунтовані дані отримають
оцінку, що висловлюється безпосередньо в
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місцях їх застосування. Це сприятиме науко(
во(дослідним роботам, розвитку медицини
на міжнародному, внутрішньодержавному та
місцевому рівні.
Разом із перевагами, які мають місце при
використанні інформаційних технологій, ви(
никли і значні етико(правові проблеми. Ком(
п’ютеризація медичної інформації зумовила
певні проблеми із захисту пацієнтів:
• приватність індивідуальної інформації;
• якість і доступність інформації;
• відповідальність за розголошення ін(
формації.
Зв’язок між ними очевидний. Чим ви(
щою є відповідальність за розголошення ін(
формації, тим більша впевненість пацієнта в
збереженні його таємниці, що, у свою чергу,
спонукає пацієнта повідомити повніші та до(
стовірніші відомості про себе.
У міських, сільських і важкодоступних
районах із слаборозвинутою системою ме(
дичного обслуговування телемедицина по(
винна слугувати збільшенню чисельності й
якості підготовки відповідних фахівців, по(
ліпшенню профілактики здоров’я та лікуван(
ня пацієнтів. Таким чином, з’явиться мож(
ливість підвищити ефективність зусиль з
епідеміологічного нагляду, профілактики та
контролю захворюваності. Телемедичні тех(
нології представляються найбільш перспек(
тивними для надання медичної допомоги ок(
ремим групам населення, зокрема матерям і
дітям, підліткам, особам похилого віку, інва(
лідам та ін. Телемедицина повинна зробити
істотний вплив на поведінку здорового насе(
лення, підвищити рівень освіти; при цьому
особливий акцент ставиться на подоланні ком(
п’ютерної безграмотності шляхом викорис(
тання засобів мультимедіа. Більше того, теле(
медичні технології пропонують унікальні мож(
ливості для дистанційного навчання, підви(
щення кваліфікації всіх зайнятих у сфері на(
дання медичних послуг [6, с. 6].
Захист інтересів пацієнта в питанні роз(
голошення персональної інформації є важ(
ливою правовою проблемою при викорис(
танні комп’ютерів у медицині. Дані про здо(
ров’я окремих осіб можуть відноситися до
найбільш конфіденційної інформації. Її не(
повноцінний захист може призвести до роз(
голошення лікарської таємниці.
Комп’ютерні бази даних персонально
ідентифікованої інформації без застосування
сертифікованих засобів захисту можуть бути
доступніші та легше копіюються, ніж папе(
рові історії хвороби.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
Реалії сьогодення свідчать про можли(
вість використання нових інформаційних тех(
нологій для користі медицини. Все частіше
застосовуються телемедичні технології, зав(
дяки яким пацієнт і лікар можуть знаходити(
ся на відстані тисячі кілометрів, а діагности(
ка та лікування застосовуються так само ус(
пішно, як вони б знаходилися поряд. Давно
визнано, що ефективне використання пере(
дових телекомунікаційних і інформаційних
технологій при наданні медичної допомоги
та виконанні медичних наукових досліджень –
не розкіш, але шанс «перескочити» через етап
технологічних розробок і надати населенню,
позбавленому повноцінної системи медично(
го обслуговування, можливість користувати(
ся перевагами на рівні, що став вже звичай(
ним у розвинутих регіонах країни або в роз(
винутих у технологічному відношенні країнах.
Проте в основі таких розробок та їх втілення
у життя має бути (у тому числі) і забезпечен(
ня лікарської таємниці, щоб треті особи не(
санкціоновано не могли заволодіти інфор(
мацією, яка є конфіденційною.
Висновки
Лікарська таємниця має розглядатись як
комплексне правове утворення, збереження
якого здатне суттєво поліпшити правові від(
носини, що виникають у сфері медичної ді(
яльності. Забезпечення та захист прав, свобод
і законних інтересів повинні бути рушійною
силою наукових розробок і практичних кро(
ків, спрямованих на вдосконалення правово(
го забезпечення інституту лікарської таєм(
ниці.
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

УПУЩЕНА (ВТРАЧЕНА) ВИГОДА
ЯК РІЗНОВИД НАСЛІДКІВ У СПЕЦИФІЧНІЙ
КОНСТРУКЦІЇ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ:
деякі особливості формування концептуального підходу
Павло Берзін,
канд. юрид. наук,
доцент кафедри кримінального права та кримінології
юридичного факультету
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

У статті аналізуються деякі типи заподіяння шкоди як специфічні характеристики складу
злочину, досліджуються основні питання визначення шкоди у змісті складу злочину, розкри
вається кримінальноправовий зміст упущеної (втраченої) вигоди у складі злочину.
Ключові слова: наслідки, шкода, упущена (втрачена) вигода, склад злочину.

Н

а сьогодні в науці кримінального пра(
ва не вироблено єдиного підходу сто(
совно врахування так званої упуще(
ної (втраченої) вигоди у змісті наслідків як
елементів складу злочину. Проте без розу(
міння цього значно ускладнюється правове
забезпечення охорони прав і свобод людини
та громадянина, власності, громадського по(
рядку, громадської безпеки, довкілля, конс(
титуційного устрою України від злочинних
посягань, забезпечення миру і безпеки люд(
ства, а також запобігання злочинам (ч. 1 ст. 1
Кримінального кодексу (далі – КК) Укра(
їни). Адже як результат людської поведінки
упущена (втрачена) вигода має об’єктивний
зміст, який, у свою чергу, лише в деяких ви(
падках набуває значення одного із «показ(
ників» підстави визнання конкретного діян(
ня злочином певного виду (його окремим
різновидом).
Окремим аспектам значення упущеної
(втраченої) вигоди у кримінальному праві
приділяли увагу П. Андрушко, Н. Антонюк,
Л. Брич, В. Вознюк, Б. Грек, В. Гулкевич,
Н. Гуторова, Л. Демидова, О. Дудоров, Г. Зеле(
нов, Л. Іногамова(Хегай, М. Кострова, Н. Куз(
нецова, Н. Лопашенко, О. Миколенко, В. Мой(
сик, В. Навроцький, А. Соколов, З. Тростюк
та ін. Проте системне дослідження змістов(
них характеристик упущеної вигоди з ураху(
ванням визначення особливостей «уражен(
ня» відповідного об’єкта злочину у працях
цих учених не здійснювалося.
Метою цієї статті є обґрунтування можли(
вості визнання упущеної (втраченої) виго(
ди різновидом наслідків у специфічній
конструкції складу злочину на підставі
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аналізу особливостей її (упущеної вигоди)
впливу на механізм утворення змін в об’єкті
злочину.
Дослідження філософських і соціологіч(
них аспектів описання змін в об’єкті злочи(
ну, в основу яких покладені характеристики
впливу на охоронювані кримінальним зако(
ном соціальні цінності, дозволяє стверджу(
вати про певне «ураження» останніх, що зу(
мовлює появу (незалежно від придатності
для чуттєвого сприйняття) в такому об’єкті
відповідних негативних змін [1; 2]. Незважа(
ючи на різні уявлення в літературі про філо(
софську та соціологічну сутність таких змін
в об’єкті злочину [3, с. 48–49; 4, с. 36], все ж
можна виявити послідовне утворення в ре(
зультаті впливу на такий об’єкт тих змін, які
можуть і не сприйматися чуттєво, але відоб(
ражають порушення стану впорядкованості
певних соціальних зв’язків, що здатні пере(
ростати в об’єктивно (зовнішньо) відчутне
ураження певного порядку реалізації, функ(
ціонування прав, свобод та інтересів потерпі(
лого або поєднуватися з ним.
Оскільки утворені в об’єкті злочину змі(
ни (негативні зміни) мають різні змістовні
характеристики, обґрунтування відповіді
про охоплення ними вигоди, яка могла б бу(
ти отримана конкретним носієм соціальної
цінності у разі відсутності впливу на нього
відповідного суспільно небезпечного діяння,
що визначене законом як злочин, має здійс(
нюватися з урахуванням:
1) порушення вчиненим діянням вста(
новленого в державі правопорядку (поряд(
ку, охоронюваного нормами кримінального
права);
© П. Берзін, 2009
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2) крім зазначеного у п. 1 типу (характе(
ру) змін, у тому, що конкретний носій певної
соціальної цінності отримує вигоду того виду,
який характерний для відповідного закінче(
ного злочину, але в іншому (меншому) роз(
мірі (наприклад, особа незаконно викорис(
товує корисну модель, право на яку нале(
жить іншій особі, та має намір її таким чином
позбавити отримання відповідних коштів в
особливо великому розмірі, але до припи(
нення своєї діяльності протягом кількох
місяців фактично не сплачує цій особі кошти
у великих розмірах);
3) крім зазначеного у п. 1 типу (характе(
ру) змін, у тому, що конкретний носій певної
соціальної цінності не отримав вигоду того
виду та в тому розмірі, що характерне для
відповідного закінченого злочину (напри(
клад, як результат незаконного використання
раціоналізаторської пропозиції її власник не
отримує кошти у великих розмірах).
На рівні чуттєвого та раціонального піз(
нання зазначені характеристики утворених в
об’єкті злочину змін відображаються як ви(
яви сутності одного із його явищ, а саме –
шкоди. В мисленні людини таке відображен(
ня здійснюється за допомогою понять, що
принаймні здатні бути знаряддями для піз(
нання відповідних явищ, існуючих в об’єк(
тивній дійсності. Такими поняттями на за(
конодавчому рівні є відповідно «шкода» та
«збитки». І хоча в кримінальному законі ви(
користовуються обидва ці поняття, зміст їх
не розкривається. Тому, звертаючись до по(
ложень інших галузей права, слід зазначити,
що окремі, відносно самостійні форми виявів
сутності одного і того самого явища в нормах
Цивільного та Господарського кодексів (далі –
ЦК та ГК) України узагальнено позначають(
ся як «збитки» і «шкода». Точної відповіді
про співвідношення цих понять ЦК і ГК Ук(
раїни не дають, а у цивільно(правовій докт(
рині під шкодою розуміють зменшення або
втрати (загибель) певного особистого чи
майнового блага. При цьому залежно від
об’єкта правопорушення розрізняють майно(
ву або немайнову (наприклад, моральну)
шкоду. Збитки ж визначаються як грошовий
вираз майнової шкоди, а їх ознаки у формі
«втрат» і «витрат» отримали законодавчу наз(
ву реальних збитків [5, с. 700, 788]. Якщо ж
шкода заподіяна немайновому благу (честі,
гідності, діловій репутації фізичної особи то(
що – глави 20, 21, 22, 80–83 ЦК), то законо(
давець закріплює право потерпілої особи на
відшкодування шкоди, а не збитків [6, с. 147].
При цьому у ч. 2 ст. 22 ЦК України при роз(
критті змісту упущеної вигоди як різновиду
збитків використовується формулювання
«доходи, які особа могла б реально одержати
за звичайних обставин, якби її право не було
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порушене», а у ч. 2 ст. 224 ГК – «не одержані
нею (управненою стороною. – П. Б.) доходи,
які управнена сторона одержала б у разі належ(
ного виконання зобов’язання або додержан(
ня правил здійснення господарської діяль(
ності другою стороною». Закріплені в зазна(
чених нормах ЦК і ГК України змістовні ха(
рактеристики поняття «збитки» відобража(
ють їх окремі різновиди як форми виявів сут(
ності явища, яке терміном «збитки» і/або
«шкода» позначається і в інших галузях пра(
ва. У таких галузях безпосереднє відобра(
ження сутності такого явища (його основних
властивостей) здійснюється шляхом вико(
ристання термінів «збитки» та «шкода». І ли(
ше у згаданих нормах ЦК і ГК України
здійснюється пряма конкретизація форм
проявів сутності такого явища. Характеризу(
ючи поняття «шкода» як правове, Л. Демидо(
ва зазначає, що шкода не відноситься до пра(
вових категорій, а є правовим поняттям, зміст
якого визначається в словесному вираженні з
формулюванням його значення стосовно різ(
них галузей права [6, с. 146]. Невипадково
навіть противники включення упущеної ви(
годи у зміст наслідків як елемента складу
злочину при обґрунтуванні своєї позиції ви(
користовують цивільно(правову дефініцію
поняття «шкода» та її окремих різновидів
(реальної шкоди і/або упущеної вигоди). Ад(
же саме цивільно(правовий термін «збитки»
має базовий характер стосовно вживаного
в інших галузях права терміна «шкода».
У зв’язку з цим, на нашу думку, є обмеженим
і некоректним розуміння змісту поняття
«шкода» та «збитки» при визначенні кон(
кретного змісту наслідків у певному складі
злочину виключно як реальних збитків.
Саме законодавець має створювати, фік(
сувати й обирати ті варіанти (прояви) ура(
ження взятих під кримінально(правову охо(
рону соціальних цінностей, які утворюються
в результаті спрямованого на них суспільно
небезпечного діяння, визнаного: злочином
певного виду (або його окремим різнови(
дом); конкретним виявом суспільно небез(
печної активності неосудної особи; таким,
що вчинене особою, яка не досягла віку, з
якого може наставати кримінальна відпові(
дальність. На цій підставі й слід з’ясовувати
особливості законодавчого «переходу» від
змін в об’єкті злочину до шкоди у виді упу(
щеної (втраченої) вигоди як типової їх фор(
ми в межах об’єктивної сторони складу зло(
чину (тобто врахування законодавцем певної
«трансформації» змін в об’єкті злочину у
змістовні характеристики шкоди як відпо(
відного елемента складу злочину). Отже,
йдеться про те, що в юридичній конструкції
складу злочину зазначені зміни, набуваючи
певного об’єктивного виразу (який можна
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визначити, виміряти, обчислити тощо), ста(
ють шкодою (набувають її значення). При
цьому за своїм характером упущена (втраче(
на) вигода може містити й ті ознаки (підста(
ви), за якими розрізняються окремі прояви
утворених в такому об’єкті змін. Щоб реаль(
но «побачити» наскільки повно упущена
(втрачена) вигода як відповідний компонент
об’єктивної сторони складу злочину охоп(
лює названі зміни, слід звернутися до з’ясу(
вання її співвідношення з механізмом утво(
рення в об’єкті злочину відповідних змін. Та(
ке співвідношення може бути проілюстрова(
но на підставі виділення безпосереднього
(прямого), опосередкованого та комбінова(
ного характеру змін в об’єкті злочину, які
враховуються при визначенні їх реального
(фактичного) втілення, їх певної об’єктивіза(
ції в межах відповідного елемента (юридич(
ної конструкції) об’єктивної сторони складу
злочину (зокрема, наслідків).
Безпосередній (прямий) характер зазна(
чених змін передбачає їх утворення в резуль(
таті фактично вчиненого особою суспільно
небезпечного діяння (кількох діянь) і повне
їх передбачення (відображення) у специфіч(
ному змісті відповідного елемента складу
злочину (зокрема, наслідків). Такий варіант
характерний, наприклад, для визнання смер(
ті людини змістовною характеристикою на(
слідків, що є елементом умисного вбивства,
передбаченого ч. 1 ст. 115 КК, або смерті ма(
лолітньої дитини чи жінки, яка завідомо для
винного перебувала у стані вагітності, у
складі умисного вбивства, передбаченого п. 2
ч. 2 ст. 115 КК України.
Опосередкований характер має місце в
разі, коли лише деякі із утворених в об’єкті
злочину змін при вчиненні суспільно небез(
печного діяння (кількох діянь) обґрунтовано
визнаються змістовною характеристикою
шкоди певного виду та, відповідно, наслідків
як елемента складу злочину. В такому випад(
ку при визначенні змісту специфічної конст(
рукції цього елемента складу враховується
різний конкретний зміст (різні, неоднакові
змістовні характеристики) утворених в об’(
єкті злочину змін (зокрема, їх типів, форм
тощо). Наприклад, у складі крадіжки (таєм(
ного викрадення чужого майна) специфіч(
на конструкція такого елемента, як наслідки
охоплює виключно майнову шкоду – втрати,
яких відповідні носії соціальних цінностей
зазнали у зв’язку з оберненням (вилучен(
ням) таких цінностей винною особою на
свою користь або користь інших осіб (пряма
реальна майнова шкода, заподіяна власни(
кові майна).
В іншому випадку при визначенні харак(
теру майнової шкоди як обов’язкової ознаки
наслідків, наприклад, у складі умисного зни(
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щення або пошкодження чужого майна, вра(
ховуються лише втрати, які, на відміну від
майнової шкоди у складі крадіжки, можуть
характеризувати, зокрема, певну непридат(
ність знищеного майна, відсутність його так
би мовити «фізичного» існування, втрату
ним своєї цінності повністю (коли майно,
хоч і не перестає існувати «фізично» (в на(
турі), але стає повністю непридатним для ви(
користання його за цільовим призначенням)
або частково (коли відбувається зменшення
цінності такого майна або воно на певний час
стає непридатним для використання) тощо.
Тобто фактично ті зміни в об’єкті злочину,
які об’єктивізуються назовні та властиві
наслідкам у складі крадіжки, у конкретному
змісті наслідків у складі знищення або по(
шкодження чужого майна можуть і не врахо(
вуватись (і, звичайно, навпаки). В іншому
випадку об’єктом окремих різновидів умис(
них убивств (статті 115–118 КК України)
визнається життя людини (іншої людини).
В цьому разі він не включає у свій зміст
цінностей, що пов’язані з реалізацією таких
соціальних можливостей, як, наприклад, от(
римання потерпілим чи іншою особою (при(
пустімо, родичем) вигоди майнового харак(
теру (тобто, фактично, з реалізацією майнових
прав). Тому при заподіянні їм шкоди певно(
го виду вигода, яку не отримали ці особи,
охоплюватися конкретним змістом наслідків
як елемента у зазначених складах злочинів
не може, оскільки безпосередньо не пов’яза(
на із заподіянням шкоди життю людини (не
є такою шкодою). Проте за необхідних умов
це не заважає визнавати шкоду таким майно(
вим правам змістовною характеристикою
наслідків у складі іншого злочину (у складі
злочину іншого виду). Отже, оскільки наслід(
ки як елемент у складах вказаних різновидів
умисних убивств включають у свій конкрет(
ний зміст лише біологічну смерть потерпіло(
го, то не отримана ним чи іншою особою вигода
(вона може мати місце тоді, коли, наприклад,
потерпілий не встиг виконати зобов’язання з
укладеної раніше угоди) їх конкретним
змістом не охоплюється (проте може врахо(
вуватись у змісті об’єкта злочину).
Утім, очевидно, що безпосередній та опо(
середкований характер утворених в об’єкті
злочину змін не вичерпує всіх можливих
варіантів їх врахування (відображення) при
визначенні конкретного змісту відповідного
елемента об’єктивної сторони (фактично,
наслідків). Комбінований характер таких
змін своєрідно «поєднує» у своєму змісті по(
передні варіанти – різні зміни, утворені в
об’єкті злочину, включаються (закріплюють(
ся) в конкретний зміст відповідного елемен(
та складу злочину (зокрема, наслідків), і ра(
зом з цим лише деякі (окремі) із них повніс(
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тю передбачаються таким елементом. При(
кладами комбінованого характеру утворених
в об’єкті злочину змін будуть ті, що включа(
ються у конкретний зміст наслідків, описа(
них (конкретизованих) в окремих нормах
Особливої частини КК як «істотна шкода
охоронюваним законом правам, свободам та
інтересам окремих громадян або державним
чи громадським інтересам, або інтересам
юридичних осіб» (в основному складі зло(
вживання владою або службовим станови(
щем, передбаченому ч. 1 ст. 364 КК), «істот(
на шкода охоронюваним законом правам та
інтересам окремих громадян, або державним
чи громадським інтересам, або інтересам
юридичних осіб» (в основному складі пере(
вищення влади або службових повноважень,
що передбачений ч. 1 ст. 365 КК), «істотна
шкода охоронюваним законом правам, сво(
бодам та інтересам окремих громадян, або
державним чи громадським інтересам, або
інтересам окремих юридичних осіб» (в ос(
новному складі службової недбалості, перед(
баченому ч. 1 ст. 367 КК) тощо.
П. Андрушко зазначає, що названі права,
свободи та правоохоронювані (законні) інте(
реси є об’єктом кримінально(правової охоро(
ни норм, сформульованих у цих статтях.
Крім того, об’єктами кримінально(правової
охорони цих норм є управлінська діяльність
службових осіб як різновид соціальних зв’яз(
ків у сфері службової (управлінської) діяль(
ності, потерпілі й їх особисті блага (здоров’я,
особиста безпека, честь і гідність). Основним
же безпосереднім об’єктом передбачених ци(
ми статтями складів злочинів, який визначає
їх місце у системі Особливої частини КК, є
управлінська діяльність, здійснювана пред(
ставниками влади й особами, які обіймають
постійні чи тимчасові посади на підприємст(
вах, установах чи в організаціях незалежно
від форми власності, посади, пов’язані з вико(
нанням організаційно(розпорядчих чи адмі(
ністративно(господарських обов’язків або
виконують такі обов’язки за спеціальними
повноваженнями [7, с. 61–62]. Тому пору(
шення встановленого в державі порядку уп(
равлінської діяльності та, відповідно, дезор(
ганізація зазначених соціальних зв’язків у
сфері службової (управлінської) діяльності,
здійснювана названими особами, завжди зу(
мовлює безпосередній (прямий) характер
змін в об’єкті злочину, що визнається шко(
дою у змісті відповідного елемента об’єктив(
ної сторони зазначених складів злочинів, а,
наприклад, обмеження певних соціальних
можливостей потерпілого може включатись
у конкретний зміст (як обов’язкова ознака)
такої шкоди лише в разі, якщо відповідні
носії соціальних цінностей зазнали матері(
альних чи нематеріальних втрат або здійсни(
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ли витрати на відновлення порушених вчи(
неним діянням прав, свобод чи інтересів
(соціальних можливостей) тощо.
Таким чином, висновок про включення
упущеної вигоди у зміст названого елемента
складу злочину підтверджується також тим,
що її опосередкований і комбінований вплив
на механізм утворення змін в об’єкті злочину
може мати місце лише в окремих випадках.
Такий вплив має місце у разі, коли лише де(
які із утворених в об’єкті злочину змін при
вчиненні суспільно небезпечного діяння об(
ґрунтовано визнаються змістовною характе(
ристикою шкоди певного виду і, відповідно,
наслідків як елемента складу злочину. Так,
якщо у складі крадіжки її об’єктом вважати
право власності на майно, то і шкодою слід
визнавати виключно той результат вилучен(
ня і/або обернення чужого майна на користь
винної особи або інших осіб, який полягає
у реальній (фактичній) втраті потерпілим
конкретного майна. Адже показником «ура(
ження» права власності при таємному вилу(
ченні чужого майна є лише його реальна
(фактична) втрата потерпілим. Тому утво(
рення упущеної вигоди, яку в цьому випадку
може зазнавати (зазнає) особа, абсолютно не
означає того, що вона є результатом такого
«ураження» й означає втрату певного майна.
Якою б великою не була така упущена виго(
да, включати її у зміст шкоди в складі кра(
діжки не можна, оскільки тими конкретними
втратами (втратою конкретного майна),
яких зазнав потерпілий, вона не є. В цьому
плані ми поділяємо точку зору М. Мельника,
який, характеризуючи наслідки у складах
злочинів, пов’язаних з викраденням майна
(статті 185–1881 КК України), зазначає, що
заподіяння «матеріальної шкоди у вигляді
упущеної (втраченої) вигоди не може визна(
ватися ознакою цих злочинів, оскільки при
цьому не відбувається вилучення майна із
фондів його власника» [8, с. 478]. Тут слід
враховувати безпосередній об’єкт цих злочи(
нів, зміни у змісті якого набувають значення
відповідних змістовних характеристик на(
слідків як елемента їх (злочинів) складів у
тому разі, якщо означають реальну втрату
майна.
Висновки
Упущена вигода не може однозначно
свідчити про її визнання змістовною харак(
теристикою всіх без винятку наслідків у виді
матеріальної шкоди як елемента складу зло(
чину. З огляду на це, погоджуючись із виді(
леними В. Навроцьким відмінностями у
змісті категорій «порушення цивільного пра(
ва» та «вчинення злочину», все ж зазначимо,
що передбачені ч. 2 ст. 22 ЦК і ч. 2 ст. 224 ГК
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України норми, в яких узагальнено визнача(
ються певні різновиди заподіяних збитків, є
базовими для визначення змісту терміна
«шкода» і при кваліфікації злочинів мають
значення законодавчих орієнтирів для об(
числення розмірів наслідків у складі злочину
певного виду. Ситуація ускладнюється та(
кож неоднаковим тлумаченням науковцями
змісту та розмірів упущеної вигоди, яку за(
знав потерпілий при вчиненні злочину кон(
кретного виду. У зв’язку з цим, підтримуючи
твердження В. Навроцького про доцільність
виділення різних «кількісних критеріїв» сто(
совно обчислення заподіяної шкоди у виді
реальних збитків та упущеної вигоди [9,
с. 61–62], вважаємо, що вітчизняний законо(
давець не встановлює самостійні величини
(параметри) різних видів шкоди (реальних
збитків чи упущеної вигоди) у складах зло(
чинів певних видів. А тому закріплені ним в
нормах Особливої частини КК України суми
кількостей неоподатковуваного мінімуму до(
ходів громадян при позначенні розміру за(
подіяної шкоди слід визнавати такими, що
можуть позначати також (у тому числі)
розміри збитків у виді упущеної (втраченої)
вигоди.
Проблема визначення відмінностей за
розмірами упущеної (втраченої) вигоди та
реальних збитків при обґрунтуванні зафік(
сованих законодавцем параметрів таких
наслідків безпосередньо пов’язана з особли(
востями криміналізації конкретних вчинків,
а тому значно виходить за межі цієї статті та
потребує окремого кримінально(правового
аналізу. Тому при вирішенні питань стосов(
но врахування упущеної вигоди при кваліфі(
кації злочинів наголосимо на змістовній кри(
мінально(правовій характеристиці обчис(
лення розмірів упущеної вигоди, а також на
обґрунтуванні конкретних рекомендацій що(
до визначення змісту цього виду збитків. Ре(
алізація таких підходів доцільна в межах
конкретного змісту наслідків як елемента
складу злочину певного виду. Лише за таких
умов можна послідовно визначити та порів(
няти конкретний зміст упущеної вигоди в то(
му чи іншому складі злочину, уникнувши
при цьому узагальнених формулювань, які
потребують подальших роз’яснень.
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Наведені в межах цієї статті положення
дозволяють більш(менш цілісно сформувати
загальне уявлення про утворені в об’єкті зло(
чину зміни (негативні зміни), які в специ(
фічній конструкції складу злочину можуть
набувати значення змістовних характерис(
тик упущеної (втраченої) вигоди. Такі харак(
теристики є основоположними та мають вра(
ховуватися при вирішенні конкретних проб(
лем визначення (обчислення) матеріальної
шкоди при кваліфікації злочинів певних
видів. У свою чергу, розв’язання таких проб(
лем є наступним етапом дослідження такого
явища (феномена), як упущена (втрачена)
вигода.
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The artiсle is dedicated to analysis of the some types of demnification, which are specific charac
teristics of corpus delicti. Main questions of definition of harm in content of corpus delicti are exam
ined. The criminallegal content of not received (lost) benefit is descanted.
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У статті аналізується кримінальноправове законодавство зарубіжних країн стосовно
застосування примусового лікування від наркоманії. Пропонується застосування позитивного
досвіду кримінальноправової протидії наркоманії в національному законодавстві.
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С

еред актуальних проблем, що поста(
ють перед світовим співтовариством,
слід виокремити проблеми наркоманії
як суспільно небезпечного явища й особливо
небезпечної хвороби, взаємозв’язок нарко(
манії та злочинності, пов’язані з цим питання
кримінально(правових засобів впливу на
наркозалежних осіб, які вчинили злочини [1,
с. 5]. Серед цих засобів центральне місце
посідає інститут примусового лікування від
наркоманії осіб, які вчинили злочин (далі –
примусове лікування). Застосування цього
інституту має ґрунтуватися на розробленій
науково(обґрунтованій нормативно(право(
вій основі (перш за все, Кримінальному ко(
дексі (далі – КК) України). Недотримання
цього правила зумовлює неефективність
кримінально(правового реагування на зло(
чин, вчинений особою, хворою на нарко(
манію, та взагалі може звести нанівець спра(
ву протидії злочинності у зазначеній сфері.
Розроблення та наукова обґрунтованість
нормативно(правової основи застосування
примусового лікування багато в чому зале(
жить від врахування досвіду інших держав.
Упевнені, що дослідження зарубіжного до(
свіду кримінально(правового забезпечення
застосування примусового лікування пев(
ною мірою сприятиме виявленню недоліків
національного законодавства та пошуку на(
прямів їх подолання. Ознайомлення з пози(
тивним правом зарубіжних країн і порівнян(
ня його з вітчизняним дозволяє краще пізна(
ти вітчизняні правові інститути, їх природу,
проблеми функціонування, сильні та враз(
ливі сторони, врахувати зарубіжний досвід
© О. Юношев, 2009

під час вирішення тих чи інших проблем
вітчизняного кримінального законодавства.
Інститут примусового лікування з різних
позицій досліджували такі вчені, як Ю. Ан(
тонян, С. Бородін, В. Бурдін, Н. Гомонов, В. Го(
ліна, Н. Жарко, О. Зайцев, А. Закалюк, А. Зелін(
ський, О. Кальман, М. Книга, А. Колмаков,
В. Лень, А. Музика, Г. Назаренко, Б. Прот(
ченко, С. Улицький, С. Щерба, Є. Фесенко,
М. Хавронюк, С. Шаренко, С. Шишков,
С. Яценко та ін. Однак на сучасному етапі в
Україні все ж бракує досліджень зарубіжного
досвіду застосування примусового лікування.
Метою цієї статті є дослідження законо(
давства зарубіжних країн щодо криміналь(
но(правової регламентації примусового
лікування та пошук на цій основі шляхів
удосконалення цього інституту за націо(
нальним законодавством.
Слід зазначити, що інститут примусового
лікування знаходить своє відображення в
кримінально(правовому законодавстві країн,
що належать до різних правових систем (як
до англо(американської, так і до романо(гер(
манської).
У кримінальному праві Польщі приму(
сові заходи медичного характеру терміноло(
гічно позначаються як «заходи безпеки». Від(
повідно до ст. 93 КК Польщі суд може при(
значити захід безпеки, пов’язаний з помі(
щенням у закриту установу, лише тоді, коли
це необхідно для запобігання вчиненню осо(
бою нового забороненого діяння, зумовленого
її психічним захворюванням, розумовою від(
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сталістю або залежністю від алкоголю чи ін(
шої одурманюючої речовини [2, с. 19].
Тривалість перебування в закритій уста(
нові для алкоголіків і наркоманів заздалегідь
судом не визначається. У той самий час ст. 96
КК Польщі передбачає, що тривалість ліку(
вання не може бути менше трьох місяців і
більше двох років. Рішення про звільнення з
цієї установи приймається судом на підставі
результатів лікування, з урахуванням думки
лікаря, який здійснює лікування. Якщо ці ре(
зультати позитивні, суд умовно звільняє за(
судженого від відбування частини покаран(
ня, що залишилася. Залежно від результатів
лікування особи суд також може зобов’язати
її в період випробувального терміну пройти
курс амбулаторного лікування або реабілі(
тації. Особа передається під нагляд куратора
або громадської організації, елементом діяль(
ності якої є турбота про виховання та надан(
ня допомоги засудженим. Тривалість випро(
бувального терміну встановлюється від шести
місяців до двох років.
Якщо засуджений у період випробуваль(
ного терміну ухилявся від лікування або ре(
абілітації, вчинив злочин, грубо порушив
правопорядок або режим лікувально(реабі(
літаційної установи, суд виносить постанову
про поміщення засудженого до закритої уста(
нови для проходження курсу лікування або
до пенітенціарної установи.
Болгарський законодавець передбачає
для суду право призначати такі примусові
медичні заходи (примусові заходи медич(
ного характеру): передання на піклування
близьким родичам із лікуванням під нагля(
дом у психоневрологічному диспансері; при(
мусове лікування у звичайному, психоневро(
логічному закладі; примусове лікування у
спеціальній психіатричній лікарні або у
спеціальному відділенні звичайного психо(
неврологічного закладу [3, с. 57].
Відповідні статті Загальної частини На(
казатєльного кодексу Болгарії передбачають
припинення та продовження застосування при(
мусових заходів медичного характеру тощо.
За статтею 37d КК Голландії суд може
застосовувати такі види примусового ліку(
вання: у приватних установах під управлін(
ням юридичної особи, утвореної в Голландії;
у державних установах. Перевага надається
лікуванню у приватних установах. Термін
лікування становить два роки; він може про(
довжуватися на один або два роки, якщо без(
пека людей або власності потребує цього. За
умови призначення особі примусового ліку(
вання за злочин, що загрожував фізичній не(
доторканності однієї або більше осіб і коли
безпеці людей є загроза, термін лікування
може бути кожного разу продовжений. Ви(
трати на догляд і лікування осіб, які перебу(
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вають на примусовому лікуванні, повинні
оплачуватися державою, якщо інше не пе(
редбачено законом.
За кримінальним правом ФРН до приму(
сових заходів медичного характеру належать
поміщення особи до психіатричної лікарні та
поміщення особи в лікувальний заклад для
алкоголіків або наркоманів [4, с. 79].
Згідно з § 64 КК ФРН особа, схильна до
надмірного вживання спиртних напоїв та ін(
ших п’янливих засобів, засуджена за проти(
правне діяння, вчинене у стані сп’яніння або
в результаті цієї схильності, направляється
до лікувального закладу для алкоголіків або
наркоманів. Суд виносить таке рішення, як(
що існує небезпека, що особа внаслідок своєї
схильності чинитиме серйозні протиправні
діяння. Тривалість утримання в лікувальній
установі не може перевищувати двох років.
Суд визначає послідовність лікування,
керуючись приписами § 67 КК ФРН. За за(
гальним правилом, призначений захід безпе(
ки (поміщення до психіатричної лікарні або
лікувального закладу для алкоголіків) вико(
нується перед покаранням.
У процесі застосування до особи приму(
сових заходів медичного характеру суд може
замінити їх на іншу міру, якщо мета ресоці(
алізації в результаті цього буде досягнута
швидше.
Кримінальне право Німеччини передба(
чає можливість умовного засудження, приз(
начення умовної відстрочки заходів виправ(
лення та безпеки. Це застосовується у випад(
ку, коли суд дійде висновку, що мета обрано(
го заходу може бути досягнута і без поміщен(
ня особи до психіатричної лікарні або ліку(
вального закладу для алкоголіків і нарко(
манів. При цьому над засудженим установ(
люється нагляд на термін від двох до п’яти
років. Умовна відстрочка не застосовується,
якщо особа повинна відбувати покарання у
виді позбавлення волі, що не було умовно
відстрочене.
Якщо покарання у виді позбавлення волі
виконано перед примусовими заходами ме(
дичного характеру, то суд вирішує питання про
доцільність виконання цих заходів. У випад(
ку, коли реальне виконання їх не потрібне,
суд призначає умовну відстрочку заходу,
встановлюючи за засудженим нагляд. Зго(
дом суд може видати розпорядження про ре(
альне виконання примусового заходу медич(
ного характеру, якщо мета цієї міри не досяг(
нута [4, с. 81].
Заслуговує на увагу такий факт: у 1985 р.
уряд Іспанії спробував поширити досвід Гол(
ландії на свою країну, тобто дозволити вжи(
вання деяких «легких« наркотиків. У резуль(
таті цього за період 1985–1995 рр. кількість
офіційно зареєстрованих наркоманів збіль(

№ 12
шилася з 200 тис. до 1,6 млн, або у 8 разів [2,
с. 21].
За кримінальним правом Іспанії приму(
сові заходи медичного характеру позначено
терміном «заходи безпеки, що передбачають
позбавлення волі». Відповідно до ст. 101 КК
Іспанії особі, звільненій від покарання у
зв’язку з неосудністю, може призначатися
примусове лікування, якщо ця особа в стані
сильного алкогольного або наркотичного
сп’яніння вчинить протиправне діяння, за
яке не передбачено покарання у виді позбав(
лення волі. Суд або трибунал виносять рі(
шення про амбулаторне лікування такої осо(
би. Тривалість такого заходу не може переви(
щувати п’яти років.
Вживаючи заходів безпеки, суд (або три(
бунал) відповідно до КК Іспанії має право:
винести рішення про дострокове припинен(
ня заходу безпеки, якщо суб’єкт перестав бу(
ти суспільно небезпечним; замінити один за(
хід безпеки на інший з урахуванням того, чи
змінився суб’єкт у кращий або гірший бік; зу(
пинити виконання заходу безпеки.
Заслуговує на увагу підхід іспанського за(
конодавця до вирішення проблеми взаємо(
доповнюваності покарання та заходів безпе(
ки. Зокрема, відповідно до ст. 99 КК Іспанії у
випадку конкуренції заходу безпеки та пока(
рання у виді позбавлення волі суд або трибу(
нал виносять рішення про призначення захо(
ду безпеки, що зараховується як виконання
покарання. Безумовно, такий підхід є гуман(
ним і в більшості випадків виправданим. Од(
нак іноді все ж є необхідність у реальному
застосуванні покарання, оскільки примусові
заходи медичного характеру спрямовані пе(
реважно на ізоляцію та лікування злочинця,
а інші цілі покарання у результаті цього не до(
сягаються.
За законодавством Іспанії у тюрмах, де
відсоток контингенту з наркозалежністю є
значним, повинні бути організовані примі(
щення для «психіатричного спостереження й
уваги» до наркоманів, а також госпітальні
установи, центри або відповідні відділення.
У США примусові заходи медичного ха(
рактеру застосовуються досить широко. Ці
заходи залежно від законодавства конкретного
штату називаються різними термінами: «ізо(
ляція дефективних правопорушників», «при(
мусове лікування алкоголіків», «соціальне від(
новлення наркоманів» тощо.
Кримінальні кодекси штатів, як правило,
не містять норм, що детально регламентують
цей правовий інститут. Докладне законодав(
че регулювання здійснюється за допомогою
прийняття спеціальних законів (наприклад,
Закон штату Міннесота про психопатичну
особистість). У цих нормативних актах да(
ються дефініції осіб, які підлягають приму(
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совому лікуванню й ізоляції, а також визна(
чається порядок застосування до них заходів
безпеки.
Дефективним правопорушником (відповід(
но до Закону штату Меріленд) вважається
той, хто шляхом демонстрації обтяженої, ан(
тисоціальної та злочинної поведінки підтвер(
джує свою схильність до вчинення злочинів,
а також щодо якого визнано, що він страждає
на розумову недостатність або характеризу(
ється такою емоційною неврівноваженістю,
що свідчить про реальну небезпеку для су(
спільства та необхідність ізоляції [5, с. 196–199].
Ізоляція судом дефективних правопо(
рушників здійснюється незалежно від того, чи
є особа, яка вчинила протиправне діяння, не(
осудною або обмежено осудною (у терміно(
логії КК штату Пенсільванія «винною, але
психічно хворою»). В останньому випадку до
особи застосовуються як примусові заходи
медичного характеру, так і покарання.
Тривалість ізоляції дефективних право(
порушників, як правило, заздалегідь не вста(
новлюється. Ці особи утримуються в спеці(
альних лікувальних установах «до повного
одужання» або «доти, доки вони не переста(
нуть бути небезпечними для суспільства».
Відповідно до Закону США про соціаль(
ну реабілітацію наркоманів (1966 р.) особі,
яка є наркоманом і вперше вчинила злочин,
пов’язаний із насильством і зловживанням
наркотиками, може бути запропонований
суддею вибір: піддатись ізоляції та приму(
совому лікуванню або бути притягнутою до
кримінальної відповідальності. Якщо злочи(
нець згоден на примусове лікування, то він
поміщується до лікувальної установи закри(
того типу, а кримінальна справа припиняєть(
ся. Термін примусового лікування не може
перевищувати трьох років.
Успішне завершення лікування є підста(
вою для припинення кримінальної справи.
У випадку, коли особа не піддається лікуван(
ню, суд відновлює провадження за справою.
Це не поширюється на наркоманів, які ско(
їли насильницькі злочини. Такі особи засу(
джуються до тюремного ув’язнення та по(
винні відбувати покарання у службах ліку(
вання, які є на території виправної установи.
Якщо злочинець(наркоман вчинює повтор(
ний злочин, то він піддається примусовому
лікуванню на термін від трьох до десяти ро(
ків [4, с. 33].
Щоб усунути розбіжності між законодав(
ствами різних штатів, у 1970 р. на федераль(
ному рівні було прийнято Закон про ліку(
вання та реабілітацію осіб, які страждають на
залежність. Згідно із цим законом лікуванню
підлягають три категорії осіб [6, с. 202]:
• особи, які страждають на залежність від
ліків;
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• особи, які стали недієздатними внаслідок
зловживання речовинами, які контролюються;
• особи, які перебувають під впливом цих
речовин.
Єдиний закон установлює цілісну про(
граму лікування, яка фінансується урядом
штату чи міською владою. Ця програма пе(
редбачає три категорії заходів: служба швид(
кої допомоги для всіх трьох категорій осіб;
коло стаціонарних, допоміжних і амбулатор(
них служб, спрямованих на встановлення
контролю над наркоманами та лікування
лікарської залежності; служба превенції, що
залучає громадські організації. Зазначений
закон вказує на необхідність встановлення
типу лікарської залежності (на підставі вста(
новлення класу речовини, що викликала та(
ку залежність). З урахуванням цього обира(
ється програма лікування, що охоплює діаг(
ностику та медичну, психіатричну, психо(
логічну, соціальну допомогу, а також діяль(
ність різних громадських служб з питань за(
побігання наркоманії [6, с. 203].
Як альтернатива добровільному лікуван(
ню в законі передбачене примусове лікування.
Воно призначається особі, затриманій за будь(
який злочин, до висунення обвинувачення або
особі, яка звинувачується у вчиненні злочину,
до винесення вироку суду. Ці положення за(
стосовуються до всіх трьох категорій осіб.
Особа, направлена на примусове лікуван(
ня, проходить діагностику, потім дотриму(
ється рекомендацій лікаря про необхідність
лікування, і лише тоді на розсуд обвинувача
чи суду з урахуванням тяжкості злочину їй
може бути призначене лікування, або воно
може бути призначене пізніше як додаток до
кримінального покарання. У цьому випадку
наркомани, засуджені до тюремного ув’яз(
нення, повинні відбувати покарання в служ(
бах лікування, що є на території виправної
установи [6, с. 204].
На практиці система примусового ліку(
вання набула значного поширення на тери(
торії штатів. Крім того, добровільне лікуван(
ня в багатьох випадках набуло характеру
примусового, що саме собою відштовхувало
осіб, які потребували допомоги. Тому велике
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значення надається сьогодні превентивним
програмам, що діють на місцевому рівні
(психіатричні лікарні) із залученням гро(
мадськості.
Існує чотири типи таких програм: ліку(
вання метадоном (фізіотерапія); терапевтич(
не лікування у стаціонарних умовах; амбула(
торне лікування; інші превентивні програми
[6, с. 204]. Слід зазначити, що фінансування
цих програм здійснюється місцевими бюд(
жетами, урядами штатів і на загальнодержав(
ному рівні.
Висновки
Проведений аналіз свідчить, що кримі(
нальні закони демократичних, економічно
розвинутих країн передбачають навіть помі(
щення осіб, які потребують лікування від пси(
хічного захворювання та наркоманії, до при(
ватних медичних установ; у них суттєво об(
межена кількість суворих видів примусового
лікування.
Слід зазначити, що у Болгарії, Голландії,
Польщі та багатьох інших країнах законода(
вець фактично ототожнює поняття «приму(
сові заходи медичного характеру» та «приму(
сове лікування». На нашу думку, саме так має
вирішити окреслену проблему й український
законодавець.
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ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Олег Грудзур,
ад’юнкт кафедри кримінального права
Київського національного університету внутрішніх справ

У статті досліджується об’єкт злочинів у сфері службової діяльності, визначаються учас
ники, предмет і соціальний зв’язок суспільних відносин, на які посягають вказані злочини, аргу
ментується, що фізична особа є суб’єктом підприємницької діяльності, а не службовою особою,
доводиться, що злочини у сфері службової діяльності мають спільний об’єкт, яким є суспільні
відносини, що виникають у зв’язку із реалізацією службовою особою владних повноважень, або у
зв’язку із виконанням організаційнорозпорядчих чи адміністративногосподарських обов’язків,
які делегуються (покладаються) апаратом управління.
Ключові слова: об’єкт злочину, злочини у сфері службової діяльності, провокація хабара,
службова особа, владні повноваження, організаційно(розпорядчі та адміністративно(гос(
подарські обов’язки, предмет суспільних відносин, соціальний зв’язок.

П

ротидія злочинам у сфері службової
діяльності, яка є одним із ключових зав(
дань правоохоронних органів, вимагає
чіткого визначення об’єкта цих посягань і вста(
новлення його складових елементів. Проблема
об’єкта злочинів у сфері службової діяльності
не є новою для науки кримінального права. Во(
на порушувалася в численних працях вітчизня(
них і зарубіжних учених, зокрема П. Андрушка,
Б. Волженкіна, О. Дудорова, Б. Здравомислова,
В. Лукомського, М. Мельника, В. Навроцького,
О. Свєтлова та ін. Однак у жодній із них деталь(
но не аналізуються складові елементи суспіль(
них відносин, на які посягають злочини, що
розглядаються, не простежується взаємозв’язок
між цими елементами.
Метою цієї статті є дослідження об’єкта зло(
чинів у сфері службової діяльності через приз(
му складових елементів суспільних відносин.
На основі цього формуються такі завдання:
з’ясування змісту суспільних відносин, що є
об’єктом вказаних злочинів, визначення учас(
ників, соціального зв’язку та предмета цих
відносин, встановлення механізму вчинення
протиправного впливу.
Розглядаючи питання об’єкта злочинів у
сфері службової діяльності, ми виходимо із ус(
таленої в науці кримінального права концепції
«об’єкт злочину – суспільні відносини». У зв’яз(
ку з цим складовими елементами об’єкта зло(
чинів є: учасники, соціальний зв’язок і предмет
суспільних відносин. Характерно, що об’єкт зло(
чинів у сфері службової діяльності досліджується
саме як родовий об’єкт, тобто група однорідних
суспільних відносин, які формують певну сферу
громадського життя і перебувають під охороною
Кримінального кодексу (далі – КК) України,
зокрема розділу XVII Особливої частини.
У теорії кримінального права під родовим
об’єктом злочинів у сфері службової діяльності
© О. Грудзур, 2009

розуміють суспільні відносини, що забезпечу(
ють нормальну діяльність державного та гро(
мадського апарату, а також апарату управління
підприємств, установ, організацій незалежно
від форми власності [1, c. 495].
Учасниками суспільних відносин, на які по(
сягають злочини у сфері службової діяльності,
з одного боку, є службові особи, а з іншого – від(
повідні апарати управління. Зазначимо, що пе(
релік останніх є достатньо широким і не може
обмежуватися виключно державним апаратом
та апаратами управління державних підприєм(
ств, установ і організацій, адже службова ді(
яльність здійснюється також в органах місцево(
го самоврядування, громадських організаціях,
на підприємствах, в установах і організаціях не(
державної форми власності.
Зміст поняття «апарат управління» в кон(
тексті учасників суспільних відносин розгля(
дається нами узагальнено й інтегрує в собі одно(
часно чотири складові: народ, державний апа(
рат, органи місцевого самоврядування й апарат
управління підприємств, установ та організацій
різних форм власності. У свою чергу, держав(
ний апарат – це сукупність органів, за допомо(
гою яких практично здійснюється державна
влада. Державний апарат в Україні побудова(
ний і функціонує за принципом поділу держав(
ної влади на законодавчу, виконавчу та судову
[2, c. 121]. Органи державної влади наділені чіт(
ким переліком повноважень і здатні впливати
на юридичних або фізичних осіб (їх об’єднан(
ня), які прямо не підпорядковані державному
апарату та не входять до його складу.
Принципово відмінним від державного апа(
рату є апарат державних органів, який поклика(
ний забезпечувати виконання такими органами
їх завдань і здійснює консультативні, обслугову(
ючі й інші допоміжні функції. Апарат державних
органів не наділений владними повноваження(
ми, але на нього може покладатися виконання
організаційно(розпорядчих та (або) адміністра(
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тивно(господарських обов’язків. Зазначені обо(
в’язки покладаються органами державної влади
та виконуються безпосередньо службовими
особами апаратів цих органів.
Натомість, під апаратами управління під(
приємств, установ та організацій різних форм
власності необхідно розуміти органи або під(
розділи, які вправі покладати на кон(кретних
осіб виконання організаційно(розпорядчих та
(або) адміністративно(господарських обов’язків.
Важливою ознакою таких апаратів є здатність
керувати діяльністю підприємств, установ та
організацій, які їм підпорядковані, незалежно
від того чи входять апарати управління до скла(
ду керованих об’єктів, чи діють як окремі ви(
щестоящі органи, що управляють вказаними
об’єктами «ззовні». Такими апаратами, зокре(
ма, є загальні збори акціонерів конкретного ак(
ціонерного товариства, загальні збори (з’їзд)
учасників громадських об’єднань, засновники
тієї чи іншої установи тощо. Однак апарат уп(
равління може бути представлений не тільки
колегіальним органом або підрозділом, а й од(
ноособово – власником підприємства, заснов(
ником установи чи організації. Апаратами уп(
равління державних (комунальних) підпри(
ємств, установ та організацій відповідно до чин(
ного законодавства є органи державної влади (ор(
гани місцевого самоврядування).
Органи місцевого самоврядування як учас(
ники аналізованих суспільних відносин також
повинні бути віднесені до апаратів управління,
оскільки для виконання покладених на них
функцій правомочні формувати та реструкту(
рувати свої виконавчі органи, визначати їх
структуру, штатну чисельність, утворювати ви(
конавчі комітети, затверджувати їх персональ(
ний склад тощо. Все це зумовлює делегування
частини повноважень органів місцевого само(
врядування їх виконавчим комітетам, а тому на
них покладається і виконання функцій пред(
ставника влади чи виконання організаційно(роз(
порядчих та (або) адміністративно(господарських
обов’язків.
Слід зазначити, що поняттям «апарат уп(
равління» повинен охоплюватися і народ, адже
ст. 5 Конституції України визначає, що народ є
єдиним джерелом влади в Україні та здійснює її
безпосередньо і через органи державної влади
чи органи місцевого самоврядування. Народ,
здійснюючи владу через органи державної вла(
ди та органи місцевого самоврядування, наді(
ляє їх владними повноваженнями, тобто пра(
вом діяти від імені та в інтересах народу. Саме
тому народ фактично є «апаратом управління»
органів державної влади, органів місцевого са(
моврядування, а також «апаратом управління»
окремих осіб, що наділяються владними повно(
важеннями безпосередньо народом (Президент
України, голови сільських, селищних і міських
рад). Якщо бути більш точним, то «апаратом уп(
равління» органів місцевого самоврядування та
сільських, селищних чи міських голів є не народ
взагалі, а відповідні територіальні громади.
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Таким чином, апаратом управління як учас(
ником суспільних відносин, на які посягають
злочини у сфері службової діяльності, є народ,
державний апарат, органи місцевого самовря(
дування, та апарат управління підприємств, ус(
танов і організацій різних форм власності. На
нашу думку, ключовою ознакою апарату уп
равління є здатність делегувати владні повнова
ження чи покладати виконання організаційно
розпорядчих та (або) адміністративногоспо
дарських обов’язків як на органи, підприємства,
установи й організації, так і на окремих осіб.
З іншого боку, учасниками суспільних
відносин є службові особи. Відповідно до п. 1
примітки до ст. 364 КК України службовими
особами є особи, які постійно чи тимчасово
здійснюють функції представників влади, а та(
кож обіймають постійно чи тимчасово на
підприємствах, в установах чи організаціях неза(
лежно від форми власності посади, пов’язані з
виконанням організаційно(розпорядчих чи
адміністративно(господарських обов’язків, або
виконують такі обов’язки за спеціальним пов(
новаженням. Слід зазначити, що в цій статті по(
няття «службова особа» нами розглядається ли(
ше як учасник суспільних відносин, на які пося(
гають злочини у сфері службової діяльності.
Службова особа покликана безпосередньо
виконувати завдання, що ставляться перед нею
апаратом управління. При цьому не має значен(
ня чи такі завдання, як і владні повноваження
або виконання організаційно(розпорядчих та
адміністративно(господарських обов’язків по(
кладається на службову особу конкретно самим
апаратом управління, чи це відбувається опосе(
редковано (через інших службових осіб, упов(
новажені органи, структурні підрозділи апарату
управління тощо). Службовими особами мо(
жуть бути виключно фізичні особи.
Зазначимо, що апарати управління та служ(
бові особи є обов’язковими учасниками дослі(
джуваних суспільних відносин, але до кола
учасників таких відносин можуть входити та(
кож інші юридичні або фізичні особи (їх об’єд(
нання). Зокрема, це має місце, коли виконання
службовою особою покладених на неї функцій
представника влади чи організаційно(розпо(
рядчих або адміністративно(господарських обо(
в’язків стосується прав та інтересів третьої сто(
рони (юридичних або фізичних осіб). Проте
діяльність службових осіб не завжди зачіпає пра(
ва й інтереси третьої сторони. Тому в загальній
структурі суспільних відносин, на які посяга(
ють злочини у сфері службової діяльності, ми
розглядаємо лише два обов’язкових учасника –
апарат управління та службову особу.
Службова особа й апарат управління як
учасники суспільних відносин вступають у
взаємодію між собою. Така взаємодія й є со(
ціальним зв’язком, який уособлюється від(
повідною діяльністю (бездіяльністю) учасників
суспільних відносин. Аналіз соціального зв’яз(
ку апарату управління та службових осіб як
учасників суспільних відносин свідчить, що їх
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взаємодія представлена двостороннім проце(
сом (рисунок):
делегування апаратом управління службо(
вим особам владних повноважень чи покладен(
ня на них організаційно(розпорядчих та (або)
адміністративно(господарських обов’язків;
реалізація службовою особою делегованих
їй владних повноважень чи виконання покладе(
них на неї організаційно(розпорядчих та (або)
адміністративно(господарських обов’язків.

рат управління безпосередньо наділяє конкрет(
ну фізичну особу вказаними повноваженнями
чи покладає на неї виконання зазначених обо(
в’язків. Такі випадки наявні, наприклад, при
призначенні загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства його вико(
навчого директора, при обранні територіаль(
ною громадою міського голови, при затверд(
женні органами місцевого самоврядування пер(
сонального складу виконавчих комітетів тощо.

Учасники
суспільних
відносин

АПАРАТ
УПРАВЛІННЯ

Делегування
(покладання)

СЛУЖБОВА
ОСОБА

Соціальний зв’язок

Реалізація
(виконання)

Владні повноваження або організаційнорозпорядчі
чи адміністративногосподарські обов'язки
(Предмет суспільних відносин)

Структура родового об’єкта злочинів у сфері службової діяльності
За своїм змістом делегування полягає у пе(
редачі повноважень певним суб’єктом управлін(
ських відносин (органом, службовою особою)
іншому, що супроводжується зміною їх компе(
тенції. Делегування повноважень відбувається
на підставі певного акта (наказу, розпоряджен(
ня тощо) [5, c. 55].
Апарати управління, делегуючи владні пов(
новаження або покладаючи організаційно(роз(
порядчі чи адміністративно(господарські обо(
в’язки на фізичних осіб, цим самим розширю(
ють компетенцію та наділяють останніх стату(
сом службових осіб. Делегування (покладання)
неодмінно відбувається на основі окремого нор(
мативно(правового акта, який закріплює факт
розширення компетенції конкретної фізичної осо(
би та покладання на неї вказаних повноважень
чи виконання зазначених обов’язків. До цих
нормативно(правових актів належать: наказ про
призначення на посаду, трудова угода, рішення
загальних зборів (з’їзду) учасників громадської
організації про обрання голови тощо.
Делегування апаратом управління службо(
вим особам владних повноважень чи покладан(
ня на них організаційно(розпорядчих та (або)
адміністративно(господарських обов’язків мо(
же відбуватися як прямо, так і опосередковано.
За умов прямого делегування (покладання) апа(

Важливим залишається те, що між апаратом уп(
равління та службовою особою відсутня будь(
яка проміжна ланка.
Опосередковане делегування (покладання)
передбачає, що владні повноваження чи орга(
нізаційно(розпорядчі або адміністративно(гос(
подарські обов’язки делегуються (покладають(
ся) апаратом управління не прямо конкретній
службовій особі, а через окремі органи, підроз(
діли чи вищестоящих службових осіб. Ідеться
про те, що опосередковане делегування (покла(
дання) полягає в делегуванні апаратом управ(
ління своїх владних повноважень чи покла(
данні організаційно(розпорядчих або адміні(
стративно(господарських обов’язків на службо(
вих осіб, органи та підрозділи, які, у свою чергу,
делегують чи покладають їх на інших службо(
вих осіб. До опосередкованого виду делегуван(
ня (покладання) можна, зокрема, віднести по(
кладення загальними зборами акціонерів (через
виконавчого директора) виконання організа(
ційно(розпорядчих або адміністративно(госпо(
дарських обов’язків на начальника цеху чи
завідуючого складом та ін.
Оскільки взаємодія учасників суспільних
відносин є двостороннім процесом, то крім де(
легування (покладання), соціальним зв’язком
охоплюється також і реалізація службовою осо(
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бою владних повноважень, виконання ор(
ганізаційно(розпорядчих або адміністративно(
господарських обов’язків.
Реалізація владних повноважень – це процес
здійснення службовою особою функцій пред(
ставника влади, тобто процес виконання обо(
в’язків, які покладаються на неї апаратом уп(
равління. В ході виконання обов’язків представ(
ника влади реалізуються владні повноваження,
зокрема право ставити вимоги, а також прийма(
ти рішення, що є обов’язковими для виконання
юридичними та фізичними особами незалежно
від їх відомчої належності. Із цього випливає,
що реалізація владних повноважень уособлю(
ється виключно активними діями службової
особи.
Виконання службовою особою організа(
ційно(розпорядчих чи адміністративно(госпо(
дарських обов’язків передбачає вчинення дій,
спрямованих на реалізацію завдань, які визна(
чаються апаратом управління. Тому як реаліза(
ція владних повноважень, так і виконання ор(
ганізаційно(розпорядчих чи адміністративно(
господарських обов’язків можуть бути пред(
ставлені лише активними діями службової осо(
би. Отже, досліджуваний соціальний зв’язок
полягає у делегуванні відповідним апаратом
управління владних повноважень або у покла(
денні організаційно(розпорядчих чи адміністра(
тивно(господарських обов’язків, а також у реа(
лізації службовою особою зазначених функцій
чи у виконанні вказаних обов’язків.
Предметом суспільних відносин, на які по(
сягають злочини у сфері службової діяльності,
на нашу думку, є владні повноваження або ор(
ганізаційно(розпорядчі чи адміністративно(
господарські обов’язки. Зміст поняття «владні
повноваження» випливає із змісту поняття «вла(
да», яке передбачає здатність впливати на волю,
поведінку чи діяльність юридичних або фізич(
них осіб незалежно від їх підпорядкованості чи
належності.
Виходячи із положень постанови Пленуму
Верховного Суду України «Про судову практи(
ку у справах про хабарництво» від 26.04.2002 р.
№ 5, під організаційно(розпорядчими обов’яз(
ками слід розуміти обов’язки із здійснення
керівництва галуззю промисловості, трудовим
колективом, ділянкою виробництва, виробни(
чою діяльністю окремих працівників на підпри(
ємствах, в установах чи організаціях незалежно
від форми власності. Натомість, адміністратив(
но(господарські обов’язки визначаються як
обов’язки із управління або розпорядження дер(
жавним, колективним чи приватним майном
(установлення порядку його зберігання, пере(
робки, реалізації, забезпечення контролю за ци(
ми операціями тощо).
Таким чином, суспільні відносини, на які
посягають злочини у сфері службової діяльнос(
ті, – це відносини, що виникають при реалізації
службовою особою владних повноважень, а та(
кож при виконанні організаційно(розпорядчих
та (або) адміністративно(господарських обо(
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в’язків, делегованих службовій особі чи покла(
дених на неї апаратом управління.
Викладене свідчить, що родовим об’єктом
злочинів у сфері службової діяльності є відно(
сини між апаратом управління та службовою
особою з приводу делегування владних повно(
важень чи покладання організаційно(розпоряд(
чих та (або) адміністративно(господарських обо(
в’язків, а також з приводу реалізації службовою
особою вказаних повноважень чи виконання
зазначених обов’язків (соціальний зв’язок). Ха(
рактерно, що предметом таких відносин є влад(
ні повноваження чи організаційно(розпорядчі
або адміністративно(господарські обов’язки.
Важливим у контексті дослідження об’єкта
злочинів у сфері службової діяльності є питан(
ня визнання фізичної особи – суб’єкта підпри(
ємницької діяльності службовою особою. Ця
проблема є досить спірною в науці криміналь(
ного права і, поки що, не знаходить однозначно(
го законодавчого вирішення. Аналіз сутності
об’єкта цих злочинів крізь призму складових
елементів суспільних відносин свідчить, що
службовою особою може бути тільки фізична
особа – учасник суспільних відносин, що роз(
глядаються, якому, на підставі конкретного нор(
мативно(правового акта апаратом управління
делеговані владні повноваження або на якого
покладено виконання організаційно(розпоряд(
чих чи адміністративно(господарських обов’яз(
ків. У зв’язку з тим, що фізичній особі – су(
б’єкту підприємницької діяльності такі повно(
важення ніким не делегуються, а вказані обо(
в’язки ніким не покладаються, то відсутній і со(
ціальний зв’язок, і апарат управління відносно
такої особи. Однак фізична особа – суб’єкт під(
приємницької діяльності наділена досить ши(
роким колом прав стосовно організації роботи
найманих нею працівників, у тому числі правом
покладати на них виконання організаційно(роз(
порядчих та (або) адміністративно(господарсь(
ких обов’язків. Отже, така особа не може бути
службовою, а в досліджуваних суспільних від(
носинах відіграє роль тільки апарату управління.
Заслуговує також на увагу специфіка за(
подіяння шкоди при таких посяганнях. Так, по(
сягання на суспільні відносини, що є родовим
об’єктом злочинів у сфері службової діяльності,
може відбуватися або «ззовні», або «зсередини».
Посягання, які відбуваються «ззовні» поля(
гають у протиправному впливі на службових
осіб, що вчиняється особами, які не є учасника(
ми згадуваних суспільних відносин. При таких
посяганнях протиправний вплив здійснюється
тільки на службову особу й обов’язково «ззов(
ні». У свою чергу, спосіб вчинення протиправ(
ного впливу може бути різним: погроза чи зас(
тосування насильства, підкуп, обман тощо.
Розділ XVII Особливої частини КК України
«Злочини у сфері службової діяльності» міс(
тить дві норми (ст. 368 і ст. 369), які передбача(
ють відповідальність за вчинення так званого
зовнішнього впливу на службову особу шляхом
підкупу (обіцянки передати винагороду).

№ 12
Інші ж нормами розділу XVII Особливої
частини КК України (статті 364–367) передба(
чають відповідальність за вчинення посягання
«зсередини». За цих умов посягання на су(
спільні відносини вчиняється безпосередньо са(
мим учасником – службовою особою, а протип(
равний вплив спрямовується на предмет су(
спільних відносин (владні повноваження чи ор(
ганізаційно(розпорядчі або адміністративно(
господарські обов’язки).
Окремо слід розглянути специфіку проти(
правного впливу при вчиненні провокації хаба(
ра. В цьому випадку посягання може відбувати(
ся: «зсередини» – службова особа є учасником
суспільних відносини та провокує давання їй
хабара з метою викриття хабародавця; «ззовні» –
службова особа посягає на цілісність тих су(
спільних відносин, де вона не є учасником, про(
вокуючи давання або одержання хабара, з ме(
тою викриття того, хто дав чи одержав хабар.
Однак, незалежно від того чи посягання вчи(
няється «ззовні», чи це відбувається «зсереди(
ни» шкоди зазнає апарат управління (або ство(
рюється загроза заподіяння такої шкоди). Адже
порушуються чи ставляться під загрозу інтере(
си апарата управління, не виконуються на на(
лежному рівні функції представника влади, ор(
ганізаційно(розпорядчі або адміністративно(
господарські обов’язки. Крім того, шкода може
також заподіюватися і третій стороні (окремим
особам, підприємствам, установами чи органі(
заціям, які не є обов’язковими учасниками до(
сліджуваних суспільних відносин), якщо діяль(
ність службової особи зачіпає права й інтереси
такої сторони. В обох випадках, посягання за(
знає цілісність суспільних відносин, які є ро(
довим об’єктом злочинів у сфері службової
діяльності.
Проведене дослідження сутності об’єкта
злочинів у сфері службової діяльності через приз(
му складових елементів суспільних відносин,
дозволяє зробити такі висновки:
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об’єктом злочинів у сфері службової діяль(
ності є відносини, що виникають у зв’язку із ре(
алізацією службовою особою владних повнова(
жень або у зв’язку із виконанням організацій(
но(розпорядчих чи адміністративно(господар(
ських обов’язків, які делегуються (покладають(
ся) апаратом управління;
складовими елементами таких суспільних
відносин є: учасники – апарат управління та
службові особи; соціальний зв’язок – делегуван(
ня владних повноважень або покладання ор(
ганізаційно(розпорядчих та адміністративно(
господарських обов’язків, а також реалізація
службовою особою вказаних повноважень чи
виконання зазначених обов’язків; предмет –
владні повноваження, організаційно(розпо(
рядчі та адміністративно(господарські обов’язки;
протиправний вплив на суспільні відноси(
ни, які є об’єктом злочинів у сфері службової
діяльності, може вчинятися як «ззовні» – фізич(
ними особами, що не є учасниками суспільних
відносин, які розглядаються, так і «зсередини»
службовими особами, які є безпосередніми
учасниками таких відносин. При провокації ха(
бара протиправний вплив може відбуватися як
«ззовні», так і «зсередини»;
фізична особа – суб’єкт підприємницької
діяльності не є службовою особою, оскільки ні(
хто не делегує їй владних повноважень і не по(
кладає на неї виконання організаційно(розпо(
рядчих чи адміністративно(господарських обо(
в’язків. Натомість, організація роботи найманих
працівників чи інші подібні функції здійсню(
ються нею не як службовою особою, а як апара(
том управління.
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The object of post crimes is analized in the article. Participants, subject and social connection of pub
lic relations on which encroachment is directed at commition of post crimes. Argued, that physical per
son – a subject of entrepreneurial activity is not a public servant. It is also explained in detail, that post
crimes have a general object. The last is presented by public relations, which arise in connection with
realization by public servant of imperious power or in connection with execution organizationallyactive
or administrativethrifty duties which are delegated by management organization.
В статье исследуется объект должностных преступлений, определяются участники, пред
мет и социальная связь общественных отношений, на которые направлено посягательство при
совершении указанных преступлений, аргументируется, что физическое лицо – субъект пред
принимательской деятельности не является должностным лицом, доказывается, что
должностные преступления имеют общий объект, которым являются общественные отноше
ния, возникающие в связи с реализацией должностным лицом властных полномочий, или в связи
с исполнением организационнораспорядительных, административнохозяйственных обязан
ностей, которые делегированы аппаратом управления.
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У статті розглядається визначення поняття «регіональна організована злочинність»,
дається його авторське тлумачення.
Ключові слова: регіональна злочинність, організована злочинність, кримінологічна
політика, регіональна стандартизація, регіональна програма моніторингу

Р

івень та ефективність боротьби з ор(
ганізованою злочинністю в регіонах
безпосередньо залежить від проведен(
ня щодо них відповідної регіональної політи(
ки у найбільш важливих сферах життєдіяль(
ності: соціально(культурній, демографічній,
інформаційній, гуманітарній тощо. Нато(
мість державна політика у згаданих сферах і
регіонах у цілому формується незалежно від
територій, традицій і звичаїв певного регіо(
ну, розподілу трудових і виробничих ресур(
сів. Більше того, через перманентну політич(
ну кризу відбувається дестабілізація інсти(
туту влади як такого, результатом якої є
низька ефективність здійснюваної державної
політики.
У контексті зазначеного відбулася стрімка
криміналізація населення регіонів, що фак(
тично стало реакцією на дестабілізуючі події,
що відбуваються в державі, а також бажання
зміцнити власні економічні та політичні пре(
тензії. Найбільш впливовими детермінанта(
ми даних подій стали зубожіння населен(
ня, негативні демографічні процеси та фак(
тична депопуляція окремих регіонів, високий
рівень онкозахворювань в окремих регіонах,
високий рівень корупції органів як державної,
так і місцевої влади, правовий анархізм, пере(
дусім з боку представників вищих органів
державної влади, вияви сепаратизму як в ок(
ремих регіонах, так і його підтримка з Києва.
За таких умов актуалізується необхід(
ність посилення та централізації державного
управління у сфері внутрішньої безпеки, зо(
крема державного регулювання у найбільш
важливих сферах життєдіяльності, створен(
ня умов для формування керованості зазна(
чених процесів на місцях, зменшення регіо(
нальних диспропорцій, мінімізації впливу
регіональних криміногенних чинників. Біль(
ше того, постала нагальна потреба у розроб(
ленні науково обґрунтованого алгоритму до(
слідження особливостей розвитку регіональ(
ної злочинності, без чого неможливо здійс(
нювати ефективну боротьбу з організованою
злочинністю в цілому по країні.
Актуальність статті полягає у практичній
відсутності галузевих розвідок щодо концеп(
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туального визначення поняття «регіональна
організована злочинність» як необхідної перед(
умови для формування організаційно(право(
вих основ боротьби з нею.
Мета цієї статті – визначити поняття
«регіональна організована злочинність».
Визначення регіональної злочинності як
окремого об’єкта наукових досліджень і ви(
значення її поняття сприятиме побудові
ефективнішої стратегії боротьби з організо(
ваною злочинністю в цілому.
Ефективність боротьби з регіональною
організованою злочинністю має розглядати(
ся крізь призму регіональної кримінологічної
політики. Ця теза зумовлена нашою твердою
позицією щодо необхідності та пріоритет(
ності превентивних заходів порівняно із за(
стосуванням заходів кримінальної політи(
ки. Особливістю регіональної кримінологіч(
ної політики є те, що в її рамках відбуваєть(
ся зменшення диспропорції в найбільш важ(
ливих сферах життєдіяльності регіонів, на
противагу каральному впливу в рамках реа(
лізації кримінальної політики. Важливим ак(
центом в рамках такої політики є вивчення
не стільки регіональної злочинності, скільки
чинників, що її детермінують, адже знання цих
факторів уможливлює ефективний вплив на
злочинність.
За допомогою статистичного методу ми
здійснили аналіз статистичних даних, який
дозволив стверджувати, що понад 70 % зло(
чинів, що реєструються, вчинюються місце(
вими жителями, і причини вчинення цих зло(
чинів, як правило, детерміновані регіональ(
ними, а не загальнодержавними, криміноген(
ними чинниками. Отже, регіональна специ(
фіка організованої злочинності базується
перш за все на об’єктивних і суб’єктивних дис(
пропорціях розвитку регіонів. У зв’язку з цим
можемо стверджувати, що реалізація держав(
ної політики у сфері боротьби із злочинністю
безпосередньо пов’язана з формуванням ре(
гіональної кримінологічної політики, яка має
бути підґрунтям для загальної стратегії бо(
ротьби з організованою злочинністю.
© М. Азаров, 2009
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Слід об’єктивно визнати, що в цілому за(
значені проблеми порушувалися у постано(
вочному плані певними дослідниками. Так,
В. Ігнатов обґрунтовує позицію, згідно з
якою формування регіональної криміно(
логічної політики неможливе без знання
регіонознавства [1, с. 29]. М. Шинковський
звертає увагу на конструктивність посилен(
ня ролі регіональних еліт у загальному про(
цесі формування сильної державної влади, їх
здатність здійснювати ефективну боротьбу із
злочинністю, послуговуючись регіональни(
ми особливостями [2, с. 9]. Серед українсь(
ких дослідників слід згадати С. Мінченка,
який досліджував регіональні особливості
злочинності у Київській області.
Необхідно визнати той факт, що систем(
но проблема, яка розглядається, не досліджу(
валася; не було доведено сутнісної відмін(
ності та необхідності врахування саме по(
зицій регіоналістики до вивчення регіональ(
ної злочинності. Саме тому широко інтер(
претується як сам термін, так і його операціо(
налізація в рамках побудови тих чи інших
концепцій боротьби з регіональною органі(
зованою злочинністю. Тому одним із конст(
руктивних напрямів вирішення даного зав(
дання ми вважаємо необхідність з’ясування
сутності поняття «регіональна організована
злочинність». У цьому контексті постає ще
одна, не менш важлива, методологічна проб(
лема: необхідність по(новому підходити до
проблеми, тобто вивчати не злочинність як
таку, що має місце в окремому регіоні, а до(
сліджувати саме регіональну злочинність,
зважаючи на якісні характеристики конкрет(
ного регіону, розглядаючи регіональну зло(
чинність як похідну від безпосередньо регіо(
нальних особливостей, а не прояв загально(
державної злочинності у певному регіоні. За
таких умов актуалізується наукова проблема
щодо вироблення критеріїв, за якими можна
вирізнити безпосередньо регіональну зло(
чинність, описати її в рамках спеціальних на(
укових досліджень, зважаючи на певну ок(
ремішність її детермінант від загальної зло(
чинності. Виділення даних критеріїв дозво(
лить сформувати уніфікований підхід до
дослідження регіональних особливостей зло(
чинності, зважати на особливості конкретно(
го регіону, вивчати злочинність нерозривно
від цих особливостей.
Необхідно сформувати критерії, що ви(
ступатимуть якісними характеристиками ре(
гіону, а порівняння їх дозволить досліджува(
ти динаміку загальнодержавної злочинності
та співвідносити її з динамікою регіональної
злочинності. На макрорівні можна вести мо(
ву про необхідність порівняння регіональної
(внутрішньодержавної) та регіональної (між(
народної) злочинності. До таких критеріїв
можна віднести: рівень життя населення; індекс
здоров’я; демографічні показники; рівень ста(
тевозрілої структури населення; масштаби
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безробіття; наявність і рівень охорони при(
родних ресурсів, насамперед не відновлюваль(
них; рівень урбанізму; рівень розвитку про(
мислового комплексу та сільського господар(
ства; рівень соціальної захищеності грома(
дян; рівень освіченості населення, кількість
вищих навчальних закладів; рівень міграції
(у тому числі трудової, нелегальної, освітньої).
Слід визнати, що для розв’язання даної
проблеми можна спиратися на теоретичні та
методологічні розвідки з питань виявлення
впливу окремих соціальних чинників на зло(
чинність Ю. Антоняна, В. Бабаева, Н. Куд(
рявцева, А. Кузнєцової, В. Шакуна. Але
ці дослідження можуть стати лише основою,
певною джерельною базою, оскільки по(
рушені нами проблеми розглядаються в них
лише частково та побіжно. В Україні такі до(
слідження, на жаль, проводяться дуже мля(
во, а застосування територіального підхо(
ду та наукового доробку з тематики урбаніз(
му, яку досліджує В. Шакун [3–4], у сучас(
них дослідженнях не набули системного ха(
рактеру.
Одним із інструментів з’ясування змісту
поняття є вивчення його інтерпретації та
джерел. Таким чином, за допомогою порів(
няльно(правового методу ми проаналізуємо
зміст поняття «регіон», що вживається у нор(
мативно(правових актах, а застосування де(
дуктивного методу дозволить сформувати
ознаки даного поняття, екстраполювати його
для визначення поняття «регіональна ор(
ганізована злочинність».
Загальновідомим є підхід, за якого по(
няття «регіон» розуміють як певні місцевості
та населені пункти із суттєвою специфікою
населення, економіки, умов правоохоронної
діяльності, структури та динаміки злочин
ності. І якщо серед дослідників спостеріга(
ється певна тенденція щодо опису даного тер(
міна чіткими ознаками, то аналіз законодав(
чих актів, проведений нами, не дає такої
можливості.
Конституція України не визначає зміст
поняття «регіон» проте у ній закріплено тери(
торіальний устрій країни, що ґрунтується на
збалансованості соціально(економічного роз(
витку регіонів з урахуванням їх географічних,
лінгвістичних, етнокультурних, релігійних,
історичних, економічних, екологічних, демо(
графічних особливостей, звичаїв і традицій.
Безпосереднє визначення поняття «регіон»
міститься лише у ст. 1 Закону України «Про
стимулювання розвитку регіонів», згідно з
якою регіон – це територія Автономної Рес
публіки Крим, області, міст Києва та Сева
стополя.
На рівні відомчих актів поняття «регіо(
ни» також стосується Автономної Респуб(
ліки Крим, 24 областей, міст Київ та Сева(
стополь.
Відтак, вважатимемо дане визначення
висхідним і таким, з яким можна проводити
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порівняльний аналіз решти законодавчих
актів. Це дозволить намітити підходи до ви(
значення точного змісту поняття, що розгля(
дається, через демонстрацію бачення цієї
проблеми законодавцем.
Заслуговує на увагу підхід законодавця,
який у ст. 6 Закону України «Про стимулю(
вання розвитку регіонів» виділяє такі депре(
сивні території:
• регіони;
• промислові райони — райони, у яких
частка зайнятих у промисловості перевищує
частку зайнятих у сільському господарстві;
• сільські райони — райони, у яких частка
зайнятих у сільському господарстві переви(
щує частку зайнятих у промисловості;
• міста обласного значення.
Наведене свідчить про суперечність у
визначенні змісту й обсягу поняття «регіон»
у ст. 1 та ст. 6, оскільки за першого випадку
територія є видом регіону, а другого – навпа(
ки. Більше того, при визначенні депресивних
територій, нарівні з регіоном згадуються й
інші складові територій, які, зважаючи на
визначення, що міститься у ст. 1 Закону, є са(
мостійними від регіонів одиницями. Ана(
логічний підхід репрезентований і в деяких
інших нормативних актах України.
У Методичних рекомендаціях з підготов(
ки регіональних та загальнодержавної про(
грам моніторингу довкілля, затверджених
наказом Міністерства екології та природних
ресурсів від 24.12.2001 р. № 487, регіональA
на програма моніторингу визначена як
сукупність завдань, спрямованих на реаліза(
цію цілей моніторингу в межах адмініст(
ративно(територіального регіону (АР Крим,
міста Київ, Севастополь), з урахуванням ге(
ографічних, соціально(економічних та адмі(
ністративних особливостей. Наведене свід(
чить, що початково регіон розглядається ли(
ше як адміністративно(територіальний, до
нього не включені області як окрема складо(
ва, а також визначені три групи особливос(
тей: географічні, соціально(економічні та
адміністративні.
Інший підхід у Законі України «Про
стандартизацію», де у ст. 1 зазначається, що
регіональна стандартизація – це стандарти(
зація, що провадиться на відповідному регіо(
нальному рівні й участь у якій відкрита для
відповідних органів країн певного географіч(
ного або економічного простору. У цьому
визначенні законодавець уникає терміна «ре(
гіон», замінюючи його на «регіональний рі
вень», а зміст розкриває за допомогою таких
номінативних одиниць, як «простір».
Іншій підхід до визначення поняття, що
розглядається, можна знайти у наказі Міні(
стерства охорони здоров’я від 02.02.2005 р.
№ 54, де регіональна радіаційна аварія визна(
чається як комунальна радіаційна аварія, під
час якої в зоні аварії опиняються території
декількох населених пунктів, один чи декіль(
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ка адміністративних районів і навіть облас(
тей за загальною кількістю населення більше
10 тис. У даному випадку здійснюється опе(
раціоналізація такими поняттями, як насе
лені пункти, адміністративні райони, об
ласті, а також визначається кількісний по
казник регіону: більше 10 тис.
Проведений нами семантичний аналіз
нормативних джерел дозволив виокремити
такі найбільш типові підходи до опису понят(
тя «регіон»:
територія АР Крим, областей, міст
Києва і Севастополя (регіональні кадастри
природних ресурсів – систематизовані зве(
дення відомостей про кількісні, якісні й інші
характеристики всіх природних ресурсів, ви(
явлених на території АРК, областей, міст
Києва та Севастополя, а також про обсяг, ха(
рактер і режим їх використання);
певна територія (регіональні мови – мо(
ви, що використовують у межах певної тери(
торії держави);
економічний, соціальнокультурний та гео
графічний простір;
єдність фізикогеографічних, екологічних
та економічних умов (регіональний моніто(
ринг земель – моніторинг земель на терито(
ріях, що характеризуються єдністю фізико(
географічних, екологічних та економічних
умов);
населені пункти, адміністративні райони;
АР Крим, міста Київ і Севастополь;
області (регіональні програми – це про(
грами до підготовки, проведення, фінансу(
вання й участі в яких залучаються організа(
ції – представники двох або більше областей);
території, населені пункти області, АРК
(окрім міст Києва та Севастополя, міст об(
ласного значення, республіканського значен(
ня АРК);
АРК, області, міста Київ і Севастополь,
міста, райони (регіональний реєстр – авто(
матизована система збирання, накопичення
та опрацювання актів міністерств і респуб(
ліканських комітетів АРК, обласних, Київсь(
кої та Севастопольської міських, районних,
районних у містах державних адміністрацій,
місцевих органів господарського управління
та контролю, які занесені до державного ре(
єстру, у державній реєстрації яких відмовле(
но та державна реєстрація яких скасована).
Діаметрально протилежний підхід до
розв’язання даного питання можна спостері(
гати в міжнародних документах, які Україна
ратифікувала, тобто щодо яких визнає вер(
ховенство над внутрішнім законодавством.
Домінуючий підхід при визначенні будь(
яких регіональних організацій заснований на
тому, що під терміном «регіон» розуміють
регіон, заснований суверенними державами.
Так, регіональна організація економічної
інтеграції – організація, створена суверенни(
ми країнами регіону, якій її країни(члени пе(
редали повноваження з питань, що регулю(
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ються цією Конвенцією, і яка належним чи(
ном уповноважена відповідно до її внутріш(
ніх процедур підписувати, ратифікувати,
приймати, схвалювати Конвенцію або приєд(
нуватися до неї [5].
Аналогічний підхід до визначення понят(
тя, що розглядається, міститься і в інших між(
народних документах: Віденській конвенції
про охорону озонового шару, Картахенсь(
кому протоколі про біобезпеку до Конвен(
ції про біологічне різноманіття, Конвенції
ООН про боротьбу з опустелюванням у тих
країнах, що потерпають від серйозної посухи
та/або опустелювання, особливо в Африці,
Конвенції ООН проти транснаціональної ор(
ганізованої злочинності від 15.11.2000 р.,
Рамковій конвенції ВООЗ із боротьби проти
тютюну.
Таким чином, нормативна база не містить
чіткого й однозначного визначення поняття
«регіон», а також похідних від нього поняття.
Це зумовлює різне визначення даних понять
у нормативних актах, хаос і безлад у право(
застосуванні, неможливість використання у
практичній діяльності.
Переконані, що така законодавча плута(
нина не сприяє формуванню логічно вибудо(
ваної системи нормативних актів, що мають
регулювати суспільні відносини.
Ми пропонуємо таке визначення: регіоA
нальна організована злочинність – вид ор(
ганізованої злочинності, що вирізняється
просторово(часовим і кількісно(якісним роз(
поділом кримінально караних діянь (за рів(
нем, структурою, динамікою) й осіб, які їх
вчиняють, що характеризується комплексом
однорідних, притаманних лише їй ознак (фізи(
ко(географічних, соціально(економічних, націо(
нально(психологічних, історико(культурних
та етнорелігійних, демографічних, лінгвіс(
тичних, екологічних особливостей, звичаї і
традиції, рівень правовиховної та правоохо(
ронної діяльності), котрі у своїй сукупності
детермінують особливості злочинності у
певному територіально(просторовому фор(
муванні.
Запропонований підхід і розуміння регіо(
нальної організованої злочинності дозволить
розглядати її як територіально(просторову
систему, виявляти дестабілізуючі чинники,
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джерела дестабілізації та соціального напру(
ження, що виникають у результаті взаємодії
та взаємовпливу всіх основних компонентів і
сфер досліджуваної соціальної системи, яка,
функціонуючи в досліджуваних територіях
і виявляючи власні специфічні властивості,
продукує регіональну злочинність.
Висновки
Вивчення організованої злочинності на
регіональному рівні у взаємозв’язку з соці(
альним середовищем, соціально(економіч(
ними, історико(культурними та іншими за(
значеними нами у визначенні поняття чинни(
ками створює сприятливі умови для своєчас(
ного виявлення та прогнозування відміннос(
тей у стані та динаміці злочинності по регіо(
нах, відпрацьовування ефективної системи
попереджувальних заходів через здійснення
цілеспрямованого впливу на фактори, що де(
термінують криміногенну активність насе(
лення регіону.
У межах запропонованого нами визна(
чення регіон може розглядатись як відносно
локалізований криміногенний простір, що
формується на основі територіальних від(
мінностей, зумовлених особливостями соці(
ально(економічних, історико(культурних,
етнорелігійних та інших процесів. Він харак(
теризується певними умовами соціально(
економічного життя населення, спільністю ін(
тересів, соціокультурного розвитку, способу
життя, звичаїв і традицій, етнічної психології,
що створюють криміногенний ефект у сис(
темі суспільних відносин даної територіаль(
ної спільноти.
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Стаття присвячена розкриттю права як соціального інституту, що дає людині рецепти
дій, вказуючи, як поводитися в типових ситуаціях, дає змогу в межах допустимого прогнозува
ти свої та чужі дії, а також передбачати наслідки цих дій.
Ключові слова: право, філософія, філософія права, людина, індивід, особистість, філо(
софське осмислення соціальних процесів, багатоаспектна природа права, артефактність права,
легітимація права.

О

дним із важливих методологічних ас(
пектів розвитку національної юридичної
науки, зокрема правознавства як важли(
вого засобу наукового забезпечення державної
правової політики, є застосування філософсь(
ких підходів і методів осягнення ідей щодо пра(
вової дійсності, у тому числі закономірностей
юридичної науки, загальної теорії права. Йдеть(
ся про застосування методів абстракції, уза(
гальнення, класифікації закономірностей діа(
лектики суспільного розвитку для всієї системи
юридичних знань про закономірності держав(
ної організації суспільного буття на правових
засадах, виокремлення в цій системі особливої
світоглядної структури знань про право, його
сутність, форми здійснення, логіку та методи
пізнання істини правової дійсності. Мова йде
про розвиток самостійної наукової дисципліни –
філософії права, яка разом із соціологією права
починає становити сьогодні важливу складову
структури юриспруденції та має бути віднесе(
на до важливих наукових напрямів розвитку
вітчизняної юридичної науки.
Філософія права є, з одного боку, передумо(
вою наукового юридичного дослідження, що
визначає рух наукової думки до істини правового
буття, а з іншого – підсумком пізнавального про(
цесу, результатом дослідження правової дійс(
ності. При цьому гносеологічний зміст філософії
права не менш значимий, аніж інформація щодо
конкретних онтологічних знань реального буття
права, які здобуваються нині соціологією права.
Місце та роль права в життєдіяльності су(
спільства й окремої особи активно досліджува(
ли російські та українські вчені. Серед них чіль(
не місце займають роботи Я. Козельського,
Л. Петражицького, М. Коркунова, П. Лодія, К. Не(
воліна, М. Ренненкампфа, М. Ковалевського,
Б. Кістяківського, М. Палієнко, С. Дністрянсь(
кого, Ф. Тарановського, Є. Спекторського та ін.
Мета цієї статті полягає у розкритті права як
однієї з фундаментальних соціальних основ
життєдіяльності суспільства, як певної соці(
альної цінності, як єдності суб’єктивного й
об’єктивного, яку необхідно розглядати в
конкретно(історичному контексті, у формі
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конкретно(історичної юридичної діяльності,
пов’язаної, зокрема, з підтримкою, відтворен(
ням і розвитком особистості людини в усіх
сферах життєдіяльності суспільства.
Філософське праворозуміння, починаючи з
античних часів, перш за все після видання ге(
гелівської «Філософії права» мало й має відчут(
ний вплив на розвиток окремих філософсько(
правових підходів і концепцій. Включаючи у свій
предмет пізнання основні закономірності роз(
витку суспільства як органічної, безумовно,
відмінної складової природи соціальна філо(
софія розглядає право під специфічним кутом
зору: насамперед, з точки зору його онтологіч(
ного аналізу, місця та ролі в загальному історич(
но(культурному русі людства, який і є її без(
посереднім об’єктом дослідження. Все більше
поглиблюється суспільне (теоретичне) усві(
домлення, що всебічне пізнання права, його скла(
дових явищ стає неможливим у межах юридично(
го догматизму. Лише в єдності та діалектично(
му взаємозв’язку із закономірностями та тен(
денціями суспільного розвитку в цілому можна
зрозуміти, вдосконалити, і навіть перетворити,
чинне в Україні право, існуючу правову систе(
му, зокрема систему права та законодавство,
юридичні інституції та відносини тощо, відпо(
відно до сучасних потреб суспільного прогресу.
Специфіка філософського підходу до права
визначається інтересом до певних універсаль(
них «граничних» проблем: правосвідомість і бут(
тя, суспільне мислення та правове пізнання,
індивідуальна моральність і суспільна правосві(
домість тощо. Виходячи з багатоаспектної при(
роди права, насамперед з його органічного вза(
ємозв’язку з природою людини, філософію пра(
ва цікавлять, зокрема такі питання: Що таке
право? Яка його роль у життєдіяльності суспіль(
ства? Джерела виникнення права i закону. Міс(
це людини у правовій системі. Взаємозв’язок
права та свободи, права та необхідності, свобо(
ди і справедливості, права і культури, раціо(
нального й ірраціонального, особистого та без(
особового у праві тощо.
Оскільки право як одна з фундаментальних
соціальних основ життєдіяльності суспільства –
© Т. Гарасимів, 2009
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це певна соціальна цінність, єдність суб’єктивно(
го й об’єктивного, то його необхідно розглядати
в конкретно(історічному контексті, у формі
конкретно(історичної юридичної діяльності,
пов’язаної, зокрема, з підтримкою, відтворен(
ням і розвитком особистості людини в усіх сфе(
рах життєдіяльності суспільства.
Право, яке є так званим «творінням сус(
пільства» має як загальносоціальні властивості,
так і специфічні, юридичні закономірності роз(
витку, «державного походження», що й зумов(
лює його властивості як самостійного об’єкта
юриспруденції, науки про право й державу. То(
му юриспруденція має не тільки спиратися на
теорію та метод соціальної філософії, а й роз(
робляти на її основі власні конкретно(методо(
логічний і теоретичний фундаменти, які дозво(
ляють заглиблюватися у пізнання правової
дійсності, забезпечують пізнавальні можли(
вості дослідження правової дійсності, пізна(
вальні можливості дослідження, насамперед,
специфічних закономірностей юридичної фор(
ми права [1, c. 67–71].
Переломні, перехідні епохи в історії люд(
ства завжди пов’язані iз зростанням інтересу до
проблем права, правотворчості, основних конс(
титуюючих принципів правового регулювання.
Закономірність підвищення заінтересованості
до проблем права простежується на реальних
історичних фактах – епоха становлення Давньо(
грецької держави породжує уявлення про пра(
во як вияв природної закономірності (Геракліт)
або як справу рук людських, справу мистецтва
(як це було у софістів); християнська картина
світу визнавала право виявом божественного
розуму і тим самим сприяла згуртованості хрис(
тиянських країн. Нові часи намагалися віднай(
ти у пошуках доцільного соціального устрою
відповіді на питання про розумність; Росія XIX ст.
перейняла естафету європейської філософії
права, бо, знищивши кріпацтво, шукала відпо(
відь на питання: як будувати майбутнє? Саме
тому Європа другої половини XX ст. відроджує
природно(правову теорію, бо, перехворівши
страшною хворобою тоталітаризму, вона праг(
нула «розумного» світоустрою. У зв’язку з цим
є цілком зрозумілим повальне захоплення філо(
софсько(правовою проблематикою пострадян(
ських країн. 90(ті роки минулого століття стали
для багатьох ідейних пошуків часом повернен(
ня до вітчизняної та зарубіжної традицій.
Право виникає з необхідності регуляції
спілкування людей, які мислять і усвідомлю(
ють себе як певну відмінність від інших. Люди(
на мислить себе особистістю, як внутрішню
визначеність свого буття, а тому дії особистості
та саму особистість не можна зводити до
зовнішнього контексту світу, але разом із тим
вони є незамінними в ньому. А. Заєць вважає,
що правова регуляція опосередкована трьома
умовами: «біологічною сутністю людини, її
усвідомленим буттям (наявністю свідомості і
здатності мислити) і умовами соціального
співіснування (соціальною дійсністю). Саме
вони і викликають у своїй сукупності потребу і
можливість соціальної регуляції, упорядкуван(
ня суспільних відносин» [2, c. 47–58].
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Виникнення права як соціального інститу(
ту, очевидно, пов’язане з процесом поділу праці
та розвитком товарного виробництва. Саме
поділ праці та товарне виробництво стають ви(
разниками i способом зростання продуктивних
сил суспільства; у той самий час вони ставлять
самостійність індивіда у стан взаємної залеж(
ності від інших індивідів. Взаємозалежність
індивідів, їх взаємна потреба один в одному має
абсолютно безособовий, анонімний, по суті, ха(
рактер. Однак існування безособових, непер(
соніфікованих відносин породжує проблему га(
рантій дотримання інтересів окремої людини:
індивід повинен бути впевненим, що він є для
інших щось, що має цінність у суспільстві, що
він може одержати натомість відповідний екві(
валент. З цієї точки зору, на нашу думку, спра(
ведливим є зауваження Ю. Соловйова: право в
формальному розумінні є загальна та рівна, од(
нозначно (через закон) зафіксована гарантія.
Це простір можливостей і своєрідностей (ек(
зистенційних, конфесійних, етнічних тощо), які
реалізуються [3, c. 3–50]. Суспільство гарантує
(в ідеалі) індивідові те, що він, затративши
певні зусилля на виробництво речі або духов(
ного продукту, може розраховувати або має
право на задоволення своїх потреб та інтересів,
які забезпечуються аналогічними зусиллями
інших членів суспільства. Узгодженість зусиль
індивідів на рівні суспільства досягається зав(
дяки наявності загальних правил поведінки.
Право як соціальний інститут є складним
артефактним феноменом, який втілює в іде(
альній формі суттєві обмеження тих взаємодій,
частиною яких вони були раніше і які вони опо(
середковують у теперішньому [4]. Під артефак(
тами слід розуміти елементи, з яких складаєть(
ся культурне середовище й які є суть трансфор(
мації перетворення дійсності, що входять у по(
передні історичні форми. Іншими словами, ар
тефакти – це всі вияви людської життєдіяль(
ності, це безпосередній життєвий світ людини.
Такий підхід можливий за умови врахування
тієї обставини, що артефакт культури одночас(
но є матеріальним і духовним або символічним
явищем. Якщо розглядати право як артефакт,
то це означає, що право не є фактом, тобто це не
те, що дане людині, а те, що зроблено нею. Ос(
кільки право є артефактом, отже, творенням
рук людських, то і сам процес творення, як і са(
ме творіння, ми можемо контролювати й ана(
лізувати. М. Вартофський зазначав, що він ро(
зуміє артефакти відповідно до доброї арістoте(
лівської традиції, тобто як все те, що створюєть(
ся людьми шляхом перетворення природи і са(
мих себе. Сюди входять і форми соціальної ор(
ганізації та взаємодії, і мова, і форми техноло(
гій, і навички праці [4]. Англійський учений ви(
діляє два фундаментальних артефакти, завдяки
яким людина відрізняється від представників
тваринного світу – це мова та знаряддя праці,
тобто людина сама створює для себе умови
діяльності, завдяки яким вона підтримує своє
існування, а конкретніше – такими умовами
виступають мова та соціальна організація [4].
Право як соціальний інститут належить до
третього рівня артефактів за шкалою М. Вар(
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тофського [5, c. 5–30]. Це так звані можливі світи,
тобто варіанти змін у подальшій практичній
діяльності. Артефакти третього порядку нада(
ють забарвлення та життєвості тому світу, який
ми сприймаємо. Форми поведінки, набуті в ре(
зультаті взаємодії з «третинними» артефакта(
ми, надають можливості людині виходити за
межі вирішення безпосередньо практичних зав(
дань. З цієї точки зору, кожне артифактне яви(
ще є інтегративною характеристикою людсько(
го мислення [6].
Особливо яскраво артефактність права як
соціального інституту простежується в межах
пояснення, демонстрації права, тобто на рівні
його легітимації. Легітимацію як процес можна
описати як об’єктивацію другого порядку. Вона
створює нові значення, необхідні для інтеграції
смислів. Легітимація потрібна тому, що ре(
альність права(інституту означає його історич(
ність і наслідування наступними поколіннями
як традиції.
Створені людиною важелі правосуддя, що
можуть навіювати страх, подані у символічній
формі, постають як право, а також виступають
способом легітимації права. Так, атрибутами
монархів VIII ст. були: меч, за допомогою якого
вони боролися із злом; скипетр – символ право(
суддя, яке ними здійснювалося, i корона як
символ даної Богом влади [5, c. 5–30]. Однак
усі ці «репрезентації» права залишатимуться
«мертвими» до того часу, поки не будуть затре(
бувані в актуальній людській поведінці.
Всі рівні легітимації є артефактними яви(
щами, оскільки принциповою властивістю
людського артефакту є те, що його виробництво
та застосування, а також навички володіння
ним можуть передаватися від індивіда до інди(
віда і від покоління до покоління, зберігаючись
протягом тривалого часу в межах певної соці(
альної групи. Символічна передача подібних
навичок у виробництві, відтворенні та застосу(
ванні артефактів, тобто навчання навичкам і
умінням – це той контекст, у межах якого іміта(
ція діяльності стає ознакою людської діяль(
ності [5, c. 5–30].
Легітимацією права можна назвати також
такі явища правової дійсності, як звичай, преце(
дент і закон. Закон належить до логіко(по(
нятійного або формального типу пояснення
права. З часів утвердження державності закон
вважається найкращим фіксатором правових
відносин, найефективнішим способом моделю(
вання та прогнозування поведінки індивідів.
Якщо для давніх греків закон – це, насамперед,
вияв природної закономірності, то після появи
зафіксованих письмово норм поведінки (зако(
ни Залевка) закон сприймається як явище ру(
котворне, а тому штучне.
На нашу думку, і закон, і звичай виконують
одну функцію – підтримують стабільність пев(
ного соціуму. Саме тому ми не можемо погоди(
тися з З. Черниловським у тому, що звичай –
це явище «доправової культури» [7]. На нашу
думку, звичай є одним із способів існування та
фіксації правового регулювання. Найбільш
яскраво цю тезу можна проілюструвати на при(
кладі середньовічного права.
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Основою середньовічного права та практи(
ки була кутюма (звичай). Жак ле Гофф наво(
дить визначення звичаю, запропоноване того(
часним юристом Франсуа(Олів’є Мартеном:
юридичне правило – звичай, який народився у
результаті повторення суспільних актів, що
протягом тривалого часу не породжували нія(
ких суперечок і суперечностей. На думку Ле
Гоффа, кутюма є не що інше, як право, встанов(
лене силою, якій досить довго вдавалося при(
мусити мовчати незадоволених. Своїми коре(
нями звичаєве право сягає сивої давнини та має
своїм джерелом витоки колективної пам’яті [8].
Ми вважаємо, що не можна протиставляти
звичаєве, природне та позитивне право. Всі во(
ни є суть прояви «розумного» й ефективного
регулювання міжіндивідних відносин, творцем
якого є людина, соціальна спільнота. Витоки
права – в соціальному досвіді людства, який є
однією з форм духовно(практичного освоєння
дійсності. Не викликає жодних сумнівів той
факт, що право має таку ж історію, як і «свідо(
ме» людство. Ідея права як «ефективно(розум(
ного» регулятора міжіндивідних відносин існує
завжди, різними є лише її втілення – звичаєве,
канонічне, позитивне право. Що ж стосується
природного та позитивного права, то йдеться
про різні аспекти одного й того самого явища.
Визнаючи два елементи ідеї права – позитив(
ний (фізичний) і загальний (духовний), Адам
Мюллeр вказував на недоцільність абсолютно(
го розмежування природного та позитивного
права: духовний елемент був саме тим, що люди
раніше називали «природним правом». Вони
вважали, що цей духовний елемент можна
відділити від фізичного або позитивного; мож(
на відокремити від останнього і, як у герметич(
но закупорених пляшках, окремо зберігати, щоб
при нагоді використовувати для підкріплення
слабких держав.
Винайдення писемності та використання її
для фіксування норм і правил поведінки мало
величезне значення для пояснення права. Від(
тепер письмовий юридичний текст (договір, роз(
писка тощо) виконує нову функцію – функцію
доведення. Жак Ле Гофф вказує, що в епоху Се(
редньовіччя були заборонені ордалії, на зміну
яким приходять письмові докази. Використан(
ня письмового закону (систематизація звичаїв,
оформлення канонічного та римського права в
договорах) за своїм значенням для розвитку
європейської цивілізації можна прирівняти до
значення в економіці використання грошей.
Правила поведінки за допомогою письма
можна репрезентувати та проектувати на вели(
ку кількість людей, бути впевненими, що і нас(
тупні покоління дотримуватимуться їх (фікса(
ція законів можлива на будь(яких матеріалах –
глиняні дощечки, папірус, папір).
Як правило, фіксація законів відбувається
офіційною мовою, хоча відомі випадки вико(
ристання декількох мов, які не є офіційними та
не вживаються більшістю населення цієї краї(
ни. Ілюстрацією цього може бути Росія часів
Петра І: російські закони з торгового мореплав(
ства публікувалися німецькою й англійською,
а військове законодавство паралельно друку(
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валося російською й німецькою мовами [9,
c. 44–74].
Початок, висхідну точку права неможливо
встановити точно, як і початок людини розум(
ної та початок державності. Зародки правової
регуляції є вже у міфології, але пояснення та
презентація цієї регуляції має обмежені засоби.
Міф як єдина (синкретична) форма свідомості
колективної пам’яті виступає універсальним
способом легітимації всіх можливих форм регу(
ляції поведінки. Міф потрібен для виправдання
дій, мобілізації сил общини. Слова міфа без(
посередньо пов’язані з формами поведінки, а
будь(яка зміна формулювань сприймається як
порушення порядку, що може призвести до
хаосу.
Праву як інституту іманентно притаманна
історичність, адже він створюється в ході
історії, а тому не може бути створений одномо(
ментно, він має свою власну історію й у той са(
мий час є її продуктом. Розуміння права як
соціокультурного феномена неможливе без
усвідомлення та дослідження його історично(
го процесу. Оскільки історичні форми інсти(
туалізації – різноманітні, виникає запитання:
яким чином об’єктивується інституційний ха(
рактер, як людське створіння втрачає ознаки
людини? Людина може забути про своє автор(
ство через те, що процес творення не може бути
виконаний від початку і до кінця одним по(
колінням, а тому можлива втрата відчуття
зв’язку між людиною(творцем і творенням. З ог(
ляду на це стає можливим сприйняття соціаль(
ного світу як світу дегуманізованого, як чужої
фактичності, яка людині непідвладна.
Інституційний світ, до якого належить пра(
во, завжди сприймається як об’єктивна ре(
альність. Право існує до народження кожного
окремого індивіда, має свою історію, яка недо(
ступна повною мірою для індивідуальної па(
м’яті. Історія існування інститутів є традицією,
і саме через свою традиційність інститут об’єк(
тивний. Тому право для iндивіда – незапереч(
ний факт, явище, яке зберігає свою реальність
незалежно від його уподобань. Маючи на «оз(
броєнні» примусову силу, силу своєї фактичнос(
ті, механізми контролю, право не втрачає своєї
реальності, хоча індивід і не розуміє його спо(
собів дії та мети. До того часу, доки право існує
як «непрозоре» утворення, як зовнішня сила,
індивід не може пізнати його шляхом інтро(
спекції.
Але слід пам’ятати, що інституційний світ у
цілому, у тому числі право, – це, передусім,
об’єктивована людська діяльність; соціальний

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
світ не може набути онтологічного статусу, хоча
в людському сприйнятті він і характеризується
об’єктивністю. Це пов’язано з тим, що статус
об’єктивного соціального світу неможливий без
людської діяльності, у процесі якої він і ство(
рюється.
Висновки
Соціальні інститути, у тому числі право, ви(
значають простір соціально допустимої, соці(
ально зразкової поведінки. Поведінку ж, яка не
вкладається в ці межі, визначають як гідну осуду
або навіть як таку, що заслуговує на покарання.
Вживаючи слово «стабілізація», соціальні інсти(
тути обмежують свободу індивіда, застосовуючи
за необхідності примус.
Було б помилкою стверджувати, що право
повністю детермінує конкретні вчинки індиві(
дів і тим самим позбавляє людину даної їй як
виду свободи дії на соціальному рівні. Насправ(
ді, право окреслює простір, у межах якого дія
конкретної людини може формуватися залежно
від ситуації та характеру людини. Однак яким
би широким не був спектр допустимого, право
визначає свободi дії певні межі, при порушенні
яких до індивіда застосовують санкції.
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ержавно(правові погляди й орієнтація
вчених(правників попередніх століть
суттєво впливають на сучасні політи(
ко(правові думки, теорію та практику, куль(
туру людства, формують і стверджують пра(
вові та політичні цінності сьогодення.
Однією з визначних особистостей кінця
ХІХ – першої половини ХХ ст. був Сергій
Павлович Шелухін (1864–1938 рр.) – видат(
ний державний діяч широкого масштабу та
кругозору, автор глибоких розробок у галузі
конституційної теорії і практики, енергійний
захисник української самостійності.
Основні свої концептуальні положення
С. Шелухін виклав у працях: «Історично(прав(
ні підстави української державності», «Права
України на свою державність», «Одинадцяті
роковини української державності», «Монар(
хія чи республіка», «В справі проектів про
майбутній лад на Україні», «Класифікація
держав» та ін. Ці праці відтворюють істори(
ко(правову базу української державності та
суспільно(політичний розвиток українсько(
го народу.
С. Шелухін обґрунтовував юридичні пра(
ва українського народу на власну автономію.
Результати його досліджень ми знаходимо у
праці «Класифікація держав» над якою він
працював ще у 1907 р. Деякі дослідники при(
пускають, що саме ця тематика поклала по(
чаток правовому обґрунтуванню вченим
підстав права України на самостійне існу(
вання як окремої державної одиниці.
Серед численних концепцій виникнення
та розвитку держав, над якими працювала
велика кількість учених світу, С. Шелухін
основну закономірність, із якої утворилися
держави, вбачав у боротьбі між різними на(
родами, яка змушувала рівні громади тісніше
гуртуватися та призводила до того, що між
такими громадами виникала спільна влада
спочатку на час війни, а далі постійно вста(
новлювалася в мирні часи та своїм примусом
забезпечувала людям мирний лад життя.
Держава в розумінні С. Шелухіна – це неза(
лежна громадська спілка вільних людей од(
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ного підданства (народ) на окремій хоч і гео(
графічно не єдиній, але політично єдиній
землі (території) із спільною верховною вла(
дою при сталому мирному ладі, який дотри(
мується примусово наданням виключного
права примусу тільки встановленими органа(
ми (влада). Отже, концепція вченого(правни(
ка спирається на правничу формулу, що
будь(яка сучасна держава як юридична уста(
нова повинна мати три обов’язкові елементи:
• народ – політична спілка людей одного
підданства;
• територія, яку займає народ;
• верховна, тобто найвища влада.
Учений вважав, що за відсутності хоча б
одного з цих елементів, держава існувати не
може. На основі зазначеного дослідник дійшов
висновку, що «з різноманітності кожного з
цих елементів і різноманітності стосунків
між ними виникає різноманітність держав(
них устроїв і різноманітність самих держав»,
а «від різноманітності устрою держав повніс(
тю залежить весь лад державного, громадсь(
кого і суспільного життя» [1, арк. 2].
Основним елементом держави є народ,
він – джерело влади в українській державі на
основі свого права власності, зазначав С. Ше(
лухін, оскільки без народу не буде держави.
Народ як основний елемент держави – це не
пануюча чи привілейована народність або
класи чи партії, а державно(правова одноціль(
ність підданих – громадян. Саме тому, вихо(
дячи з принципів державного права, він вва(
жав за найпотрібніше здійснити організацію
трьох аспектів – верховенство влади, народу,
території. Єдність необхідних будь(якій су(
часній державі елементів має чисто політич(
ний, державний зміст. Політично єдиний на(
род може бути не одноманітний, а складати(
ся з народів різних націй, вір, мов, звичаїв.
Автономний народ з однією мовою, вірою,
звичаями може бути політично не єдиним;
політично єдина територія може бути гео(
графічно, адміністративно, національно не
єдиною, а складатися з різних земель, країв,
частин світу або з автономних частин держа(
© О. Токарчук, 2009
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ви і все це не робить державу не суцільною,
не єдиною [2, арк. 5]. Основа верховної вла(
ди в Україні – принцип народного сувере(
нітету, верховенство народу.
Що стосується території, то цей елемент
С. Шелухін пов’язував з питанням про тери(
торіальну організацію та територіальну ком(
петенцію влади з подальшою адміністратив(
но(територіальною побудовою України. Звід(
си – гостра потреба розроблення основних
законів про територію. Перш як розробляти
закони про територію, потрібно визначитись
якою повинна бути держава – простою чи
складною? Коли простою, то централізова(
ною чи децентралізованою? Коли децентра(
лізованою, то які частини її з якою автоно(
мією – політичною чи громадською? Коли
складною, то союз держав чи союзна держа(
ва? Коли конфедерація, то яка? Коли феде(
рація, то яка? [3, с. 405].
На прикладах Римської імперії, держав
середніх віків, європейських країн С. Шелу(
хін розглядав різні форми держави.
Щодо форм правління, то С. Шелухін
виділяв монархії – абсолютні, необмежені;
обмежені або вічеві, станові, конституційні
(дуалістичні, парламентарні). В них, вказує
вчений, «різні державні установи та різні ком(
петенції установ» і республіки – суспільні
(безпосередні), представницькі.
Розглядаючи форми правління різних
держав та аналізуючи їх, С. Шелухін вважав
помилковим визначення монархії як такої
форми правління, де найвища влада нале(
жить виключно одній особі, оскільки в тако(
му випадку під це визначення не підпадати(
муть парламентські монархії. Для прикладу
наводив Англію, в якій найвища влада нале(
жить парламенту, що складається з монарха
(короля) і двох палат.
Монархія в розумінні правника – це така
держава, в якій представництво її як цілої
істоти виконується довічно невідповідальною
особою з свого власного права (самодержав(
но), а не з доручення (по обранню). Особа,
якій таке представництво належить по влас(
ному праву називається монархом. Оскільки
це право (сила, влада) монархові не дається
кимось, а він сам держить його в собі та для
себе, не маючи іншого джерела, то всі монархи
самодержавні та самодержці, «тим і кажуть,
що права монарха «З Божої ласки», «Божою
милістю», закон це право встановлює, як і
всяку власність, спадковим» [4, арк. 6–7].
Аналізуючи працю Монтеск’є «Дух за(
конів», учений писав: «Ся праця мала вели(
чезний вплив на розвиток науки державного
права і поклала початок науці про поділ
властей державного правування на влади: за(
конодавчу, правительственну і судову. По
його науці ці три види в купі і уявляють з се(
бе те, що ми говоримо верховною владою» [1,
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арк. 11]. Для класифікації держав згідно з те(
орією державного права найважливішими вче(
ний(правник виділяв законодавчу функцію,
до якої відносив бюджетне право та виконав(
чу (правительственну) функції, а судова
функція як функція охорони права «для кла(
сифікації держав не має ніякої ролі». Міру
(об’єм) права монарха, щодо здійснення ним
верховної влади, С. Шелухін визначав за(
лежно від того, які з функцій державної вла(
ди і якою мірою належать йому, відповідно
виділив і різні види монархій [2, арк. 8].
Абсолютна, необмежена монархія це, на
думку правника, така форма правління, за
якої всі три функції державної влади нале(
жать виключно монарху, відповідно такий
монарх, називається абсолютним, необмеже(
ним. Обмеженою конституційною монархією
С. Шелухін вважав таку форму правління, за
якої функції державної влади чи найго(
ловніша з них – законодавча з бюджетним
правом – належить не самому монарху, через
що і виконується не самим монархом, а нале(
жить монархові та народові, через що і вико(
нується разом монархом і народними пред(
ставниками. Відповідно, такий монарх вва(
жається обмеженим у праві представництва
держави народними представниками тієї ж
держави, і це буде монарх обмежений конс(
титуційно [1, арк. 18].
Характеризуючи республіку як форму
правління, науковець визначив, що безпосе
редня республіка має місце тоді, «коли народ
сам збирається на віче і вирішує там свої
справи», представницька – коли народ оби(
рає своїх уповноважених і через них виконує
свої функції державної влади в державі [1,
арк. 18].
Порівнюючи монархії та демократичні
республіки, дослідник зазначав, що при об(
ранні монарха на престол, ті, хто його обрав,
визнають за ним право представництва дер(
жави «на віки і у власність»; стосовно ж рес(
публік з президентами, то тут представницт(
во здійснюється президентом «не по своєму
власному праву, не через те щоб він сам дер(
жав се право в собі і од себе, а тим що се пра(
во йому надається (доручається) виборцями
на срок обрання в президенти, з одвічністю
на виконання і не на власність» [2, арк. 8].
Аналізуючи повноваження англійського ко(
роля, який не має права законодавчої ініціа(
тиви, та французького президента, який має
таке право, С. Шелухін дійшов висновку, що
перший від другого відрізняється не тільки
реалізацією публічної влади, а й джерелом
обрання та строками виконання своїх повно(
важень.
С. Шелухін доводив, що за такої форми
правління як монархія, право представницт(
ва держави належить лише монархові пов(
ною мірою або частково, тоді, коли за такої
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форми правління, як республіка, право пред(
ставництва держави належить президентові
лише як виборному органу на строк його
уповноваження. Отже, при класифікації форм
правління С. Шелухін визначив принципи
єдиноособності та колегіальності, а також
ряд ознак, за якими слід розрізняти монархії
та республіки, а саме: спадковість – ви(
борність; довічність – строковість; невідпові(
дальність – відповідальність.
Серед форм державного устрою С. Ше(
лухін розрізняв прості держави (унії – пер(
сональні та реальні); складні держави (кон(
федерації, федерації з автономними організа(
ціями).
Прості – це такі держави, «які уявляють
собою одну єдину державу», а складні – такі,
«які складаються з декількох рівних дер(
жав», вважав С. Шелухін. До простих держав
він відносив унії, які визначив як спілки двох
чи кількох держав, коли кожна з них зберігає
цілком свою самостійність, свій суверенітет.
Розрізняв персональні та реальні унії. Персо
нальна унія – «се з’єднання двох чи кількох
держав в особі єдиного монарха». Проте ко(
ли з різних причин держава прагне відділи(
тися та хоче мати свого монарха, то унія мо(
же розпастися. Реальною унією він вважав
державу більш тісних зв’язків, тобто така
держава об’єднується не просто особою мо(
нарха, а й деякими спілками, і, на відміну від
персональної унії, має один центральний
парламент, одне військо, одну мову тощо. До
складних держав науковець відносив як кон(
федерації, так і федерації [1, арк. 19].
С. Шелухін вважав, що теорія не дала
сталої класифікації держав, «бо людське,
громадське опередило всяку теорію і витво(
рило такі нові форми стосунків – єднання та
співучасть людей, щоб вони не підпадали під
теорію, зоставалися поза нею» [1, арк. 11].
Що стосується України, то звертаючись
до проблеми державного устрою в державі
після Лютневої революції, С. Шелухін у своїх
наукових працях заперечував існування в
Україні спадкової монархії («Більше розваж(
ливості», «Монархія чи республіка», «В спра(
ві проектів про майбутній лад на Вкраїні»), а
найяскравіший вигляд народоправства як
національної української форми державної
влади він вбачає в «Конституції Пилипа Ор(
лика», де утверджувався авторитет гетьмана
і всього уряду в Україні [5, с. 901].
Характерною рисою українського народу
С. Шелухін вважав його постійну прихиль(
ність до ідеї народоправства або демократич(
ної республіки. На відміну від монархістів,
які стверджували, що українська історична
традиція залишила ідею українського «ді(
дичного спадкового монарха», що українську
державу робила безсилою анархічна рес(
публіканська демократія, оскільки вона ни(
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щила аристократію української нації, яка од(
на лише й була здатна до державного
будівництва, С. Шелухін дотримувався дум(
ки, що історія українського державного пра(
ва залишила ідею українського народоправ(
ства, тобто ідею демократичної республіки, а
національну аристократію знищили почасти
самі князі, «почасти й власне національне
зрадництво, дезертирство, підкупство та інші
мотиви одступництва» [6, с. 73–74].
Значну частину своїх праць С. Шелухін
присвятив проблемі входження України як
незалежної держави до зовнішньополітичних
союзів (можливих форм федерації або кон(
федерації).
На основі своїх державно(правових по(
глядів С. Шелухін побудував власну концеп(
цію федералізму. Федерація повинна сприя(
ти зміцненню державності, базуватися на за(
садах рівності всіх народностей, що входять
до її складу: «кожен народ повинен визнава(
ти один одного, признавати за всіма рівні
права, визнаючи їх і за меншостями, поважа(
ти один другого, уникати експлуатації, поне(
волення, кривдження одного народу іншим,
допомагати один одному в спільних справах,
але ж поважати один одного, визнаючи інте(
реси кожного...» [7, арк. 3].
С. Шелухін вказував, що кожен народ по(
винен жити по своєму власному праву в са(
мостійній країні, а всі самостійні країни си(
лою закону мають бути з’єднані в одну дер(
жавну спілку, в один державний союз – фе(
дерацію. С. Шелухін уявляв таку федерацію,
в якій один спільний для всієї держави орган
вирішував би питання, що однаково потрібні
всій державі і повинні бути спільно вирішені
в інтересах усієї держави. Що стосується
кожного окремого народу, то свої окремі ін(
тереси та питання він повинен вирішувати
сам згідно із своїм власним законодавством
та в своєму парламенті.
Як висококваліфікований і визнаний
правник, С. Шелухін вважав, що будь(яка
федерація може бути утворена лише з незалеж(
них держав, які мають об’єднуватися спільни(
ми інтересами та базуватися на договорі.
В цьому випадку необхідно визначити такі
питання: яка мета договору; з ким він укла(
дається; чи здатна протилежна сторона вико(
нувати його умови; в чому полягає гарантія
виконання договору; на який термін він ук(
ладається тощо [8, с. 133]. На перше місце
правник ставив досягнення Україною дер(
жавної незалежності, на основі якої можна
поступово вирішувати питання єдності наро(
ду шляхом вибору найбільш сприятливих
варіантів внутрішньої державної будови Ук(
раїни [6, с. 105].
У своїй концепції федерації С. Шелухін
особливу увагу приділяв аналізу психології
українців, росіян і поляків. Він вважав, що
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федерація з цими народами на сучасному
етапі їх розвитку є передчасною, навіть шкід(
ливою, оскільки через різницю у психології
цих трьох народів федерація між ними приз(
веде лише до подальшої асиміляції та де(
націоналізації, а відтак – до одноманітності,
штучного шаблону, нищення природних ре(
сурсів і зубожіння України.
Спираючись на свою теорію кельтського
походження Русі, вчений обґрунтовує не(
обхідність створення у майбутньому чорно(
морської адріатичної федерації для України,
союзу народів близьких за расовими, пси(
хічними та духовними ознаками, на протива(
гу союзам з Росією або Польщею, які мож(
ливі лише у формі конфедерації при існу(
ванні певних політичних інтересів.
Заборона будь(якому народу користува(
тися власним правом у боротьбі за незалеж(
ну державу суперечить загальноприйнятим
світовим нормам. Це порушення рівності на(
родів і нищення їх свободи, вважав С. Ше(
лухін: «кожна нація має право на свій віль(
ний розвиток і ніщо, крім власної держави,
його не забезпечує» [9, с. 28].
Підтверджуючи право українського на(
роду на самостійне існування, вчений аналі(
зував такі моменти з історії становлення ук(
раїнської державності: умови договору 1654
р. Б. Хмельницького з московським царем;
державно(правові наслідки абдикації царя
(його зречення від престолу) в лютому – бе(
резні 1917 р. та ін. С. Шелухін вказує, що Пе(
реяславська рада 18 січня 1654 р. стала знач(
ною подією в житті українського народу.
Спираючись на свою концепцію відновлення
української державності від моменту абди(
кації царя та скасування присяги підданства,
він вважав, що саме дата зречення Миколи ІІ
й є датою відновлення української держав(
ності. Нерозуміння такого факту призводять
до непорозумінь і робить існування українсь(
кої держави безґрунтовним з правового боку
і спірним, вважає С. Шелухін [10, с. 358].
Окрім самого народного характеру влади,
С. Шелухін вбачав необхідність організації
правової держави – мирного організованого
народного колективу та вищої мирної ор(
ганізації вільних людей на своїй території із
своєю владою і державно(правовим устроєм;
коли в державі існує насильство однієї час(
тини народу над іншою, позбавлення чи
зменшення прав хоч якоїсь народності, на(
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дання прав одним більших, другим – менших, –
це є порушенням принципів правової держа(
ви [8, с. 134]. Сучасники ж зазначають, що
основним призначенням правової держави є
максимально повне забезпечення юридични(
ми засобами охорони та захисту прав люди(
ни і громадянина. Необхідною передумовою
правової держави є її незалежний політико(
правовий статус. Характер відносин між гро(
мадянином і державою є ключовим питан(
ням доктрини правової держави. У такій дер(
жаві досягається юридична рівність між нею
і громадянином [11, с. 36 ].
За сучасних умов демократизації та ре(
формування суспільства державно(правові
погляди С. Шелухіна залишаються актуаль(
ними та потребують докладного аналізу з ме(
тою використання їх для розвитку політико(
правової думки.
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У статті розглядаються питання історії кооперативного будівництва в Радянській Україні 20х
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П

отреба в якнайповнішому викорис(
танні всіх наявних можливостей роз(
витку громадянського суспільства, до
інститутів якого належать і кооперативи, зу(
мовлює інтерес до історії розвитку коопе(
рації в УСРР у 20(х роках. У сучасному вітчиз(
няному правознавстві поодинокі дослідники
кооперативної тематики звертають увагу пе(
реважно на галузеві проблеми правового ре(
гулювання окремих видів кооперації. Істори(
ко(правові дослідження взаємовідносин дер(
жавної влади та кооперації, ролі в цих відноси(
нах кооперативних спілок ще не проводилися.
Метою цієї статті є спроба заповнити зазна(
чену прогалину шляхом розгляду ролі спілок
кооперативів в організаційному механізмі ре(
алізації кооперативного законодавства УСРР.
Міжнародний кооперативний рух виробив
один із фундаментальних принципів кооперації –
принцип співробітництва між кооперативами,
які об’єднуються в різноманітні спілки, утво(
рюють ієрархічні кооперативні системи. Цент(
ралізація управлінських функцій властива не
лише державному апарату, а й громадським
об’єднанням, у тому числі кооперативним. Ра(
зом із тим слід відрізняти державні системи, в
яких функції та повноваження організацій і ла(
нок встановлюються державними органами, а
тому базуються на адміністративно(командних
засадах, і системи недержавні, централізація
яких здійснюється шляхом делегування повно(
важень і функцій знизу догори [1, с. 61].
За умов демократичного режиму в суспіль(
стві кооперативне будівництво є добровільним
від нижчих до найвищих ланок будь(якої ко(
оперативної системи, а призначення кожної спіл(
ки полягає в господарському й іншому обслуго(
вуванні своїх членів, створенні сприятливих умов
для їх діяльності, в тому числі шляхом пред(
ставництва та захисту їх інтересів перед держа(
вою. Наявність ієрархічно організованих систем
дозволяє кооперації ефективніше обстоювати
свої інтереси. Держава і кооперація взаємно
заінтересовані в існуванні таких систем, органи

138

управління яких перебирають на себе частину
регулятивних функцій [2, с. 273–275].
В історії кооперативного руху в Наддніп(
рянській Україні етап спілкового будівництва
розпочався на початку ХХ ст., але лише Закон
Тимчасового уряду «Про кооперативні товари(
ства та їх спілки» від 20.03.1917 р. зняв фор(
мальні перешкоди для вільного його розвитку.
За цим Законом створення спілок було цілком
добровільним, їх реєстрація здійснювалася в
явочному порядку (ст. 58), а управління спілка(
ми повністю відповідало принципу самовряд(
ності (статті 64–67). Отже, прийняття та впро(
вадження в життя кооперативного законодав(
ства Тимчасового уряду слугувало закріпленню
в кооперативній свідомості цивілізованих стан(
дартів спілкового будівництва.
Із встановленням радянської влади існуван(
ня організацій, що уособлювали самостійність
і незалежність кооперації, було недоречним в
умовах тотального одержавлення кооператив(
них структур. З об’єднанням усіх галузей ко(
операції навколо споживчої були ліквідовані
самостійні центри інших видів кооперації. Із
створенням у 1920 р. Вукоопспілки представ(
ництво загальнокооперативних інтересів фор(
мально перейшло до неї, але вона фактично бу(
ла провідником інтересів диктаторської держа(
ви, а не виразником інтересів зруйнованої ко(
операції. Із проголошенням НЕП і зміною пра(
вового становища кооперативних організацій,
характеру їх стосунків з державою мав змінити(
ся й характер відносин кооперативних центрів
з організаціями(членами.
Закони 1921–1922 рр. про промислову, сіль(
ськогосподарську та кредитну кооперацію не
містили норм, які стояли б на заваді вільному
створенню спілок у цих галузях кооперації. Ко(
оперативні організації – засновники спілок фор(
мально могли самостійно визначати район діяль(
ності спілки, утворювати її як за територіаль(
ною, так і виробничою ознакою. На практиці за
тим, щоб не утворювалися спілки з однаковим
районом діяльності, стежили кооперативні цент(
ри, вносячи до спілкового будівництва «пла(
новість» [3, с. 163].
© С. Гладкий, 2009
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У споживчій кооперації з переходом до НЕП
принцип примусового кооперативного будів(
ництва зберігався. За Законом від 13.04.1921 р.
споживчі товариства мали об’єднуватися в гу(
бернські спілки, а останні – у Вукоопспілку (ст. 11).
Лише з прийняттям закону СРСР «Про спожив(
чу кооперацію» від 20.05.1924 р. спілкове бу(
дівництво в споживчій кооперації формально
стало добровільним (ст. 12).
За постановою Головного кооперативного
комітету при РНК УСРР від 02.03.1925 р. ре(
єстрація кооперативних спілок усіх видів ма(
ла здійснюватися Головкооперкомом, а не його
місцевими органами, як це було раніше [4, с. 407–
420]. При цьому для реєстрації спілок респуб(
ліканського масштабу потрібне було рішення
відповідного вищого державного органу (Пре(
зидії ВУЦВК, РНК, УЕН) щодо доцільності
створення певної спілки.
Структура кооперативної системи в УСРР
у 20(х роках XX ст. була складною та динамічно
змінювалася. Не вдаючись до розгляду окремих
її ланок, охарактеризуємо лише основні тенден(
ції розвитку. Цей розвиток відбувався в на(
прямі відгалуження від споживчої кооперації,
очолюваної Вукоопспілкою, окремих галузей.
В УСРР сформувалася трирівнева структура
кооперативних систем: низова ланка (первинні
кооперативи); регіональна спілка (губернська,
окружна); кооперативний центр республікансь(
кого масштабу.
У споживчій кооперації спілкове будівниц(
тво здійснювалося згідно із принципом єдино(
го центру (для загальногромадянської, робітни(
чої, транспортної, військової кооперації). Цим
центром виступала Вукоопспілка, що діяла за
статутом, який був зареєстрований Головко(
оперкомом 31.07.1922 р. з подальшими змінами
від 12.11.1924 р. [5]. Автономними секціями спо(
живчої кооперації стали робітнича, транспорт(
на й військова кооперація. Робітничою коопе(
рацією до 1921 р. керувала Уцеробсекція, а в
липні 1921 р. замість неї при Вукоопспілці був
створений Всеукраїнський центральний робіт(
ничий комітет (далі – Уцеробкооп). Централь(
ним органом транспортної кооперації був Цент(
ральний відділ постачання робітників транс(
порту України (далі – ЦВПРТУ). Загальне ке(
рівництво військовими кооперативами здійс(
нювало Управління військової кооперації Ук(
раїни та Криму при Вукоопспілці.
У 1922 р. керівництво сільськогосподарсь(
кою кооперацією України перебрав на себе
«Сільський господар», утворений на основі ав(
тономної сільськогосподарської секції Вуко(
опспілки. Сецифіка спілкового будівництва сіль(
ськогосподарської кооперації полягала у від(
мові від принципу єдиного центру. З «Сільсь(
кого господаря» в різні роки виокремилися все(
українські центри різних видів сільськогоспо(
дарської кооперації, але за ним залишалося за(
гальне керівництво галуззю.
Організаційне відокремлення промислової
кооперації від споживчої на республіканському
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рівні втілилося в створенні центру промислової
кооперації УСРР – Українкустарьспілки. Проте
у 1924 р. її ліквідували, а функції обслуговуван(
ня «периферії кустарно(промислової кооперації»
передали «Сільському господареві». Проте по(
треба в самостійному центрі промислової ко(
операції не знімалася з порядку денного й у 1926 р.
було створено Вукоопромкредитспілку.
Існували всеукраїнські об'єднання житло(
вої, страхової, книговидавничої й інших видів
кооперації. Протягом усього періоду НЕП лише
кредитна кооперація не мала власного респуб(
ліканського центру.
Організаційне відокремлення від спожив(
чої інших галузей кооперації, що відбулося із
проголошенням НЕП, поставило на порядок
денний питання про створення недержавного
органу, який би координував діяльність різних
кооперативних систем і представляв їх спільні
інтереси перед державними й іншими організа(
ціями. За декретом РНК УСРР від 31.10.1921 р.
була утворена Всеукраїнська кооперативна ра(
да (далі – Вукорада) [6, с. 743–744]. Функціону(
вання всеукраїнської та місцевих кооперативних
рад отримало нову законодавчу основу у ви(
гляді постанови ЦВК і РНК СРСР «Про коопе(
ративні ради» від 12.07.1926 р. [7, с. 790–792].
Правовий статус кооперативних спілок ви(
значався законодавчими актами та статутами.
У союзних законах 1924 р. про споживчу (ст. 12),
сільськогосподарську (ст. 3) і житлову (ст. 45)
кооперацію містилися доволі змістовні норми
щодо правоздатності об’єднань кооперативів.
Законодавець надавав спілкам право на здійс(
нення господарської й іншої діяльності, дозво(
леної законами первинним кооперативам, а та(
кож право проводити ревізії й обслідування ко(
оперативних організацій – членів спілки, орга(
нізовувати й інструктувати первинні коопера(
тиви, скликати з'їзди, наради. Право пред(
ставляти та захищати інтереси кооперативних
організацій перед державними органами закріп(
лювалося в статутах спілок, зокрема п. «т» § 2
статуту Вукоопспілки [4, с. 134].
Законом УСРР «Про споживчу коопера(
цію» від 13.04.1921 р. на Вукоопспілку покладе(
но завдання проводити закон у життя та вида(
вати відповідні інструкції (ст. 16). З утворен(
ням Головкооперкому виконання зазначеного
завдання в основному перебирав на себе цей ор(
ган. Проте й надалі кооперативні центри вико(
нували важливу нормотворчу функцію, розроб(
ляючи зразкові та нормальні статути коопера(
тивних організацій, інші нормативні акти, ство(
рення яких розглядалося як результат узагаль(
нення практики радянської кооперації [3, с. 10].
Спілки здійснювали внутрішньокоопера(
тивну ревізію кооперативних організацій. На
практиці, що знаходила закріплення в усіх ста(
тутах первинних кооперативів та їх спілок, про(
вадження спілками ревізій своїх членів було і пра(
вом, і обов'язком спілкових організацій [8, с. 84].
Інша важлива функція кооперативних спілок
полягала в наданні відгуків на статути коопера(
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тивних організацій, що подавалися на реєстра(
цію в кооперативні комітети. На кожен статут
кооперком вимагав відгук щодо кооператив(
ності нової організації та доцільності її створен(
ня з організаційно(господарських міркувань.
Такі відгуки надавали майже в усіх галузях ко(
операції відповідні спілки, крім кредитних ко(
оперативів і трудових артілей, відгуки на стату(
ти яких надавали державні органи.
Члени кожної спілки мали право на участь в
управлінні справами спілки, користування її по(
слугами відповідно до статуту. У статутах закріп(
лювалося також право домагатися скликання
надзвичайних зборів уповноважених спілки та
вимагати внесення до порядку денного й вирі(
шення зборами певних питань.
Серед обов’язків членів спілки на особливу
увагу в контексті проблеми, що розглядається,
заслуговують обов'язки допускати до ревізії своїх
справ представників спілки, скликати надзви(
чайні збори членів для обговорення пропозицій
спілки, надавати спілці звіти про свою діяль(
ність і, особливо, виконувати рішення органів
управління спілки. Зокрема, за § 11 статуту Ву(
коопспілки 1922 р. її члени «зобов’язуються
підкорятися всім постановам цього статуту, за(
твердженим на його підставі інструкціям, прави(
лам і постановам органів Вукоопспілки…» [9].
Обов’язок виконувати рішення органів уп(
равління спілки внаслідок відмінностей у тлу(
маченні його на практиці став об’єктом спеціаль(
ного аналізу Е. Штанделя. Відомий фахівець
кооперативного права (фактично, головний йо(
го теоретик в УСРР у 20(х роках XX ст.) зазна(
чав, що питання про цей обов’язок по суті зво(
диться до з’ясування ступеня залежності пер(
винного кооперативу від спілки [8, с. 138]. Е. Штан(
дель заперечував можливість «ієрархічної (ін(
станційної) підпорядкованості» первинного ко(
оперативу спілці та втручання останньої в його
внутрішні справи, вважав, що для первинних
кооперативів є обов’язковими постанови та ди(
рективи спілкових об’єднань, які ґрунтуються на
статуті спілки, не порушують суверенних прав
кооперативу як самостійної юридичної особи
[8, с. 140]. Проте Е. Штандель змушений був
визнати, що із запровадженням у народне гос(
подарство планових засад спостерігається при(
родне відхилення у бік централізації, у бік під(
порядкування низової кооперативної периферії
директивам центру в сфері планової побудови
кооперативно(господарської системи [8, с. 141].
10 грудня 1929 р. Підготовча комісія РНК
УСРР доручила Головкооперкому «розглянути
загальне питання про накладення дисциплінар(
ного стягнення по кооперативній системі вза(
галі і права вищих інстанцій в кооперативній
системі щодо накладення таких стягнень» [10]. Го(
ловкооперком у листі до ПК РНК від 24.12.1929 р.
надав свої пропозиції, які обґрунтовувалися
тим, що «кожна кооперативна система являє со(
бою господарчу єдність, що полягає: в переве(
денні кооперативними організаціями певних пла(
нових завдань на підставах, що їх розробляють
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відповідні кооперативні центри» [10]. Слід ви(
знати, що в кооперативних системах поміж
ланками (вищою та нижчою) наявна певна під(
леглість [10].
Отже, з формального боку відносини коопе(
ративних організацій із спілковими об’єднан(
нями вищого рівня в УСРР до згортання НЕП
були регламентовані доволі цивілізовано. Існу(
вала видимість дотримання відповідних фунда(
ментальних принципів кооперації та приватно(
го права. В останні роки НЕП ситуація помітно
змінилася. Проте і в попередні роки фактичні
відносини в кооперативних системах форму(
валися під визначальним впливом на правову
систему політичної й ідеологічної систем ра(
дянського суспільства та його владного центру –
комуністичної партії.
Ефективність впливу партії на кооперацію
пояснюється високим ступенем більшовизації
останньої, цілеспрямованою кадровою роботою в
кооперативному апараті партійних органів — від
вищих до місцевих. Комісія, утворена пленумом
ЦК РКП(б), що відбувся 26–27 червня 1923 р.,
розробила положення щодо «комуністичного
впливу в кооперації», схвалені Політбюро ЦК
6 вересня 1923 р. Документом передбачалося «про(
вести послідовно й невідкладно в найближчий
час обов’язковість членства членів партії й проф(
спілок у споживчій кооперації й у тих з інших
видів кооперації, які зачіпають безпосередньо
господарство даних членів», «послідовно й не(
ухильно здійснювати подальше поповнення ко(
оперативних органів управління новими кадра(
ми партійних працівників» [11].
У всіх кооперативних центрах УСРР діяли
комуністичні фракції, безпосередньо керовані
Кооперативною нарадою при ЦК КП(б)У. Ко(
муністи, які керували кооперацією, нерідко бу(
ли некомпетентними в кооперативних справах.
На засіданні Політбюро ЦК КП(б)У 4 грудня
1925 р. за доповіддю Вукоопспілки було ухва(
лено «визнати недостатність партійної ділової
кваліфікації значної частини кадрів коопера(
тивних працівників», необхідність підвищення
їх кваліфікації [12]. Часта заміна керівного
складу кооперативної системи дестабілізувала
її роботу, а в деяких випадках призводила до
зловживань, на що партійна верхівка відповіда(
ла масовими «чистками» [13, с. 70–71].
Отже, взаємодія державних і кооперативних
структур забезпечувалася, насамперед, по пар(
тійній лінії, засобами кадрової політики. Іншою
формою цієї взаємодії стало введення представ(
ників кооперації до складу державних органів.
О. Чаянов зазначав, що сільськогосподарська
кооперація в особі своїх фінансових і торгових
центрів, а також місцевих спілок, настільки гли(
боко втягнута в загальну систему державних
органів СРСР, настільки злито й узгоджено пра(
цює з ними, що не може бути й мови про будь(
який різнобій у їх роботі [14, с. 12–13]. Існують
всі фактичні підстави погодитися з висновком
авторитетного теоретика й практика радянської
кооперації.

№ 12
Законодавчі акти УСРР дозволяють склас(
ти широкий перелік державних органів, до
участі в яких у роки НЕП з вирішальним голо(
сом запрошувалися представники кооперації.
Кожен із цих органів долучався до розроблення
та здійснення економічної політики держави у
відповідній сфері діяльності. Представники ко(
оперативних організацій у цих органах мали
можливість обстоювати інтереси кооперації, що
певною мірою й відбувалося (наприклад, при
розподілі ресурсів певного виду), але водночас
мали слугувати провідниками прийнятих ви(
щими партійними та державними органами
рішень у кооперативні системи, які вони пред(
ставляли.
Тісна взаємодія кооперативних центрів із
державними органами супроводжувалася по(
ступовою формалізацією принципу виборності в
кооперації. Виборні посадові особи органів уп(
равління кооперативних організацій поступово
віддалялися від членської маси, що знаходило
відображення і на нормативному рівні – в поста(
новах Головкооперкому про можливість обран(
ня до органів управління та контролю коопера(
тивів осіб, які не є їх членами [15, с. 123], про
продовження повноважень органів управління
та контролю кооперативних організацій І і ІІ
ступеня після закінчення строку, на який ці ор(
гани були обрані [16, с. 123–124], й ін. Праців(
ники кооперативного апарату за своїм статусом,
зокрема в питаннях оплати праці, були набли(
жені до службовців державних установ. Основ(
ні ж зміни відбувалися у свідомості пересічних
членів кооперативних організацій – традиції ко(
оперативного самоврядування поступово під(
давалися забуттю, витіснялися новими відно(
синами з поставленими чи «рекомендовани(
ми» згори керівниками.
Висновки
Із завершенням формування кооперативно(
го законодавства в СРСР (1924 р.) спілкове
будівництво в радянській кооперації формаль(
но здійснювалося на добровільній основі. У те(
оретиків радянського кооперативного права
існувало розуміння того, що кооперативні спіл(
ки мають діяти лише як сервісна структура. Та(
кий підхід до спілкового будівництва відобра(
жав давні кооперативні традиції, знаходив фор(
мальне закріплення у статутах спілкових ор(
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ганізацій. Фактично ж кооперативні спілки в Ра(
дянській Україні відійшли від свого традицій(
ного призначення та за допомогою громіздкого
адміністративного апарату встановили щіль(
ний контроль за кооперативами.
У другій половині 20(х років XX ст. у коопе(
ративних системах СРСР вибудовувалася жорст(
ка владна вертикаль. Вона виконувала функцію
«передавального пасу» між державно(партійним
керівництвом і низовою кооперацією. Спілкові
об’єднання були своєрідним «буфером» між дер(
жавною волею та самодіяльністю учасників ко(
оперативного руху. Жорстка централізація уп(
равлінської та господарської діяльності в ко(
оперативних системах відповідала централіза(
ції політичної й економічної влади в тоталітар(
ній державі.
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In article questions of a history of cooperative construction in the Soviet Ukraine 1920th are considered,
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПРИНЦИПУ
ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВЛАДИ
Й УПРАВЛІННЯ В УРСР (1957–1962 рр.)
Андрій Редько,
старший викладач кафедри теорії та історії держави і права
Прикарпатського юридичного інституту
Львівського державного університету внутрішніх справ

У статті здійснюється історикоправовий аналіз територіального принципу організації
системи влади й управління в СРСР, досліджується специфіка функціонування компартійно
державного управління у Станіславській області УРСР, заснованого на територіальному прин
ципі, його законодавче забезпечення та соціальна ефективність.
Ключові слова: територіальний принцип організації системи влади та управління в СРСР,
адміністративно(управлінський персонал міністерств та відомств, системи влади та управ(
ління в Станіславській області УРСР, адміністративні реформи.

З

асоби та методи хрущовської команд(
но(адміністративної системи, спрямо(
вані на вдосконалення системи влади й
управління в Станіславській області УРСР,
сьогодні є маловивченою проблемою. Деякі
аспекти цієї проблеми аналізували В. Баран,
В. Даниленко, С. Кульчицький, які лише окрес(
лили її масштаб. Саме тому метою цієї статті
є подальше вивчення зазначеної проблеми.
Слід нагадати, що 13–14 лютого 1957 р.
Пленум ЦК КПРС прийняв Постанову «Про
дальше вдосконалення організації управ(
ління промисловістю і будівництвом», у якій
ішлося про те, що великим недоліком у прак(
тиці керівництва промисловістю та будівниц(
твом є негативний вплив відомчості міністер(
ств на розв’язання найважливіших питань
розвитку народного господарства. Відомчість
у керівництві промисловістю та будівницт(
вом призводить до послаблення і порушення
нормальних територіальних зв’язків між під(
приємствами різних галузей промисловості,
розміщеними в одному економічному райо(
ні, що, як правило, не дає можливості опера(
тивно розв’язувати господарські питання на
місцях, доцільно використовувати матеріаль(
ні, трудові та фінансові ресурси, вживати опе(
ративних заходів для ліквідації недоліків, що
виявляються в ході виконання державних
планів.
«Відомчі межі заважають широкому здійс(
ненню спеціалізації і кооперування вироб(
ництвом, утруднюють комплексний розвиток
господарства економічних районів, респуб(
лік, країв і областей. У результаті цього вели(
чезні виробничі потужності підприємств за(
лишаються недовикористаними, допуска(
ються значні нераціональні перевезення ван(
тажів, роз’єднаність керівництва будівницт(
вом між міністерствами веде до створення на
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одній території великої кількості дрібних
будівельних організацій, до розпорошення і
заморожування державних коштів у будівниц(
тві, до його подорожчання.
Міністерства й відомства, здійснюючи з
центру керівництво підприємствами, розмі(
щеними на всій території країни, неминуче
обростають численними паралельно діючи(
ми організаціями – різними збутовими і пос(
тачальницькими конторами, базами, треста(
ми і т. д.
При існуючій структурі управління цент(
ральний апарат міністерств і відомств відри(
ває від безпосередньої участі у виробництві
велику кількість талановитих організаторів
виробництва та інженерно(технічних праців(
ників, які досконало знають практику. Значна
частина з них осідає в канцеляріях міністер(
ств і відомств. Великим недоліком нинішньої
структури управління промисловістю і будів(
ництвом є те, що вона обмежує можливості
місцевих партійних, радянських і профспіл(
кових органів у керівництві господарським
будівництвом, стримує їх ініціативу в мобілі(
зації сил підприємств і господарських ор(
ганізацій на більш повне й правильне вико(
ристання місцевих резервів і можливостей»
[1, с. 242–243]. При цьому організаційна
структура управління промисловістю та бу(
дівництвом повинна базуватися на поєднанні
централізованого державного керівництва з
підвищенням ролі місцевих господарських,
партійних і профспілкових органів в управ(
лінні господарством. Центр ваги оперативно(
го управління промисловістю та будівництвом
має бути перенесений на місця; «доцільно уп(
равління промисловістю й будівництвом ор(
ганізувати по основних економічних райо(
нах, що наблизить керівництво до виробницт(
ва, зробить його більш конкретним і опера(
© А. Редько, 2009
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тивним, дасть можливість залучити до уп(
равління господарським будівництвом ши(
рокі маси трудящих» [1, с. 244]. Звідси вис(
новок: «Управління промисловістю за тери(
торіальним принципом на базі певних еконо(
мічних районів дасть можливість поліпшити
використання місцевих ресурсів для розвит(
ку промислового виробництва, докорінно
впорядкувати справу спеціалізації і кооперу(
вання виробництва, ширше використати
місцеву ініціативу як для зростання і обсягу
промислового виробництва, так і для поліп(
шення якісних показників роботи підпри(
ємств» [1, с. 245].
10 травня 1957 р. Верховна Рада СРСР
ухвалила Закон «Про дальше вдосконален(
ня організації управління промисловістю і
будівництвом». Цей Закон встановив, що уп(
равління промисловістю і будівництвом по(
винно здійснюватися за територіальним прин(
ципом на основі економічних адміністратив(
них районів. Самі ж економічні адміністра(
тивні райони утворюються верховними ра(
дами союзних республік (ст. 2). Для управ(
ління промисловістю й будівництвом в кож(
ному економічному адміністративному райо(
ні утворюється рада народного господарства
(ст. 3). Рада народного господарства еконо(
мічного адміністративного району в межах
своєї компетенції видає постанови та розпо(
рядження на основі та на виконання законів
СРСР і союзних республік, а також постанов
і розпоряджень Ради Міністрів СРСР і союз(
ної республіки (ст. 8) [2, с. 343–344].
31 травня 1957 р. четверта сесія Верхов(
ної Ради УРСР (четвертого скликання) ух(
валила Закон «Про дальше вдосконалення ор(
ганізації управління промисловістю і будів(
ництвом в Українській РСР». Стара система
галузевого, вертикально централізованого
управління ліквідовувалася. На її місці по(
стала система раднаргоспів, які здійснювали
територіальне планування й управління про(
мисловістю та будівництвом у рамках відпо(
відних економічних адміністративних райо(
нів. На території СРСР було створено понад
100 таких районів: 70 – в РРФСР, 11 – в Ук(
раїні, 9 – в Казахстані, 4 – в Узбекистані, по
одному – в інших республіках [3, с. 94–95].
У 1960 р. шляхом подальшого розподілу
областей в Україні було створено 3 райони
та, відповідно, – 3 ради народного господар(
ства – раднаргоспи. Найбільшим раднаргос(
пом в Україні був Київський, який керував
великими промисловими підприємствами
Київщини, Житомирщини, Чернігівщини,
Черкащини та Кіровоградщини. На тери(
торію цих областей (135,1 тис. кв. км) припа(
дала 5 частина території республіки. У межах
зазначеного району проживало понад 8,5 млн
чол. або 20 % усього населення України. Де(
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що менший був Харківський економічний
адміністративний район, що об’єднував Хар(
ківську, Полтавську та Сумську області з те(
риторією 84,7 тис. кв. км і населенням 5,6 млн
чол. У відання Львівського економічного ад(
міністративного району входили Львівська,
Волинська, Рівенська і Тернопільська облас(
ті з територією 66,3 тис. кв. км і населенням
4,1 млн чоловік. Крім того, було створено Він(
ницький, Ворошиловградський, Дніпропет(
ровський, Запорізький, Одеський, Сталінсь(
кий, Станіславський і Херсонський адміні(
стративні економічні райони [3, с. 96].
У рамках раднаргоспів підприємства
об’єднувались у трести і комбінати за галузе(
вим принципом, підпорядковуючись відпо(
відним галузевим управлінням [3, с. 95]. Як
бачимо, галузевий принцип організації сис(
теми влади й управління в СРСР не був пов(
ністю витіснений і замінений територіаль(
ним. З появою раднаргоспів суть директив(
ного компартійно(державного управління не
змінилася, але його якість погіршилася. Пла(
нова, не ринкова економіка неминуче ставала
більш хаотичною, коли отримувала командні
імпульси не з одного, а з багатьох центрів од(
ночасно [4, с. 122].
У листопаді 1962 р. Пленум ЦК КПРС
прийняв постанову «Про розвиток економі(
ки СРСР і перебудови партійного керівниц(
тва народним господарством», в якій стверд(
жувалося, що для поліпшення керівництва
народним господарством необхідно перейти
до виробничого принципу побудови керів(
них органів партії знизу доверху. Побудова
партійних органів за виробничим принципом
дасть можливість забезпечити конкретніше
та планомірніше керівництво промисловіс(
тю, будівництвом і сільським господарством,
зосередити увагу на виробничих питаннях.
Така перебудова допоможе активізувати всі
сторони діяльності партії, тісніше зв’яже ор(
ганізаційну й ідеологічну роботу із завдання(
ми створення матеріально(технічної бази ко(
мунізму та виховання нової людини [5, с. 371].
Одночасно з тенденцією до лібералізації
та децентралізації сталінської системи влади
й управління спостерігалася тенденція кон(
центрації компартійно(державного управлін(
ня. У 1960 р. в Україні були створені цент(
ральні раднаргоспи (Київський, Харківський
та Львівський). У 1962 р. число економічних
районів у віданні Укрраднаргоспу скороти(
лося до семи. Нарешті, згідно із Постановою
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про по(
кращення управління промисловістю» від
30.09.1965 р. відбувся перехід від територіаль(
ного до галузевого принципу організації сис(
теми влади й управління в СРСР.
У 1959 р. у системі Станіславського рад(
наргоспу працювало 7996 спеціалістів. Із них
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інженерів – 1953, техніків – 3226, практиків –
2817 чоловік. Молодих спеціалістів (із стажем
роботи до 3 років) на підприємствах Стані(
славського раднаргоспу працювало 1900 чо(
ловік (інженерів – 560, техніків – 1340).
У порівнянні з 1957 р. кількість інжене(
рів збільшилася на 639 чол., а техніків – на
495 чоловік. В апараті Станіславського рад(
наргоспу працювало 432 чоловік.
У 1957–1959 рр. у Станіславському рад(
наргоспі був започаткований процес удоско(
налення структури управління через скоро(
чення проміжних ланок управління. За цей
час до 30 % підприємств перейшло на безце(
хове управління, що дало можливість значно
скоротити адміністративний апарат, набли(
зити управління до виробництва [6, арк. 90].
Станіславським раднаргоспом була роз(
роблена система підготовки та перепідготов(
ки кадрів. У 1958 р. на різних курсах перепід(
готовлено 965 інженерно(технічних праців(
ників, у 1959 р. – понад 400. У Станіславсько(
му раднаргоспі за станом на 1959 р. налічува(
лося 7 підвідомчих технікумів і 2 профтех(
школи, які готували для підприємств моло(
дих спеціалістів [6, арк. 91].
За рішення ЦК КП України в розпоря(
дження Станіславського раднаргоспу прибуло
25 інженерів(будівельників, але це повністю
не забезпечило потреб області в таких спеці(
алістах.
Для зміцнення кадрів у сільських райо(
нах з обласного центру та міст було направ(
лено понад 250 комуністів. Крім цього, близь(
ко 1300 комуністів і безпартійних працівни(
ків із міст та районних центрів було направ(
лено безпосередньо в села та колгоспи [6,
арк. 92]. У 1959 р. в сільськогосподарському
виробництві працювало 1600 агрономів, зо(
отехніків, ветлікарів та інших фахівців сільсь(
кого господарства. На один колгосп чи рад(
госп припадало в середньому по 6 спеціаліс(
тів [6, арк. 93].
Разом із тим у Станіславській області ма(
ли місце й недоліки у справі добору, розста(
новки та виховання кадрів. Свідченням цьо(
го є той факт, що із відряджених до області
у 1959 р. 86 молодих інженерів і техніків для
роботи в лісовій промисловості 38 вибули за
межі області з різних причин, а інженерно(
технічні посади продовжували займати прак(
тики в роботі [6, арк. 96].
У 1961 р. у системі Станіславського рад(
наргоспу працювало 9608 спеціалістів, у то(
му числі 3598 із вищою освітою та 6010 із се(
редньою спеціальною. Кількість спеціалістів
з вищою освітою у 1959–1961 рр. збільшила(
ся на 2000, із середньою спеціальною – на
3000 чоловік [7, арк. 14].
Незважаючи на значне зростання кіль(
кості спеціалістів, потреби Станіславського
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раднаргоспу та місцевої промисловості Ста(
ніславської області у кваліфікованих кад(
рах за станом на 1961 р. не були задоволені.
У той час на інженерно(технічних посадах
працювало 3300 чоловік, які не мали відпо(
відної технічної освіти.
З метою створення практикам умов для
отримання спеціальної освіти Станіславсь(
кий раднаргосп розширив мережу вечірніх і
заочних відділень при технікумах раднаргос(
пу, в яких заочно навчалося 1600 чоловік.
У м. Станіславі відкрили філіал Львівського
політехнічного інституту, в якому на стаціо(
нарному, заочному та вечірньому відділен(
нях навчалося 1133 осіб. Усього заочним і
вечірнім навчанням у вищих і середніх нав(
чальних закладах було охоплено 2750 праців(
ників системи Станіславського раднаргоспу
та місцевої промисловості [7, арк. 15].
У 1961 р. в колгоспи Станіславської об(
ласті направлено 75 агрономів, 54 зоотех(
ніки, 16 ветлікарів, 44 інженери та техніки.
Всього станом на січень 1962 р. у сільському
господарстві області працювало 2628 спеці(
алістів.
У досліджуваний період простежується
тенденція до зростання освітнього та квалі(
фікаційного рівня керівних кадрів сільського
господарства. Якщо у 1953 р. серед голів кол(
госпів не було жодної людини з вищою
освітою, а із середньою освітою – всього 21 %
(із них лише 36 – спеціалісти сільського гос(
подарства), то у 1961 р. 47 голів колгоспів
або 20 % мали вищу та незакінчену вищу
освіту, 125 чоловік (або 54 %) мали середню
освіту, 38 – вчилися заочно у вищих і се(
редніх навчальних закладах. Із 237 голів кол(
госпів 112 (або 48 %) були спеціалістами
сільського господарства [7, арк. 16].
Загалом заочно навчалося 467 партійних,
радянських і господарських працівників.
Крім того, у жовтні–грудні 1960 р. на заочне
навчання тільки у Львівський сільськогоспо(
дарський інститут подали заяви 209 керів(
них працівників колгоспного виробництва,
які у січні 1961 р. мали складати вступні ек(
замени [7, арк. 21].
Велику роботу із зміцнення керівних
кадрів у колгоспах провів Снятинський рай(
ком КП України. У Снятинському районі із
7 голів колгоспів 2 мали вищу освіту, решта –
середню, із яких 4 були спеціалістами сільсь(
кого господарства. Із 22 бригадирів комп(
лексних і польових бригад 20 осіб мали се(
редню та неповну середню освіту (із них 9 аг(
рономів). З числа завідувачів фермами 17 чо(
ловік мали середню та неповну середню
освіту, з яких 5 були зоотехніками [7, арк. 17].
У Снятинському районі на 1 колгосп припа(
дало 5 агрономів, 2 зоотехніка і 5 інших спе(
ціалістів сільського господарства [7, арк. 18].
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Станіславська обласна партійна органі(
зація проводила певну роботу із зміцнення
кваліфікованими кадрами районної ланки.
Після XXI з’їзду КПРС у сільські райони із
обласного центру та міст області направлено
265 комуністів. Тільки у 1961 р. на посади
секретарів райкомів і голів райвиконкомів на(
правлено із обласного центру 16 комуністів.
Якщо у 1958 р. у Станіславській області
було 18,5 % секретарів райкомів і міськкомів
партії з вищою освітою, то на січень 1962 р. –
82,2 % [7, арк. 18]. 25 % із числа секретарів
райкомів і міськкомів партії були спеціаліс(
тами промисловості та сільського господар(
ства [7, арк. 19].
У 1962 р. у структурному плані Стані(
славський раднаргосп виглядав таким чином:
структура обкому КП України по промисло(
вості налічувала в апараті – 7 чоловік, відділ
парторганів – 10, відділ пропаганди й агітації –
8, промислово(транспортний відділ – 5, від(
діл будівництва – 3, відділ адміністративних
і торгово(фінансових органів – 3 чоловіка.
Серед них відповідальних працівників – 39,
технічних працівників – 16, працівників бу(
динку політосвіти – 3, обслуговуючого пер(
соналу – 23. Разом – 81 чоловік [8, арк. 62–63].
Відповідно структура обкому КП України із
сільського господарства була такою: апарат –
7 чоловік, відділ партійних органів – 10, від(
діл пропаганди і агітації – 8, сільськогоспо(
дарський відділ – 8, відділ будівництва – 8,
відділ адміністративних і торгово(фінансо(
вих органів – 3, фінгоспсектор – 3; із них від(
повідальних працівників – 39, технічних
працівників – 16, працівників будинку політ(
освіти – 3, обслуговуючого персоналу – 23.
Всього – 81 чоловік [8, арк. 64–65]. Структура
райкому КП України по промисловості мала
такий вигляд: апарат – 3 чоловіка, організа(
ційний відділ – 6, відділ пропаганди й агітації –
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5, промислово(транспортний відділ – 3. Разом –
18 чоловік [8, арк. 66]. Подібною була і струк(
тура райкому КП України по сільському гос(
подарству: апарат – 3, організаційний відділ –
6, відділ пропаганди й агітації – 5, сільсько(
господарський відділ – 3; разом – 18 чоловік
[8, арк. 67].
Як бачимо, структура обкому КП Укра(
їни по промисловості та сільському господар(
ству в кількісному аспекті відображала од(
на одну.
Таким чином, у 1957–1962 рр. у Стані(
славській області відбулася докорінна перебу(
дова сталінської системи влади й управлін(
ня; галузевий принцип її організації був май(
же повністю витіснений та замінений тери(
торіальним принципом. Хрущовська система
влади й управління базувалася на тери(
торіальному принципі з певними елемента(
ми галузевого.
Література
1. Комуністична Партія Радянського Союзу в
резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пле(
нумів ЦК: 1955–1959. – К., 1981. – Т. 7. – 534 с.
2. Решения партии и правительства по хозяй(
ственным вопросам: 1953–1961 годы. – М., 1968. –
Т. 4. – 783 с.
3. Баран В. К., Даниленко В. М. Україна в умо(
вах системної кризи (1946–1980 рр.). – К., 1999. –
304 с.
4. Кульчицький С. В. Спроби реформ (1956–
1964 рр.) // УІЖ. – 1998. – № 3. – С. 120–129.
5. Комуністична Партія Радянського Союзу в
резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пле(
нумів ЦК: 1959–1965. – К., 1981. – Т. 8. – 540 с.
6. ІваноФранківський державний архів, ф. П(1,
оп. 1, спр. 2295. – 119 арк.
7. ІваноФранківський державний архів, ф. П(1,
оп. 1, спр. 2570. – 126 арк.
8. ІваноФранківський державний архів, ф. П(1,
оп. 1, спр. 2653. – 148 арк.

Historical and legal analysis of the territorial principle of the authority and government system
organization of the USSR is being realized. The specific character of the communist public administra
tion functioning in the Stanislaw region of the USSR, based on the territorial principle, its legal guar
antee and social effectiveness are being researched.
В статье осуществляется историкоправовой анализ территориального принципа органи
зации системы власти и управления в СССР, исследуется специфика функционирования ком
партийногосударственного управления в Станиславской области УССР, основанного на тер
риториальном принципе, его законодательное обеспечение и социальная эффективность.
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У статті досліджується правове регулювання підготовки вчителів за проектом статуту
Київського університету Св. Володимира 1833 р. На основі аналізу статуту автор визначає
особливі завдання університету, які полягали в підготовці вчителів, здатних провести ідеологію
Російської імперії в життя.
Ключові слова: статут, педагогічний інститут, імперська ідеологія, вища педагогічна освіта,
Комітет облаштування навчальних закладів, Головне правління училищ.

П

роголошення Україною незалежності
дало поштовх реформуванню всіх
сторін суспільного життя. Насампе(
ред це стосується системи освіти, зокрема під(
готовки висококваліфікованих педагогіч(
них кадрів для середньої школи. Заслуговує
на увагу правове забезпечення діяльності Ки(
ївського університету Св. Володимира, який
займався підготовкою вчителів для гімна(
зій і повітових училищ для Київської гу(
бернії. Це особливо актуально сьогодні у
зв’язку із зростанням вимог до абітурієнтів,
які виявляють бажання отримати професію
вчителя.
Дослідженням питання становлення та
розвитку вищої педагогічної освіти в Київсь(
кому університеті Св. Володимира займали(
ся С. Рождественський, Ф. Паначин, Г. Во(
линка, Н. Мозгова, І. Важинський [1–4] та
інші науковці, але правовий аналіз його діяль(
ності у першій половині XIX ст. на належно(
му рівні дослідниками ще не проводився.
На нашу думку, доцільно проаналізувати
правове регулювання підготовки вчителів за
проектом статуту Київського університету
Св. Володимира 1833 р.
Витоки вищої світської педагогічної осві(
ти в Україні беруть свій початок від широко(
форматної освітянської реформи в Російсь(
кій імперії, започаткованої Олександром І у
1802–1804 pp., яка була змінена навчальною
системою Миколи І (1828 р. для середньої та
1835 р. для вищої школи). Така сама зміна
систем повторилася при переході від ста(
тутів 1863–1864 рр. до статутів 1871 р. (для
гімназій) і 1884 р. (для університетів).
Шкільна реформа 1803–1804 рр. поста(
вила на порядок денний проблему підготов(
ки педагогічних кадрів. Зважаючи на склад(
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ність шкільних програм, забезпечити нові
школи вчителями вже було набагато важче.
Для підготовки вчителів гімназій за уні(
верситетським статутом від 05.11.1804 р. бу(
ли засновані педагогічні інститути при уні(
верситетах, зокрема Московському, Харківсь(
кому, та Казанському, а також особливий пе(
дагогічний інститут у Санкт(Петербурзі (за
статутом від 16.04.1804 р.), оскільки на той
час університету у Санкт(Петербурзі не було.
Зазначені педагогічні інститути були закри(
тими закладами, які мали по 24 вихованця.
Лише особливий педагогічний інститут мав на
утриманні 100 осіб. Таким чином, на вчи(
тельську посаду готувалося 172 особи. Крім того,
за Височайшим повелінням від 04.01.1824 р.
при Санкт(Петербурзькому університеті був
утворений педагогічний інститут, який мав та(
кож 24 вихованця, як і інші педагогічні інсти(
тути при університетах. Тому, як бачимо,
кількість реальних претендентів на вчительсь(
ку посаду скоротилось із 172 до 96 осіб. Зазна(
чимо, що ці вчителі повинні були забезпечити
викладання навчальних курсів у гімназіях по
всій Російській імперії. Звичайно, це мізерна
кількість, враховуючи кількість тодішніх
гімназій. Педагогічні інститути повинні були
поповнюватися державними студентами, які за
отримувані стипендії зобов’язувалися «про(
служити в учительському званні не менше шес(
ти років» [5, с. 2].
В університетах на той час курс навчання
складався із загального «підготовчого кур(
су», який тривав три роки та вважався обо(
в’язковим для всіх, і факультетського курсу,
на якому викладались уже ті предмети, які
були необхідні для отримання певної спеці(
альності. Такий порядок організації навчаль(
ного процесу зумовлений недостатньою під(
© І. Половко, 2009
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готовкою студентів, що, у свою чергу, випли(
вало з поганого забезпечення вчителями гім(
назій, звідки і йшли до університетів молоді
люди. Гімназична підготовка для навчання в
університеті була недостатньою. Замість влас(
не університетського курсу студенти вивча(
ли на згаданому «підготовчому курсі» пред(
мети середньої школи. До речі, для багатьох
студентів на цьому етапі закінчувалося нав(
чання в університеті. До спеціальних універ(
ситетських курсів доходили найнаполег(
ливіші.
Спеціальні курси викладалися латинсь(
кою мовою, з якою студенти не були до(
статньо обізнані. Педагогічні інститути при
університетах складались із вихованців, які
вже пройшли загальний «підготовчий курс»,
обрали собі спеціальні курси та, крім того,
мали ще й особливі заняття, які сприяли під(
готовці саме вчителя. У параграфі 32 статуту
1804 р. зазначалося, зокрема, що всі професо(
ри предметів, які мають близьке відношен(
ня до гімназичного курсу, зобов’язані були
присвячувати одну годину на тиждень особ(
ливому наставленню вчительських канди(
датів [6, с. 264]. Крім того, директор інститу(
ту, який обирався Радою університету із ор(
динарних професорів, «спрямовував їх у нав(
чанні, показуючи кращих письменників про
науки і роблячи настанову в мистецтві ви(
кладати науки ясним і систематичним мето(
дом» [6, с. 289].
Таким чином, система підготовки вчи(
телів гімназій полягала, з одного боку, в набут(
ті студентом необхідних теоретичних знань,
а з іншого – в ознайомленні вчительських
кандидатів із різними методами викладання
навчальних курсів гімназій.
Усі педагогічні інститути при університе(
тах існували, як уже зазначалося, на підставі
статуту 1804 р. до 1835 р., коли за новим уні(
верситетським статутом від 26.07.1835 р. їх
існування було знову підтверджене із скоро(
ченням кількості вихованців до 20 осіб в кож(
ному. Із заснуванням Київського університе(
ту Св. Володимира, який мав свій власний
статут, та педагогічного інституту при ньому
на 30 вихованців, кількість майбутніх учи(
телів становила 210 осіб.
Педагогічні інститути при університетах
були, як і раніше, закритими закладами. Їх сту(
денти, які називалися «казенними» слухали
разом із «своєкоштними» університетський
курс на історико(філологічному та фізико(
математичному відділеннях. У зв’язку з відмі(
ною підготовчого курсу в усіх університетах,
«казенні студенти отримували керівництво в
практичних заняттях з обраної кожним із
них галузі наук, повинні були писати твори,
давати пробні уроки; спостереження за такими
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заняттями покладалося на трьох чи чотирьох
професорів основних предметів, до викла(
дання яких готувалися студенти» [5, с. 2–3].
Подібна схема роботи педагогічних інсти(
тутів з невеликими модифікаціями зберегла(
ся майже до кінця їх існування. Деякі істотні
зміни до неї внесені у 1849 р., коли був при(
пинений прийом на попередній курс навчан(
ня, який передбачався для зрівняння знань
студентів і деякого розширення їх загально(
освітнього світогляду, а також у 1850 р., коли
вперше при університетах почали створюва(
тися кафедри педагогіки.
Вибір місця для заснування нових уні(
верситетів визначався тим, наскільки легко
можна було знайти «кандидатів» на посаду
вчителя.
Оскільки на початку XIX ст. Київ і Ки(
ївщина входили до Віленського світського
навчального округу, який традиційно знахо(
дився під впливом полонізаторських настроїв,
царський уряд активно обговорює організа(
ційні заходи щодо протидії цим настроям че(
рез нові освітянські кадри. Тому на Київсь(
кий університет Св. Володимира згідно з іде(
ями міністра народної освіти С. Уварова по(
кладалася особлива місія воскресити російсь(
ку освіченість у краї, який нещодавно значив(
ся польським, та стати «символом оновлення
вищої освіти в імперії» [7, с. 74]. Заснуван(
ням Київського університету передбачалося
встановити «розумову єдність польського та
російського народів», навчати юнацтво в при(
єднаних від Польщі губерніях згідно із за(
гальним духом народної освіти в Росії.
Указом від 08.11.1833 р. передбачалося
«створити терміново статут і штат універси(
тету Св. Володимира» [8, с. 64]. Міністерст(
вом народної освіти керував тоді граф С. Ува(
ров, який з цим завданням впорався в ре(
кордно короткий строк. Вже 29 листопада про(
ект статуту та штату обговорювався на спіль(
ному засіданні Комітету облаштування нав(
чальних закладів та Головного правління
училищ. М. Сперанський, який був членом
Комітету облаштування навчальних закла(
дів, пропонував назвати цей документ «По(
передні правила освіти університету Св. Во(
лодимира», але С. Уваров домігся схвалення
проекту саме як проекту статуту, щоб посту(
пово поширити його положення на інші ро(
сійські університети. Справа в тому, що не(
обхідність реформування освітньої системи
Росії була очевидною вже наприкінці царю(
вання Олександра І. Політичні події, які су(
проводжували сходження на престол Мико(
ли І, ще більше переконали владу в необхіднос(
ті здійснення термінових заходів для виправ(
лення існуючого становища. У рескрипті від
14 травня 1826 р. на ім’я міністра народної
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освіти Микола І наказав зрівняти всі статути
навчальних закладів Російської імперії, при(
водячи їх до «належної та необхідної однома(
нітності» [9, с. 19]. Тому на Комітет облашту(
вання навчальних закладів покладалося зав(
дання створити новий загальний універси(
тетський статут. Оскільки цим питанням Ко(
мітет займався аж з 1826 р., то створення про(
екту статуту університету Св. Володимира,
на думку С. Уварова, було «зручним і швидким
способом практично розв’язати дану справу»
[10, с. 25–26], тобто покласти його в основу за(
гального університетського статуту.
Отже, особливі завдання Київського уні(
верситету викладалися у його «персонально(
му» статуті, або «проекті статуту», затвер(
дженому царем Миколою І 25 грудня 1833 р.
[11] і діючому до 1842 р. Загальний універси(
тетський статут затверджений 26 липня 1835 р.
Попри багато розбіжностей обох документів,
їх об’єднують загальні підвалини нової кон(
цепції освіти. В обох Статутах відобразилася
зміна в поглядах уряду на значення та роль
університетів у суспільстві, характер їх нав(
чальної та наукової діяльності, ступінь са(
моврядування. Зміна пріоритетів щодо са(
мостійності університетських корпорацій бу(
ла наслідком суспільної напруженості епохи
Миколи І. Його охоронна політика, яка про(
довжила добу урядового консерватизму прав(
ління Олександра І, базувалася на формулі:
православ’я, самодержавство, народність. На
переконання міністра С. Уварова, ця форму(
ла мала стати твердою основою для вихован(
ня молоді в дусі благочестя. Однак досягнен(
ня зовнішньо благородної мети С. Уваров пла(
нував через встановлення суворого нагляду
за університетами, обмеження прийому на
навчання представників нижчих станів, ско(
рочення теоретичних засад у навчальних про(
грамах, надання освіті догматичного та при(
кладного характеру. Отже, регламентація ді(
яльності університетів, розпочата у 20(х ро(
ках низкою обмежень ліберальних положень
статуту 1804 р., була офіційно закріплена в
статуті 1835 р. Він значно обмежив автоно(
мію університетських корпорацій і змінив уні(
верситетський статус.
Для університету Св. Володимира Стату(
том 1833 р. головування в окрузі було збере(
жене, але за зразком інших університетів йо(
го училищний комітет 20 березня 1836 р. був
скасований.
Загальним для Статутів 1833 і 1835 рр. бу(
ло виключення судових, поліцейських і гос(
подарчих питань з юрисдикцій рад універси(
тетів. Ці структури обмежилися технічним
та учбовим колом справ, обранням ректора і
професорів для заняття вакантних кафедр.
Але навіть у таких сферах остаточною ін(
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станцією було рішення міністра народної
освіти.
Статут 1833 p. відрізнявся від статуту
1804 р. інших університетів імперії тим, що
обов’язкова для них справа підготовки вчи(
телів покладалася на директорів Педаго(
гічних інститутів при цих університетах, а
в Києві – на університет у цілому та його
ректора.
Щоб відкрити будь(який інститут при
університеті, у тому числі педагогічний, по(
трібно було не менше чотирьох професорів.
Зокрема, у дев’ятому розділі «Про казенних
студентів» проекту статуту, параграфі 69 за(
значалося: «Спостереження за навчальною
частиною студентів, які готуються до учи(
тельського звання, покладається на Профе(
сорів: Російської Словесності, Давньої Філо(
логії, Філософії і Чистої Математики. Із них
Професор Філософії викладає Педагогіку.
Незалежно від викладання в Університеті, ці
Професори повинні займатись по дві години
на тиждень з цими студентами» [8, с. 72].
У параграфі 67 зазначалося, що «студенти,
які готуються до звання вчителя, крім слу(
хання університетських курсів, отримують
керівництво в практичних заняттях по час(
тині Вітчизняної Словесності, давніх мов,
Математики і Педагогіки, пишуть міркуван(
ня, проводять пробні лекції, і під наглядом
Професорів дають уроки в училищах» [8,
с. 72]. Все це свідчить про те, що студенти
ґрунтовно освоювали курс педагогіки та про(
ходили педагогічну практику, що було дуже
важливо для майбутньої вчительської діяль(
ності. Крім того, з кінця 30(х років починають
викладатися методики окремих предметів.
Університет Св. Володимира міг надовго
залишитися таким собі регіональним «вчитель(
ським інститутом», якби вже у першому
семестрі 1834–1835 академічного року функ(
ція підготовки вчителів не відділилася від за(
гального набору освітньо(наукових, культур(
них і адміністративних функцій університету
та не інституціонізувалась у вигляді специ(
фічного вчительського навчального закладу
при ньому.
Оскільки у статуті 1804 р. зазначалось,
що при кожному університеті мав бути педа(
гогічний інститут, університет Св. Володи(
мира виконав цю статутну вимогу, незважа(
ючи на відсутність словосполучення «Педа(
гогічний інститут» у тимчасовому проекті
статуту.
Отже, відкриття університету Св. Воло(
димира та «особливої виховної установи»
при ньому дало можливість не лише започат(
кувати у Києві системну вищу світську педа(
гогічну освіту, а й готувати вчителів, здатних
провести імперську ідеологію в життя.
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У статті аналізуються концептуальні положення вчення П. О. Недбайла про право: пробле
ми взаємозв’язку права та суспільства, функціонального призначення права.
Ключові слова: право, соціальність права, цінність права, застосування норм права.

Н

едбайло Петро Омелянович (29.06.
(12.07.)1907 р. – 31.10.1974 р.) – ук(
раїнський правознавець, доктор юри(
дичних наук, професор досліджував пробле(
ми теорії держави та права, зокрема застосу(
вання правових норм і юридичних гарантій
законності. Право він розглядав як соціальну
цінність, а законодавство – як засіб соціаль(
ного прогресу. Одним із перших в україн(
ській юридичній науці П. Недбайло приді(
лив увагу питанням захисту прав людини як
на національному, так і міжнародному рів(
нях. У 60–70(ті роки XX ст. він розробляв
проблеми наукознавства, обґрунтовував ідею
про необхідність підвищення ролі юридич(
ної науки у розвитку законодавства, дослі(
джував питання теорії права, виховання [1,
с. 112–113].
Історична заслуга П. Недбайла полягає в
обґрунтуванні ним соціологічного підходу до
вивчення права, тлумаченні права, розгляді
важливої проблеми взаємозв’язку права та
суспільства, зумовленості права фактичними
суспільними відносинами, в тому числі еко(
номічними, порушенні проблеми функціональ(
ного призначення права.
Метою цієї статті є аналіз концептуальних
положень вчення П. Недбайла про право
(взаємозв’язок права та суспільства, тлума(
чення права тощо).
Вирішальним питанням правового регу(
лювання є реалізація правових норм у су(
спільному житті. Провадження в життя пра(
вових норм – це така ситуація правового ре(
гулювання, коли норми права безпосередньо
втілюються в практичній діяльності людей,
їх об’єднань і державних органів по здійснен(
ню наданих їм прав і виконанню покладених
на них правовою нормою обов’язків.
На сучасному етапі зростає роль і зна(
чимість права, його норм і законності в житті
суспільства.
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Право виникає тоді, коли усвідомлюєть(
ся необхідність визначення форми поведін(
ки, а відмирає, коли стає очевидним неефек(
тивність прийнятих раніше форм як обов’яз(
кових. Очевидно, що в обох випадках і ґене(
за, і відмирання права зумовлюється інтен(
сивними гносеологічними процесами, які
свідчать про сутнісну детермінованість права
пізнанням. Але пізнання також є формою іс(
нування права, тобто не тільки поява та лік(
відація, а й функціонування права забезпе(
чується гносеологічною інтенсивністю. Так,
правова норма, будучи пізнавальним резуль(
татом, водночас є критерієм оцінки соціалі(
зованої поведінки суб’єкта, знаряддям оці(
нювання її правомірності чи неправомірності
і в такий спосіб реалізує себе тільки в дина(
міці пізнавально(оціночної активності засто(
сування права [2, с. 9].
П. Недбайло зазначав, що гносеологічний
аналіз можливий тільки у поєднанні із соціо(
логічним, адже специфіка відображення ор(
ганічно пов’язана з особливістю права як со(
ціального явища [3, с. 16–17].
Ми пропонуємо дослідити застосування
правових норм в соціологічному праворозу(
мінні через призму ідей П. Недбайла.
Спочатку потрібно вирішити питання,
що є застосуванням правових норм, а потім
дати відповідь на питання: хто застосовує
правові норми? Так, П. Недбайло вважав, що
застосування правових норм є специфічною
організаторською діяльністю з реалізації пра(
вових норм, спорідненою з встановленням
прав і обов’язків учасників суспільного жит(
тя в конкретних правовідносинах і з впливом
на зобов’язаних осіб у цих відносинах з метою
виконання вимог правових норм [4, с. 11].
Залежно від характеру правової норми
вона може бути реалізована в правовідноси(
нах як державними органами та посадовими
особами, так і громадянами й їх об’єднаннями.
У складі права мають місце не тільки зо(
бов’язуючі та заборонні норми, а й норми, що
© О. Стащенко, 2009
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вповноважують. У правовому регулюванні
не можна недооцінювати їх роль. Саме на
них засновані суб’єктивні права громадян.
Здійснення громадянами своїх прав і є засто(
суванням тих норм, на яких вони засновані,
тобто норм, які дозволяють здійснювати пев(
ні дії. Так виявляється все значення суб’єк(
тивного права, яке не зводиться тільки до пра(
вовідносин.
У сукупності з правовими обов’язками
воно визначає правовий статус особи. Разом
із тим суб’єктивне право є відомим засобом
регулювання поведінки людей, здійснювано(
го нормами об’єктивного права [5, с. 52–55; 6,
с. 83]. Таке бачення проблеми дозволяє пра(
вильно вирішити питання про суб’єктивне
застосування правових норм залежно від
видів норм, їх характеру, а також сприяє роз(
гортанню демократії в усьому суспільному
житті.
Основний недолік наукового досліджен(
ня застосування правових норм полягає в
значному відриві творчої думки від актуаль(
них завдань сьогодення. Це знаходить прояв
у тому, що загальну теорію держави та права
нерідко зводять до узагальнюючої науки, що
базується лише на висновках галузевих наук.
Безумовно, теорія держави та права по(
винна враховувати висновки галузевих юри(
дичних наук, але це не відмежовує її від без(
посереднього вивчення й узагальнення прак(
тики, не пов’язує її в цьому. Вона безпосе(
редньо та самостійно пов’язана з практикою
у вивченні сутності держави і права.
На сучасному етапі виникла потреба в та(
ких узагальненнях для розроблення низки
загальнотеоретичних положень і визначень
відповідно до нової державно(правової прак(
тики. Теоретичне розроблення питання про
застосування правових норм дозволяє не
тільки глибше пізнати роль права у суспіль(
стві, а й забезпечити знаннями й умінням
громадян правильно побудувати свою прак(
тичну діяльність у суспільному житті. Теорія
застосування права забезпечує більш глибо(
ке врахування правових норм у всіх сферах
життя. Спеціальні норми формуються разом
із виникненням і розвитком людського су(
спільства у зв’язку з необхідністю охопити та
врегулювати поведінку людей за загальними
правилами.
П. Недбайло зазначає, що соціальні пра(
вила (норми) – це не тільки міра поведінки,
а й вимоги, що змушують особистість, уста(
нови й організації поводити себе певним чи(
ном, діяти так, а не інакше [4, с. 19].
Соціальні норми відображають суспільне
життя, основою якого є економічна структу(
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ра суспільства. Але це не просто відбиток
суспільного життя, а визначення правил, ме(
та яких полягає в регулюванні суспільних
відносин в інтересах усього суспільства.
Зміст існування та вплив норми на по(
ведінку людей зумовлені тим, що вона має
справу із свідомими вчинками людей [7, с. 9].
Так виникає особливий вид соціальних норм,
що є державнообов’язковими й отримали
назву правових норм. Всі соціальні норми
мають між собою багато спільного, але для
науки та практики особливого значення на(
буває дослідження специфічних ознак кож(
ного виду норм.
На думку П. Недбайла, найбільш важли(
ве значення має співвідношення правових і
моральних норм. Право завжди відображає
моральний стан суспільства. Поперше, воно
пронизано духом моралі та знаходиться в пов(
ному єднанні з моральністю суспільства; по
друге, мораль розглядає дотримання право(
вих норм як важливий моральний борг, за(
безпечує діяльність правових правил, допо(
магає їх входженню у звичку та свідомість
людей. Взаємовплив між правом і мораллю
відображається в єдності та взаємодії цих
соціальних явищ в силу їх спільної класово(
соціальної природи і призначення [4, с. 27].
Право, мораль, інші соціальні норми різ(
няться між собою як за змістом, так і за фор(
мою, оскільки вони відображають різні сто(
рони суспільного буття. Змістом соціальних
норм є регулювання найбільш важливих
відносин, які є матеріальним критерієм для
класифікації норм на окремі види.
Згідно з таким розумінням сутності пра(
ва, П. Недбайло зазначає, що за формальни(
ми ознаками правові норми відрізняються
від інших соціальних норм тим, що вони
встановлюються або санкціонуються держа(
вою в суворо визначеному порядку. Разом із
тим норми моралі та звичаю складаються в
суспільстві у процесі співжиття.
Правові норми, виражаючи волю та пра(
восвідомість панівного класу, встановлю(
ються в певних формах (законах, указах, по(
становах тощо), що є формальними підстава(
ми їх загальнообов’язковості. Ці форми нада(
ють правилам, що в них містяться, офіційного,
нормативного значення, в силу чого носять
назву джерел права у формальному (юри(
дичному) змісті. Норми ж моралі та звичаї
тримаються у свідомості людей і не мають ви(
значеної форми вираження. Моральна сві(
домість сама собою має нормативне значення.
Правові норми вводяться в дію офіційно,
вони вступають в силу в точно встановлений
час. Норми моралі та звичаї зароджувалися в

151

грудень 2009
певних суспільних прошарках, вони поши(
рювалися поступово (по мірі їх засвоєння
суспільною думкою окремих груп, організа(
цій, класів, суспільства в цілому).
Обов’язковість правової норми є загаль(
ною та державною. Це єдиний загальнодер(
жавницький масштаб для всіх або для окре(
мих груп населення.
Моральні норми залежать від часу та
місця, від суспільного середовища, в якому
моральні вчинки здійснюються, від вимог
тих організацій, до якої людина належить.
Для моральних норм притаманне су(
спільне спонукання шляхом створення су(
спільної думки. Для звичая притаманне до(
тримання певного правила. Державний при(
мус – це не фізичне спонукання до дотри(
мання норм у кожному конкретному випад(
ку, а швидше погроза держави невигідними
наслідками у випадку порушення норми. Його
особливість полягає в тому, що він є «кон(
ститутивним елементом правової норми», а
суспільне спонукання не є обов’язковий кон(
ститутивний елемент норми моралі, а лише
супроводжує її [8, с. 111–112].
Особливість правових норм полягає в то(
му, що вони регулюють суспільні відносини
шляхом встановлення конкретно визначе(
них прав і обов’язків їх учасників по відно(
шенню один до одного.
Правові норми різняться за регламен(
тацією вимог заборон і дозволів. Правова
норма – це формально визначене правило, а
моральне правило є більш загальним прин(
ципом для конкретної дії; правовий обов’я(
зок виконується в певних межах. Моральний
обов’язок не має формальних визначень. Це
можна застосувати і відносно відповідаль(
ності за порушення норм права, яка зазда(
легідь відома та встановлюється з урахуван(
ням тяжкості правопорушення. Відповідаль(
ність за порушення моральних норм зазда(
легідь не може бути передбачена; все зале(
жить від форми та ступеня реакції суспіль(
ства на антиморальні вчинки. Моральний
вплив не має чітко визначених форм [9, с. 10].
Всі ці формальні ознаки правових норм,
на думку П. Недбайла, мають велике значен(
ня у встановленні правопорядку.
П. Недбайло приділяв особливу увагу
конкретним соціологічним дослідженням у
юридичній науці. Він вважав, що конкретно(
соціологічні дослідження – це дослідження
конкретної ситуації, що склалась у процесі
функціонування державного апарату та всієї
політичної організації суспільства, у процесі
реалізації правових норм і прийняття заходів
щодо зміцнення законності, вивчення ситу(
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ації, що склалась у певних умовах місця та
часу; вивчення конкретної ситуації залежно
від цілей дослідження; вивчення конкретної
ситуації у сфері, наприклад, демократії, уп(
равління, господарських відносин [10, с. 97].
На нашу думку, реальне завдання з точки
зору методології полягає в тому, щоб «пере(
вести» концептуальні положення загальної
теорії права в операційні поняття, а також
категорії, які б дозволили емпірично фіксу(
вати та частково вимірювати показники дії
тих чи інших виявів юридичних норм. Кате(
горіальний апарат повинен слугувати аде(
кватному відображенню дійсності – сфері дії
права [11, с. 19–20].
У своїх працях П. Недбайло значну увагу
приділяє питанню законності. Так, за його
визначенням, законність – це метод діяль(
ності держави по керівництву суспільством,
що полягає у точному та неухильному вико(
нанні законів і всіх інших правових актів, у
результаті чого встановлюється міцний пра(
вовий режим у країні, що характеризується
ясністю та визначеністю прав і обов’язків
державних установ, організацій, посадових
осіб, правомірністю дій органів держави,
міцністю правових відносин і атмосферою
впевненості всіх і кожного у своїх правах і
обов’язках [12, с. 12].
Серцевиною концепції П. Недбайла є
проголошення необхідності створення аде(
кватних соціальних умов для вільного та
всебічного розвитку людської особистості,
задоволення основних життєвих потреб лю(
дини, гарантії її невід’ємних прав і свобод,
упорядкування суспільних відносин (сімей(
них, громадських, загальнолюдських, класо(
вих, етнічних, міжрегіональних тощо). У та(
кому суспільстві саме держава покликана
відігравати вирішальну роль у забезпеченні
реалізації інтелектуального, творчого по(
тенціалу, людської справедливості.
Висновки
Зміст ідей П. Недбайла полягає в тому,
що вчення про право слід розглядати в широ(
кому аспекті, тобто соціологічний підхід до
права повинен враховувати його ціннісний
характер, а ціннісний підхід також має па(
м’ятати про те, що ідея права завжди втілю(
ється в конкретному суспільстві, яке скла(
дається з певних соціальних груп з різними,
часто суперечливими, інтересами.
П. Недбайло вважав, що загальна теорія
права повинна досліджувати причинну зу(
мовленість права як соціального і морально(
го явища. У першому випадку вона виділяє,

№ 12
встановлює й аналізує детерміновані соці(
альні відносини, які зумовлюють сутність
права та його природу. У другому – загальна
теорія права вивчає правову мораль: вона
має виділити, встановити й проаналізувати
елементи душевного стану, які пов’язані з
імперативно(атрибутивною природою пра(
вових переживань. Саме таким шляхом, на
думку вченого, можливе всебічне досліджен(
ня права (правових норм), яке пізнається за
допомогою методів, вироблених сучасним
праворозумінням.
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У статті аналізуються система доказів і процесуальні аспекти доказування в українському
копному судочинстві (XIV–XVIII ст.), що ґрунтувалося на нормах звичаєвого права, окремі види
доказів, встановлено їх значення.
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Д

оказування є важливою частиною про(
цесуальної діяльності, тому воно ор(
ганічно поєднується із системою норм
процесуального права. Прийняття судом
справедливих рішень вимагає відповідного
логічного та фактичного обґрунтування, що
здійснюється за допомогою доказів. Оскіль(
ки в сучасних умовах існує необхідність удос(
коналення правових норм, які регулюють
процесуально(правові відносини щодо до(
казів і доказування, на нашу думку, доцільно
дослідити ці правові норми в процесі їх істо(
ричного розвитку. Важливим етапом еволю(
ції українських процесуальних норм про до(
кази та доказування була діяльність копних
судів у XIV–XVIII ст.
Метою цієї статті є визначення особливостей
і встановлення елементів доказової системи
українського копного судочинства XIV–
XVIII ст., що формувалася на основі укра(
їнського звичаєвого права.
Копний суд був громадським юрисдик(
ційним органом сусідського об’єднання сіль(
ських територіальних громад, який здійсню(
вав судочинство у цивільних і кримінальних
справах, розслідування злочинів, примирен(
ня винного з потерпілим, виконував свої рі(
шення на українських і білоруських землях у
XIV–XVIII ст. на підставі норм звичаєвого
права, що ґрунтувалися на національних і
релігійних особливостях цих народів, визна(
вались органами державної влади Польсь(
кого королівства, Великого князівства Ли(
товського, Речі Посполитої та Гетьманщини.
У копному судочинстві функціонувала
доволі складна система доказів: речові дока(
зи, зокрема вкрадена річ («лице»), сліди по(
боїв, рани, труп убитої людини, сліди на до(
розі тощо; особисте зізнання; покази свідків
(«видоки», «послухи», «люди»); присяга сто(
рін процесу та свідків; ордалії («муки»), що
передбачали випробування водою, залізом
або батогами [1, с. 345].
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Копне судочинство здійснювалось усно,
тому використання письмових документів у
ролі доказів не було поширеною практикою.
Речові докази в копному судочинстві
позначалися терміном «знаки» [2, с. 19]. Не(
рухомі речові докази (наприклад, сліди на
дорозі) оглядались копними суддями, свідка(
ми та в окремих випадках – возними. На ста(
дії «великої копи» (судового розгляду. – М. Б.)
ці суб’єкти підтверджували відповідний
факт під присягою. Рухомі речові докази ма(
ли загальну назву «лице» та повинні були
доставлятися потерпілим безпосередньо на
засідання копного суду. Лице (corpus delicti,
предмет злочину) відігравало значну роль в
українському звичаєвому праві. Воно вважа(
лося доказом(символом, з яким були пов’я(
зані численні обряди. Так, той хто впізнав
украдені в нього коні чи худобу, повинен був
перед поданням «лиця» до суду позначити
його певними знаками (зазвичай у корів, ко(
ней тощо урізували вухо, а у птахів надрізу(
вали крила або лапки). Це був обряд «личку(
вання», від чого іноді весь копний процес
звався «поличчям», «обліком». Крадену бочку
меду надписували. В особи, яка була спійма(
на на гарячому вчинку, надрізували пороги в
домі. Ворота особи, поведінка якої була амо(
ральною, вимазували дьогтем. За «лице» та(
кож вважали рани на тілі, що свідчили про
напад, бійку. Звичаєве право вимагало, щоб
ще до суду «лице» було показане децькому,
вижу чи возному, а в день засідання копного
суду було принесене чи привезене та показа(
не копним суддям. Цей обряд був настільки
значимим, що, як видно із судових актів
XVI–XVII ст., позивач мусив кількаразово
показувати «лице» суддям [3]. Так, у 1659 р.
в селищі Турійське Володимирського повіту
на засіданні копного суду Маришка Макари(
ха позивалася на Сушку Пічечку та її співучас(
ників про те, що вони вкрали її вола. По(
терпіла представила на засіданні копного су(
ду речовий доказ (лице) – шкуру вбитого во(
ла [4, с. 329]. Ця процесуальна дія відповіда(
© М. Бедрій, 2009
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ла правовій природі копного суду, в якому
зазвичай не велося протоколів судових
засідань, тому наочна демонстрація речового
доказу була спрямована на фіксацію в пам’яті
копних суддів суттєвих деталей криміналь(
ної справи.
«Лице» було не лише важливим доказом,
а й посилювало кримінальну відповідаль(
ність засудженого злочинця. Злодія, якого
ловили з «лицем», тобто з краденим майном,
як правило, копний суд засуджував до смерт(
ної кари [5, с. 89]. Це було зумовлено вели(
ким значенням речових доказів у копному
судочинстві.
Бачучи перед собою лице (предмет зло(
чину), копний суд запитував підсудного, чи
він украв дану річ. Якщо підсудний не зізна(
вався, він був зобов’язаний пояснити, яким
чином ця річ у нього опинилася чи довести,
що не крав її. Коли підсудний визнавав, що
він «лице» крав або залишив його на місці
злочину, це прирівнювалося до спіймання на
гарячому вчинку. Наявність речових доказів
у справі надавала можливість копному суду
застосовувати до підсудного арешт як за(
побіжний захід. Так, 6 грудня 1589 р. у с. Зак(
росниці Берестейського повіту копний суд
ув’язнив Авдія Павлова, оскільки під час ве(
ликої копи (судового розгляду) дружина
підсудного надала суду «лице» – смажений
шмат м’яса вкраденого козла [4, с. 331–332].
Покази свідків у копному судочинстві
мали вагоме значення. Попри обмеження у
Руській Правді кола осіб, які могли бути свід(
ками, копні суди визнавали правомірними
свідчення всіх людей незалежно від їх су(
спільного стану та статі. До свідків було тіль(
ки дві вимоги: осілість і добра репутація [4,
с. 346–348].
Після прийняття Першого Литовського
статуту набула юридичної чинності норма,
що обстежувала це коло осіб. Ідеться про
ст. 6 розділу VIII цього нормативно(правового
акта: «Якщо яка(небудь людина мала судову
справу з державним службовцем або феодалом,
а той державний службовець або феодал мав
би у своєму повіті межуючий з ним маєток і
вони повинні були зібрати копу, то тоді прос(
та людина, яка проживала в держанні цього
пана, не могла бути його свідком, а тільки
шляхтичі або інші люди з інших повітів, які
заслуговували на довіру, близькі сусіди» [6,
с. 187]. Проте, як випливає з наведеної цита(
ти, обмеження можливостей представників
непривілейованих суспільних станів бути
свідками при розгляді копним судом справ
шляхти, поширювалося тільки на тих, хто
був адміністративно чи феодально підпоряд(
кований відповідному державному службов(
цю або феодалу. Тому інші прості люди (се(
ляни, міщани) могли бути свідками у спра(
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вах шляхтичів, від яких вони не були жод(
ним чином залежні.
На підтвердження зазначених висновків
слід згадати рішення копного суду, опублі(
коване українським дореволюційним дослід(
ником М. Іванішевим. У цьому документі
йшлося про вирішення копним судом в од(
ному з сел Луцького повіту земельного спору
між шляхтичами Малинським і Вишинсь(
ким, які сперечалися про право власності на
землю. У 1591 р. копний суд на підставі свід(
чень місцевих селян вирішив цю справу на
користь пана Малинського [2, с. 11].
Основну частину показів свідків копні
суди отримували під час попереднього слід(
ства, а решту – на великій копі (судово(
му розгляді). Після оголошення позивачем
скарги на засіданні копного суду він звертався
до всіх присутніх на копі із запитанням про те,
чи комусь із них відомі дані по цій справі.
Тоді кожен присутній звітував щодо постав(
леного питання. Свідків мав право виклика(
ти потерпілий, підсудний і копний суд. Крім
того, вони самі могли зголоситися до цього
та надати свідчення. Щоправда, у більшості
випадків свідків викликали сторони справи.
Так, у кримінальній справі про вбивство, яка
розглядалася копним судом у с. Підгайці, що на
Волині, луцькі євреї, які перебували у процесу(
альному статусі позивачів, викликали у свідки
місцевого жителя Тишка Гущича [4, с. 341].
Сторонам копного процесу надавалося
право висловлювати свої зауваження щодо
показань свідків. Якщо свідків було декілька,
копний суд заслуховував їх поодинці. Коли
покази одного свідка не були підтверджені
показами інших свідків, він повинен був при(
сягтись у щирості своїх слів [4, с. 351–352].
Слід зазначити, що у свідомості українсь(
кого народу процесуальний порядок оцінки
копними судами показань свідків знайшов
своє відображення. Це доводить одна з добре
відомих українських народних приказок:
«краще один свідок, який бачив, ніж два, які
чули» [7, с. 248].
Процесуальний порядок надання показань
сторонами копного процесу був подібним до
показань свідків. Однак інколи показання під(
судного могли отримуватись із застосуванням
до нього тортур, які в копному судочинстві
мали назву «муки». Ці процесуальні дії були,
в основному, випробуваннями (ордалії) залі(
зом і водою, зафіксованими у Руській Прав(
ді. Крім того, доволі поширеним було биття
батогами підсудного під час допиту. Випро(
бування залізом застосовувалось, як прави(
ло, у справах про вбивство, а в інших справах
домінувало випробування водою [8, с. 204].
У 1615 р. у с. Магуни Брацлавського повіту
копний суд під час розгляду кримінальної справи
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про чари здійснював щодо підсудних ордалію ви(
пробування водою. Трьох підсудних кидали зв’я(
заними в озеро, але вони не тонули. Присутня на
засіданні копного суду громада (публіка) почала
кричати, що вони чаклуни й їх треба спалити. Про(
те ордалія ще не була завершена, тому копний суд
не приймав остаточного рішення. Серед присут(
ніх на копі обрали найчеснішого жителя села –
Я. Пашкена. Тоді копні судді його зв’язали та кину(
ли в озеро. Він пішов на дно. Це вважалося свідчен(
ням того, що Я. Пашкен не вчинив злочину чак(
лунства, тому його рятували від утоплення. За ре(
зультатами випробування водою копний суд ви(
знав винними у накладенні чарів трьох співучас(
ників злочину, які не тонули у воді, та призначив їм
покарання у вигляді спалення на вогнищі [9, с. 5].

Серед доказів у копному судочинстві
особливу роль відігравало особисте зізнання
підсудного, яке зазвичай отримувалось із за(
стосуванням тортур. Якщо навіть під торту(
рами підсудний не зізнавався, то позивач
сплачував штраф («нав’язку на муки»), а у
випадку смерті підсудного – головщину
(штраф на користь родичів) [10, с. 387]. Та(
кий підхід до отримання зізнання підсудного
не можна назвати гуманним, однак він був
притаманний майже всій кримінальній юс(
тиції середньовічної Європи.
За Литовськими статутами «муки» дос(
пускались, якщо підсудного оголошували в
поволанні, а також за наявності значних
підозр і доказів щодо його вини. При засто(
суванні «мук» у копному судочинстві забо(
ронялося наносити підсудному непоправні
тілесні ушкодження. Якщо підсудний зізнав(
ся під «муками», то його зізнання прирівню(
валося до інших доказів по справі; якщо він
не підтверджував своєї вини під час «мук»,
то копний суд визнавав його невинним, а по(
терпілого (позивача) зобов’язував заплатити
виправданому грошову компенсацію за за(
подіяні йому фізичні страждання.
Присяга як доказ у копному судочинстві
допускалась, якщо не було інших доказів (ні
«лиця», ні свідків), а також у випадках, коли
наявні по справі докази були недостатніми
[8, с. 203–204]. У судовій практиці общинних
судів додержавного суспільства вона носила
поганський характер, а в діяльності вервних
судів Київської Русі та Галицько(Волинської
держави поступово християнізувалася. Сто(
рони копного процесу домовлялися між со(
бою, хто повинен прийняти присягу. Коли
обидві сторони бажали присягнути, тоді коп(
ний суд проводив жеребкування і таким чи(
ном визначав, кому з них слід присягу прий(
няти [5, с. 90]. У копному судочинстві прися(
га могла застосовуватись як на стадії попе(
реднього слідства, так і під час судового роз(
гляду. Коли позивач (потерпілий) звинува(
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чував певну особу у злочині, їй треба було
«очиститися», тобто відвести від себе підоз(
ри. За відсутності у позивача суттєвих до(
казів присяги підозрюваного було достатньо,
щоб вважати його «очищеним» [11, с. 12–13].
Учасники копного процесу приймали
присягу іменем Святої Трійці. Цілком мож(
ливо, що так було й у вервних судах після
прийняття в Київській Русі християнства.
Натомість у дохристиянський період судді
вервного суду, імовірно, присягалися Перу(
ном чи Даждьбогом.
10 березня 1601 р. в селищі Рожища
Луцького повіту копний суд порушив про(
вадження у справі про викрадення жита,
яке належало К. Трушковському. Копний суд
провів гоніння сліду. Сліди довели копників
до с. Козин. Його жителі відмовилися вивес(
ти слід і не взяли участі в копному розсліду(
ванні. Під час судового розгляду копний суд
доручив потерпілому прийняти присягу
«самотреть». Зміст присяги був наступним:
«Я, Клим Трушковський, присягаю пану Бо(
гу вседержителю на тому, що мені шкода в
украденні жита від села Козин сталась».
Після потерпілого подібну присягу прийня(
ли свідки Юрій і Павло [12, с. 280–283]. Як
видно з цього факту, для виконання присяги
«самотреть» потрібно було три присяги: сто(
рони процесу та двох свідків. Це надавало біль(
шої вагомості доказу в порівнянні з іншими
присягами.
Присяга «самотреть» була особливим
різновидом присяги у копному судочинстві,
який застосовувався для очищення від підоз(
ри у злочині чи для підтвердження такої пі(
дозри. Так, у 1646 р. громада с. Ломна Пере(
мишльської землі Руського воєводства при(
сягала «самотреть», щоб відвести від себе
підозру в злочині, а в 1668 р. позивач за допо(
могою присяги «самотреть» довів вину гро(
мади с. Прислоп (зараз розташоване у Між(
гірському районі Закарпатської області) у
порушенні процедури гоніння сліду [13].
Висновок
У копному судочинстві функціонувала
ефективна доказова система, що була однією
з гарантій об’єктивності та справедливості
рішень, які приймали копні суди на україн(
ських землях у XIV–XVIII ст. Звичаєво(пра(
вові норми щодо доказів і доказування копні
суди значною мірою перейняли від своїх по(
передників – вервних судів Київської Русі та
Галицько(Волинської держави. Окремі озна(
ки доказового права («лице», ордалії тощо)
підтверджують давнє походження копного
суду та його генетичний зв’язок із додержав(
ними судами родових общин. Визнання коп(
ними судами за кожною особою права бути
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свідком незалежно від суспільного стану є
позитивним досвідом, що актуальний і сьогод(
ні, як і деякі інші аспекти судової та слідчої
практики цих органів.
Література
1. Толкачова Н. Звичаєве право. – К., 2006. –
367 с.
2. Иванишев Н. О древнихъ сельскихъ общи(
нахъ в Юго(Западной Россіи. – Кіевь, 1863. – 72 с.
3. Яковлів А. Українське право. – http://litopys.
org.ua/cultur/cult15.htm.
4. Черкаський І. Громадський (копний) суд на
Україні(Русі XVI–XVIII вв. // Праці комісії для
виучування історії західноруського та вкраїнсько(
го права. – К., 1928. – Вип. 4, 5. – 714 с.
5. Падох Я. Суди й судовий процес старої Ук(
раїни. – Нью(Йорк, Париж, Сідней, Торонто,
Львів, 1990. – 128 с.
6. Статут Великого княжества Литовского
1529 года / Под ред. К. И. Яблонскиса. – Минск,
1960. – 253 с.
7. Прислів’я та приказки: Взаємини між людь(
ми. – К., 1991. – 440 с.

І С ТО Р І Я Д Е Р Ж А В И І П Р А В А
8. Леонтович Ф. Русская Правда и Литовский
Статут в видах настоятельной необходимости
включить литовское законодательство в круг исто(
рии русскаго права // Антологія української юри(
дичної думки. – К., 2002. – Т. 2. – С. 155–223.
9. Спрогисъ И. Я. Народный судъ литвиновъ
надъ колдунами (чародђями) 1615 года. – Ви(
тебскъ, 1896. – 18 с.
10. Історія держави і права зарубіжних країн
(Середні віки та новий час) / За ред. Б. Й. Тищика. –
Л., 2006. – 696 с.
11. Prochazka V. Prysi,ega w post,epowaniu dowo(
dowym narodow slowianskich // Czasopismo Prawno(
historyczne. – T. 12. – Zeszyt 1. – Warszawa, 1960. – S. 9–81.
12. Архивь Юго(Западной Россіи, издаваемый
временною коммиссіею для разбора древнихъ ак(
товъ, височайше учрежденною при Кіевскомъ, По(
дольскомъ и Волынскомъ генералъ(губернаторђ. –
Ч. 6. Акты объ экономическихъ и юридическихъ
отношеніяхъ крестьянъ въ XVI – XVIII вђкђ (1498 –
1795). – Томъ 1. – Кіевъ, 1876. – 614 с.
13. Інкін В. Інститут співприсяжництва та гро(
мадські сільські суди в галицькій звичаєвій прак(
тиці XVI–XVIII ст. порівняно з Руською Прав(
дою. – http://www.franko.lviv.ua/Subdivisions/um/
um1/Statti/1inKin%20vasyl.htm.

The system of proofs and judicial aspects of proofing in the Ukrainian kopne legal proceeding
(XIV–XVIII ages) , which was based on the norms of traditional law, are represented in the article. The
seperate types of proofs are analysed and their value is set. Underline, that most essentiale for kopni
courts were material proofs.
В статье анализируются система доказательств и процессуальные аспекты доказывания
в украинском копном судопроизводстве (XIV–XVIII вв.), которое основывалось на нормах обыч
ного права, отдельные виды доказательств, установлено их значение.

грудень 2009

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ
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здобувачка Київського університету туризму, економіки і права

У статті досліджуються питання сутності, значення методології та методики вивчення
ефективності права як юридичної категорії.
Ключові слова: правова система, методологія права, норми права.

П

обудова України як правової соціаль(
ної держави потребує вдосконалення
вітчизняної правової системи. Гар(
монізація законодавства є пріоритетним зав(
данням сьогодення у суспільному розвитку.
Будь(яка правова діяльність базується на ви(
хідних положеннях, керівних ідеях, що забез(
печують її існування як організованої ціліс(
ної системи. Ці правила, насамперед, дозво(
ляють концептуально оцінювати сутність та(
кої діяльності.
Метою цієї статті є дослідження сутності
та значення методології та методики вив(
чення ефективності права як юридичної
категорії.
Вивчення ефективності правових норм
пов’язане з виявленням і аналізом різних ста(
нів суспільних відносин, що регулюються
правом. Сучасний рівень вивчення проблем
ефективності права та практичні завдання
інтенсивної діяльності, опосередковані пра(
вом, потребують аналізу і наукового узагаль(
нення процесу дослідження правової ефек(
тивності, адже дослідження має бути раціо(
нальним і ефективним. Однак у юридичній
науці немає єдиної думки щодо визначення
джерел ефективності, розуміння ефектив(
ності, критеріїв її оцінки, способів виміру.
У зв’язку з цим необхідною є теорія ефектив(
ності правових явищ.
Багато вчених закликають до розроблен(
ня такої теорії, оскільки недоліки у висвіт(
ленні ефективності дії права негативно поз(
начаються на подальшому вдосконаленні за(
конодавства, створенні найбільш оптималь(
них правових настанов, ефективності їх ре(
алізації.
Питання ефективності права досліджува(
ли українські та російські вчені: С. Алексеєв,
М. Байтін, А. Венгеров, О. Гаврилов, Д. Ке(
рімов, В. Кудрявцев, В. Лазарєв, В. Нікі(
тинський, І. Самощенко, А. Пашков, Ф. Фат(
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кулін, Р. Халфіна, Л. Явич та ін. Серед сучас(
них вітчизняних учених слід назвати таких,
як Т. Андрусяк, С. Бобровник, В. Говченко,
О. Зайчук, А. Заєць, М. Козюбра, А. Колодій,
В. Сіренко, О. Скакун, Ю. Шемшученко та ін.
Теорія ефективності правових явищ має
бути узагальнена, загальнотеоретично відоб(
ражати реальні процеси впливу права на
суспільні відносини. Вона повинна виявляти
фактичну результативність дії права, тобто
показувати значення правового фактора дії
права в практичній діяльності людей, покли(
кана бути методичним провідником для роз(
роблення конкретних методик ефективності
правових норм.
Методологія дослідження ефективності у
правовому полі – це система методів дослі(
дження ефективності і ряд теоретичних по(
ложень, що є світоглядною основою та загаль(
нотеоретичною частиною вчення про правову
ефективність. Аналіз наукової літератури
свідчить про наявність декількох підходів до
розуміння методологічних аспектів дослі(
дження у сфері права. Для вироблення загаль(
нотеоретичного рівня методології дослі(
дження ефективності правових явищ, перш
за все, необхідно з’ясувати поняття «ефектив(
ність», оскільки як будь(яке теоретичне по(
няття вона має не тільки антологічне, а й
гносеологічне значення. Так, І. Самощенко і
В. Нікітинський вважають, що першим пи(
танням, яким повинна зайнятися наука те(
орії держави та права у зв’язку з розроблен(
ням методології вивчення ефективності пра(
ва, стосується саме поняття «ефективність»
[1, с. 8].
Дискусійними є питання про джерела чи
про об’єкт дослідження правової ефективнос(
ті. У різні часи, коли тільки починалося об(
говорення проблеми ефективності права, це
поняття інколи повністю або частково ото(
тожнювалося із правильністю, обґрунтова(
ністю правових норм. Так, М. Лебедєв, веде
мову про ефективність не лише прийнятих,
© А. Стащенко, 2009
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а й підготовлених правових рішень [2, с. 31].
У подальшому ефективність права почала
трактуватися як результативність його дії;
обговорення цієї проблеми йшло, перш за
все, у плані аналізу заходів забезпечення ефек(
тивності [3, с. 49], характеристики умов
ефективності [4, с. 8].
По(різному розуміють ефективність пра(
ва ще й тому, що за основу її визначення беруть
неоднакові показники (критерії), точніше –
елементи.
Більшість дослідників розглядають ефек(
тивність як відносини між фактично досяг(
нутим результатом і тією метою, для досяг(
нення якої були прийняті правові норми [1,
с. 18–19; 5, с. 56–57; 6, с. 19–20].
Безумовно, щоб право було високо ре(
зультативним, воно має відповідати певним
вимогам з точки зору як їх змісту (воно по(
винно бути науково обґрунтованим, відпо(
відати закономірностям розвитку тощо), так
і форми (воно повинно бути досяжним, сис(
тематизованим і т. ін.). Ефективність право(
вих норм залежить від стану законності,
рівня правової культури тощо [7, с. 37].
Деякі автори пов’язують поняття «ефек(
тивність права» лише з результатами його дії,
які корисні для суспільства [8, с. 3]. Слід за(
значити, що правова норма може відобража(
ти реальну дійсність як відповідно до її об’єк(
тивних закономірностей, так і всупереч їм.
В останньому випадку правова норма почи(
нає з більшою чи меншою мірою активності
заважати поступальному руху суспільства.
Навряд чи можна стверджувати, що й у тако(
му випадку норма неефективна. Ця норма
«працює», хоча результат її дії суперечить ви(
могам життя. У такому випадку ми маємо
справу із негативною ефективністю, ефектив(
ністю із знаком мінус [7, с. 38].
Існує думка, що під ефективністю права
слід розуміти сукупність усіх реальних змін,
наслідків, які виникають в об’єктивній діяль(
ності у результаті реалізації закону [9]. Ра(
зом із тим ефективність права не тотожна
наслідкам. Достатньо реальним є положення,
коли ніяких спеціальних змін те чи інше пра(
вове положення не зумовило, однак, з точки
зору процесу управління воно виявляється
ефективним, хоча б тому, що було розрахова(
не на попередження будь(яких явищ (на(
приклад, злочинів). На цю обставину звер(
нув увагу М. Шаргородський [10, с. 53].
Важливе методологічне значення для ви(
вчення ефективності правових норм має ка(
тегорія цілі. Ціль правових норм – це оцінка
їх ефективності. Як зазначає Д. Керімов,
ефективність дії права визначається, перш за
все тим, наскільки воно точно, повно відобра(
жає і правильно передбачає реалізацію об’єк(
тивних можливостей відповідно до пізнання
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закономірностей суспільного розвитку [11,
с. 371]. Існують різні погляди на цю пробле(
му. Одна з точок зору відповідає розумінню
ефективності, що поширена у філософії та
правознавстві в цілому. Практика викорис(
тання поняття «ефективність» свідчить, що
ефективність є мірою можливості, але не будь(
якою, а тією, яка виражає ціль людини, ре(
алізує його ідею [12, с. 45]. З такою точкою зо(
ру можна сперечатися, адже мірою можливос(
ті виступає не ефективність, а швидше ві(
рогідність, ефективність є мірою результа(
тивності.
Є підхід до визначення ефективності пра(
вових норм, який робить акцент на якісних
властивостях права, законодавства, норм.
Згідно з цим підходом, ефективністю норми
права є їх здатність приводити суспільні від(
носини до позитивних результатів. Ця здат(
ність зумовлена внутрішніми властивостя(
ми норм [13, с. 22–25]. З позицій зазначено(
го підходу заслуговує на увагу критика кон(
цепції співвідношення результату та цілі. Ав(
тори стверджують, що ні результати дії пра(
вової норми, ні їх відношення до цілей не мо(
жуть входити до змісту поняття «ефектив(
ність», оскільки ціль і результат об’єктивно є
явищами, які не охоплюються безпосередньо
самим змістом права. Вони ніколи не стають
внутрішніми властивостями правових норм.
Тому визначення співвідношення результа(
ту та цілі – це не визначення сутності понят(
тя «ефективність», а лише шлях до її виміру.
Іншими словами, сутність, внутрішня влас(
тивість предмета змішується з тими явища(
ми, в яких вони виражаються [13, с. 26].
У літературі порушується також питання
про те, що доцільно розмежовувати поняття
«ефективність» у широкому та вузькому ро(
зумінні. У вузькому розумінні ефективність
визначається з формально(логічних позицій.
Тут дещо відходять від сутності, структури,
окремих елементів змісту правових норм. Ос(
новне – встановити залежність між «входом»
і «виходом» правового регулювання, тобто
функціонування правової норми залежно від
зовнішнього середовища. У широкому розу(
мінні ефективність визначається через сут(
ність, внутрішню будову, властивості, зв’язки
та взаємозалежності всіх елементів правово(
го регулювання.
Критики поняття «ефективність» як за(
лежність між результатом і цілями правових
норм звертають увагу на те, що цілі правової
норми не можна вивести з її змісту безпосе(
редньо, бо такий підхід не враховує того кон(
кретного соціального змісту, для досягнення
якого норма чи законодавство в цілому прий(
мається.
Необхідно враховувати, що норми права
та суспільні відносини, виразниками яких

159

грудень 2009
вони є, слід розглядати лише у взаємозв’язку
із усією системою правових норм і суспіль(
них відносин, до якої ці норми входять. Інак(
ше не можна мати правильного уявлення ні
про норми права, ні про відносини [14,
с. 90–91]. Виходячи з цього, мабуть, мають
рацію вчені, які вимагають при визначенні
ефективності дії правових норм не відривати
ефективність механізму дії права норми від
ефективності правової норми. Тут виходять
із філософського підходу до взаємозв’язку
між категоріями «ціль», «засіб», «результат»,
згідно з якими засоби досягнення невід’ємні
від цілі.
Н. Трубніков зазначає, що ми повинні
брати ціль у тій системі відносин, в яку вона
включена в реальній діяльності людини, і
досліджувати її як закон, якому людина під(
порядковує свою волю, яким визначають(
ся способи та характер діяльності людини
[15, с. 15].
Спеціальне визначення умов, які тільки
сприяють або перешкоджають досягненню ці(
лей правової норми, та вилучення з процесу
визначення ефективності чинників, що харак(
теризують механізм дії правових норм, теж
дуже важко здійснити. Тому практично не(
можливо відповісти на запитання: ефектив(
на конкретна норма чи ні? Ефективність – це
одна із багатьох характеристик механізму дії
правової норми.
Зважаючи на те, що ефективність – це
завжди міра цілеспрямованого впливу, то сам
характер дії правових норм у процесі досяг(
нення цілей може бути різний, в тому числі:
• інформаційний, ідеологічний, загально(
виховний;
• реалізація норм права через їх дотри(
мання, виконання та використання (безпо(
середня реалізація права);
• державно(владна діяльність компетент(
них органів із забезпечення впровадження пра(
вових норм (правозастосовча реалізація).
Тому в одних випадках ефективність нор(
ми забезпечується лише за рахунок її власної
дії, в інших – у результаті дії системи: норма
плюс її застосування.
Слід враховувати, що на практиці не(
обхідність у нормі права часто відповідає не
тому, що досягнуті цілі, які в ній закладені, а
тому, що зникли відносини, які регулює нор(
ма. Не досягаючи своєї повної реалізації,
норма стає непотрібною. Важливе значення
для визначення ефективності законодавства
має відмежування цього поняття від таких
понять, як «оптимальність», «економічність»,
«корисність». Оптимальність пов’язують із
знаходженням максимального або мінімаль(
ного значення цільової функції, а також
підбором певних умов для досягнення най(
кращого результату. Але якщо враховувати,
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що суспільність як зазначають кібернетики, є
відкритою системою, яка постійно розвива(
ється, то стає очевидним: характер процесів у
суспільстві не може бути зведений ні до мак(
сималізації, ні до мінімізації. Це означає, що
оптимальність як наближення до найкращо(
го варіанту правового регулювання у визна(
ченні характеру дії правових норм практично
не працює і працювати не може, оскільки
постійно змінюються складові тих соціаль(
них чинників, які характеризують передумо(
ви дії правових норм. Не врятує тут і ро(
зуміння того, що оптимальність – це правова
норма у статиці, а ефективність – у динаміці
[16, с. 42]. Іншими словами, щоб вивчити спо(
чатку право в його нормативному (статика),
а потім у функціональному аспекті як меха(
нізм (динаміка).
С. Бобровник і Н. Оніщенко, у свою чер(
гу, сформулювали та ґрунтовно дослідили
юридичні фактори ефективності законодав(
ства, вивчення яких пов’язане з важливістю
аналізу таких теоретичних проблем, як пра(
вове закріплення домінуючих потреб суспіль(
ства; предметна визначеність діяльності пра(
вотворчого органу; визначеність меж право(
вого регулювання; зумовленість правотвор(
чої діяльності об’єктивними умовами роз(
витку суспільства; зміна сфери та типу пра(
вового регулювання; особливості правотвор(
чості як результату творчого процесу; систем(
ність законодавства; якість законодавства;
досконалість юридичної техніки; чітке ви(
значення видів юридичної відповідальності,
що настає за порушення нормативних припи(
сів, механізму її реалізації [17, с. 19].
Визначення ефективності через найбіль(
шу соціальну корисність може бути узагаль(
неним вираженням раціональних способів і
засобів практичного досягнення позитивно(
го для держави та суспільства результата дії
правових норм. Виступаючи у такій якості,
соціальна ефективність є мірою результатив(
ності, дією правових норм, а точніше – діяль(
ності, що нею регулюється.
Такий підхід характеризує і співвідно(
шення ефективності та корисності законодав(
ства. В широкому розумінні корисність – це
співвідношення намічених результатів і тих
результатів, які не передбачалися суб’єктом
діяльності. Не передбачені результати мо(
жуть бути корисними та некорисними, на(
віть шкідливими, тим самим характеризува(
ти правову норму чи законодавство в цілому.
Слід зазначити, що дія конкретної правової
норми не відокремлена від дії інших право(
вих норм чи соціальних та організаційних
факторів. Тому отримані результати, як пози(
тивні, так і негативні, можуть бути зовсім не
передбачені законодавцем. Порівняння цих
результатів і визначить корисність законодав(
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ства. При цьому необхідно пам’ятати, що за(
конодавство в плані досягнення цілей право(
вих норм може бути ефективним, але через
великий обсяг негативних результатів –
соціально шкідливим, не корисним для су(
спільства. Тому ефективність і корисність –
це різні (хоч і близькі) характеристики зако(
нодавства, правових норм, інститутів, галу(
зей і права в цілому.
Заслуговує на увагу ще один аспект проб(
леми. Визначення ефективності в плані по(
рівняння результату дії правових норм і
відповідних цілей стосується передусім пра(
возастосовчої діяльності органів, що реалізу(
ють законодавство, і дуже мало – аналізу по(
зитивних і негативних якостей законодавст(
ва, його соціальної ролі в системі соціального
нормативного регулювання. Залишається не(
визначеним такий напрям досліджень, як пра(
вотворчість, що визначає результа тивність
усього процесу дії права.
Саме в удосконаленні власне законодав(
ства закладаються основи його ефектив(
ності. Тому при визначенні ефективності ду(
же важливо мати на увазі не цілі законодав(
ства, а інтереси. На досягнення чиїх інтересів
спрямований конкретний нормативний акт,
хто матиме найбільші вигоди від його реалі(
зації? Ці питання повинні принципово вирі(
шуватись уже при розробленні нормативно(
го акта та мати необхідне економіко(правове
обґрунтування. Визначивши інтерес як залеж(
ність між необхідністю задовольняти потре(
би тих чи інших соціальних груп, класів чи
окремих верств населення і можливостями
задоволення цих потреб через діяльність цих
суб’єктів, ми маємо модель, основні складові
якої можна розглядати як найважливіші еле(
менти ефективності. Це, зокрема, такі:
• соціальні потреби, які намагаються за(
довольняти за допомогою конкретного нор(
мативного акта;
• правові засоби, їх кількість і якість;
• спроможність правових засобів задо(
вольняти соціальні потреби, закріплені у
нормативному акті;
• перспективність напрямів удосконален(
ня законодавства з метою задоволення со(
ціальних потреб за допомогою правових за(
собів.
Такий підхід дає змогу об’єднати в одно(
му аналізі як кількісні, так і якісні характе(
ристики законодавства. Він може бути уні(
версальним у своїй загальності та конкретно
у кожній галузі законодавства чи окремого
інституту, або й нормативного акта. Немає
такого нормативного акта, який би не стосу(
вався задоволення соціальних потреб людей,
не містив би правових засобів цього задово(
лення через правове регулювання конкретної
діяльності громадян і кінцевих результатів,
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які можуть виражатися як у кількісних, так і
якісних показниках. Тому інтерес, поєдную(
чи ціль і передбачуваний результат, може бу(
ти використаний для виміру ефективності
законодавства як у загальному підході, так і в
галузевому.
Разом із тим проблема полягає у визна(
ченні самого інтересу: який інтерес необ(
хідно формувати чи реалізовувати: загально(
народний, державний, колективний, особис(
тий тощо? Категорія «інтерес» ще не дослі(
джена як методологічний і методичний під(
ходи до аналізу ефективності. Це справа май(
бутнього. Сучасний стан науки дозволяє зро(
бити висновок, що загальновизнаного понят(
тя ефективності законодавства, яке можна
було б використовувати в усіх галузях права,
ще не вироблено. У кожному конкретному
аналізі та дослідженні необхідно виходити з
конкретного набору показників, які б давали
уявлення про ефективність законодавства
конкретної галузі права.
Висновки
Тлумачення ефективності як результату
діяльності, що здійснюється під впливом
правових норм, дозволяє акцентувати увагу
як на якості норм, так і на умовах їх ре(
алізації. Іншими словами, ефективність пра(
ва забезпечується не тільки у процесі право(
творчості, а й у діяльності з реалізації прав.
Таким чином, методологію дослідження ефек(
тивності права має складати методологічний
апарат таких рівнів: відображені у ній методи
(рівень методології); загально правові теоре(
тичні методи та наукові положення (загаль(
нотеоретичний рівень методології); теоре(
тичні положення галузевих юридичних наук
(галузевий рівень методології); методологія
й апарат наук прикладного характеру (мате(
матика, кібернетика, статика тощо); методи,
що використовуються при дослідженні ефек(
тивності дії права (прикладний рівень мето(
дології).
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У статті розглядаються можливості нових видів судових експертиз, сучасні тенденції роз
витку методів експертного дослідження.
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С

трімке зростання потреб сучасного
суспільства у використанні знань із
різноманітних галузей науки, техніки,
мистецтва, ремесел не обходить такої су(
спільної сфери, як сфера судочинства, а ро(
зуміння значущості спеціальних знань для
встановлення істини у кримінальній справі дає
підстави розглядати судову експертизу як
самостійний інститут захисту прав і закон(
них інтересів громадян, юридичних осіб та
інтересів держави. Важливим у цьому розу(
мінні є розвиток інституту судової експерти(
зи в кримінальному процесі, оскільки роз(
слідування кримінальних справ і розгляд їх у
суді сьогодні не можна уявити без викорис(
тання досягнень різних галузей наукових знань.
Діяльність експертів і спеціалістів у кримі(
нальному процесі не тільки полегшує роботу
судово(слідчих органів, а й дозволяє ефек(
тивніше здійснювати боротьбу із злочинністю.
Інтеграція та диференціація знань, що ма(
ють місце в процесах, які відбуваються в су(
часній науці, впливають на формування та
використання методів і засобів експертного
дослідження, зачіпаючи також і сферу їх за(
стосування – конкретні види, роди судової екс(
пертизи, їх природу і як наслідок – класифі(
кацію судових експертиз. Основними завдан(
нями інтеграції в судовій експертизі є: по(
дальше вдосконалення загальної теорії судо(
вої експертизи; систематизація понятійного
апарату та термінології судової експертизи на
підставі інтеграційних знань; розкриття інте(
граційних зв’язків судової експертизи, різно(
манітних розділів криміналістики, інших на(
ук; розроблення нових класифікаційних сис(
тем у судовій експертизі, заснованих на інте(
граційних зв’язках та інтеграції знань відпо(
відно до положень науки, потреб практики;
визначення нових інтеграційних напрямів
наукових досліджень у галузі судової експер(
тизи; теоретичне обґрунтування використан(
ня наукових розробок, заснованих на інте(
грації знань в експертній практиці тощо. На
© О. Жеребко, 2009

нашу думку, розширення меж використання
класифікацій, які мають в основі інтеграцію
знань, дозволяє краще усвідомити сутність
досліджуваних наукою предмета й об’єктів,
забезпечує ефективне втілення у життя за(
пропонованих наукою рекомендацій, впли(
ває на творчий підхід до розв’язання завдань,
що виникають у ході проведення експертиз.
Вітчизняні вчені В. Гончаренко та Л. Сте(
панова цілком слушно зазначають, що визна(
чення меж і компетенції кожного виду су(
дової експертизи повинно принципово де(
термінуватися предметними класифікаціями
наук, оскільки науково обґрунтована кла(
сифікація судових експертиз, будучи бездо(
ганною, створює передумови для корисної
практики, сприяє об’єктивному розвитку
кожного виду експертизи, що спирається на
свою базову науку [1, с. 246]. Від правильно(
го визначення роду та виду судової експер(
тизи та її можливостей залежать безпомил(
кове призначення експертизи, обрання екс(
пертної установи й експерта, належне вико(
ристання експертизи в процесі судочинства
[2, с. 115].
Мета цієї статті – визначення сучасних
можливостей окремих видів судових екс(
пертиз.
Досягнення у сфері природних і техніч(
них наук забезпечують синтез знань, сприя(
ють не лише народженню нових галузей знань,
а й поглибленому розвитку традиційних га(
лузей. Вивчаючи різноманітні об’єкти, судові
експерти застосовують традиційні методики,
але в ході наукового пошуку можуть бути ви(
явлені нові прийоми дослідження, які дозво(
ляють отримувати інформацію, що розширює
межі висновків, необхідних для розслідуван(
ня злочинів. Найбільш важливі з таких при(
йомів при їх накопиченні можуть створюва(
ти нові етапи дослідження, а інколи й цілу мето(
дику, яка відрізняється від традиційної [3, с. 99].
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Сучасне судове почеркознавство харак(
теризується реалізацією різноманітних під(
ходів, запропонованих у наукових розробках,
спрямованих на розвиток теорії та вдоскона(
лення практики судово(почеркознавчої екс(
пертизи. Досвід створення та застосування в
експертній практиці численних кількісних
методів дослідження почерку, заснованих на
вірогідно(статистичному підході, став базою
для формулювання основних положень ма(
тематичного моделювання в судовому почер(
кознавстві [4, с. 91]. Розроблення кількісних
методів і результати досліджень стали осно(
вою для оптимізації методик вирішення ба(
гатьох завдань експертизи рукописних текс(
тів [5, с. 3]. Найбільш розробленими діагнос(
тичними почеркознавчими методиками є ви(
значення загальнофізичних властивостей
особи виконавця (статі, віку, типу будови тіла);
індивідуальних якостей (типу вищої нерво(
вої діяльності, властивостей характеру, типу
темпераменту); психофізіологічних і пато(
логічних станів особи в момент виконання
рукопису (сильного душевного хвилювання,
збудження, фізичної втоми, охолодження при
низькій температурі, сп’яніння, психічних, нер(
вових, інфекційних, тяжких загальнофізич(
них захворювань, порушень зорового або зву(
кового аналізатора, рухового апарату письма);
соціально(демографічних даних про особу
(національність, район проживання, рівень ос(
віти); різноманітних навичок того, хто напи(
сав (професійні, стенографічні, креслярські).
Криміналістами виявлені, наприклад, кіль(
кісні характеристики почерків лікарів, фінан(
сових працівників, креслярів, учителів почат(
кових класів [6, с. 167–171].
Техніко(криміналістична експертиза до(
кументів належить до поширених у судовій і
слідчій практиці криміналістичних експер(
тиз. Це певною мірою пояснюється місцем до(
кументів у сфері суспільних відносин. Екс(
пертизу цього роду характеризує різноманіт(
ність розв’язуваних завдань і досліджуваних
нею об’єктів. Слід зазначити, що на сучасно(
му етапі істотно змінилася технологія виго(
товлення документів, урізноманітнилися ма(
теріали, що використовуються для їх виготов(
лення. Це відповідним чином вплинуло на
способи виготовлення документів. У зв’язку
з цим з’явилися нові об’єкти експертизи, за(
знали змін експертні методики, відбувається
перегляд теоретичних і методологічних засад
цього роду експертизи. Сьогодні характерною
ознакою таких судово(експертних досліджень,
що відображають загальну тенденцію висо(
коорганізованого виготовлення різноманітних
предметів, є значне збільшення в них частки
досліджуваних документів, виготовлених із за(
стосуванням комп’ютерних технологій. Ос(
танні відносять до базових для способів ви(
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готовлення і копіювання оригіналів, що ре(
алізовані у сучасних цифрових засобах орг(
техніки. Вони також глибоко впроваджені в
технологію поліграфічного друку, де широко
використовують засоби автоматизації додру(
карських і друкарських процесів [7, с. 330–331].
Експерти сьогодні перебувають у склад(
ному становищі: вони або не мають достатніх
відомостей про властивості сучасних засобів
поліграфії й оргтехніки, способів виготов(
лення документів, у тому числі з кольорови(
ми реквізитами, або ж ці відомості неточні,
безсистемні та неповні. Як результат недо(
статнього вивчення об’єкта дослідження, ма(
ють місце труднощі методологічного харак(
теру. Наприклад, у комп’ютерній літературі
знакосинтезуючі друкарські пристрої (прин(
тери) безударної дії називають безконтакт(
ними. Якщо це дійсно так, то методи трасо(
логії як найважливіші складові традиційної
методики криміналістичної експертизи до(
кументів, що виконані на засобах друку, для
дослідження документів, виготовлених на
принтерах, не можуть застосовуватися. Тоді
виникає закономірне питання щодо іденти(
фікації таких об’єктів і методологічної осно(
ви її здійснення [8]. Викладене свідчить про
невідповідність потреб практики виявлення
та розслідування злочинів і можливостей у
задоволенні таких потреб технічною експер(
тизою документів.
Існують об’єктивні передумови для того,
щоб, з одного боку, концептуально визначи(
тися з найбільш загальних питань теорії та
методології криміналістичного дослідження
документів, виготовлених із використанням
засобів поліграфії й оргтехніки, а з іншого –
зосередити зусилля на вдосконаленні існую(
чих і розробленні нових методик експерт(
ного дослідження. З урахуванням сучасного
стану та практики для техніко(криміналіс(
тичного дослідження документів слід врахо(
вувати фактичні дані, пов’язані з виготовлен(
ням документа, використання певних техно(
логій, матеріалів і пристосувань, що можуть
мати значення для вирішення справи та ви(
являються на підставі спеціальних знань у
галузі техніко(криміналістичної експертизи
документа. У цьому випадку спеціальні знан(
ня базуються на даних криміналістичної тех(
ніки, що синтезує положення та методи фізи(
ки, хімії, технічних і технологічних наук.
Сьогодні науковці виокремлюють такі
види експертних досліджень документів, ви(
готовлених за допомогою комп’ютерної техні(
ки: апаратно(комп’ютерні; програмно(комп’ю(
терні; інформаційно(комп’ютерні та комп’ю(
терно(мережні [9, с. 16]. Такий поділ на види
експертних досліджень цього роду найбільш
повно охоплює технологічні особливості й екс(
плуатаційні властивості досліджуваних об’єк(
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тів. Незалежно від того, що є об’єктом комп’ю(
терних експертиз, об’єкти дослідження по(
винні бути незміненні. Під незмінністю слід
розуміти не тільки незмінність стану маши(
нозчитуваного носія інформації, а й забезпе(
чення повного збереження відомостей, що
зафіксовані на ньому. Отже, завдання макси(
мум полягає в тому, щоб зберегти та забезпе(
чити незмінність як досліджуваної, так і всієї
інформації на магнітному носії, навіть якщо
вона прямо не стосується фактів, які цікав(
лять орган, що призначив експертизу, і не стає
предметом експертного дослідження [10, с. 213–
214]. Звідси і специфічні вимоги до будь(
якої методики з проведення цієї експертизи:
експерт повинен досліджувати не власне на(
даний об’єкт (магнітний носій або інфор(
мацію на машинному носієві), а точну копію
цієї інформації, що перенесена на спеціально
підібраний магнітний носій. Крім того, важ(
ливо, щоб створювані методики містили мето(
ди та засоби, доступні для відтворення іншим
експертом, а також ті, що надають можли(
вість повторити за необхідності всі етапи екс(
пертного дослідження.
Портретні експертні дослідження з метою
ототожнення особи за ознаками зовнішності
є одним із найскладніших видів досліджень.
Складність цього виду експертного дослі(
дження визначається як його природою, так і
низкою факторів. Під природою в даному ви(
падку ми розуміємо біологічну, антропологіч(
ну, анатомічну, краніологічну (краніологія –
вчення про будову черепа) основу експертних
досліджень. Це зумовлює необхідність для
оволодіння спеціалістом комплексом знань
із зазначених наук. До комплексної природи
портретних досліджень необхідно додати
складнощі, що зумовлюються біологічною при(
родою людини як об’єкта експертного дослі(
дження, а також складнощі, зумовлені зако(
номірностями просторового (об’ємного) сприй(
няття та фіксації об’єкта (наприклад, голови)
візуально та різноманітними технічними за(
собами (оптичними, механічними, матема(
тичними тощо). Об’єктами фотопортретних
експертних досліджень є фотознімки та їх
репродукції, на яких зафіксовані портрети
ототожнюваної особи. У випадках, коли фік(
сація зовнішнього вигляду особи здійснюва(
лася за допомогою цифрової фото( та відео(
техніки, на дослідження, як правило, нада(
ють «тверді копії». Тверда копія – це копія
електронного зображення, роздрукована за
допомогою друкарського пристрою (принте(
ра) на твердому носії, наприклад на папері.
Інколи таку інформацію надають у прихова(
ному (цифровому) вигляді на магнітному чи
подібному йому носії – жорсткому диску,
дискеті, CD(R, DVD(R(диску, Flash(носії то(
що. Фотопортретна експертиза визначає, од(

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
на чи різні особи зображені на двох і більше
фотознімках, чи не зображена на фотопорт(
ретному знімку конкретна людина тощо [11,
с. 143].
На сучасному етапі правоохоронна прак(
тика характеризується суттєвою якісною змі(
ною основних об’єктів фотопортретних до(
сліджень, зокрема, все частіше об’єктами дослі(
дження стають фото( та відеозображення зов(
нішнього вигляду осіб, зображення, отримані
з камер зовнішнього спостереження, з відео(
камер, якими обладнані стаціонарні та пере(
сувні пости спостереження, тощо. Тому перед
фахівцями постають завдання розроблення
нових прийомів, методів і методик дослі(
дження, які з найбільшим ефектом можуть
бути використані в експертній практиці. Сьо(
годні вкрай потрібним є проведення стандар(
тизації експертних методик, оскільки вона не
лише забезпечить однакове вирішення екс(
пертних завдань, а й створить необхідні пе(
редумови для об’єктивізації оцінки висновків
фахівців оперативними співробітниками.
Вплив науково(технічного прогресу на
практику провадження судово(фоноскопіч(
них експертиз полягає в тому, що в ній набу(
ли поширення методи, які пов’язані із засто(
суванням різноманітної апаратури, великої
кількості приладів, їх комплексів. На сучас(
ному етапі експертні дослідження матеріалів
і засобів звукозапису за фонограмою прова(
диться за напрямами: дослідження усної мо(
ви людини за її фізичними ознаками; мово(
знавче дослідження усної мови людини; до(
слідження акустичних сигналів і середовищ;
технічне дослідження матеріалів і засобів
звукозапису. Сукупність цих напрямів в ос(
новному охоплює предмет даної експертизи,
дозволяє вирішувати завдання, які за мето(
дологічним принципом поділяються на три ос(
новних блоки: ідентифікаційні, класифіка(
ційні та діагностичні.
Особлива складність і відмінність фоно(
скопічних експертиз і досліджень від інших
видів криміналістичних експертиз полягає в
складності та багатоплановості фундамен(
тального наукового базису, що застосовуєть(
ся в роботі спеціалістів. Це пояснюється тим,
що на досліджуваному в межах експертизи
магнітному носії присутні мовленнєві сигна(
ли – сигнали звукового діапазону, а також
інші акустичні сигнали, тобто з акустичної
точки зору мовлення людини нагадує або
шум, або періодичні коливання, основна час(
тота яких може змінюватися в широких ме(
жах. Крім того, мовлення – це не стаціонар(
ний процес. За таких умов всі складові зву(
кових коливань несуть в собі важливу кримі(
налістичну інформацію.
Для дослідження фонограм з метою от(
римання результатів, що мають криміналіс(
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тичне значення, слід застосовувати комплекс
загально експертних і окремих експертних
методів, що охоплюють всі структури мов(
леннєвого сигналу як мовного коду. Такий під(
хід дозволяє здійснити всебічний аналіз об’єк(
та експертизи, зокрема, слуховий аналіз, у
процесі якого, спираючись на мовну концеп(
цію та власний практичний повсякденний
досвід мовної комунікації, розпізнають мов(
леннєве повідомлення й оцінюють перцепив(
ні ознаки сприйняття властивостей голосу й
індивідуальної манери мовлення; лінгвістич(
ний аналіз для виявлення й оцінки мовних
ознак мовленнєвого висловлювання (метод
слухового й інструментального фонетичного
аналізу, лексичний, синтаксичний тощо);
спектральний аналіз часових ознак акустич(
ного мовного сигналу, спектрально(часового
аналізу акустико(фонетичних ознак (сегмент(
них, окремих звуків тощо). Отже, для дослі(
дження фонограми здійснюють слуховий,
лінгвістичний та спектрально(часовий ана(
лізи мовленнєвих сигналів, у процесі яких
виявляють низку ознак, що характеризують
індивідуальні особливості мовлення.
Висновки
Наведені можливості окремих видів су(
дових експертиз дозволяють слідчим орієн(
туватись у різноманітності можливостей су(
дової експертизи та правильно використову(
вати її можливості в пізнанні істини. Проте
існуючі методичні матеріали з авторознав(
ства, почеркознавства, технічного досліджен(
ня документів, портретної експертизи, фо(
носкопічної тощо є розрізненими, а інколи на(
віть і суперечливими. Вважаємо, що актуаль(
ним є вирішення цієї проблеми в методичній
літературі й експертній практиці, вдоскона(
лення існуючих методик, їх адаптація до но(
вих експертних завдань.
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У статті аргументується необхідність захисту інтересів і прав власних громадян на тери
торії інших держав, визначаються процесуальні особливості визнання та виконання в Україні
вироків іноземних судів у кримінальних справах.
Ключові слова: визнання вироків, виконання вироків іноземних судів, екстрадиція засуд(
жених, передача засуджених.

Н

а сучасному етапі розвитку України
як незалежної держави великого зна(
чення набуває здатність держави за(
хистити інтереси та права своїх громадян на
території інших держав. З цією метою наша
країна ратифікувала значну кількість міжна(
родних конвенцій, що покликані вивести
рівень взаємодії України з іншими держава(
ми у сфері кримінального судочинства на знач(
но вищий рівень. Слід зазначити, що взаємо(
дія у питаннях визнання та виконання рі(
шень іноземних судів у кримінальних спра(
вах, а також інших схожих правових інститу(
тах розширюється. Укладення Україною все
більшої кількості міжнародних договорів
про правову співпрацю та правову допомогу
у сфері кримінального судочинства ставить
перед судами доволі складне завдання – за(
стосування норм національного законодав(
ства по відношенню до міжнародних норма(
тивно(правових актів у зазначеній сфері. Сьо(
годні в нашій країні ще не вироблено дієвих
механізмів щодо визнання та виконання ви(
років іноземних судів у кримінальних спра(
вах. Це пояснюється тим фактом, що в чин(
ному Кримінально(процесуальному кодексі
(далі – КПК) України відсутні норми, по(
кликані детально регулювати діяльність
відповідних органів щодо визнання та вико(
нання вироків іноземних судів у криміналь(
них справах. Слід зазначити, що питання цієї
правової категорії до теперішнього часу не
були предметом ґрунтовних досліджень
вітчизняних учених, за винятком декількох
публікацій А. Маланюка та праць російських
учених Ю. Минкова, Л. Галенської, Н. Кос(
тенко.
Тому визначення питань, пов’язаних із
процесуальними особливостями визнання та
виконання в Україні вироків іноземних судів
у кримінальних справах, є актуальним.
Метою цієї статті є дослідження особли(
востей правового механізму визнання та
виконання в Україні вироків іноземних
© Я. Тростянська, 2009

судів у кримінальних справах, визначення
правових підстав видачі обвинуваченого та
засудженого, порівняння цих правових
інститутів.
На відміну від видачі обвинуваченого у
скоєнні злочину, видача засудженого при(
пускає проведення виконавчої юрисдикції,
тобто є екстрадицією особи, вже визнаної за
вироком суду запитуючої сторони винною в
скоєнні злочину, з метою виконання пока(
рання по відношенню до засудженого.
Видачу засудженого слід відрізняти, з од(
ного боку, від видачі обвинуваченого, а з
іншого – від правової допомоги у виконанні
судових рішень у вигляді передачі особи, за(
судженої іноземним судом, для відбування
покарання в країну громадянства, передачі
нагляду за особами, умовно засудженими або
умовно звільненими, і передачі осіб, які страж(
дають на психічні розлади.
Якщо видача обвинуваченого провадить(
ся з метою кримінального переслідування, що
передбачає проведення слідчих, судових та
інших процесуальних дій, передбачених за(
конодавством запрошуючої сторони, то в си(
туації видачі засудженого рішення суду про
його винність і призначення покарання (ви(
рок) вже прийняте і його належить лише при(
вести у виконання.
Отже, видача обвинуваченого означає пе(
реміщення особи у сферу судової юрисдикції
тієї держави, яка заінтересована в його пока(
ранні, а видача засудженого – його перемі(
щення у сферу виконавчої юрисдикції тієї дер(
жави, яка, реалізувавши відносно даної особи
свою судову юрисдикцію, заінтересована у
виконанні вироку суду. Цими обставинами
зумовлюються і відмінності в деяких проце(
суальних умовах цих видів видачі.
Видача обвинуваченого може бути прове(
дена тільки до вступу в законну силу вироку
суду, а видача засудженого – після вступу ви(
року в законну силу, але до повного відбуття
покарання. При цьому всі істотні обставини,
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з якими пов’язується екстрадиція обвинува(
ченого, визначаються на момент скоєння
злочину, а при екстрадиції засудженого – на
момент вступу у силу вироку суду. Зокрема,
перша можлива тільки тоді, коли за законо(
давством обох сторін не закінчився строк
давності притягнення до кримінальної відпо(
відальності, а друга – коли не закінчився строк
давності для виконання вироку відповідно
до законодавства цих сторін.
Що стосується співвідношення видачі за(
суджених і передачі засуджених, то їх об’єд(
нує те, що в обох ситуаціях йдеться про пере(
міщення осіб, відносно яких є вирок суду, що
вступив у законну силу, у сфері виконавчої
юрисдикції, що забезпечує реалізацію цього
вироку. Тому передача засуджених нерідко
розглядається в літературі як різновид ви(
дачі засуджених злочинців [1, с. 71]. Насправ(
ді – це самостійний напрям співпраці держав
у боротьбі із злочинністю, що сформувався в
останні десятиліття та має власну специфіку.
Конвенції, присвячені злочинам міжна(
родного характеру, майже не стосуються пи(
тань виконання покарань. Як правило, в них
лише обумовлюється право держав(учасниць
розглядати можливість підписання двосто(
ронніх або багатосторонніх угод спеціально(
го чи загального характеру відносно переда(
чі осіб, засуджених до тюремного ув’язнення
або інших видів позбавлення волі за злочи(
ни, що охоплюються відповідною конвенцією,
з тим, щоб вони могли відбувати призначе(
ний термін покарання на території своїх країн.
Отже, у першому випадку видача прово(
диться з метою розслідування всіх обставин
злочину та винесення вироку відповідно до
законів запрошуючої сторони, а в другому –
з метою приведення вироку суду у виконан(
ня, винесеного відповідно до законів запиту(
ючої сторони. У зв’язку з цим вирішення пер(
шого питання залежить від місця скоєння
злочину, його спрямованості проти інтересів
іншої держави або від громадянства злочин(
ця, вирішення другого – виключно від місця
винесення вироку. Видача засудженого мож(
лива тільки в країну, судом якої винесений
обвинувальний вирок.
На внутрішньодержавному рівні питання
передачі для відбування покарання осіб, за(
суджених до позбавлення волі, врегульовані
міжнародними конвенціями які ратифіковані
Верховною Радою України та двосторонніми
договорами. Це такі конвенції, як Конвенція
про передачу осіб, засуджених до позбавлення
волі, для відбуття покарання в державі, гро(
мадянами якої вони є 1978 р. [2]; Європейсь(
ка конвенція про міжнародну дійсність кри(
мінальних вироків 1970 р. [3]; Європейська
конвенція про передачу засуджених осіб
1983 р. [4]; Європейська конвенція про нагляд
за умовно засудженими або умовно звіль(
неними правопорушниками 1964 р. [5], а також
двосторонні договори про правову допомогу.
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Аналіз зазначених документів, а також
інших міжнародних і внутрішньодержавних
актів, свідчить, що фактичними підставами
передачі особи, засудженої до позбавлення
волі судом іноземної держави для відбуван(
ня покарання в державі, громадянином якої
вона є, є не тільки вказані міжнародні дого(
вори, а й рішення компетентного органу дер(
жави винесення вироку, який заінтересова(
ний у реалізації каральної функції держави.
Проте дана процедура може бути порушена
як за пропозицією відповідного іноземного ор(
гану, так і за ініціативою українського органу
чи засудженого або його родичів. При цьому
засуджений, а також його законний пред(
ставник або близькі родичі, держава громадян(
ства засудженого, що вважаються такими за
законодавством, мають право звернутися до
компетентних органів будь(якої із сторін до(
говору з усною або письмовою заявою про
свою заінтересованість у передачі. Гарантією
цього права є обов’язок відповідних органів
держави винесення вироку одночасно з ого(
лошенням вироку повідомити засудженого
про можливість такого звернення й юридич(
ні наслідки передачі. Так, на виконання цих
положень Європейська конвенція про пере(
дачу засуджених осіб закріплює обов’язок
держави винесення вироку довести положен(
ня цієї Конвенції до кожного засудженого, до
якого вона може бути застосована (п. 1 ст. 4).
Якщо засуджена особа висловила державі
винесення вироку бажання бути переданою,
така держава інформує про це державу вико(
нання вироку у можливо найкоротші строки
після того, як рішення стане остаточним
(пункти 2, 4 ст. 4). При цьому засуджену осо(
бу інформують у письмовій формі про будь(
які заходи, вжиті державою винесення виро(
ку або державою виконання вироку на під(
ставі попередніх пунктів, а також про будь(
які рішення, прийняті кожною державою у від(
повідь на запит про її передачу (п. 5 ст. 4) [4].
Прохання про виконання вироку та запити
про передачу повинні оформлятися письмо(
во та направлятися міністерством юстиції кло(
почуючої держави безпосередньо міністерству
юстиції запрошуваної держави або за домов(
леністю між заінтересованими сторонами ін(
шим уповноваженим ними органам. Остан(
ній у найкоротші терміни має проінформува(
ти клопочуючу державу про своє рішення прий(
няти або відхилити прохання про передачу
та направити відповідь тими ж каналами.
Органом, уповноваженим з Української
сторони розглядати питання про передачу від(
повідно до пунктів 6 і 7 Інструкції про порядок
виконання Європейських конвенцій з пи(
тань кримінального судочинства 1999 р. [6],
є Міністерство юстиції України. До повнова(
жень цього органу входить вирішення питан(
ня про можливість визнання вироку інозем(
ного суду, а також забезпечення організації
прийняття засудженого, який передається
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запитуючою стороною. Слід зазначити, що в
разі позитивного вирішення питання Мініс(
терство юстиції України за посередництва
Верховного Суду України передає клопотан(
ня разом із необхідними додатками на роз(
гляд місцевого суду (за місцем перебування
особи під вартою).
Таким чином, прерогатива прийняття рі(
шення про передачу залишається за судовою
владою. Її першочергове завдання полягає у
встановленні відповідності прохання запиту(
ючої держави умовам, передбаченим для пе(
редачі засуджених законодавством України
й її міжнародними договорами:
• видача злочинців, передача засуджених
повинна ґрунтуватися на взаємній пошані на(
ціонального суверенітету й юрисдикції, а та(
кож невтручанні у внутрішні справи як дер(
жави винесення вироку, так і держави його
виконання. Виходячи з цього, обидві держа(
ви можуть відмовити в передачі або прийомі
засудженого. У зв’язку з цим у договорах про
передачу може бути вказано, що така прова(
диться, якщо, на думку запрошуваної сторо(
ни, це не завдасть шкоди її суверенітету, без(
пеці, громадському порядку або іншим важ(
ливим інтересам, а також не суперечитиме
основним принципам законодавства або між(
народним зобов’язанням цієї сторони. Отже,
передача може мати місце лише за наявності
взаємної згоди обох сторін, коли компетентні
органи відповідних держав домовляться про
її умови, визначать термін, місце та порядок
передачі засудженого;
• суть даної форми правової співпраці, по(
кликана сприяти поверненню засуджених
осіб до нормального життя в суспільстві, при(
пускає, що, перш за все, вона розрахована на
іноземних громадян – надає їм можливість
відбувати покарання на батьківщині;
• як і видача злочинців, передача засудже(
них здійснюється тільки у зв’язку із злочи(
ном, але не правопорушенням. Отже, об’єк(
тами передачі є лише особи, засуджені за ско(
єння злочину, які ще не відбули покарання.
Сама передача можлива лише у випадках, ко(
ли протиправні дії або бездіяльність особи,
що зумовили притягнення її до кримінальної
відповідальності в державі винесення виро(
ку, є кримінальними і за законодавством дер(
жави виконання вироку або були б такими,
якби були скоєні на її території. Якщо вирок
постановлено відносно двох і більше злочинів,
не всі з яких задовольняють вимогам подвій(
ної караності, учасники Європейської кон(
венції про міжнародну дійсність криміналь(
них вироків виходять з того, що засуджуюча
держава визначає, яка частина покарання за(
стосовується до злочинів, що задовольняють
ці вимоги [3];
• передача для відбування покарання може
бути здійснена тільки на підставі остаточного
(тобто такого, що не підлягає оскарженню),
що набув законної сили, і, як правило, кон(
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кретного вироку (хоча ряд договорів вихо(
дить з того, що передача повинна вирішува(
тися й у випадках невизначених вироків). На(
глядове провадження, а також провадження
у справі за нововиявленими обставинами не
перешкоджають передачі особи іноземній дер(
жаві, оскільки вирок вступив у законну силу.
Отже, засуджена особа, яка передається для
виконання вироку, не може бути знову при(
тягнута за те саме діяння до кримінальної від(
повідальності в державі виконання вироку,
за винятком випадків, коли вирок у її справі
скасований і передбачено нове розслідуван(
ня та судовий розгляд;
• на момент отримання запиту про пере(
дачу термін позбавлення волі, який засудже(
ному ще належить відбути, має бути, як пра(
вило, не менше шести місяців або ж бути не(
визначеним;
• передача можлива лише у разі згоди са(
мого засудженого. Якщо він не здатний через
похилий вік, фізичний або розумовий стан
вільно висловити свою волю, потрібна згода
його законного представника. При цьому дер(
жава виконання вироку повинна мати мож(
ливість переконатися в добровільності згоди,
а держава виконання вироку – забезпечити
йому таку можливість.
Зокрема, у ст. 7 Європейської конвенції про
передачу засуджених осіб зазначається, що
держава проголошення вироку проводить
роз’яснювальну роботу так, щоб особа, яка
повинна дати свою згоду на передачу, пішла
на це без примусу та з повним розумінням
можливих юридичних наслідків, які можуть
виникнути в результаті її згоди [4]. Оскільки
процедура проведення цього акту повинна
регулюватися державою проголошення ви(
року, остання надає можливість державі ви(
конання вироку перевірити за допомогою кон(
сула або іншої вповноваженої посадової осо(
би той факт, що згода на передачу була дана
при дотриманні вказаних умов.
Слід зазначити, що умови та порядок від(
бування покарання визначаються законодав(
ством держави виконання вироку. Лише вона
компетентна ухвалювати всі відповідні рі(
шення з даних питань. Держава ж проголо(
шення вироку у кожному випадку передачі
повинна надати державі його виконання пов(
ні відомості на засудженого, у тому числі соці(
альну характеристику, медичні дані про стан
його здоров’я, застосування до нього заходів
медичного або іншого характеру, а також ре(
комендації щодо подальшого його відбуван(
ня покарання в державі виконання вироку.
Так, згідно з п. 1 ст. 10 Європейської конвен(
ції про міжнародну дійсність кримінальних
вироків [3] виконання регулюється законо(
давством запитуваної держави і тільки ця дер(
жава компетентна приймати такі рішення, як
рішення про умовне звільнення.
Інша справа – амністія, яка як акт найви(
щого законодавчого органу держави передбачає
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звільнення від відбування покарання не пер(
сонально визначеного засудженого, а певної
категорії засуджених. На відміну від помилу(
вання, що ґрунтується на оцінці обставин
конкретного злочину, амністія швидше вихо(
дить з узагальненої оцінки стану справ із зло(
чинністю в тій або іншій сфері в цілому і в
цій якості носить нормативний характер. От(
же, приймаючи акт амністії, держава вине(
сення вироку не має на увазі певну особу, яка
була передана для виконання покарання, і тим
самим не втручається у сферу компетенції
останньої. Проте нормативний характер акту
амністії передбачає його дію на всіх осіб, які
відповідають певним умовам, у тому числі на
засуджених, відносно яких право на вико(
нання вироку перейшло до іншої держави.
Тому кожна держава може реалізувати право
на амністію, якщо вона не стосується ви(
ключно засуджених, які передані для відбу(
вання покарання. Але якщо ці особи відно(
сяться до категорії тих, які підпадають під
дію амністії, чинності набуває правило, згід(
но з яким засуджений підпадає під амністію,
оголошену як в державі виконання вироку,
так і в державі його винесення.
Крім того, на засудженого поширюється
правило про зворотну дію закону про кримі(
нальну відповідальність, згідно з яким закон,
що скасовує злочинність діяння або пом’як(
шує кримінальну відповідальність, поширю(
ється на осіб, які вчинили відповідні діяння
до набрання таким законом чинності, у тому
числі на осіб, які відбувають покарання або
відбули покарання, але мають судимість (ч. 1
ст. 5 Кримінального кодексу України) [2].
Що стосується зміни в тому ж напрямі
кримінального закону держави проголошен(
ня вироку, то остання зобов’язана негайно по(
відомити про це державу виконання вироку,
яка відразу після отримання рішення, в ре(
зультаті якого обов’язковість виконання по(
карання знімається, повинна негайно припи(
нити виконання вироку.
Аналогічним чином вирішуються питан(
ня виконання вироку у разі його перегляду,
який може бути здійснений тільки компе(
тентним судом держави винесення вироку.
Після отримання завіреної копії перегляну(
того вироку, а також інших необхідних доку(
ментів відповідний орган держави виконання
вироку зобов’язаний вжити всіх необхідних
заходів для того, щоб вирішити питання про
виконання такого вироку відповідно до зобо(
в’язання дотримуватися тривалості покаран(
ня, як це визначено новим вироком, а також
з урахуванням національного законодавства.
Так само компетентні органи відповідної
держави припиняють виконання вироку, як(
що стане відомо про помилування, амністію
або про будь(яке інше рішення, через яке по(
карання вже не підлягає виконанню. У зв’яз(
ку з цим держава винесення вироку повинна
інформувати державу його виконання про по(
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точні зміни законодавства, що тягнуть де(
криміналізацію діяння, за скоєння якого була
засуджена особа, а також про акти амністії,
помилування й інші обставини, що звільня(
ють особу від покарання.
Таким чином, передача засуджених – це
передача осіб, які засуджені до позбавлення
волі або відбувають покарання в одній держа
ві, для приведення у виконання вироку в дер
жаву, громадянами якої вони є.
Як свідчить проведений аналіз, у деяких
своїх ознаках інститут передачі засуджених
збігається з інститутом їх видачі. Перш за
все, в обох випадках йдеться про засуджених,
які передаються для відбування покарання,
що виключає їх кримінальне переслідування
за злочин і не припускає скасування вироку.
Йдеться лише про його виконання. Проте при
деякій схожості даних інститутів, між ними
існують і серйозні відмінності.
Поперше, видача засудженого прова(
диться з держави, на території якої він знахо(
диться, в державу, судом якої він засуджений,
а передача засудженого з метою виконання
вироку, навпаки, означає його переміщення з
держави винесення вироку в іншу державу,
громадянином якої він є. При цьому перед(
бачається, що у разі видачі засудженого ви(
рок виконуватиметься в тій країні, судом якої
він винесений (це країна, на території якої
скоєно злочин, або країна громадянства засу(
дженого тощо). Особливість передачі засу(
дженого з метою виконання вироку полягає
в тому, що вирок іноземної держави, винесе(
ний особі, яка не є громадянином цієї держа(
ви, виконується в іншій країні, громадянином
якої є засуджена особа.
Подруге, відмінність полягає в тому, що
засуджений може бути виданий будь(якій дер(
жаві, що встановила стосовно його територі(
альну, персональну, реальну або універсаль(
ну юрисдикцію, а передача засудженого з ме(
тою виконання вироку можлива лише до дер(
жави, громадянином якої він є.
Ініціатива видачі засудженого виходить
тільки від держави, що винесла вирок, але не
має можливості виконати вирок зважаючи
на перебування засудженого в іншій державі,
а передача засудженого може ініціюватися
як державою винесення, так і державою вико(
нання вироку. Тому в першому випадку по(
трібна згода на видачу, а в другому – згода не
лише на передачу, а й на прийом, тобто сторо(
ни, яка передає, і сторони, якій передається
засуджений.
При видачі злочинців і передачі засудже(
них вони не просто переміщаються в іншу
країну (у географічному просторі), а перено(
сяться в іншу правову систему (у соціально(
му просторі), тобто в іншу систему правових
координат, що має свої точки відліку (види
та розміри покарань, терміни давності, суди(
мості тощо), які можуть бути і менш сприят(
ливими для особи, ніж ті, в яких вона перебу(
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ває до моменту видачі або передачі. Проте
для видачі ця обставина не має принципово(
го значення. Лише в деяких випадках держа(
ви беруть на себе зобов’язання враховувати
правові відмінності. Передача засудженого у
жодному випадку не повинна приводити до
погіршення його становища відносно термі(
ну покарання (у порівнянні з тим, який він
повинен відбувати в державі винесення ви(
року). Тому у разі екстрадиції засудженого пи(
тання про відповідність кримінально(право(
вих санкцій обох держав виникає на етапі
прийняття рішення про видачу, а після того
покарання виконується у межах, визначених
за законодавством держави, що його призна(
чила. При колізії меж покарання, призначе(
них іноземним судом, і санкцією статті віт(
чизняного закону, що передбачає відпові(
дальність за аналогічний злочин, пріоритет
віддається тому розміру покарання, який спри(
ятливіший для засудженого. Це зобов’язує
державу виконання вироку визначати розмір
покарання не більший, ніж у державі вине(
сення вироку.
При передачі засудженого робота суду
держави виконання вироку позбавлена до(
слідницького змісту. Виключно за матеріала(
ми справи, не ставлячи під сумнів встанов(
лені факти й юридичну кваліфікацію, не вив(
чаючи законність процесуального порядку
його прийняття (все це сфера процесуальної
діяльності держави винесення вироку), суд
вирішує лише питання щодо об’єму виконан(
ня покарання.
Відмінність екстрадиції від інституту пе(
редачі засуджених зводиться до того, що:
поперше, маючи на меті реалізацію дер(
жавою права кримінального переслідування,
винесення вироку та покарання, екстрадиція
стосується осіб, справи про злочини яких мо(
жуть знаходитися в будь(якій стадії кримі(
нального процесу, а підставою вирішення пи(
тання про передачу іноземного громадянина
в країну громадянства є те, що відносно цієї
особи винесено вирок і засуджений не відбув
призначений йому термін покарання. При
цьому екстрадиційний запит не обов’язково
буде відносно громадянина запитуючої дер(
жави. Передача ж завжди стосується грома(
дянина тієї країни, куди для виконання виро(
ку іноземного суду передається засуджений;
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подруге, з країн, що допускають екстра(
дицію своїх громадян, виданим може бути і
власний громадянин, а переданим для вико(
нання вироку – лише іноземець, через що те(
оретично можлива ситуація, коли громадя(
нин якоїсь держави, виданий іншій державі з
метою притягнення до кримінальної відпо(
відальності, згодом повертається в державу,
що його видала, для виконання вироку.
Проведений аналіз дозволяє зробити вис
новок, що при всій відмінності аналізованих
інститутів існує багато спільних моментів,
які їх об’єднують. Перш за все, це функціо(
нальність надання правової допомоги у бо(
ротьбі із злочинністю. Звідси виникає і спіль(
ність деяких принципів, схожість підстав для
надання допомоги та відмови в її наданні то(
що. Зазначене можливе лише тому, що ці ви(
моги – як позитивні (подвійна злочинність),
так і ретроспективні (обопільна караність
позбавленням волі на певний строк) – зага(
лом і в цілому збігаються. Без цієї тотож(
ності (подвійної кримінальності) неможлива
і видача злочинців.
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У статті досліджуються підстави закриття кримінальних справ приватного обвинувачен
ня та особливості реалізації права приватного обвинувача на відмову від обвинувачення.
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О

дним із напрямів реформування кри(
мінально(процесуального законодав(
ства України є розроблення меха(
нізму вирішення кримінально(правових конф(
ліктів на підставі змагальності та рівності прав
сторін без шкоди як для публічних, так і при(
ватних інтересів. Однією із суттєвих гаран(
тій забезпечення прав і законних інтересів
особи є розширення й удосконалення при(
ватних засад у кримінальному судочинстві,
що безпосередньо пов’язано з реформуван(
ням інституту провадження у кримінальних
справах приватного обвинувачення.
Приватне обвинувачення є однією з най(
давніших форм захисту прав і законних інте(
ресів осіб, а тому питання його здійснення
були предметом дослідження вчених(проце(
суалістів дореволюційного періоду (М. Розі(
на, В. Случевського, Л. Таубера, І. Фойниць(
кого та ін.), часів радянської влади (В. Бож’є(
ва, І. Гальперіна, К. Гуценко, Т. Добровольсь(
кої, З. Зінатулліна, Н. Калашникової, С. Кать(
кало, Л. Кокорєва, В. Лукашевича, М. Стро(
говича та ін.) та сучасності (В. Вороніна,
М. Гошовського, С. Давиденко, В. Дорошко(
ва, О. Кучинської, В. Маляренка, В. Попе(
люшка, В. Юрчишина та ін.).
Співвідношення державних (публічних)
і приватних інтересів у кримінальному про(
цесі – одна з найважливіших проблем науки
кримінально(процесуального права, яка в
умовах реформування кримінально(проце(
суального законодавства України має бути
вирішена на підставі положень, що станов(
лять зміст принципів диспозитивності та
змагальності кримінального судочинства.
Метою цієї статті є дослідження питань,
пов’язаних з підставами закриття кримі(
нальних справ приватного обвинувачення
та реалізацією приватним обвинувачем свого
диспозитивного права на відмову від обви(
нувачення.
Для справ приватного обвинувачення
встановлені специфічні підстави їх закриття,
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що розширюють коло обставин, передбаче(
них для закриття кримінальних справ пуб(
лічного та приватнопублічного обвинувачення,
і зумовлені диспозитивним характером при(
ватної форми кримінального переслідування.
Якщо приводом кримінального переслі(
дування є порушення приватного права, що
належить конкретній особі, то вона повинна
мати можливість вибору форми його право(
вого захисту. Внаслідок цього законодавець
передбачив підстави закриття кримінальної
справи приватного обвинувачення, що без(
посередньо залежать від волевиявлення по(
страждалого: відсутність заяви (скарги) по(
страждалого (п. 7 ч. 1 ст. 6 Кримінально(про(
цесуального кодексу (далі – КПК) України);
неявка потерпілого (приватного обвинувача)
у судове засідання без поважних причин (ч. 3
ст. 282 КПК України); відмова потерпілого
(приватного обвинувача) від обвинувачення
(ч. 2 ст. 282 КПК України); примирення сторін
(п. 6 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 282 КПК України).
Відмова приватного обвинувача від обви(
нувачення у судовому засіданні та його неяв(
ка без поважних причин у судове засідання
розглядаються нами як єдина підстава за(
криття кримінальної справи – відмова від об(
винувачення. У першому випадку вона має
активний характер, оскільки приватний об(
винувач шляхом відмови від належного йо(
му диспозитивного права підтримувати об(
винувачення абсолютно визначеним спосо(
бом висловлює своє небажання здійснювати
зазначену функцію. У другому випадку від(
мова має пасивний характер, оскільки, не з’яв(
ляючись у судове засідання без поважних при(
чин, приватний обвинувач опосередковано ви(
ражає своє волевиявлення щодо припинення
кримінального переслідування підсудного та
закриття кримінальної справи.
Відсутність заяви (скарги) постраждало(
го розглядалась у науці кримінального про(
цесу як підстава для закриття кримінальної
справи у двох випадках [1, с. 117]:
• коли у порушеній судом кримінальній
справі виявляється відсутність письмової
© Н. Малярчук, 2009
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або запротокольованої належним чином ус(
ної скарги потерпілого чи його законного пред(
ставника;
• коли після порушення кримінальної
справи (під час розслідування чи судового роз(
гляду) з’ясовуються обставини, на підставі яких
справа підлягає трансформації у справу при(
ватного обвинувачення.
Підтримуючи висловлену у юридичній лі(
тературі думку щодо позбавлення суду права
порушувати кримінальні справи приватного
обвинувачення [2, с. 117], пропонуємо мо(
ментом порушення справи приватного обви(
нувачення вважати винесення суддею поста(
нови про прийняття заяви постраждалого
(чи його законного представника) до свого
провадження, що виключає можливість вес(
ти мову про відсутність заяви постраждалого
у справі, порушеній суддею. Суддя за своєю
ініціативою не порушує справи. Відповідно,
за відсутності заяви постраждалого не може
йтися про початок кримінального процесу в
принципі. Винятками із цього правила є ви(
падки порушення кримінальної справи при(
ватного обвинувачення прокурором у поряд(
ку, передбаченому ч. 3 ст. 27 КПК України,
однак за визначених законом для цього під(
став наявність заяви постраждалого проце(
суального значення не має.
Другий випадок, визначений С. Катькало
і В. Лукашевичем як підстава закриття кри(
мінальної справи приватного обвинувачен(
ня, видається єдино можливим на сьогодні
випадком відсутності у матеріалах криміналь(
ної справи заяви потерпілого.
Відсутність заяви постраждалого про
притягнення особи до кримінальної відпові(
дальності при перекваліфікації дій обвину(
ваченого із статті кримінального закону, що
передбачає злочин публічного чи приватно(
публічного обвинувачення, на статтю, що пе(
редбачає злочин приватного обвинувачення,
в стадії досудового розслідування, тягне за
собою, на нашу думку, безумовне закриття
кримінальної справи.
У стадії судового розгляду перекваліфі(
кація дій підсудного із зміною форми кримі(
нального переслідування має потягти за со(
бою відновлення судового слідства, під час
якого необхідно з’ясувати позицію потерпі(
лого щодо його бажання порушити та під(
тримувати приватне обвинувачення. Тільки
прямо заявлена потерпілим відмова від об(
винувачення, зафіксована у протоколі судо(
вого засідання, повинна розглядатись як
відсутність заяви потерпілого та підстава для
закриття кримінальної справи.
На підставі викладеного пропонуємо ви(
класти п. 7 ч. 1 ст. 6 КПК України у такій ре(
дакції: «за відсутністю заяви потерпілого у
справах публічного та приватно(публічного
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обвинувачення при зміні кваліфікації на
статті кримінального закону, що передбача(
ють відповідальність за злочини приватного
обвинувачення, за винятком випадків, коли
прокурор вправі порушити справу і за від(
сутності заяви потерпілого».
Відмова від обвинувачення в активній
формі передбачена ч. 2 ст. 282 КПК України,
відповідно до якої суд закриває справу, якщо
прокурор відмовився підтримувати держав(
не обвинувачення, а потерпілий не бажає ско(
ристатися правом, передбаченим ч. 2 ст. 267
КПК України, на самостійне підтримання
обвинувачення.
Законодавець не регламентує момент, до
якого потерпілий (приватний обвинувач)
може реалізувати своє право на відмову від
обвинувачення, тому вважаємо, що це мож(
ливо у будь(який момент до видалення судді
у нарадчу кімнату.
Ми вважаємо, що відмова від обвинува(
чення не повинна мати безумовний характер.
Так, причини відмови від обвинувачення мо(
жуть бути різними, у тому числі вплив з боку
підсудного. Рівень правової захищеності по(
терпілих на сучасному етапі розвитку су(
спільства та законодавства досить низький, у
зв’язку з чим є необхідною судова перевірка
того факту, чи не порушує відмова від обви(
нувачення законні інтереси учасників кримі(
нального процесу [3, с. 60–61].
Кримінально(процесуальний закон не
містить будь(яких вимог щодо форми заяв(
лення відмови від обвинувачення у судовому
засіданні. На нашу думку, така відмова може
бути зроблена як у письмовій, так і в усній
формі з занесенням її до протоколу судового
засідання.
Пасивна відмова від обвинувачення пе(
редбачає закриття кримінальної справи у
разі неявки потерпілого (приватного обвину(
вача) у судове засідання без поважних при(
чин (ч. 3 ст. 282 КПК України). Неможли(
вість для суду здійснювати розгляд справи за
відсутності приватного обвинувача відпові(
дає принципу змагальності кримінального
процесу та позбавляє суд необхідності додат(
ково брати на себе виконання невластивої
функції обвинувачення.
Неявка приватного обвинувача без по(
важних причин свідчить про відсутність у
нього заінтересованості у продовженні судо(
вого розгляду, а оскільки обвинувачення – це
рушійна сила кримінального процесу, то від(
повідно до принципу диспозитивності кри(
мінальна справа у такому разі підлягає за(
криттю.
У випадку, якщо після закриття кримі(
нальної справи, підсудний вважатиме, що
його права порушені необґрунтованим кри(
мінальним переслідуванням із сторони при(

173

грудень 2009
ватного обвинувача, він може звернутися до
суду в порядку цивільного судочинства.
Що саме розуміє законодавець під «по(
важними причинами» неявки потерпілого
(приватного обвинувача)? Подібні роз’яс(
нення надаються у ч. 3 ст. 135 КПК України.
Так, поважними причинами неявки обвину(
ваченого до слідчого у призначений строк ви(
знаються: несвоєчасне одержання повістки,
хвороба й інші обставини, які фактично поз(
бавляють його можливості своєчасно з’яви(
тися до слідчого.
Також потребує уточнення питання щодо
того, неявка якого саме учасника судового
розгляду тягне за собою закриття криміналь(
ної справи приватного обвинувачення. Від(
повідно до чинного кримінально(процесуаль(
ного законодавства неявка тільки потерпіло(
го (приватного обвинувача) тягне за собою
закриття кримінальної справи. Вважаємо та(
ке формулювання не зовсім коректним з точ(
ки зору суб’єктного складу сторони обвинува(
чення, оскільки останній може здійснювати
свою функцію як особисто, так і через пред(
ставника. Якщо у залі судового засідання
присутній представник потерпілого (приват(
ного обвинувача) немає підстав констатува(
ти пасивну відмову від обвинувачення, ос(
кільки представник може здійснювати функ(
цію приватного обвинувачення в інтересах і
від імені приватного обвинувача.
У такому випадку питання про продов(
ження судового розгляду має вирішуватися
суддею залежно від того, наскільки повно мо(
жуть бути встановлені обставини вчиненого
злочину за відсутності потерпілого. Якщо це
можливо, то розгляд справи повинен продов(
жуватися, якщо ні – судове засідання має бу(
ти відкладено, а приватний обвинувач ви(
кликаний повторно.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 27, ч. 3
ст. 282 КПК України кримінальна справа
приватного обвинувачення підлягає закрит(
тю за примиренням сторін, яке може статися
лише до видалення суду у нарадчу кімнату
для постановлення вироку.
На відміну від відмови приватного обви(
нувача від обвинувачення, примирення – це
двосторонній акт, що вимагає волевиявлен(
ня певної спрямованості із боку як приватно(
го обвинувача, так і підсудного. Особливе зна(
чення має саме спрямованість примирення –
це вирішення кримінально(правового конф(
лікту без залучення правоохоронних і судових
органів, шляхом самостійного залагодження
суперечностей.
На сьогодні розроблення моделей так
званого відновного правосуддя є досить ак(
туальною та поширеною. Наведемо його ос(
новні ознаки: відповідальність визначається як
її прийняття та вчинення дій щодо відшкоду(
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вання шкоди; висунення як однієї з основних
цілей судочинства примирення між потер(
пілим і обвинуваченим; уповноваження сто(
рін конфлікту на участь у прийнятті рішення
в кримінальній справі; використання інсти(
туту посередництва при врегулюванні конф(
лікту потерпілого з обвинуваченим для задо(
волення законних інтересів сторін; можли(
вість компенсації не тільки майнової, а й мо(
ральної шкоди, якої зазнав потерпілий; втяг(
нення обвинуваченого у процес відшкодування
шкоди потерпілому для розвитку позитив(
них відносин між ними.
Процес примирення потерпілого з обви(
нуваченим здійснюється у формі переговорів
за участю посередника, іншими словами,
медіації. Серед її позитивних аспектів можна
назвати такі:
• на відміну від розгляду справи в суді,
вступ обох сторін до процесу медіації є добро(
вільним;
• у суді сторони не беруть участі у прий(
нятті рішення – це функція судді, медіація ж
дозволяє сторонам самим формулювати та
приймати рішення, а посередник (медіатор)
лише створює для цього сприятливі умови;
• сторони зобов’язані виконувати судове
рішення, навіть у випадках, коли одна, а то й
обидві сторони ним не задоволені; при медіа(
ції всі рішення приймаються за згодою сторін,
які беруть на себе обов’язок виконати спіль(
но прийняті ними рішення;
• завданням суду є встановлення того, яка
із сторін є винною, а мета медіації – дійти зго(
ди сторін. При цьому обговорюються різні
варіанти вирішення конфлікту, з яких за зго(
дою сторін обирається найкращий для них;
• медіація проходить конфіденційно. Крім
того, ризик медіації є мінімальним, кожна з
сторін у будь(який момент може відмовити(
ся від участі в ній;
• процес медіації є відносно короткочас(
ним і дешевшим у порівнянні із звичайним
розглядом справи у суді.
Однак, незважаючи на позитивні моменти
медіації, вона є можливою тільки за умови доб(
ровільного бажання двох сторін взяти участь у
переговорах по примиренню. А це означає,
що обов’язковою умовою медіації є визнання
особою своєї вини у вчиненні злочину при(
ватного обвинувачення, а також бажання
відшкодувати завдану шкоду. Не менш важ(
ливим є і бажання потерпілого взяти участь
у таких переговорах.
Мабуть тому медіація, як будь(яка інша
соціальна технологія, не зажди дає позитивні
результати. Якщо розгляд проблеми у суді в
будь(якому разі завершується прийняттям
рішення, то кількість випадків врегулювання
проблеми при медіації є меншою (від 22 до
85 % за даними різних дослідників). Це свід(
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чить про необхідність підкріплення медіації в
справах приватного обвинувачення дією ін(
ших кримінально(правових механізмів.
Факт примирення тягне за собою певні
процесуальні наслідки для обох сторін: при(
ватний обвинувач позбавляться права на
повторне звернення за судовим захистом за
цим же епізодом обвинувачення; обвинува(
чений має всі процесуальні наслідки закрит(
тя кримінальної справи за нереабілітуючими
підставами.
Традиційно, саме ця підстава закриття
кримінальної справи розглядається вченими(
процесуалістами як найбільш ефективний
засіб, що дозволяє повністю і без винесення
вироку усувати будь(які конфлікти, які вини(
кають між окремими громадянами [1, с. 35].
У кримінально(процесуальній науці іс(
нують різні точки зору на процесуальний по(
рядок процедури примирення. Досить поши(
реною є пропозиція про залучення посеред(
ників до вирішення конфлікту між сторона(
ми (так звана медіація).
На думку В. Дорошкова, процедура при(
мирення є комплексом процесуальних дій,
що охоплює виклик сторін (за необхідності
вони можуть піддаватися приводу); доповідь
судді, який веде засідання по примиренню,
роз’яснення сторонам наслідків примирення;
з’ясування думки сторін щодо можливості
примирення; оформлення документа про
примирення [4, с. 66].
Ми вважаємо, що примирення – це ви(
ключно добровільний процес, а тому приму(
шувати сторони до явки, більше того, підда(
вати їх приводу у цьому випадку абсолютно
неприпустимо. Судді достатньо поінформу(
вати сторони про наявність у них права на
примирення та роз’яснити його наслідки. Рі(
шення про примирення має бути прийнято
сторонами добровільно.
На особливу увагу заслуговує процесу(
альне оформлення примирення сторін, ос(
кільки це питання чинним КПК України не
врегульовано. Заява про примирення може
бути зроблена потерпілим і обвинуваченим
(підсудним) як усно (із занесенням у прото(
кол), так і письмово [5, с. 80].
Виходячи з того, що примирення – це
двосторонній акт, вважаємо за правильне
складання єдиного документа, який виходить
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від обох сторін, з проханням про закриття кри(
мінальної справи у зв’язку з примиренням.
Наявність однієї заяви, підписаної приват(
ним обвинувачем і підсудним, звільнила б
суддю від обов’язку з’ясовувати позицію
кожної сторони окремо.
Як свідчить аналіз судової практики, при
винесенні постанов про закриття справи за
примиренням сторін, судді часто не з’ясову(
ють позицію підсудного з цього питання, ма(
ючи на руках заяву приватного обвинувача
про згоду на примирення. За наявності ж дво(
сторонньої заяви, суддя вже не повинен ста(
вити під сумнів добровільний характер воле(
виявлення обох сторін і, тим самим, обмежу(
вати сторони у розпорядженні наданими їм
правами.
Висновки
В умовах побудови в Україні правової
держави із загальновизнаними людськими
цінностями, серед яких особливе місце зай(
мають гарантії дотримання прав і законних
інтересів людини, повноваження держави при
встановленні меж поведінки окремих суб’єк(
тів кримінального судочинства не можуть
бути безмежними. У певних випадках держа(
ва повинна надавати особі можливість само(
стійно вирішувати питання про необхідність
втручання її компетентних органів у вирішен(
ня правового конфлікту.
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ПОТЕРПІЛИЙ ЯК СУБ’ЄКТ ДОКАЗУВАННЯ
У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРИВАТНОГО
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здобувач кафедри кримінального процесу
Київського національного університету внутрішніх справ

У статті розглядаються особливості участі потерпілого у доказуванні при провадженні у
кримінальних справах приватного обвинувачення. Запропоновані шляхи вирішення окремих
проблем правозастосування у цій сфері.
Ключові слова: потерпілий, доказування у кримінальному процесі, справи приватного об(
винувачення.

Р

еформування сучасного кримінально(
процесуального законодавства Укра(
їни, розроблення нового Криміналь(
но(процесуального кодексу (далі – КПК) Ук(
раїни мають відбуватися з урахуванням між(
народних тенденцій до розширення сфери
застосування принципу змагальності, само(
обмеження держави на користь особи, підви(
щення процесуальної активності учасників
кримінального судочинства. На особливу ува(
гу заслуговує проблема забезпечення та за(
хисту прав потерпілого, процесуальний статус
якого в умовах чинного законодавства знач(
но менш досконалий, ніж підозрюваного, об(
винуваченого (підсудного). Кримінально(
процесуальне законодавство має гарантува(
ти не тільки дотримання права потерпілого
на своєчасне відшкодування (компенсацію)
завданої злочином шкоди, а й його актив(
ність під час досудового та судового провад(
ження по встановленню обставин, що вхо(
дять до предмета доказування у криміналь(
ній справі [1, с. 5]. Слід зазначити, що думка
потерпілого не завжди враховується на тих
чи інших етапах кримінального судочинства.
Це дозволяє вести мову про відсутність у су(
часному кримінальному процесі України ме(
ханізму, спрямованого на захист приватних
інтересів. Лише певною мірою цей недолік
компенсується наданим, відповідно до ч. 1 ст. 27
КПК України, потерпілому правом здійснен(
ня кримінального переслідування за злочи(
ни, передбачені ст. 125, ч. 1 ст. 126, ст. 356
Кримінального кодексу (далі – КК) України
(злочини приватного обвинувачення).
Приватне обвинувачення повною мірою
надане потерпілому для самостійного вирі(
шення питання про необхідність порушува(
ти та підтримувати обвинувачення чи відмо(
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витися від нього у будь(який момент провад(
ження у кримінальній справі у власних інте(
ресах [2, с. 154].
Проблема вдосконалення процесуально(
го статусу постраждалої від злочину особи, у
тому числі підвищення ефективності її учас(
ті у кримінально(процесуальному доказу(
ванні, у справах приватного обвинувачення,
була предметом дослідження багатьох уче(
них як дореволюційного періоду (С. Віктор(
ський, Д. Тальберг, Л. Таубер, І. Фойниць(
кий, І. Щегловітов та ін.), радянських часів
(С. Альперт, В. Бож’єв, І. Гальперін, К. Гуцен(
ко, С. Катькало, В. Лукашевич, В. Савицький,
М. Строгович та ін.), так і сучасності (Ю. Гро(
шевий, Ю. Гурджі, С. Давиденко, О. Кучин(
ська, В. Маляренко, О. Михайленко, В. Нор,
В. Попелюшко, Т. Присяжнюк, С. Стахівсь(
кий, В. Тертишник, Л. Удалова, Л. Шапова(
лова, В. Шибіко, В. Юрчишин та ін.).
Загалом, проблемам доказування завжди
приділялася увага у науці кримінально(про(
цесуального права, що зумовлено, перш за
все, специфікою пізнавальної діяльності,
пов’язаної з чіткою регламентацією процеду(
ри, строків та інших особливостей встанов(
лення обставин події.
Однією з таких особливостей є коло орга(
нів та осіб, нормативним обов’язком чи пра(
вом яких є встановлення обставин вчиненого
злочину та закріплення отриманої у зв’язку з
цим інформації. У теорії та науці криміналь(
ного процесу такі органи й особи традиційно
іменуються суб’єктами доказування. І якщо
питання здійснення кримінально(процесу(
ального доказування, у тому числі потерпілим,
у справах публічного обвинувачення дослі(
джені у юридичній літературі достатньо пов(
но, то єдина думка щодо умов і механізму здійс(
© О. Рибалка, 2009
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нення потерпілим доказової діяльності при
підтриманні приватного обвинувачення за
злочинами, передбаченими ст. 125, ч. 1 ст. 126,
ст. 356 КК України, серед учених(процесуа(
лістів відсутня.
Метою цієї статті є дослідження особли(
востей участі потерпілого у доказуванні при
провадженні у кримінальних справах при(
ватного обвинувачення.
Інститут приватного обвинувачення є
однією з найдавніших форм організації кри(
мінально(процесуальної функції захисту прав
і свобод людини, історичною першоосновою
зародження та розвитку обвинувачення [3, с. 51;
4, с. 39].
Відомий російський процесуаліст І. Фой(
ницький свого часу писав, що право кримі(
нального переслідування – це функція вико(
навчої влади, яке здійснюється у декількох
формах. Найдавніша з них полягає у збережен(
ні обвинувачення за окремими приватними
особами, які постраждали від злочину. Об(
стоюючи свій інтерес, вони водночас слугують
й інтересу публічному. Така форма має дві
основні зручності: значно полегшує роботу
уряду та дає правову задоволеність природ(
ному відчуттю образи потерпілого внаслідок
вчиненого відносно нього чи його близьких
родичів злочину – відчуттю, яке гарантує на(
лежну із сторони обвинувача енергійність у
переслідуванні [5, с. 72–73].
Слід зазначити, що законодавець підтри(
мує енергійність приватних осіб у здійсненні
кримінального переслідування (формулю(
ванні та підтриманні приватного обвинува(
чення). Так, найбільш активний суб’єкт цієї
функції – потерпілий прямо вказується у за(
коні як носій функції обвинувачення (ч. 3
ст. 161 КПК України), представник сторони
обвинувачення (ч. 5 ст. 161, ст. 261 КПК Ук(
раїни). А тому є всі підстави вважати, що та(
ка діяльність потерпілого у справах приват(
ного обвинувачення має зобов’язуючий ха(
рактер.
Разом із тим обов’язок доказування, що
покладається на потерпілого у справах при(
ватного обвинувачення, має певні особливос(
ті у порівнянні з аналогічним публічним обо(
в’язком. Зокрема, виникнення цього обов’яз(
ку повністю залежить від волевиявлення по(
терпілого. З моменту звернення із скаргою по(
терпілий стає потенційним суб’єктом кримі(
нальної відповідальності за завідомо неправ(
диве повідомлення про вчинення злочину
(ст. 383 КК України), однак він не може нес(
ти загальноправову відповідальність за неви(
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конання чи неналежне виконання обов’язку
доказування, що є можливим відносно пуб(
лічних суб’єктів такого обов’язку. Це підтвер(
джується правом сторін на примирення (ч. 1
ст. 27, ч. 3 ст. 282 КПК України), яке у спра(
вах приватного обвинувачення є юридичним
фактом, що тягне за собою безумовне припи(
нення кримінального переслідування, відпо(
відно й обов’язку доказування, та закриття кри(
мінальної справи. Таким чином, потерпілий
добровільно покладає на себе обов’язок до(
казування та надалі виконує його чи відмов(
ляється від його виконання в силу наведених
причин.
У межах провадження у кримінальних
справах приватного обвинувачення процес
доказування має свої специфічні ознаки, зу(
мовлені не тільки особливостями відповід(
ного обов’язку доказування, що покладає на
себе у такому разі потерпілий. Низку проб(
лем викликає етап формування доказів у та(
ких справах. У юридичній літературі з цього
приводу зазначається, що аналізуючи вимо(
ги, які законом пред’являються до заяви по(
терпілого чи його законного представника,
можна зробити висновок, що докази мають
бути зібрані ними вже до порушення кримі(
нальної справи [6, с. 73].
Відповідно до ч. 1 ст. 251 КПК України
скарга потерпілого повинна відповідати ви(
могам, встановленим законом щодо обвину(
вального висновку (статті 223, 224 КПК Ук(
раїни). Як зазначає В. Попелюшко, закон пе(
редбачає такі вимоги щодо форми та змісту
скарги потерпілого, виконати які неможливо
не лише пересічному громадянинові, а й
фахівцеві в галузі права, чим практично поз(
бавив осіб, потерпілих від злочинних пося(
гань, можливості на звернення до суду за за(
хистом своїх прав та інтересів у порядку при(
ватного обвинувачення. І справа не тільки в
тому, що потерпілий не має змоги зібрати
такі відомості особисто, він і не вправі такі да(
ні збирати, оскільки згідно з ч. 1 ст. 32 Конс(
титуції України не допускається збирання,
зберігання, використання та поширення кон(
фіденційної інформації про особу без її згоди,
крім випадків, визначених законом, і лише в
інтересах національної безпеки, економічно(
го добробуту та прав людини. Отже, потер(
пілі у справах, які порушуються за їх скар(
гою, загнані в глухий кут. Їх справа не може
відповідати вимогам нині чинного закону без
викладення всіх передбачених законом відо(
мостей, суд без цього не вправі порушити
кримінальну справу, а зібрати необхідні дані
можна лише в порядку кримінального судо(
чинства [7, с. 98–99].
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Безумовно, у скарзі потерпілого чи його
законного представника повинні міститися
достатні дані, які вказують на подію злочину
та його суб’єкт. Це є необхідним для забезпе(
чення обґрунтованості порушення кримі(
нальної справи по ній. Разом із тим від при(
ватної особи важко, а подекуди і неможливо,
вимагати надання повної інформації про всі
обставини, що утворюють відповідний склад
злочину. Не кожен потерпілий може юри(
дично правильно кваліфікувати вчинене від(
носно нього діяння, а також надати повні відо(
мості про обвинуваченого, зокрема про його
судимість, сімейний стан, посаду, місце роботи
тощо.
На нашу думку, встановлення таких відо(
мостей слід покласти на суддю, оскільки за
своїм характером вони мають публічне зна(
чення. Крім того, отримання деяких відомос(
тей приватними особами може призвести до
порушення конституційного права людини
на охорону її особистого життя. Тому вважа(
ємо, що скарга потерпілого чи його законно(
го представника може (і повинна) містити
тільки ті відомості про обвинуваченого, які до(
зволяють ідентифікувати його особу.
Покладення на суддю обов’язку щодо
встановлення, за необхідності, додаткових да(
них про особу обвинуваченого не стане, на
нашу думку, порушенням принципу змагаль(
ності, оскільки суд у цьому випадку збиратиме
не докази вини особи, а відомості про суб’єк(
та злочину, що є необхідними для вирішення
питань, які мають правове значення (немож(
ливість притягнення особи до кримінальної
відповідальності, зміна кваліфікації діяння
тощо). Крім того, це може відповідати інте(
ресам обох сторін, оскільки потерпілий в ме(
жах провадження у справах приватного об(
винувачення при розгляді зустрічної заяви
одночасно може мати процесуальний статус
підсудного.
Стадія судового розгляду як центральна
стадія кримінального процесу у справах при(
ватного обвинувачення набуває особливого
значення, оскільки досудове розслідування в
цих справах не проводиться, а виявлення,
збирання доказів та їх надання суду покладе(
но на потерпілого.
Під час судового засідання потерпілий і
підсудний беруть участь у всіх етапах проце(
су доказування, у тому числі оцінці доказів.
Судове слідство у справах приватного об(
винувачення починається з оголошення скар(
ги потерпілим чи його представником (ст. 297
КПК України). При цьому доводи потер(
пілого, сформульовані ним при оголошенні
скарги, мають попередній характер, оскільки
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під час судового слідства вони або набувають
більшої переконливості, або взагалі втрача(
ють її, внаслідок чого потерпілий може
змінити своє обвинувачення чи відмовитися
від нього.
Першочерговість допиту потерпілого зу(
мовлена тим, що, по(перше, він може дати най(
більш чіткі та детальні показання по суті спра(
ви; по(друге, на нього покладений обов’язок
доведення вини підсудного. Останньому
фактично залишиться лише спростувати те,
що повідомить потерпілий і його свідки [8, с. 40].
При одночасному розгляді у справі при(
ватного обвинувачення зустрічної скарги її
доводи оголошуються у такому ж порядку
після оголошення основної скарги.
Під час судового слідства потерпілий мо(
же представляти нові докази, брати участь у
дослідженні доказів судом, висловлювати
свою думку по суті обвинувачення, про за(
стосування кримінального закону та призна(
чення підсудному покарання, а також з ін(
ших питань у справі. При цьому нові докази
потерпілий вправі отримувати за своїм кло(
потанням і за допомогою судді. Ні потерпі(
лий, ні підсудний не вправі самостійно, поза
межами судового засідання опитувати свід(
ків. Вони надають суду списки осіб, які підля(
гають, на їх думку, виклику в судове засідан(
ня у цьому статусі.
Вивчення практики розгляду справ при(
ватного обвинувачення доводить, що потер(
пілий при обґрунтуванні пред’явленого особі
обвинувачення, стикається з певними труд(
нощами.
По(перше, потерпілий не зажди має мож(
ливість обґрунтувати обвинувачення належ(
ними доказами, оскільки у нього, як правило,
відсутні знання щодо характеру відомостей,
необхідних для підтвердження відповідних
фактів.
По(друге, відсутність, як правило, мож(
ливості витратити певну суму коштів виключає
необхідну у таких випадках юридичну допо(
могу, що призводить до правової незахище(
ності прав осіб, які постраждали від злочинів
приватного обвинувачення.
По(третє, незважаючи на досить жорсткі
вимоги щодо змісту та форми скарги потер(
пілого (ч. 1 ст. 251 КПК України), у кри(
мінально(процесуальному законі відсутні
положення щодо надання безкоштовної юри(
дичної допомоги постраждалим від таких
злочинів. Законодавець фактично залишив
потерпілого без підтримки правоохоронних і
судових органів, які не повинні сприяти по(
терпілому чи його представнику у збиранні
доказів.
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Відсутність як у потерпілого, так і підсуд(
ного будь(якого допоміжного арсеналу для
доказування свідчить лише про формальну
рівність прав сторін. Однак, чи призведе та(
кий змагальний характер судочинства до
дійсно правосудного вирішення конфлікту, до
реального захисту прав і законних інтересів
осіб. Дослідження практики розгляду справ
приватного обвинувачення свідчить, що у
кожній четвертій справі недостатньо доказів
для вирішення питання про наявність чи від(
сутність вини особи, яка обвинувачується по(
терпілим.
На нашу думку, у законі слід закріпити
положення про необхідність сприяння суд(
дею за клопотанням сторін у збиранні тих
доказів, які вони не можуть отримати само(
стійно. Така участь судді у процесі збирання
доказів виступатиме гарантією встановлення
об’єктивної істини і буде спрямована на за(
хист прав потерпілого та підсудного.
Висновки
Потерпілий у справах приватного обви(
нувачення є повноцінним суб’єктом доказу(
вання, який наділений повноваженнями з
формування, перевірки та оцінки доказів,
висловлення своєї думки щодо правових пи(
тань, які виникають у справі, у зв’язку з прий(
нятим на себе з моменту подання заяви (скар(
ги) про порушення кримінальної справи
публічним обов’язком доказування [9, с. 125].
Крім того, принцип змагальності не повинен
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виключати права судді в межах обвинува(
чення, сформульованого потерпілим, витре(
бувати та дослідити за клопотанням сторін
докази, що є необхідними для перевірки до(
водів і аргументів сторін.
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У статті сформульовані основні напрями оптимізації норм Кримінальнопроцесуального
кодексу України як передумови підвищення ефективності діяльності правоохоронних і судових
органів у цій сфері.
Ключові слова: Кримінально(процесуальний кодекс України, оптимізація норм, підви(
щення ефективності кримінально(процесуальної діяльності.

О

птимізація норм Кримінально(проце(
суального кодексу (далі – КПК) Ук(
раїни і як наслідок – підвищення
ефективності діяльності правоохоронних і
судових органів у цій сфері є одним із прі(
оритетних завдань судово(правової реформи
та кримінально(процесуальної політики.
Правовий потенціал кримінально(проце(
суального законодавства України та суміж(
них із ним законодавчих систем криміналь(
но(правового блоку був адаптований до умов
діяльності радянських правоохоронних ор(
ганів періоду 60–80 років минулого сторіччя.
Реалії сьогодення вимагають суттєвої зміни
правових технологій діяльності органів дізнан(
ня, досудового слідства, прокуратури та суду.
Як зазначає В. Маляренко, в Україні ор(
гани дізнання, досудового слідства, прокура(
тури та суди застосовують КПК, прийнятий
28 грудня 1960 р. та введений у дію з квітня
1961 р., тобто Кодекс, який передбачає пра(
вила і стандарти, що діяли в колишньому Со(
юзі РСР, з притаманними йому ідеологією та
правовими цінностями. Цей Кодекс певною
мірою пристосований до реалій сьогодення,
але все ж ускладнює правозастосовчу прак(
тику, гальмує процеси, що відбуваються в де(
мократизації суспільства [1, с. 3].
Оптимальність норм КПК є необхідним і
достатнім поєднанням умов їх застосування
з правилами поведінки учасників криміналь(
ного судочинства. У будь(якому випадку ос(
новне тут – встановлення міри належної по(
ведінки учасників кримінально(процесуаль(
них відносин, що передбачає досягнення
максимально корисного суспільно значимо(
го результату за мінімуму сукупних витрат:
часу, людської енергії, матеріально(техніч(
них ресурсів тощо [2, с. 2].
У дослідженні ми виходимо з визнання
тез про те, що оптимізувати можна норми КПК,
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а термін «ефективність» слід використовува(
ти при дослідженні кримінально(процесу(
альної діяльності відповідних органів і осіб.
У словнику сучасної української мови
термін «оптимальний» тлумачиться достат(
ньо лаконічно: той, який найбільше відпо(
відає певним умовам, вимогам; найкращий із
можливих [3, с. 677]. У розрізі теми цієї стат(
ті ми розглядаємо оптимальність норм КПК
як необхідну та достатню сукупність право(
вих інститутів, принципів і правил, що доз(
воляє найбільш раціонально регламентувати
кримінально(процесуальну діяльність відпо(
відних суб’єктів, сприяючи досягненню зав(
дань кримінального судочинства.
Питаннями кримінально(процесуальної
діяльності правоохоронних і судових органів
займалося багато вчених(процесуалістів. Ок(
ремим аспектам її ефективності приділяли
увагу такі відомі вчені, як В. Бож’єв, Г. Горсь(
кий, Ю. Грошевий, О. Гуляєв, А. Дубинсь(
кий, П. Елькінд, Л. Карнєєва, Н. Карпов, В. Лу(
кашевич, В. Маляренко, М. Михеєнко, В. Нор,
П.Пашкевич, Р.Рахунов, С.Стахівський, М.Стро(
гович, В. Томін, Л. Удалова, В. Шибіко, М. Шу(
мило, М. Якуб та ін. Разом із тим досліджен(
ня проблеми оптимізації кримінально(про(
цесуальних норм цими авторами мали фраг(
ментарний характер відносно окремої проб(
леми, окремого кримінально(процесуально(
го інституту.
Сьогодні розроблення концепції оптимі(
зації норм КПК продовжується та має особ(
ливо актуальне значення з огляду на рефор(
мування кримінально(процесуального зако(
нодавства України та системи органів кримі(
нальної юрисдикції.
Метою цієї статті є визначення та форму(
лювання основних напрямів оптимізації
норм КПК.
© Т. Малярчук, 2009
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Діяльність щодо оптимізації норм КПК
має відбуватися за системного підходу, ос(
кільки тільки систематизоване знання дозво(
ляє вирішувати завдання з досягнення пев(
ної мети. При визначенні напрямів оптиміза(
ції норм КПК на перший план слід поставити
цілеспрямованість кримінального процесу.
Це зумовлюється тим, що доволі проблема(
тично розглядати та вирішувати будь(яку проб(
лему, що стосується усвідомленої людської
діяльності, без чіткого розуміння і послідов(
ного врахування цілей такої діяльності. Мета
кримінального судочинства, у свою чергу, ви(
значає його завдання та зумовлює обсяг пі(
знання у кримінальній справі.
На думку В. Томіна, мета кримінального
процесу – викриття осіб, які вчинили зло(
чин, визначення ступеня їх вини та призна(
чення їм справедливого покарання чи інших
заходів державного або громадського впли(
ву, що забезпечують у конкретних випадках
досягнення цілей кримінального покарання
без призначення покарання [4, с. 46, 55–56].
Перед новим процесуальним законодав(
ством, вважає В. Маляренко, не повинні ста(
витися завдання про невідворотність пока(
рання, про забезпечення швидкого та повно(
го розкриття злочинів. Основними завдання(
ми кримінально(процесуального законодав(
ства, які необхідно закріпити у новому КПК,
є [1, с. 12–13]:
• регулювання процесуального порядку
викриття осіб, винних у вчиненні злочинів,
притягнення їх до відповідальності та спра(
ведливе їх покарання;
• регулювання процесуального порядку
викриття осіб, які вчинили суспільно небез(
печні діяння у неповнолітньому віці або в ста(
ні неосудності, і застосування до них перед(
бачених законом примусових заходів;
• регулювання процесуального порядку
звільнення від кримінальної відповідальнос(
ті осіб, які вчинили суспільно небезпечні ді(
яння, у передбачених законом випадках;
• захист особи від безпідставного притяг(
нення до кримінальної відповідальності та за(
судження невинуватих або застосування до
них примусових заходів;
• захист особистої свободи особи, її майна,
честі, гідності, інших прав і законних інтере(
сів, а також державних інтересів, інтересів і
прав юридичних осіб.
Аналізуючи інші точки зору з цього пи(
тання, пропозиції щодо означення цілеспря(
мованості кримінального судочинства (не вда(
ючись до деталізації наукових суперечок що(
до співвідношення цілей і завдань криміналь(
ного процесу), можна згрупувати таким чином:
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мета кримінального процесу (боротьба із
злочинністю; здійснення завдань правосуд(
дя; реалізація кримінально(правових норм;
встановлення істини у кримінальній справі;
врегулювання спору між громадянином і дер(
жавою у випадку вчинення першим суспільно
небезпечного діяння, передбаченого кримі(
нальним законом; викриття особи (осіб), яка
вчинила злочин, і встановлення ступеня її
(їх) вини та відповідальності);
відмова від визначення кінцевої мети кри
мінального процесу.
Чинний КПК не містить норми про за(
гальну цілеспрямованість кримінального про(
цесу. Він формулює лише призначення КПК
(ст. 1) та завдання кримінального судочин(
ства (ст. 2). Разом із тим те, що законодавець
відмовляється від терміна «мета криміналь(
ного процесу (судочинства)« не означає, що
вона не існує. Мета кримінального процесу
має бути усвідомлена суб’єктами криміналь(
но(процесуальної діяльності як на законо(
давчому, так і правозастосовчому рівнях, ос(
кільки без чіткого формулювання мети не(
можливо досягти ефективного результату у
будь(якій сфері людської діяльності, у тому
числі кримінально(процесуальній.
На нашу думку, у новому КПК мають бути
визначені основна мета й основні завдання
щодо її досягнення. При цьому у законі має бу(
ти сформульована мета не кримінально(про(
цесуального закону (адже зрозуміло, що КПК
як основне джерело кримінально(процесуаль(
ного права має на меті врегулювання порядку
кримінального провадження), а кримінально(
го процесу як галузі державної діяльності.
Сьогодні реформування кримінально(
процесуального законодавства України має
відбуватися через призму утвердження прі(
оритету прав і свобод людини та громадяни(
на, оскільки в основі судово(правової реформи
закладена ідея побудови системи криміналь(
ного судочинства охоронного типу.
У зв’язку з цим метою кримінального су(
дочинства має бути захист прав і законних
інтересів фізичних та юридичних осіб, дер(
жави, що постраждали від злочину, а основ(
ними завданнями по досягненню цієї мети є:
• кримінальне переслідування осіб, які вчи(
нили злочини, призначення їм справедливого
покарання (чи звільнення від покарання у
передбачених законом випадках);
• захист прав і законних інтересів осіб, які
беруть участь у кримінальному судочинстві.
Що стосується правильного застосуван(
ня закону, непритягнення до відповідальнос(
ті невинуватих, то, на нашу думку, це не ме(
та, не призначення і не завдання криміналь(
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ного судочинства, а одна з умов реалізації на(
званих завдань. До цього слід додати і недос(
коналість законодавчої техніки, що викорис(
товується при формулюванні положення
ст. 1 КПК, оскільки Кодекс не лише визначає
порядок провадження у кримінальних спра(
вах, а й регулює кримінально(процесуальну
діяльність органів дізнання, досудового слід(
ства, прокуратури та суду до порушення кри(
мінальної справи.
Чітко визначені мета та завдання кримі(
нального процесу як основні вихідні поло(
ження дозволяють більш детально здійсню(
вати будь(яку систематизацію пропозицій що(
до підвищення ефективності кримінально(
процесуальної діяльності.
Ще одним напрямом оптимізації норм
КПК є диференційований підхід до структу(
ри кримінального процесу. Слід зазначити,
що найбільша кількість наукових суперечок
щодо системи стадій кримінального судо(
чинства у процесі розвитку теорії криміналь(
но(процесуального права виникала з приво(
ду того, чи є стадією кримінального процесу
порушення кримінальної справи. До числа
прихильників цієї позиції можна віднести
М. Чельцова(Бебутова, який ще у 20(х роках
минулого сторіччя у своїх працях з кримі(
нального процесу не надавав порушенню кри(
мінальної справи значення самостійної стадії,
а називав його початковим моментом розслі(
дування [5, с. 192].
Серед сучасних авторів також висловлю(
ються подібні думки. Так, С. Бажанов ставить
питання про доцільність збереження попе(
редньої (дослідчої) перевірки [6, с. 51–54].
На нашу думку, порушення кримінальної
справи – це, перш за все, правовий інститут,
тобто сукупність кримінально(процесуальних
норм, які встановлюють порядок вирішення
питання про порушення кримінальної справи.
Аналізуючи численну літературу з цього
питання, М. Полянський свого часу дійшов
висновку, що порушення кримінальної спра(
ви було визнано самостійною стадією кримі(
нального процесу через процесуально(право(
ве значення цього акта, що забезпечує успіш(
ність боротьби із злочинами та захищає гро(
мадян від необґрунтованого обмеження їх прав
і інтересів у зв’язку з провадженням розслі(
дування [7, с. 124].
Точка зору про те, що порушення кримі(
нальної справи – самостійна стадія криміналь(
ного процесу, сьогодні переважає у криміналь(
но(процесуальній науці.
Чіткий поділ кримінального судочинства
на етапи, тобто його структуризація, є необ(
хідними для оптимізації норм КПК і підви(
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щення ефективності кримінально(процесу(
альної діяльності, оскільки за такої схеми
можна комплексно групувати та впроваджу(
вати у правозастосовчу діяльність пропозиції
з удосконалення кримінально(процесуаль(
ного законодавства.
Увесь кримінальний процес можна розді(
лити на такі види проваджень, як:
• досудове провадження;
• провадження у суді першої інстанції;
• провадження з контролю та перевірки;
• провадження з виконання вироку чи ін(
шого судового рішення.
Слід зазначити, що різноманітні тактичні
прийоми, найбільш ефективні способи (варі(
анти) реалізації норм, інститутів криміналь(
но(процесуального права не можуть супере(
чити змісту закону. Тому оптимізація норм
КПК і підвищення ефективності криміналь(
но(процесуальної діяльності мають відбува(
тися через внесення змін до чинного закону.
Пропозиції щодо оптимізації правових норм
для подальшого їх нормативного закріплен(
ня можуть надаватись у виді рекомендацій.
Такі рекомендації В. Бахін і А. Жалінський
визначають як пропозиції про найбільш
доцільні способи дії у певних, наперед визна(
чених, умовах, що зроблені на підставі науко(
вого дослідження, набули відповідного фор(
мулювання й які, завершуючи наукове про(
вадження, створюють найбільш сприятливі
умови для впровадження у практику науко(
вої думки [8, с. 31].
Рекомендаціям мають бути притаманні
певні ознаки, які умовно можна представити
таким чином:
• відповідність нормам права;
• наукова обґрунтованість;
• новизна;
• реальність реалізації;
• оптимальність і ефективність.
Велика кількість кримінальних справ, що
направляються до суду, передусім тих, за яки(
ми обвинувачені засуджуються до незначних
видів покарань, тяганина при провадженні у
кримінальних справах, інші чинники, що
формують негативні уявлення про чинні за(
кони та завдають шкоди престижу органів пра(
восуддя, зумовлюють необхідність не тільки
застосування певних організаційних заходів,
а й більш чіткого визначення пріоритетів
у боротьбі із злочинністю, здійснення низки
законодавчих заходів.
Зокрема, вважається, що прискорення та
спрощення кримінальної юстиції необхідно
здійснювати шляхом [8, с. 28]:
• переходу до принципу дискреційного
переслідування;
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• використання таких правових техно(
логій при розгляді незначних і масових пра(
вопорушень:
• так званих сумарних процедур;
• позасудового вирішення справи органа(
ми кримінальної юрисдикції чи іншими по(
середницькими органами як можливої аль(
тернативи судового розгляду;
• так званих спрощених процедур;
• спрощення традиційних судових процедур.
Таким чином, можна виділити такі ос(
новні напрями оптимізації норм КПК і під(
вищення ефективності кримінально(проце(
суальної діяльності, що мають бути дослі(
джені, проаналізовані та за необхідності реалі(
зовані у новому КПК:
чітка структуризація кримінального про(
цесу, що відповідає визначеній меті та сфор(
мульованим завданням кримінального судо(
чинства;
диференційований підхід до структури су(
дочинства;
оптимізація (вдосконалення існуючих і
введення нових) конкретних правових тех(
нологій, конструкцій, інститутів і норм КПК.
Названі напрями пов’язані між собою та
здійснюють взаємовплив на кінцевий резуль(
тат. У цьому контексті провідну роль в опти(
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мізації норм КПК відіграє наука криміналь(
ного процесу, що доводить потреби практики
до законодавця та вимоги законодавця до прак(
тичних працівників.
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СУТНІСТЬ НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ
НА МАЙНО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Ігор Гаюр,
здобувач кафедри кримінального процесу
Київського національного університету внутрішніх справ

У статті досліджується правова природа та сутність накладення арешту на майно у
кримінальному процесі, обґрунтовується необхідність застосування цього заходу процесуаль
ного примусу виключно за судовим рішенням.
Ключові слова: заходи процесуального примусу, забезпечення цивільного позову, арешт
майна.

В

ідповідно до ч. 1 ст. 29 Кримінально(
процесуального кодексу (далі – КПК)
України при наявності достатніх даних
про те, що злочином завдана матеріальна
шкода або понесені витрати закладом охоро(
ни здоров’я на стаціонарне лікування потер(
пілого від злочину, орган дізнання, слідчий,
прокурор і суд зобов’язані вжити заходів до
забезпечення цивільного позову.
Частина 3 ст. 29 КПК зобов’язує орган
дізнання, слідчого, прокурора при проваджен(
ні у кримінальній справі про злочин, за який
може бути застосована додаткова міра пока(
рання у вигляді конфіскації майна, вжити за(
ходів до забезпечення можливої конфіскації
майна обвинуваченого.
Згідно з ч. 1 ст. 126 КПК України забез(
печення цивільного позову та можливої кон(
фіскації майна провадиться шляхом накла(
дення арешту на вклади, цінності й інше май(
но обвинуваченого чи підозрюваного або
осіб, які несуть за законом матеріальну від(
повідальність за його дії, де б ці вклади, цін(
ності й інше майно не знаходилось, а також
шляхом вилучення майна, на яке накладено
арешт.
Необхідність забезпечення цивільного
позову та можливої конфіскації майна, вра(
ховуючи якісні характеристики злочинів, ви(
никає у багатьох кримінальних справах. За
статистичними даними, кількість осіб, потер(
пілих від злочинів, і розміри заподіяної їм
фізичної, майнової та моральної шкоди з кож(
ним роком збільшуються. У зв’язку з цим ос(
новним завданням держави у випадках вчи(
нення злочинів є поновлення прав і закон(
них інтересів громадян.
Дані судової статистики свідчать, що кон(
фіскація майна застосовується судами Ук(
раїни в середньому до 1/5 загальної кількості
всіх засуджених. Як правило, вона призна(
чається за розкрадання державного, колек(
тивного та приватного майна за наявності
кваліфікуючих ознак цих злочинів [1]. Та(
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ким чином, на посадових осіб, які здійсню(
ють кримінальне судочинство, покладається
завдання забезпечення відшкодування шко(
ди, завданої злочином, і виконання вироку у
частині конфіскації майна. При цьому, не(
зважаючи на те, що ці завдання вирішують(
ся системно, із залученням усього арсеналу
процесуальних дій і оперативно(розшукових
заходів, накладення арешту на майно є ос(
новним процесуальним засобом забезпечен(
ня відшкодування завданої шкоди та можли(
вої конфіскації майна.
Найбільш гострою та соціально значущою
для потерпілих залишається проблема відшко(
дування майнової, моральної та фізичної шко(
ди, якої вони зазнали внаслідок вчинення зло(
чину. Потерпілі розраховують на ефективні дії
держави щодо забезпечення їх прав. Але орга(
ни дізнання, досудового слідства часом фор(
мально ставляться до виконання такої проце(
суальної дії, як накладення арешту на майно
обвинуваченого (підозрюваного).
За даними Верховного Суду України, у
переважній більшості справ слідчі обмежу(
ються формальним винесенням постанови
про накладення арешту на майно підозрюва(
ного, обвинуваченого та приєднанням до спра(
ви протоколу про відсутність майна у таких
осіб, а належних заходів щодо забезпечення
цивільного позову потерпілого не вживають
[2]. Така неоднозначна правозастосовча прак(
тика зумовлена, перш за все, недостатньо чіт(
кою законодавчою регламентацією порядку
накладення арешту на майно і тими трудно(
щами, з якими зустрічаються практичні пра(
цівники при проведенні та процесуальному
оформленні дій щодо накладення арешту на
майно, його описі, вилученні, зберіганні.
Визначальним у дослідженні проблем, які
виникають при накладенні арешту на майно,
є питання пов’язане із з’ясуванням правової
природи, сутності накладення арешту на май(
но у кримінальному процесі, що і є метою
цієї статті.
© І. Гаюр, 2009
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Накладення арешту на майно характери(
зується певною специфікою і неординарніс(
тю у порівнянні з іншими процесуальними
(слідчими) діями, має очевидний примусо(
вий характер, що викликає у юридичній літе(
ратурі дискусію щодо сутності цього заходу,
підстав і порядку його застосування. Про(
довження досліджень у цьому напрямі є ак(
туальним і з огляду на триваючу роботу з
підготовки нового КПК.
Одні юристи вважають, що накладення
арешту на майно можна розглядати в декіль(
кох аспектах, у тому числі як слідчу дію [3,
с. 294]. На думку інших, накладення арешту
на майно – це організаційно(розпорядча дія.
Так, Г. Абдумаджидов вказував на такі особ(
ливості накладення арешту на майно: воно
спрямоване виключно на забезпечення від(
шкодування майнової шкоди, завданої зло(
чином і не пов’язане з роботою слідчого з до(
казами [4, с. 10]. С. Шейфер вважає, що за
своєю природою та цілями накладення ареш(
ту на майно не пізнавальна, а організаційно(
розпорядча дія, що провадиться для того, щоб
забезпечити невідчуження майна [5, с. 24].
На думку З. Зінатулліна, за своїм цільо(
вим призначенням накладення арешту на
майно як захід процесуального примусу по(
кликаний забезпечити належну поведінку
підозрюваного й обвинуваченого (підсудно(
го) на період розслідування та судового роз(
гляду справи і виконання судового вироку у
частині позову чи конфіскації майна [6, с. 95].
На нашу думку, найбільш правильною є
позиція авторів, які у накладенні арешту на
майно вбачають організаційно(розпорядчу
дію, захід процесуального примусу, а також
виділяють у ній можливий пізнавальний ас(
пект [7, с. 7]. Немає достатніх підстав заперечу(
вати той факт, що під час накладення арешту
на майно можуть бути виявлені та встанов(
лені певні фактичні дані, що матимуть зна(
чення для справи, і навряд чи доцільним бу(
де у таких випадках додатково проводити об(
шук, виїмку чи огляд. Те, що протокол на(
кладення арешту на майно не значиться серед
джерел доказів [8, с. 10], не позбавляє зафік(
совані у ньому дані доказового значення.
Відповідно до чинного КПК України нор(
ми про накладення арешту на майно розмі(
щені у главі 11 «Основні положення досудо(
вого слідства». Однак ця процесуальна дія мо(
же бути проведена не тільки в стадії досудо(
вого розслідування, а й в стадії попереднього
розгляду справи суддею та в стадії судового
розгляду. Йдеться про правовий інститут,
норми якого мають загальний характер для
декількох стадій кримінального судочинства
й є процесуальною гарантією виконання ви(
мог статей 28, 29 КПК України. Деякі автори
пропонують розглядати ці норми у нерозрив(
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ному зв’язку з нормами про цивільний позов
і його забезпечення [8, с. 10], однак, врахову(
ючи специфічну цілеспрямованість і вираже(
ний примусовий характер накладення ареш(
ту на майно, на нашу думку, правильніше
розміщувати їх у системі норм, присвячених
інституту заходів процесуального примусу.
Загалом, заходи процесуального примусу –
це передбачені кримінально(процесуальним
законом процесуальні засоби державно(пра(
вового примусу, які застосовуються уповно(
важеними на те органами (посадовими осо(
бами), що ведуть процес, у чітко визначено(
му законом порядку щодо осіб, які залуча(
ються до кримінально(процесуальної діяль(
ності, для попередження та припинення їх
неправомірних дій, виявлення і закріплення
доказів з метою успішного вирішення зав(
дань кримінального судочинства [9, с. 11].
У процесі застосування заходів процесу(
ального примусу обмежуються найбільш важ(
ливі права та свободи особи, закріплені в Кон(
ституції України. Так, особисту свободу та
недоторканність обмежують такі заходи про(
цесуального примусу, як затримання, запо(
біжні заходи, поміщення в медичний заклад,
привід, отримання зразків для експертного
дослідження, освідування, обшук особи та ви(
їмка у неї предметів і документів; право на не(
доторканність житла – обшук, виїмка, накла(
дення арешту на майно; право на таємницю
листування, телефонних розмов, телеграфної
й іншої кореспонденції – накладення арешту
на кореспонденцію та зняття інформації з ка(
налів зв’язку; право приватної власності – на(
кладення арешту на майно, банківські вкла(
ди та рахунки.
Для застосування заходів процесуально(
го примусу законом передбачені специфічні
підстави. Їх специфіка полягає в тому, що за(
стосування заходів кримінально(процесуаль(
ного примусу не пов’язане безпосередньо з
фактом правопорушення. Наявність зв’язку
з кримінально(процесуальним правопору(
шенням має певне значення лише для деяких
заходів процесуального примусу (наприклад,
приводу). Проте конкретні фактичні дані, які
виступають підставами застосування заходів
процесуального примусу, у тому числі на(
кладення арешту на майно, вказують лише на
можливість правопорушення та на необхід(
ність його запобігання для забезпечення нор(
мального розвитку процесу.
Таким чином, заходи процесуального при(
мусу мають на меті забезпечення умов здійс(
нення кримінального судочинства, поперед(
ження та припинення правопорушень у кри(
мінальному процесі. Отже, накладення ареш(
ту на майно може відіграти роль не тільки
превентивного, попереджувального заходу, а
й засобу припинення тих протиправних дій
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учасника процесу, які тривають чи вже вчи(
нені (приховування майна, його реалізація
тощо).
У межах приведення кримінально(проце(
суального законодавства у відповідність із
Конституцією України у кримінальне судо(
чинство у 2001 р. була введена процедура су(
дового контролю, що стимулювало подальше
розроблення у процесуальній літературі пи(
тань застосування заходів процесуального
примусу під судовим контролем. Сьогодні у
низці наукових робіт обґрунтовується доціль(
ність поширення судового порядку отриман(
ня дозволу на всі випадки застосування за(
ходів процесуального примусу, що обмежу(
ють конституційні права особи у криміналь(
ному судочинстві. Так, О. Цоколова дійшла
висновку, що застосування заходів процесу(
ального примусу, що обмежують конституцій(
ні права особи, по(перше, має відбуватися тільки
за судовим рішенням; по(друге, судовий конт(
роль за застосуванням заходів процесуального
примусу на стадії досудового розслідування
має бути обмежений конституційними рамка(
ми, щоб не завантажувати суд не властивими
йому функціями тотального контролю за
дізнанням і досудовим слідством [10, с. 9].
Слід зазначити, що, гарантуючи кожному
право приватної власності, право володіти,
користуватися та розпоряджатися своєю влас(
ністю, Конституція України передбачає ви(
ключно судовий порядок позбавлення особи
власності (ст. 41). Тому конституційним по(
ложенням про захист права власності має
відповідати судовий порядок накладення
арешту на майно у кримінальному процесі, а
не тільки на вклади, як це передбачено у ч. 1
ст. 126 КПК України.
Крім того, для реалізації рішення про на(
кладення арешту на майно важливе значення
має місце його виконання, яким часто висту(
пає житло громадян. Для виявлення майна,
на яке накладено арешт, і здійснення його
опису досить часто виникає потреба увійти у
житло особи, однак, дотримуючись конститу(
ційного положення про недоторканність жит(
ла, зробити це можна лише з дозволу осіб, які
в ньому проживають. В іншому випадку єди(

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
ним законним варіантом має бути судове
рішення про накладення арешту на майно,
що знаходиться у житлі чи іншому володін(
ні особи.
Проведений аналіз дозволяє зробити вис
новок, що накладення арешту на майно – це
захід процесуального примусу, що застосо(
вується з метою перешкодити відчуженню та
приховуванню майна від стягнення за ци(
вільним позовом чи (та) можливої його
конфіскації, що полягає у встановленні забо(
рони розпоряджатися та в необхідних випад(
ках користуватися ним або у примусовому ви(
лученні майна та передачі його на відпові(
дальне зберігання.
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пертного заключения, которые требуют своей оценки в судопроизводстве по уголовным делам,
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З

аключение эксперта, являясь одним из до(
казательств, подлежит оценке и использо(
ванию наряду с другими доказательства(
ми по делу. Поскольку под доказательствами
понимаются как средства доказывания (или ис(
точники), так и доказательственные факты, с
помощью которых устанавливается событие
преступления, то и заключение эксперта целе(
сообразно оценивать в двух направлениях: сна(
чала оценить научную достоверность выводов
эксперта, затем их доказательственное значе(
ние. Чтобы всесторонне оценить заключение
эксперта, необходимо подвергнуть критическо(
му анализу его основания. Г. Самсонов считает,
что оценивать надо две группы положений: про(
цессуальные и научно(методические [1, с. 97].
Подобную мысль высказал и И. Петрухин [2,
с. 228]. Оценка заключения по таким двум
группам положений правильна, но она не охва(
тывает всех сторон заключения.
В. Колмаков, конкретизируя понятие оцен(
ки заключения криминалистической эксперти(
зы, отмечает, что она слагается из проверки про(
цессуальной, логической, грамматической, фак(
тической, методической и иллюстрационной
сторон заключения [3, с. 7]. По нашему мнению,
следует дополнить их еще тактической, научной
и технической. Оценивая заключение, необхо(
димо установить, были ли соблюдены права
участников процесса (обвиняемого, подозрева(
емого): ознакамливались ли они с постановле(
нием о назначении экспертизы; если заявля(
лись ходатайства, то удовлетворены они или
обоснованно отклонены; знакомились ли участ(
ники с материалами экспертизы после ее про(
изводства, поступали ли при этом заявления,
какие решения по ним приняты.
Судебная практика к числу существенных
нарушений процессуальных норм относит, в
частности, нарушение требований закона о пра(
вах обвиняемого (подозреваемого) при назна(
чении и проведении экспертизы [4, с. 83]. Од(
ним из существенных процессуальных положе(
ний, требующих оценки, является анализ ком(
© А. Кофанов, 2009

петентности эксперта. Э. Мельникова считает,
что специальные «познания эксперта опреде(
ляются его образованием (общим и специаль(
ным), а также его деловой квалификацией,
включающей в себя опыт работы и (или) произ(
водственную специализацию» [5, с. 31]. Прове(
дение экспертизы лицами, не имеющими специ(
альных познаний, – существенное процессуаль(
ное нарушение. Но наличие специальных поз(
наний не единственное требование, предъявля(
емое к эксперту. Нужно, чтобы эксперт был
квалифицированным специалистом, чтобы не
было оснований для его отвода. Если при оцен(
ке заключения установлены основания для от(
вода эксперта, следует назначить повторную
экспертизу.
Наиболее квалифицированное (научно и ме(
тодически обоснованное) исследование с целью
отождествления оружия по пулям может провес(
ти эксперт, обладающий специальными знания(
ми и большим опытом работы в области судебно(
баллистической трассологии. Качественное про(
изводство таких экспертиз может быть обеспече(
но только в государственных учреждениях су(
дебной экспертизы.
Выводы эксперта должны основываться на
теоретически доказанных и проверенных прак(
тикой научных положениях. В ином случае до(
стоверность выводов будет вызывать сомнение.
Общепризнанным сейчас является положение о
необходимости оценки научных основ экспер(
тизы. Мнение о том, что судьи не имеют права
проверять научные данные, из которых исходи(
ли эксперты в своем заключении, не поддержа(
но [6, с. 46]. З. Соколовский отмечал, что следо(
вателю или суду нет необходимости задумы(
ваться над общими научными положениями, на
которых основаны выводы эксперта [7, с. 22].
Это утверждение правильно, поскольку З. Соко(
ловский имеет в виду только общие научные
положения идентификации личности по письму,
а не все виды экспертиз.
Центральной частью оценки заключения
эксперта является оценка признаков, положен(
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ных в основу выводов. Оценивая эти признаки,
следует тщательно изучить исследовательскую
часть заключения и фотоснимки. В заключении
должны подробно описываться совпадающие и
различающиеся общие и частные признаки. Не(
допустимо принимать во внимание только сов(
падающие общие и частные признаки, не кон(
кретизировав их, и обойти различающиеся приз(
наки. Если различия не объяснены, причины их
образования не выяснены, то исследование будет
односторонним. Следователь, прокурор и суд
оценивают признаки с точки зрения их устойчи(
вости и достаточности для определенного вывода.
Оценка заключения состоит также в провер(
ке фактических материалов экспертизы (объек(
тов исследования). Доказательственную силу
имеет заключение, основанное на исследовании
только подлинных пуль и оружия, обнаружен(
ных по данному делу, связанных с данным собы(
тием преступления [8, с. 7].
На практике допускаются существенные
нарушения требований уголовно(процессуаль(
ного законодательства по оформлению вещест(
венных доказательств.
Так, рассматривая дело об убийстве М., судеб(
ная коллегия по уголовным делам Верховного Су(
да РФ отменила приговор на том основании, что
хотя оружие и было направлено на экспертизу для
исследования, однако как вещественное доказа(
тельство оно не было приобщено к делу [9, с. 96].

Однако не все недостатки, установленные
при оценке заключения, влекут за собой произ(
водство комплексной или повторной эксперти(
зы. Суд определяет, насколько существенно ус(
тановленные недостатки влияют на выводы
эксперта, подрывают ли уверенность в обосно(
ванности заключения. А. Винберг считает, что
опровержение судом аргументации эксперта
еще не доказывает ложности выводов, посколь(
ку вывод может быть доказан разными обстоя(
тельствами и лишь одно из них может быть
ошибочным [10, с. 12–13]. Только заключение,
в котором имеющиеся недостатки существенно
влияют на научную достоверность выводов экс(
перта, следователь и суд не могут использовать
в качестве источника доказательств.
Учитывая географическое, а также геополи(
тическое положение, Украина не может быть изо(
лирована или защищена от тех явлений, кото(
рые присущи в настоящее время всем иным го(
сударствам мира. По этому поводу В. Сташис
справедливо обратил внимание на то, что в пос(
леднее время наблюдается значительное воз(
растание организованной преступности как в
Украине, так и в большинстве других стран.
Это социальное явление является опасным не
только для отдельных стран, но и для всего ми(
рового сообщества [11, с. 133].
Расследование уголовных дел, связанных с
деятельностью транснациональных преступ(
ных организаций, обусловливает возникнове(
ние для лиц, принимающих участие в выявле(
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нии, предупреждении, пресечении, раскрытии
или расследовании преступлений, а также в су(
дебном рассмотрении уголовных дел, опреде(
ленной степени риска. Без создания надлежа(
щих условий для надлежащего отправления
правосудия, в том числе путем обеспечения бе(
зопасности лиц, принимающих участие в уго(
ловном судопроизводстве, борьба с организо(
ванной преступностью уголовно(правовыми
методами невозможна. Одним из источников
доказательственной информации о фактичес(
ких данных, на основании которых орган дозна(
ния, следователь и суд устанавливают наличие
или отсутствие общественно опасного деяния,
виновность лица, совершившего это деяние, и
иные обстоятельства, имеющие значение для
правильного разрешения дела, согласно ст. 65
Уголовно(процессуального кодекса (далее –
УПК) Украины, является заключение судебно(
го эксперта. Частью 3 ст. 77 УПК Украины пре(
дусматривается при наличии соответствую(
щих оснований право эксперта на обеспечение
безопасности.
Статьей 7 Закона Украины «О судебной
экспертизе» от 25.02.1994 г. № 4038(XII уста(
новлено, что судебно(экспертную деятельность
в Украине осуществляют государственные спе(
циализированные учреждения и ведомствен(
ные службы, к которым относятся научно(ис(
следовательские и иные учреждения судебных
экспертиз Министерства юстиции Украины и
Министерства здравоохранения Украины, а
также экспертные службы Министерства внут(
ренних дел Украины, Министерства обороны
Украины, Службы безопасности Украины и Го(
сударственной пограничной службы Украины.
Кроме того, судебно(экспертная деятельность
может осуществляться на предприниматель(
ских основах и гражданами по разовым договорам.
Обеспечение безопасности судебного экс(
перта может осуществляться на основании За(
кона Украины «Об обеспечении безопасности
лиц, которые принимают участие в уголовном
судопроизводстве» от 23.12.1993 г. № 3782(XII.
В пункте «е» ст. 2 этого Закона личность экспер(
та прямо указана среди лиц, имеющих право на
обеспечение безопасности при наличии соответ(
ствующих оснований путем применения опре(
деленных мер. Обеспечение безопасности лиц,
которые принимают участие в уголовном судо(
производстве, в соответствии со ст. 1 Закона Ук(
раины «Об обеспечении безопасности лиц, при(
нимающих участие в уголовном судопроизвод(
стве» состоит в осуществлении правоохрани(
тельными органами правовых, организационно(
технических и других мероприятий, направлен(
ных на защиту жизни, жилья, здоровья и иму(
щества этих лиц от противоправных посяга(
тельств с целью создания необходимых условий
для надлежащего отправления правосудия.
Несмотря на то, что личность эксперта пря(
мо указана в этом Законе, представляется, что
не только этим Законом регламентируется пра(
во судебного эксперта на обеспечение безопас(
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ности. Сотрудники государственных специали(
зированных учреждений и ведомственных служб,
выполняющих судебные экспертизы, которые
образованы и действуют в составе Министерства
юстиции Украины, Министерства здравоохра(
нения Украины, Министерства внутренних дел
Украины, Министерства обороны Украины, Служ(
бы безопасности Украины и Государственной
пограничной службы Украины, являются сот(
рудниками правоохранительных органов.
Выполнение судебных экспертиз является
осуществлением правоприменительной и пра(
воохранительной функций, что согласно ч. 1 ст. 2
Закона Украины «О государственной защите ра(
ботников суда и правоохранительных органов»
от 23.12.1993 г. № 3782(XII является признаком
правоохранительных органов. Этот Закон в со(
ответствии с положением ст. 1 устанавливает
систему особых мероприятий государственной
защиты работников суда и правоохранитель(
ных органов от препятствования выполнению
возложенных на них законом обязанностей и
осуществлению предоставленных прав. Также
он направлен на защиту от посягательств на
жизнь, здоровье, жилье и имущество указан(
ных лиц и их близких родственников в связи с
их служебной деятельностью. Следовательно,
представляется целесообразным определить,
что судебные эксперты, которые являются сот
рудниками государственных научноисследова
тельских и других экспертных учреждений ведо
мственной принадлежности к Министерству
юстиции Украины и Министерству здравоохра
нения Украины, а также экспертных служб Ми
нистерства внутренних дел Украины, Минис
терства обороны Украины и Службы безопас
ности Украины, являются субъектами защиты
по Закону Украины «О государственной защите
работников суда и правоохранительных органов».
Судебные эксперты из числа лиц, которые
осуществляют судебно(экспертную деятель(
ность на предпринимательской основе, и граж(
дане, которые выполняют судебные экспертизы
по разовым договорам, имеют право на защиту в
порядке, определенном Законом Украины «Об
обеспечении безопасности лиц, принимающих
участие в уголовном судопроизводстве».
Объем защитительных мероприятий, пре(
дусмотренный этими двумя законами для раз(
ных категорий лиц, также является разным.
Однако судебно(экспертная деятельность сот(
рудников государственных научно(исследова(
тельских экспертных учреждений связана, как
правило, с обеспечением уголовного судопро(
изводства. А привлечение по разовым догово(
рам или из числа работников предпринима(
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тельских структур лиц в качестве судебных экс(
пертов осуществляется, как правило, по делам
гражданского и хозяйственного судопроизвод(
ства [12, с. 202–204].
Законодательная конкретизация особен(
ностей защиты судебных экспертов в зависи(
мости от ведомственной принадлежности су(
дебно(экспертных или иных учреждений поз(
волит уравнять лиц, выполняющих судебные
экспертизы согласно своим должностным обязан(
ностям, с иными сотрудниками этих учреждений.
Изложенное позволяет сделать вывод, со(
гласно которому, по нашему мнению, создание
системы надежной правовой защиты эксперта
как участника судопроизводства и источника
экспертного заключения исключает (в значи(
тельной степени) возможность физического и
психологического давления, а также влияет на
качество проведения исследований и результаты.
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У статті розглядаються процесуальні, науковометодичні й інші положення висновку експер
та, що потребують своєї оцінки у судочинстві по кримінальним справам, а також питання,
пов’язані з правовим забезпеченням безпеки експерта як учасника судочинства.

грудень 2009

КРИМІНАЛІСТИКА

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ
РЕКОНСТРУКЦІЇ ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ
ПОКАЗАНЬ НА МІСЦІ

Владислав Негребецький,
канд. юрид. наук,
викладач кафедри криміналістики
Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого,
м. Харків

Стаття присвячена дослідженню можливостей використання методу криміналістичної
реконструкції під час перевірки показань на місці. Розглядаються значення криміналістичної
реконструкції під час цієї слідчої дії та тактичні прийоми, засновані на цьому методі.
Ключові слова: перевірка показань на місці, криміналістична реконструкція, тактичний
прийом.

П

еревірка показань обвинуваченого (пі(
дозрюваного, потерпілого, свідка) на
місці події пов’язана з оціночною ді(
яльністю слідчого. При перевірці показань
на місці оціночній діяльності слідчого прита(
манна своя специфіка, що, на нашу думку,
пов’язана, насамперед, з тим, що такої оцінки
зазнає уявна модель події на підставі пока(
зань особи, яка перевіряється. Така модель є
інформаційно(ймовірнісною, оскільки за зміс(
том вона представлена даними, які необхідно
уточнити та перевірити. За своєю структурою
вона складається із взаємозалежних чуттєво(
наочних образів уже сприйнятих елементів
обстановки й логічних побудов. Якщо слід(
чий раніше не сприймав обстановки місця
події, де проводиться перевірка, то на під(
ґрунті одних лише показань відтворити мо(
дель злочинної події достатньо складно. При
проведенні перевірки показань слідчий сприй(
має реальне місце, предмети, сліди, а також
пояснення та дії особи, показання якої пе(
ревіряються. При цьому уявна модель допов(
нюється сприйнятими образами справжньої
обстановки, а також поясненнями та діями
цієї особи. Відбувається поступовий перехід
від моделі інформаційно(ймовірнісної до мо(
делі інформаційно(достовірної. Одночасно
слідчий порівнює отриману інформацію з
уявною моделлю події, що перевіряється.
У результаті цього остання оцінюється з точ(
ки зору відповідності дійсній обстановці на міс(
ці події. Протиріччя, неточності та незрозу(
мілості у показаннях усуваються. Таким чи(
ном, перевірка уявної моделі полягає в усунен(
ні з неї інформації, яка не відповідає обста(
новці на місці, та відновленні моделі знову
отриманою інформацією.
Перевірка показань на місці надає широкі
можливості використання методу криміналіс(
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тичної реконструкції, оскільки за своїм змістом
ця слідча дія передбачає відтворення обста(
новки й обставин події. При цьому, як пра(
вило, виникає необхідність відтворювати
елементи обстановки, зовнішнього вигляду
учасників події, механізм їх взаємодії тощо.
У теорії криміналістики питання вико(
ристання методу криміналістичної рекон(
струкції під час перевірки показань на місці
залишається недостатньо дослідженим. Ок(
ремим аспектам цієї проблематики присвя(
чені роботи відомих учених(криміналістів
Р. Бєлкіна, О. Лєві, І. Лузгіна та ін. При цьо(
му реконструкція розглядається в основному
як захід, що передує проведенню цієї слідчої
дії [1, c. 134; 2, с. 11; 3, с. 83]. Разом із тим у
криміналістичній літературі реконструкція
як елемент тактики перевірки показань на
місці практично не розглядається. Не дослі(
джувалися психологічні аспекти реконструк(
ції, особливості оцінки її результатів під час
цієї слідчої дії.
Метою цієї статті є виявлення ролі та спе(
цифіки використання методу криміналіс(
тичної реконструкції при перевірці пока(
зань на місці та розроблення на цій основі
практичних рекомендацій для слідчих ор(
ганів України.
Дискусійним залишається питання про
значення методу криміналістичної реконструк(
ції при перевірці показань на місці. Так, одні
науковці розглядають її як захід, що передує
проведенню цієї слідчої дії [1, c. 134, 2, c. 11;
3, c. 83]. Наприклад, Р. Бєлкін вважає, що ре(
конструкція є початковим етапом або умо(
вою, тактичним прийомом перевірки пока(
зань на місці, внаслідок чого результати ре(
конструкції не мають доказової цінності [4,
© В. Негребецький, 2009
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c. 239]. Інші автори відносять її до змісту пе(
ревірки показань на місці. Так, В. Куванов
вважає, що при проведенні цієї слідчої дії
можна застосовувати реконструкцію обста(
новки, яка здійснюється саме особою, пока(
зання якої перевіряються, для перевірки того,
чи обізнана вона з цією обстановкою [5, c. 58].
З наведеною точкою зору, на нашу думку,
слід погодитися. Така реконструкція має
сенс, зокрема, у випадках, коли до моменту
проведення перевірки показань обстановка
на місці зазнала змін. Наступне порівняння
результатів реконструкції з даними, отрима(
ними в процесі огляду місця події, з іншими
доказами дозволяє перевірити поінформо(
ваність підозрюваного про обстановку на міс(
ці, де було вчинено злочин. Отже, у зазначе(
ному випадку результати мають цілком само(
стійне значення. При цьому процес рекон(
струкції охоплюється безпосередньо змістом
перевірки показань на місці.
Вивчення криміналістичної літератури та
матеріалів слідчої практики дозволило виді(
лити такі види криміналістичної реконструк(
ції, що використовуються час перевірки по(
казань на місці:
• реконструкція ситуації події (матеріальної
обстановки місця події, механізму взаємодії
учасників події) ;
• реконструкція окремих предметів;
• речовинна реконструкція зовнішнього
вигляду людини.
При цьому реконструкція ситуації події
може охоплювати такі різновиди: відтворення
первісного розташування предметів у прос(
торі; відтворення розташування учасників
події; реконструкція окремих дії учасників.
Необхідно звернути увагу на можливість здійс(
нення реконструкції ситуації під час перевір(
ки у двох формах: речовинній та графічній.
Так, у криміналістичній літературі рекомен(
дується з метою перевірки поінформованості
запропонувати особі, показання якої пе(
ревіряються, описати обстановку на місці «з
випередженням» [6, с. 283]. Суть цього так(
тичного прийому полягає в тому, що ознаки
окремих об’єктів на місці пояснюються
підозрюваним заздалегідь, тобто до того, як
учасники слідчої групи зможуть їх спосте(
рігати. М. Хлинцов вважає такий спосіб дії
ефективним для перевірки поінформова(
ності особи, показання якої перевіряються, в
обстановці на місці події [7, c. 82]. На нашу
думку, доцільно запропонувати підозрювано(
му зобразити просторове розташування пред(
метів графічно, наприклад на схемі. Внаслі(
док цього у слідчого з’явиться можливість
порівняти цю інформацію з наявною обста(
новкою після прибуття в пункт, указаний пі(
дозрюваним.
Окремі автори вважають, що реконструк(
ція відіграє домінуючу роль при перевірці по(
казань на місці. Так, І. Лузгін розглядає пе(
ревірку показань на місці як одну з форм си(
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туаційної реконструкції [8, c. 43]. Дійсно, від(
творення ситуації (матеріальної обстановки
місця події, механізму взаємодії людей) мо(
же в окремих випадках становити зміст цієї
слідчої дії. При цьому, на відміну від слідчого
експерименту, реконструкція при перевірці
показань на місці проводиться сама особою,
показання якої перевіряються, і в місці, де
відбувалася подія. Результат реконструкції
фіксується в протоколі, та може в подальшо(
му використовуватися, наприклад, для порів(
няння з протоколами перевірок показань на
місці інших підозрюваних по справі.
Заслуговує на увагу тактичний прийом
під назвою «макетування», запропонований
деякими науковцями [9, c. 188–189; 10, c. 65].
Макетування полягає у реконструкції речо(
вої обстановки, яка проводиться особою, по(
казання якої перевіряються, для перевірки її
поінформованості про обстановку місця, де
було вчинено злочин. Перед початком пере(
вірки слідчий у присутності понятих цілком
або значною мірою змінює обстановку, про
що особа, показання якої перевіряються, обо(
в’язково попереджається [5, c. 58; 11, c. 25].
Потім ця особа відновлює обстановку в тому
вигляді, який та мала в момент учинення зло(
чину. У криміналістичній літературі реко(
мендується при показі підозрюваним місця
події та стану обстановки використовувати
трафарети, тобто умовні зображення відпо(
відних предметів [5, c. 58]. Пізнавальне зна(
чення зазначеного тактичного прийому по(
лягає в тому, що отримані таким чином відо(
мості про стан обстановки в момент вчинен(
ня злочину, зіставлені з наявними в розпо(
рядженні слідчого даними про первісну об(
становку, дозволяють виявити так звану при(
четну поінформованість особи, показання
якої перевіряються [12, c. 124].
У психологічній літературі макетування
взагалі розглядається як необхідний компо(
нент відновлення обстановки, що сприяє ви(
никненню асоціативних зв’язків в особи, по(
казання якої перевіряються [13, c. 106]. Од(
нак викликає сумнів правомірність внесення
змін в обстановку перед початком її рекон(
струкції. Перевірка показань на місці поля(
гає в їх порівнянні з обстановкою, яка сприй(
мається в тому вигляді, який вона має на мо(
мент проведення слідчої дії. Вважаємо, що
спеціальна зміна обстановки може негативно
вплинути на процес упізнання обстановки
особою, показання якої перевіряються, при(
звести до помилок і плутанини у спогаді об(
ставин або мати навідний характер. Віднов(
лення первісного розташування предметів у
просторі доцільно проводити, коли обста(
новка до моменту проведення цієї слідчої дії
зазнала суттєвих змін.
При оцінці результатів реконструкції об(
становки, проведеної підозрюваним (обви(
нуваченим), необхідно враховувати можли(
вість неправдивих результатів реконструк(
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ції. Тому, на нашу думку, така реконструкція
при перевірці показань на місці може засто(
совуватися тільки у випадках, коли є дані
про первісний стан обстановки, з якими мож(
на порівняти результати реконструкції, або
необхідні відомості передбачається отрима(
ти під час проведення інших слідчих дій. На
нашу думку, якщо доказова інформація, якою
оперує слідчий, суперечить реконструйова(
ним елементам обстановки, то доцільно звер(
нути увагу підозрюваного на цю невідповід(
ність.
У криміналістичній літературі зазнача(
ється про можливість використання при про(
веденні перевірки показань на місці рекон(
струкції окремих предметів [5, c. 58]. Така
реконструкція необхідна при демонстрації
підозрюваним стану обстановки та способу
вчинення окремих дій, якщо справжні пред(
мети відсутні або їх застосування уявляється
небезпечним для учасників слідчої дії. Зо(
крема, ними можуть бути знаряддя вчинення
злочину, предмети злочинного посягання,
інші об’єкти, що могли безпосередньо вплину(
ти на вчинення учасниками події окремих дій.
При демонстрації особою, показання якої
перевіряються, окремих дій може використо(
вуватися речовинна реконструкція зовніш(
нього вигляду людини. Така реконструкція
полягає у відтворенні на манекені (муляжі)
зовнішніх ознак людини – її статури, росту,
ваги тощо. Реконструкція зовнішнього ви(
гляду необхідна у випадках, коли участь ста(
тиста в демонстрації підозрюваним окремих
дій неможлива, оскільки небезпечне для
життя (коли він демонструє, яким чином вчи(
нено напад на потерпілого, заподіювалися
тілесні ушкодження тощо).
Проведене дослідження дозволяє зроби(
ти висновки про роль і специфіку викорис(
тання методу криміналістичної реконструк(
ції при перевірці показань на місці. Кримі(
налістична реконструкція використовується
як один із методів, що реалізують мету
слідчої дії перевірку показань підозрювано(
го (обвинуваченого, потерпілого, свідка) на
місці події. Саме тому одночасно з нею засто(
совуються й інші методи, зокрема порівнян(
ня, спостереження, спілкування, що зумов(
лено комплексною природою цієї слідчої дії.
Перевага того чи іншого методу пояснюється
конкретною метою перевірки показань на
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місці. У випадках, коли для перевірки пока(
зань необхідно відновити матеріальну обста(
новку або механізм взаємодії людей, предметів,
домінуюче значення методу реконструкції
виявляється в тактиці слідчої дії через засто(
сування тактичних прийомів. При цьому ре(
конструкцію ситуації при перевірці показань
на місці, на нашу думку, не можна розгляда(
ти як окремий тактичний прийом. Існує не(
обхідність формування системи тактичних
прийомів, спрямованих на відтворення тих
чи інших елементів ситуації досліджуваної
події (наприклад, її матеріальної обстановки,
механізму взаємодії учасників). Саме завдя(
ки цілісності та взаємозв’язку окремих так(
тичних прийомів у системі остання здатна
забезпечити реалізацію кінцевої мети рекон(
струкції перевірку показань підозрюваного.
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Article is devoted to the research of possibilities of the use of a method of criminalistical recon
struction at verifying testimony at the crime scene. The importance of criminalistical reconstruction at
carrying out of this investigatory action and tactical receptions based on this method are examined.
Статья посвящена исследованию возможностей использования метода криминалистичес
кой реконструкции при проверке показаний на месте. Рассматриваются значение криминалис
тической реконструкции при проведении этого следственного действия и тактические приемы,
основанные на этом методе.
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У статті визначаються складові правового режиму комерційної таємниці для оператора
мобільного зв’язку, засади правового регулювання відносин щодо комерційної таємниці для опе
раторів мобільного зв’язку, запропоновані шляхи виключення можливості зловживання правом
на комерційну таємницю.
Ключові слова: комерційна таємниця, правовий режим, оператор мобільного зв’язку, інформація.

Н

а сучасному етапі демократичних пе(
ретворень Україна визнає людину, її
життя та здоров’я, честь і гідність, не(
доторканність і безпеку найвищою соціаль(
ною цінністю [1, с. 88]. Разом із тим одним із
негативних результатів технічного прогресу
у галузі мобільного зв’язку став постійно зро(
стаючий інтерес з боку злочинних елементів
до інформації про абонентів мобільного зв’яз(
ку, яка міститься у базах даних операторів
мобільного зв’язку. Під оператором мобіль(
ного зв’язку (далі – ОМЗ) ми розуміємо опе(
ратора телекомунікацій, що надає послуги
рухомого (мобільного) зв’язку.
Одним із механізмів, що може бути вико(
ристаний для захисту інформації про абонен(
тів ОМЗ є інститут комерційної таємниці. Про(
те на сучасному етапі наявні окремі проб(
лемні питання, пов’язані із недосконалістю
нормативного регулювання суспільних відно(
син у сфері комерційної таємниці в цілому, а
також прогалини, зумовлені недостатнім те(
оретичним розробленням окремих аспектів
застосування інституту комерційної таємни(
ці у діяльності операторів мобільного зв’язку.
Існування зазначених проблем суттєво
знижує ефективність охорони інформації
про окремих фізичних та юридичних осіб і
може мати своїм наслідком протиправне ви(
користання такої інформації заінтересовани(
ми особами у власних цілях.
Окремі питання у галузі комерційної
таємниці неодноразово були предметом до(
сліджень учених. Серед теоретичних розро(
бок спеціалістів у галузі захисту комерційної
таємниці, перш за все, маємо згадати роботи
А. Марущака, Е. Соловйова, В. Рубанова, В. Чап(
лигіна, А. Чернявського та ін. До проблем пра(
вового регулювання комерційної таємниці
зверталися О. Городов, Н. Гуляєва, С. Жи(
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лінський, С. Кузьміна, В. Лопатін, С. Пара(
щук, Г. Сляднєва, Л. Топалова, С. Харламова.
Серед робіт, що безпосередньо стосуються ви(
вчення та оцінки інформації про особу – або(
нента телекомунікаційної мережі слід назва(
ти наукові доробки Д. Сергеєвої, С. Томіна.
Однак проблеми застосування інституту
комерційної таємниці для захисту інфор(
мації про абонента операторами мобільного
зв’язку до цього часу не були предметом дослі(
дження вітчизняних науковців.
Українська юридична енциклопедія тлу(
мачить поняття «комерційна таємниця» як
відомості, пов’язані з виробництвом, техно(
логічною інформацією, управлінням, фінан(
сами й іншою діяльністю підприємства, що
не є державною таємницею, але розголошен(
ня (передача, витік) яких може завдати шко(
ди його інтересам [2, с. 166].
Згідно із ст. 36 Господарського кодексу
(далі – ГК) України відомості, пов’язані з ви(
робництвом, технологією, управлінням, фі(
нансовою й іншою діяльністю суб’єкта госпо(
дарювання, що не є державною таємницею,
розголошення яких може завдати шкоди ін(
тересам суб’єкта господарювання, можуть бу(
ти визнані його комерційною таємницею.
Таке формулювання є логічним розвитком
ст. 30 Закону «Про підприємства в Українсь(
кій РСР» від 27.03.1991 р., де комерційна таєм(
ниця підприємства визначалась як відомості,
пов’язані з виробництвом, технологічною ін(
формацією, управлінням, фінансами й іншою
його діяльністю, що не є державною таємни(
цею, розголошення (передача, витік) яких
може завдати шкоди його інтересам.
Відповідно до ч. 2 ст. 505 Цивільного
кодексу (далі – ЦК) України комерційною
таємницею є інформація, яка є секретною в
тому розумінні, що вона в цілому чи в певній

193

грудень 2009
формі та сукупності її складових є невідо(
мою та не є легкодоступною для осіб, які зви(
чайно мають справу з видом інформації, до
якого вона належить, у зв’язку з цим має ко(
мерційну цінність і була предметом адекват(
них існуючим обставинам заходів щодо збе(
реження її секретності, вжитих особою, яка
законно контролює цю інформацію.
Склад і обсяг відомостей, що є комерцій(
ною таємницею, спосіб їх захисту визнача(
ються суб’єктом господарювання відповідно
до закону.
Зафіксовані у статуті підприємства поло(
ження дають право: вимагати захисту інте(
ресів підприємств перед державою та судо(
вими органами, включаючи вимоги щодо за(
хисту комерційної інформації в усі види до(
говорів, видавати документи з питань забез(
печення нерозголошення відомостей, які є
комерційною таємницею, створювати струк(
турні підрозділи економічної безпеки, а та(
кож вимагати відшкодування шкоди, завда(
ної працівниками підприємства, іншими фі(
зичними чи юридичними особами. Взаємні
зобов’язання власника підприємства та всього
колективу підприємства із захисту комер(
ційної таємниці можуть бути закріплені у ко(
лективній угоді, а зобов’язання та відповідаль(
ність за розголошення відомостей, пов’язаних
з комерційною таємницею кожного працівни(
ка, – у правилах внутрішнього розпорядку, а
також трудових договорах, контрактах.
Комерційна таємниця може фіксуватися на
будь(яких матеріальних носіях (папір, виріб,
дискета, відеокасета, DVD(диск тощо), але
деякі відомості, що є комерційною таємни(
цею, в принципі не можуть бути зафіксовані
на матеріальних носіях (наприклад, це сто(
сується певних виробничих навичок). Зов(
нішньою ознакою віднесення того чи іншого
матеріального носія інформації до комер(
ційної таємниці, як правило, є відповідний
гриф обмеження доступу [3, с. 49].
За своїм змістом комерційна таємниця
може охоплювати різні відомості: інформа(
цію виробничого, технічного характеру (сек(
рети виробництва, у тому числі новітні на(
уково(технічні розробки – так звані ноу(хау,
технології; плани модифікації та модерніза(
ції техніки; організація праці; виробничі по(
тужності, ефективність їх використання; місце(
знаходження виробничих підрозділів і склад(
ських приміщень; запаси сировини і комплек(
туючих; технічні відкриття і винаходи – ма(
люнки, моделі, формули, програми, методи,
рецепти, креслення тощо), а також дані еко(
номічного, комерційного спрямування (на(
приклад, плани розвитку та реорганізації під(
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приємства, управління, взаємодії структур(
них підрозділів; стан ринків збуту і торговель(
ного обороту; кількість і розміщення торгових
агентів; проведення рекламних акцій; відно(
сини з постачальниками, споживачами і по(
середниками; ціноутворення; тактика прове(
дення та результати переговорів; укладення
договорів, їх зміст; форми і види розрахун(
ків; банківські операції; кредитні відносини;
власна безпека суб’єкта господарювання;
стимули, які застосовуються до персоналу для
зміцнення трудової дисципліни та підвищен(
ня продуктивності праці; плинність кадрів, її
причини тощо) [3, с. 49].
Деякі автори вважають, що комерційною
таємницею можуть визнаватися відомості про
ділове (навіть особисте) життя керівників
фірм, про ділові та моральні якості провідних
фахівців, їх особисті взаємовідносини, комп(
рометуючі зв’язки, конфлікти, суперечки в
колективі, наявність у працівників бажання
зайнятися самостійним бізнесом, про потре(
би, звички, особливості, дружні й інші зв’язки
клієнтів, здатні вплинути на прийняття ними
рішень у сфері бізнесу [4, с. 15].
Викладене свідчить, що інститут комер(
ційної таємниці доцільно використовувати
як один із механізмів захисту інформації про
абонентів оператора мобільного зв’язку.
Основними напрямами діяльності ОМЗ,
що нині потребують удосконалення у зазна(
ченому контексті, на нашу думку, є:
• створення та функціонування механіз(
мів захисту баз даних про абонента;
• інформування абонентів щодо можли(
вих загроз для особистої інформації при на(
данні послуг зв’язку;
• визначення внутрішнього порядку робо(
ти із особистими даними абонентів;
• створення та функціонування механіз(
мів захисту баз даних білінгових систем.
Основними напрямами вдосконалення
нормативного регулювання захисту інформа(
ції про абонента оператором мобільного зв’яз(
ку, з використанням механізмів комерційної
таємниці, є:
• включення до Договору про обслугову(
вання, який укладається між оператором мо(
більного зв’язку та абонентом; вичерпних га(
рантій забезпечення конфіденційності даних
про абонента; зобов’язання оператора з філь(
трації цифрового контенту від недопустимих
зловмисних вкладень; зобов’язання операто(
ра знищувати записи у власних базах даних
після розірвання договірних відносин з або(
нентом;
• удосконалення правових механізмів при(
тягнення посадових осіб оператора мобіль(
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ного зв’язку до відповідальності за розголо(
шення інформації про абонентів, що є ко(
мерційною таємницею.
При цьому провідна роль у вдосконален(
ні нормативного регулювання, покладається
не лише на державу, а й безпосередньо на опе(
раторів мобільного зв’язку. Зокрема, коли
йдеться про притягнення посадових осіб ОМЗ
до відповідальності за розголошення інфор(
мації про абонентів, що становить комерцій(
ну таємницю, мають бути враховані такі за(
стереження:
• ефективна протидія фактам витоку (роз(
голошення) комерційної таємниці можлива
лише за умови існування у ОМЗ розвинутої
системи захисту конфіденційної інформації
та комерційної таємниці;
• важливим є питання налагодження ефек(
тивної взаємодії між оператором мобільного
зв’язку та правоохоронними органами у ході
розкриття та розслідування правопорушень,
пов’язаних із незаконним використанням
інформації про абонентів мобільного зв’язку;
• більшість превентивних заходів із недо(
пущення фактів витоку конфіденційної інфор(
мації про абонентів мають реалізовуватися
власною службою безпеки оператора мобіль(
ного зв’язку із застосуванням механізмів ко(
мерційної таємниці;
• внутрішніми документами оператора мо(
більного зв’язку мають бути закріплені такі
механізми захисту комерційної таємниці, як
єдиний порядок доступу працівників ОМЗ
до комерційної таємниці; обов’язки праців(
ників, допущених до роботи з комерційною
таємницею; єдиний порядок роботи з доку(
ментами, що містять комерційну таємницю;
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визначення відповідальності за розголошен(
ня відомостей, втрату джерел комерційної
таємниці та порушення порядку роботи з ни(
ми; контроль за порядком поводження з ре(
сурсами, що містять комерційну таємницю.
Висновки
Використання оператором мобільного
зв’язку інституту комерційної таємниці для
захисту інформації про абонентів за умови
належного організаційно(правового забезпе(
чення дозволяє значною мірою підвищити
ефективність охорони інформації про окре(
мих фізичних та юридичних осіб, яка є у роз(
порядженні ОМЗ.
Перспективним напрямом подальших
наукових розвідок ми вважаємо розроблення
типової моделі системи захисту комерційної
таємниці оператора мобільного зв’язку на під(
ставі результатів відповідних наукових до(
сліджень.
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There are pointed the elements of legal status of commercial secret for mobile operator is formulat
ed in the work. The bases of legal regulation of the commercial secret of mobile operator are generalized
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ПОНЯТТЯ «ТОВАРНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ
ВИРОБНИЦТВО» ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ
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канд. юрид. наук,
асистентка кафедри трудового, земельного та екологічного права
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

У статті досліджується юридична природа товарного сільськогосподарського виробництва.
На основі аналізу нормативноправових актів і наукових джерел визначені юридичні ознаки то
варного сільськогосподарського виробництва, запропоновано визначення його поняття як пра
вової категорії.
Ключові слова: товарне сільськогосподарське виробництво, юридична природа товарного
сільськогосподарського виробництва, сільськогосподарські товаровиробники, сільськогоспо(
дарська продукція, державна підтримка товарного сільськогосподарського виробництва.

В

ідповідно до Закону України «Про ос(
новні засади державної аграрної політи(
ки на період до 2015 р.» від 18.10.2005 р.
основною метою державної аграрної полі(
тики є гарантування продовольчої безпеки
України. Провідна роль у забезпеченні про(
довольчої безпеки нашої держави належить
товарному сільськогосподарському вироб(
ництву, спрямованому на забезпечення по(
треб населення в продуктах харчування, а
промисловості – в сировині. На ефективність
товарного сільськогосподарського виробни(
цтва впливає належне його правове забезпе(
чення, що набуває особливої актуальнос(
ті в умовах європейських інтеграційних про(
цесів.
Незважаючи на стратегічне значення
ефективного розвитку товарного сільсько(
господарського виробництва в Україні, зако(
нодавче забезпечення цього виду діяльності
є недостатнім і потребує вдосконалення. За(
конодавчо не визначено поняття «товарне сіль(
ськогосподарське виробництво», принципи
здійснення цього виду діяльності, особли(
вості суб’єктного складу, гарантії здійснен(
ня товарного сільськогосподарського вироб(
ництва тощо. Недостатньо досліджені ці пи(
тання аграрно(правовою наукою. В аграрно(
му праві України є певні теоретичні розроб(
ки правових питань виробництва товарної
сільськогосподарської продукції в спеціалі(
зованих підприємствах, спеціальних зонах,
підсобних виробництвах і промислах. Ос(
таннім часом починають активно досліджу(
ватись окремі види товарного сільськогоспо(
дарського виробництва (насінництво, бджіль(
ництво, ветеринарна справа тощо), є значні
досягнення в розробленні проблем правово(
го забезпечення безпечності й якості сільсь(
когосподарської продукції, зокрема в умовах
застосування генетично(модифікованих ор(
ганізмів, а також правового регулювання
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державної підтримки товарного сільськогос(
подарського виробництва.
З урахуванням вступу України до СОТ у
травні 2008 р. потребують перегляду правові
підходи до регулювання окремих видів ви(
робництва сільськогосподарської продукції
національними товаровиробниками. Необ(
хідно адаптувати національне аграрне зако(
нодавство до вимог ЄС, переглянути наукові
підходи до правового регулювання держав(
ної підтримки товарного сільськогосподар(
ського виробництва.
Метою цієї статті є визначення товарного
сільськогосподарського виробництва як
правової категорії, адже «до того часу, по(
ки немає наукового визначення того чи ін(
шого терміна, нема й чіткого розуміння йо(
го сутності, відсутній критерій розрізнен(
ня одних предметів від інших» [1, с. 66].
Розкриваючи сутність товарного сільсь(
когосподарського виробництва слід виходи(
ти з того, що товарному сільськогосподарсь(
кому виробництву притаманні загальні озна(
ки виробництва, специфічні ознаки сільсько(
господарського виробництва й одиничні оз(
наки, які відрізняють його від інших видів
виробничої діяльності.
У словниках виробництво визначається
як виготовлення, вироблення предметів, ма(
теріалів тощо; як процес, в ході якого люди,
зв’язані між собою певними виробничими від(
носинами, створюють матеріальні блага, не(
обхідні для суспільства [2, с. 474]. Одним із
видів виробництва є сільськогосподарське ви(
робництво, тобто «безперервно відновлюваль(
ний процес створення матеріальних благ рос(
линного і тваринного походження» [3, с. 218].
Аналіз законодавчого визначення госпо(
дарської діяльності (ст. 3 Господарського ко(
дексу (далі – ГК) України), сільськогоспо(
© С. Марченко, 2009
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дарського виробництва (ст. 1 Закону Ук(
раїни «Про стимулювання розвитку сільсь(
когосподарського виробництва на період
2001–2004 років»), окремих нормативно(
правових актів і спеціальної літератури доз(
воляє виділити ознаки товарного сільсько(
господарського виробництва.
Товарність сільськогосподарського вироб
ництва з економічної точки зору [4, с. 108]
означає, що товарне виробництво визнача(
ється як форма суспільного виробництва, ко(
ли продукти виробляються не для власного
споживання виробника, а для продажу, тобто
для споживання іншими членами суспіль(
ства. Так продукт праці стає товаром, а ви(
робник – товаровиробником. Ознаками то(
варного виробництва є суспільний поділ пра(
ці, спеціалізація виробництва, обмін, еконо(
мічна відокремленість виробників, свобода
вибору ресурсів, засобів і цілей виробництва,
конкуренція. У цьому полягає родовий зміст
товарного виробництва на всіх ступенях су(
спільно(економічного розвитку [5, с. 44–45].
Товарне сільськогосподарське виробниц(
тво як вид господарської діяльності харак(
теризується специфічним суб’єктним скла
дом. Суб’єктів здійснення товарного сільсь(
когосподарського виробництва можна поді(
лити на дві великі групи. Перша група – юри(
дичні та фізичні особи, для яких товарне
сільськогосподарське виробництво є основним
видом діяльності; друга – для яких товарне
сільськогосподарське виробництво є другоряд(
ним або допоміжним видом діяльності. Кри(
терієм відбору основного виду діяльності у
сільському господарстві, як відомо, є питома
вага в загальному обсязі виробництва про(
дукції (товарів, послуг). При цьому саме пра(
ва й обов’язки суб’єктів господарювання що(
до здійснення товарного сільськогосподарсь(
кого виробництва є основою їх спеціальної
правосуб’єктності.
Таким чином, обсяг товарного сільсько(
господарського виробництва є основним кри
терієм віднесення підприємств до сільськогос
подарських. Слід зазначити, що чинне зако(
нодавство в цій частині є досить суперечли(
вим. Зокрема, відповідно до вимог одних нор(
мативно(правових актів для визнання під(
приємства сільськогосподарським необхід(
но, щоб виручка від реалізації вирощеної та
переробленої сільськогосподарської про(
дукції становила не менше 50 % загальної су(
ми виручки (закони України «Про стимулю(
вання розвитку сільського господарства на
період 2001–2004 років», «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом» від 30.06.1999 р.), інших –
цей обсяг має становити не менше 75 % (за(
кони України «Про сільськогосподарську
кооперацію» від 17.07.1997 р., «Про фіксова(
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ний сільськогосподарський податок» від
17.12.1998 р.). Оскільки закріплення за під(
приємством статусу сільськогосподарського
надає певні переваги та пільги, на практиці
це може призвести до порушення прав су(
б’єктів господарювання, зловживання з боку
посадових осіб, тому вважаємо доцільним за(
кріпити єдиний підхід до визначення основ(
ного виду діяльності в сільському господар(
стві. В Російській Федерації сільськогоспо(
дарськими товаровиробниками визнаються
фізичні й юридичні особи, в загальному об(
сязі реалізації яких у вартісному виразі ре(
алізація сільськогосподарської продукції та
продуктів її переробки перевищує 50 % [6,
с. 8–9]. Право на окремі пільги виникає у
разі, якщо виручка від реалізації сільськогос(
подарської продукції становить 70 % і більше
в загальному обсязі виручки.
Суб’єкти господарювання здійснюють
свою діяльність на основі статуту. Відповід(
но до чинного законодавства (ст. 57 ГК Ук(
раїни, ст. 4 Закону України «Про господар(
ські товариства», ст. 4 Закону України «Про
колективне сільськогосподарське підпри(
ємство», ст. 7 Закону України «Про сільсько(
господарську кооперацію» та ін.) у статуті
окремим розділом визначаються предмет і
цілі діяльності суб’єкта господарювання, тоб(
то здійснення товарного сільськогосподарсь(
кого виробництва є статутною діяльністю
господарюючих суб’єктів.
Товарне сільськогосподарське виробниц(
тво має галузевий характер. Відповідно до
ст. 260 ГК України галузь народного госпо(
дарства України – це сукупність усіх вироб(
ничих одиниць, які здійснюють однакові або
подібні види виробничої діяльності. Галузі
сільського господарства закріплені в Загаль(
ному класифікаторі «Галузі народного госпо(
дарства», затвердженому наказом Міністер(
ства статистики України від 24.01.1994 р.
№ 21, відповідно до якого сільське господарство
належить до сфери матеріального виробниц(
тва і здійснюється в галузі рослинництва та
тваринництва.
Товарне сільськогосподарське виробниц(
тво спрямоване на виробництво специфіч
ного виду продукції. Специфіка продукції по(
лягає у тому, що: продукція пов’язана з біо(
логічними процесами вирощування; цільо(
вим призначенням продукції є використання
на харчові та нехарчові цілі. Відповідно до
Закону України «Про стимулювання розвит(
ку сільського господарства на період 2001–
2004 років» ця продукція є сільськогоспо(
дарською. Іншими словами, матеріальним
результатом товарного сільськогосподарсько(
го виробництва є сільськогосподарська про(
дукція. В юридичній літературі [7, с. 5; 8,
с. 411–412] пропонується визначити сіль(
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ськогосподарську продукцію як продукцію,
вирощену на землі, продукти тваринництва,
рибництва та рибальства, а також продукти
первинного обробітку, безпосередньо пов’я(
зані з цією продукцією, що відповідають ко(
дам 01.11–01.42 та 05.00.1–05.00.42 Держав(
ного класифікатора продукції та послуг ДК
016(97 або підпадають під визначення пер(
шої – двадцять четвертої груп Української
класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності.
Виходячи із змісту та специфічних ознак
сільськогосподарської продукції, можна зро(
бити висновок, що остання включає в себе
продовольство та сировину. Тому вживання
в окремих нормативно(правових актах (стат(
ті 11, 17 Закону України «Про споживчу ко(
операцію» від 10.04.1992 р.; ст. 1 Закону Ук(
раїни «Про державне замовлення для задо(
волення пріоритетних державних потреб»
від 22.12.1995 р.) словосполучення «сільсь(
когосподарська продукція, продовольство та
сировина» є логічною помилкою, оскільки
продовольство та сировина є видовими понят(
тями по відношенню до родового – сільсько(
господарської продукції.
Товарне сільськогосподарське виробниц(
тво характеризується специфічними засобами
виробництва. Зокрема, в юридичній літера(
турі [9, с. 22–23; 10, с. 76] до специфічних оз(
нак товарного сільськогосподарського ви(
робництва відносять використання в якості
предмета й основних засобів виробництва зе(
мельних, водних та інших природних ресур(
сів, їх властивостей, використання в якості
засобів виробництва живих організмів (по(
роди тварин, сорти рослин).
Серед ознак товарного сільськогосподар(
ського виробництва слід виділити тривалість
і сезонний характер окремих його видів; при
цьому споживання виробленої сільськогос(
подарської продукції відбувається протягом
усього року. Сезонними вважаються роботи,
які внаслідок природних і кліматичних умов
виконуються не цілий рік, а протягом певно(
го періоду (сезону), що не перевищує шести
місяців (п. 1 Указу Президії Верховної Ради
СРСР «Про умови праці робітників і служ(
бовців, зайнятих на сезонних роботах»).
Товарне сільськогосподарське виробниц(
тво характеризується високою залежністю від
природних чинників, що зумовлює підвище
ний ризик цього виду діяльності. Так, на ви(
робництво сільськогосподарської продукції,
насамперед у рослинництві, впливають клі(
матичні умови: температура, кількість опадів,
розподіл їх по періодах, якість грунтів тощо.
Зазначені ознаки та аналіз нормативно(
правових актів, які містять вимоги до здійс(
нення окремих видів сільськогосподарського
виробництва, свідчить, що здійснення товар(
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ного сільськогосподарського виробництва
вимагає наявності спеціальних знань чи про(
фесійних навиків. При цьому, особливості
аграрного виробництва зумовлюють необхід(
ність посезонного поєднання трудових функ(
цій декількох професій і видів робіт [10, с. 322].
Здійснення товарного сільськогосподарсько(
го виробництва як специфічного виду про(
фесійної діяльності передбачає застосування
широких професій, поєднання основної та до(
даткової трудових функцій, кваліфікованих
і некваліфікованих робіт [10, с. 322 ], тобто
товарне сільськогосподарське виробницт(
во виступає в якості професійної діяльності.
Товарне сільськогосподарське виробниц(
тво характеризується специфічним проце
сом здійснення цього виду діяльності. Як за(
значає А. Запорожець, сільськогосподарські
підприємства у процесі своєї діяльності ви(
конують комплекс операцій із забезпечення
повного циклу виробництва сільськогоспо(
дарської продукції [11, с. 6], кількість яких
залежить від виду сільськогосподарської про(
дукції, предмета діяльності сільськогосподар(
ських товаровиробників тощо. В юридичній
літературі [12; 13, с. 13–14] називають різну
кількість стадій сільськогосподарського ви(
робництва. Серед основних виділяють: ви(
робництво (вирощування) сільськогоспо(
дарської продукції; переробку власно вироб(
леної сільськогосподарської продукції; ре(
алізацію власно виробленої сільськогоспо(
дарської продукції. В. Янчук [14, с. 246] до
зазначеного переліку додає також зберігання
сільськогосподарської продукції.
На нашу думку, кількість стадій сільсько(
господарського виробництва залежить від
виду сільськогосподарської продукції, пред(
мета діяльності сільськогосподарських това(
ровиробників тощо. Тому визначати їх ви(
ключний перелік немає потреби. Ці стадії та
деякі інші (пакування, перевезення тощо)
закріплені та регламентуються в окремих
нормативно(правових актах, що визначають
правове становище сільськогосподарських то(
варовиробників, особливості здійснення то(
варного сільськогосподарського виробництва
у сфері рослинництва та тваринництва. При
цьому через негативні тенденції, які мають
місце в аграрній сфері економіки, товарне сіль(
ськогосподарське виробництво здебільшого
має скорочений виробничий цикл, який охоп(
лює стадії виробництва та реалізації. Для пра(
вильного розуміння сутності товарного сіль(
ськогосподарського виробництва необхідно
враховувати, що останнє є органічною єдніс(
тю зазначених стадій. В зв’язку з цим не(
обхідно дотримуватись єдності і в терміно(
логічному визначенні відповідних понять.
Застосування різних термінів до одних і
тих самих явищ змінює їх дійсний зміст. Так,
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досить часто виробництво сільськогоспо(
дарської продукції, її реалізацію визначають
як види сільськогосподарського виробництва,
що не відповідає дійсності. Термін «стадія«
означає певну послідовність дій в їх єдності
по відношенню до одного явища, а «вид« –
виключає таку єдність. Товарне сільсько(
господарське виробництво слід розглядати
як структурно(організаційну систему, в якій
усі елементи органічно взаємопов’язані та
справляють вплив один на одного. Серед
особливостей систем (цілісних утворень)
виділяють здатність до саморозвитку, в ре(
зультаті чого система стає все більш склад(
ною за структурою й організацією та починає
виконувати нові функції [15, с. 19, 37].
Висновки
Викладене свідчить, що товарне сільсько(
господарське виробництво – складне та бага(
тогранне явище, яке містить у собі економіч(
ний, соціальний, технічний, біологічний, ор(
ганізаційний і правовий аспекти в їх єдності
та взаємозв’язку. Правовий аспект товарного
сільськогосподарського виробництва поля(
гає в тому, що майже всі відносини, які вини(
кають при його здійсненні, регулюються (або
мають бути врегульовані) нормами права,
і в реальній дійсності виступають як правові.
Тому визначальним чинником ефективності
товарного сільськогосподарського виробниц(
тва є якісний рівень його правового забез(
печення. Іншими словами, право через систе(
му нормативно(правових актів (зовнішній
вираз) як «регулятор суспільних відносин»
може стимулювати чи, навпаки, гальмувати
процес розвитку товарного сільськогоспо(
дарського виробництва.
На основі проведеного дослідження мож(
на запропонувати таке визначення: товарне
сільськогосподарське виробництво – це
врегульований нормами права вид господар
ської діяльності суб’єктів господарювання,
наділених спеціальною правосуб’єктністю, у
сфері суспільного виробництва, який спрямо
ваний на виробництво, переробку та реалі
зацію продукції, пов’язаної з біологічними про
цесами її вирощування, призначеної для спо
живання в сирому та переробленому вигляді,
для використання на нехарчові цілі.

АГРАРНЕ ПРАВО
З метою уніфікації правового регулюван(
ня товарного сільськогосподарського вироб(
ництва, усунення недоліків і протиріч чинного
законодавства необхідно закріпити на законо(
давчому рівні визначення товарного сільсько(
господарського виробництва. Таким законо(
давчим актом нині може бути Закон України
«Про державну підтримку сільського госпо(
дарства України«, а в майбутньому комплекс(
ний законодавчий акт – Закон України «Про
товарне сільськогосподарське виробництво».
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The legal nature of commodityagricultural production is investigated here. The juridical signs of
commodityagricultural production, are determined on the basis of analysis of normativelegal acts and
scientific sources and its conception as a legal category is given.
В статье исследуется юридическая природа товарного сельскохозяйственного производ
ства. На основе анализа нормативноправовых актов и научных источников определены юри
дические признаки товарного сельскохозяйственного производства и сформулировано его поня
тие как правовой категории.
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ВНУТРІШНІ ЛОКАЛЬНІ НОРМАТИВНІ АКТИ
ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ
ВИРОБНИЧОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Вікторія Панченко,
аспірантка кафедри аграрного права
Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого,
м. Харків

У статті розглядається проблема наявності відповідної правової основи для ефективної ви
робничогосподарської діяльності у сільськогосподарському підприємстві на локальному рівні,
наголошується на необхідності посилення уваги до правової діяльності у розробленні, прий
нятті та застосуванні локальних правових актів у сільськогосподарському підприємстві, що
регулюють внутрішньогосподарські відносини.
Ключові слова: локальні нормативні акти, внутрішньогосподарська діяльність, правова
основа, сільськогосподарське підприємство, ефективність виробничо(господарської діяльності.

В

умовах формування правової держави,
важливою ознакою якої є принцип
верховенства права в суспільстві, ве(
ликого значення набуває правова діяльність
у розробленні, прийнятті та застосуванні ло(
кальних правових актів у сільськогосподар(
ському підприємстві, що регулюють внут(
рішньогосподарські відносини.
Мета цієї статті – аналіз правотворчої
діяльності всіх органів правління сільсько(
господарських підприємств, яка є органі(
зуючою засадою посилення такої роботи.
Для зміцнення правової основи внутріш(
ньогосподарської діяльності сільськогос(
подарських підприємств необхідно ство(
рити належну внутрішньо узгоджену сис(
тему локальних правових норм, закріпле(
них відповідним чином у внутрішніх ло(
кальних нормативних актах.
Слід зазначити, що наявність певної кіль(
кості таких внутрішніх локальних норматив(
них актів сприятиме подоланню негативних
явищ у практиці керівництва, планування й
оперативного управління сільськогосподар(
ськими підприємствами, їх організаційно(
господарському зміцненню.
Положення, закріплені в локальних нор(
мативних актах сільськогосподарських під(
приємств, спонукають як державні органи,
так і посадових осіб сумлінно дотримуватися
прав та інтересів сільськогосподарських під(
приємств, їх працівників.
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Функціональний аспект локального право(
вого регулювання можна розглядати в різних
площинах залежно від завдань. У сучасній
філософській літературі функції соціальних
явищ і процесів розглядаються у двох зна(
ченнях: роль, яку вони виконують щодо су(
спільної системи більш високого рівня орга(
нізації; специфічний вияв їх властивостей у
даній системі відносин [1, с. 506–509]. Це
стосується також функції правових явищ і
процесів.
Що стосується досліджуваної проблеми,
то слід розглядати два функціональні аспек(
ти: соціальне призначення локальної право(
вої норми в системі норм, що регулюють аг(
рарні правовідносини; специфічні функції
локальної норми, що виявляються при пра(
вовому регулюванні аграрних відносин.
Локальні нормативні акти, в яких закріп(
лені норми, передбачені вищими законами та
підзаконними нормативними актами, як і за(
гальні правові норми, покликані спеціальни(
ми засобами забезпечити оптимізацію су(
спільного та виробничого життя. Тому важли(
во, щоб вся робота в межах конкретного сіль(
ськогосподарського підприємства була спря(
мована на активізацію процесів розроблення
та прийняття локальних актів.
На жаль, чинне законодавство чітко не
визначає коло питань, що можуть бути за(
кріплені в локальних нормативних актах, пе(
реліку обов’язкових до прийняття у сільсь(
когосподарських підприємствах локальних
нормативних актів [2, с. 35–38]. Визначення
© В. Панченко, 2009
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такого переліку сприятиме взаємній узго(
дженості локальних актів між собою у сільсь(
когосподарському підприємстві. Прийняття
локальних актів має бути викликане внут(
рішніми потребами такого підприємства. Що
стосується питань процедури прийняття ло(
кального акта, то в кожному сільськогоспо(
дарському підприємстві необхідно мати по(
ложення про порядок розроблення та прий(
няття локальних актів і перелік локальних
актів, необхідних для нормальної діяльності
сільськогосподарського підприємства. Такі
переліки можуть бути прийняті в конкретно(
му сільськогосподарському підприємстві,
виходячи з потреби в них, інших об’єктивних
і суб’єктивних чинників. Їх наявність у кож(
ному сільськогосподарському підприємстві до(
помогла б упорядкувати правотворчу діяль(
ність цих підприємств.
Ініціатива в прийнятті локального акта
може виходити як від правління сільськогос(
подарського підприємства, так і спеціалістів,
громадських організацій, колективу підроз(
ділів. Перш за все, члени трудового колекти(
ву мають бути заінтересовані в прийнятті від(
повідних локальних актів.
Наявність у кожному господарстві не(
обхідної для нормальної діяльності кількості
локальних актів пов’язана з самою суттю ло(
кального правового регулювання, її метою,
завданнями. Адже за допомогою локальних
норм права, закріплених у локальних право(
вих актах сільськогосподарських підпри(
ємств, здійснюється оперативне управління,
планування виробничо(господарської й ін(
шої діяльності.
Незважаючи на те, що внутрішні ло(
кальні норми не суперечать чинному законо(
давству й є необхідними, вони менш автори(
тетні, менш відомі членам трудового колективу.
Локальні норми повинні регулювати, перш
за все, питання управління сільськогоспо(
дарським виробництвом, організації й умов
праці, дисципліни праці, оплати праці, тех(
ніки безпеки та виробничої санітарії, матері(
ального стимулювання, взаємини між внут(
рішніми підрозділами і членами трудового
колективу з ними тощо. Забезпечення швид(
кого зростання сільськогосподарського ви(
робництва є однією з ключових проблем, що
мають велике загальнодержавне значення [3,
с. 64–73]. Виконання даної функції має бу(
ти забезпечене і відповідними локальними
актами.
Локальні акти права спрямовані на до(
сягнення бажаного сільськогосподарським
підприємством результату в правовому регу(
люванні суспільних відносин, тобто на вста(
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новлення певних правил поведінки, що спри(
яють творчій діяльності суб’єктів внутріш(
ньогосподарських відносин, на пізнання ни(
ми існуючих загальноприйнятих правил по(
ведінки, на їх правове виховання. Так, питан(
ня зміцнення правової основи внутрішньо(
господарської діяльності сільськогосподарсь(
ких підприємств локальними нормативними
актами в умовах демократизації сучасного
суспільства покликані вирішити також зав(
дання створення максимального простору
для самоврядування колективу, розвитку
ініціативи працівників села, налагодження
механізму виявлення та формування інте(
ресів усіх соціальних груп. Локальне правове
регулювання спрямоване на виконання цих
завдань у рамках окремих сільськогосподар(
ських підприємств і, на нашу думку, там, де
локальна правотворчість отримала розвиток,
там і колективи працюють успішніше.
Зміцнення правової основи внутрішньо(
господарської діяльності сільськогосподар(
ського підприємства – це діяльність, у ході
якої здійснюється охорона прав сільськогос(
подарських підприємств у цілому, його ор(
ганів правління, членів трудового колективу
за допомогою внутрішніх локальних норма(
тивних актів у процесі локального правового
регулювання.
Це все сприятиме організаційному й еко(
номічному зростанню сільськогосподарсь(
ких підприємств, удосконаленню аграрних
суспільних відносин, розвитку продуктивних
сил на селі, а також забезпечить моральні ре(
зультати. Закріплені у внутрішніх локаль(
них нормативних актах конкретні права й
обов’язки працівників сільськогосподарсь(
ких підприємств підвищують відповідаль(
ність кожного за виконання покладених на
них обов’язків, формують відчуття господа(
ря за стан справ на дорученій йому ділянці і
в цілому за господарство, сприяють правово(
му вихованню. Норми поведінки учасників
внутрішньогосподарських відносин, закріп(
лені у внутрішніх локальних нормативних
актах сільськогосподарських підприємств у
процесі їх дотримання, частково перетворю(
ються на особисте переконання. Немає сум(
ніву в тому, що лише планомірне та система(
тичне залучення працівників сільськогоспо(
дарських підприємств до управління справа(
ми господарства забезпечить організаційно(
економічний розвиток і зміцнення господар(
ства, вдосконалення внутрішньогосподарсь(
ких відносин у сільськогосподарському під(
приємстві. Ці явища, у свою чергу, можуть
зумовити наслідки, пов’язані не лише з член(
ством. Відчувши себе господарями, праців(
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ники сільськогосподарських підприємств
відповідальніше ставитимуться до виконав(
чої дисципліни, до засобів виробництва, май(
на господарства.
Слід зазначити, що зміцнення правової
основи внутрішньогосподарської діяльності
сільськогосподарського підприємства зумов(
люється значенням аграрного виробництва
в розвитку будь(якого суспільства. Йдеться
про закріплення традиційних прийомів ве(
дення сільськогосподарського виробництва,
про відносини, які випливають із особливос(
тей побуту, культури сільських працівників.
Якщо внутрішні локальні нормативні акти
не враховуватимуть особливе місце та роль
сільськогосподарського виробництва в сис(
темі економічних відносин країни, то вони
навряд чи виявляться корисними в процесі
зміцнення правових основ ведення ефектив(
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ної виробничо(господарської діяльності у
сільськогосподарському підприємстві.
Викладене дозволяє зробити висновок,
що в сучасних умовах у кожному сільсько(
господарському підприємстві необхідно ма(
ти систему внутрішніх локальних норматив(
них актів. Лише за таких умов можна вести
мову про наявність відповідної правової ос(
нови для виробничо(господарської діяльнос(
ті в сільськогосподарському підприємстві.
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Urgent issue of the availability of the appropriate legal basis for the efficient production and eco
nomic activity of an agricultural enterprise on the local level has been examined. The necessity of the
increase of attention to the legal activity in the development, acceptance and use by an agricultural
enterprise of the local legal acts, which regulate internal economic relations, has been emphasized.
В статье рассматривается проблема наличия соответствующей правовой основы для эф
фективной производственнохозяйственной деятельности в сельскохозяйственном предпри
ятии на локальном уровне, отмечается необходимость повышения внимания к правовой де
ятельности в разработке, принятии и применении локальных правовых актов в сельскохозяй
ственном предприятии, которые регулируют внутрихозяйственные отношения.
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У статті проаналізовані думки провідних науковців щодо дослідження аграрних правовідно
син та аграрного законодавства України, наводяться теоретичні положення, а також
формулюються практичні рекомендації щодо їх взаємозв’язку.
Ключові слова: сільське господарство, правовідносини, аграрні правовідносини, закон,
аграрне законодавство.

А

грарне законодавство є однією з про(
відних галузей законодавства Укра(
їни. Аграрному законодавству прита(
манний комплексний підхід. Це зумовлено
тим, що в аграрному секторі економіки скла(
даються суспільні відносини, які регулюють(
ся нормами різних галузей права: цивільно(
го, фінансового, адміністративного, земель(
ного, кооперативного тощо. Узагальнюючою
ознакою, що характеризує незалежність аг(
рарного законодавства (як і аграрного права
в цілому) від інших галузей права, є сільсь(
когосподарське виробництво з усім спектром
суспільних відносин, пов’язаних із землероб(
ством, специфікою земельних відносин.
В які б відносини не вступав виробник
сільськогосподарської продукції (фінансові,
цивільні, кооперативні, трудові) він має пого(
дити їх з можливостями використання землі,
врахувати ризик господарювання, що не за(
лежить від людини (ґрунтово(кліматичні й
інші природні фактори: явища природи, спе(
цифічні особливості окремих рослин і тва(
рин), факт використання землі й інших при(
родних ресурсів як основних засобів вироб(
ництва, використання як засобів виробництва
живих організмів, розбіжність робочого пері(
оду з періодом виробництва, що визначає йо(
го сезонність. Крім того, ці умови повинні бу(
ти враховані незалежно від форми власності
на землю та на основні засоби виробництва
[1, c. 87].
Специфіка сільського господарства – ос(
новний об’єктивний фактор, що зумовлює
заінтересованість держави у відособленому
регулюванні суспільних відносин, що поля(
гає у наявності аграрного законодавства, а
також у відповідних принципах і методах ре(
гулювання цих відносин.
Особливості та характерні ознаки аграр(
них правовідносин були предметом вивчен(
ня багатьох учених. Зокрема, цією проб(
лемою займалися М. Козир, С. Алексеєв,
© І. Духневич, 2009

Г. Бистров, В. Янчук, Ю. Вовк та ін. Незва(
жаючи на доволі велику кількість досліджень,
які проводилися в різні часи та зумовлювали
особливості сприйняття суспільно(правових
явищ, взаємодії аграрних правовідносин та
аграрного законодавства не приділялося до(
статньої уваги. На сучасному етапі розвитку
держави набуває особливого значення про(
цес реформування аграрних відносин відпо(
відно до вимог ринкової економіки в аграр(
ній сфері виробництва. Тому ефективне пра(
вове регулювання аграрних правовідносин
має важливе значення для становлення та
розвитку аграрного сектора України, що і ви(
значає актуальність дослідження.
Метою цієї статті є проведення комплекс(
ного дослідження праць провідних на(
уковців щодо визначення аграрних пра(
вовідносин та їх взаємодії з аграрним за(
конодавством України.
У теорії права категорія «правові відно(
сини» («правовідносини») є однією з основ(
них, фундаментальних серед таких, як пред(
мет, метод і механізм правового регулюван(
ня, суб’єкт права тощо. На думку Є. Пашу(
каніса, правові відносини є первинною клі(
тиною правової тканини [2, с. 78]. С. Алексе(
єв вважає, що правовідносини є основною
специфічною формою, у якій норми права
втілюються в життя [3, с. 106], це основний
засіб, за допомогою якого здійснюється дія
правових норм [4, с. 130, 131].
Аграрними правовідносинами, тобто від(
носинами, врегульованими нормами аграр(
ного права й суміжними з ним галузями пра(
ва, є відносини, що складаються у процесі
виробництва сільськогосподарської продук(
ції, а також після її переробки та реалізації.
При цьому виникають відносини щодо вико(
ристання земельних ділянок і майна сільсь(
когосподарських товаровиробників, їх ма(
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теріально(технічного забезпечення, трудові
відносини, відносини щодо організаційного
забезпечення функціонування цього сектора
економіки тощо.
Основною особливістю аграрних пра(
вовідносин є те, що вони є комплексом зе(
мельних, майнових, трудових і організа(
ційно(управлінських відносин [5, с. 88].
До аграрних правовідносин належать як
публічно(правові, так і приватноправові від(
носини, що виникають при здійсненні сіль(
ськогосподарської діяльності аграрними то(
варовиробниками. Характер і особливості пра(
вовідносин, у тому числі аграрних, зумовлені
предметом і методами правового регулювання.
Аграрні правовідносини – це певна від(
повідна цілісність. Об’єднання різновидів аг(
рарних правовідносин (членських, земель(
них, майнових, трудових, управлінських, до(
говірних, деліктних, правовідносин у сфері
державного регулювання сільського госпо(
дарства тощо) в систему здійснюється не ли(
ше за формальними, а й за сутнісно(зміс(
товними ознаками. Незважаючи на те, що ці
різновиди аграрних правовідносин утворю(
ють систему, саме вона, об’єднуючи свої час(
тини, визначає їх сутність, зміст і форму,
функціональне призначення та роль, форми,
способи їх взаємодії [1, с. 208, 209], тобто ви(
значає сутність своїх складників – членсь(
ких, земельних, майнових, трудових, управ(
лінських, деліктних, договірних, податкових та
інших правовідносин, зумовлює їх зміст і
призначення кожного елемента.
Система аграрних правовідносин існує,
функціонує, виконує певну роль, яка полягає
у впорядкуванні сукупності суспільних аг(
рарних відносин, що виникають при вироб(
ництві сільгосппродукції [5, с. 8, 9].
Аграрне законодавство охоплює акти,
спрямовані на належну організацію ведення
основних і допоміжних галузей сільгоспви(
робництва – тваринництва, рослинництва, їх
складових частин (насінництва, селекції
сільгоспкультур, племінної справи, бджіль(
ництва, ставкового рибальства тощо). Проте
зміст аграрного законодавства за сучасних
умов є значно ширшим і його не можна обме(
жувати лише нормативно(правовими акта(
ми, спрямованими на організаційно(управ(
лінську сферу аграрних відносин [6, c. 395].
Аграрне законодавство слід розглядати з
позиції широкого трактування, включаючи
до нього не лише власне закони, а й чинні аг(
рарні нормативно(правові акти [7].
Структура аграрного законодавства, як
зазначає Н. Багай, зумовлена системою аг(
рарного права України, основними напряма(
ми її аграрної політики, потребами реформу(
вання аграрних відносин, внутрішньою ор(
ганізацією впорядкованих комплексних нор(
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мативно(правових актів, присвячених регу(
люванню цих відносин, яка виражається в їх
єдності та погодженості, а також у поділі за
підгалузями, інститутами, іншими групами
аграрного законодавства [8, c. 54, 55].
Передусім розрізняють вертикальну (за
юридичною силою нормативно(правових
актів) і горизонтальну (за особливостями ок(
ремих груп аграрних правовідносин) струк(
туру аграрного законодавства [9, c. 50–53].
До вертикальної, або субординаційної [8,
c. 55], належать Конституція України, зако(
ни, підзаконні нормативно(правові акти. Го(
ризонтальну складають такі підгалузі аграр(
ного законодавства, як законодавство про аг(
рарні біржі, відповідальність за порушення
аграрного законодавства, державну підтрим(
ку сільського господарства країни, сільгосп(
кооперативи, державні та комунальні сіль(
госппідприємства, особисті селянські госпо(
дарства тощо1. Іншими словами, аграрне за(
конодавство спрямоване на регламентацію
внутрішніх і зовнішніх аграрних відносин та
їх різновидів – внутрішніх аграрних членсь(
ких, земельних, майнових, трудових, уп(
равлінських відносин та відповідних різно(
видів зовнішніх. Функціонування системи
внутрішніх аграрних правовідносин, на дум(
ку Н. Багай має забезпечуватися, перш за
все, диференційованими нормативно(право(
вими актами, а зовнішніх – переважно акта(
ми уніфікованого типу [8, c. 57].
Якщо ж розглядати структуру аграрного
законодавства з точки зору існування в ньо(
му публічно(правових і приватноправових
положень, то заслуговують на увагу особли(
вості аграрного законодавства, однією з яких
є те, що окремі його норми належать до при(
ватного, а деякі – до публічного права [1, c. 73].
В аграрному законодавстві більшою мірою,
ніж в інших галузях, містяться приписи саме
публічного права (наприклад, Закон Ук(
раїни «Про особливості приватизації майна в
агропромисловому комплексі» від 10.07.1996 р.,
№ 290/96(ВР, інші нормативно(правові акти
стосовно державного впливу на порядок дер(
жавних закупівель зерна, виділення і продаж
для аграрних товаровиробників сільгосп(
техніки, пального, енергоносіїв). Окрему
групу законів і нормативно(правових актів, у
яких містяться норми приватного та публіч(
ного права, становлять акти, якими встанов(
люються спеціальні правила з формування
ринку сільгосппродукції тощо (наприклад,
Закон України «Про зерно та ринок зерна
в Україні» від 04.07.2002 р., № 37(IV). Пуб(
1В аграрно(правовій літературі вирізняються
й інші складники горизонтальної структури аграр(
ного законодавства залежно від предмета правово(
го регулювання [10, c. 332].
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лічні та приватні відносини регулюються за(
конами, що стосуються розвитку селекції,
насінництва, племінного тваринництва, вете(
ринарії, меліорації земель [11, c. 73, 74].
А. Статівка наявність приватноправового
регламентування аграрних відносин пояс(
нює включенням до предмета правового ре(
гулювання аграрного права відносин, пов’я(
заних із вступом держави до міжнародних
сільськогосподарських і торговельних орга(
нізацій. На його думку, роль публічно(пра(
вових починань значно зростає за рахунок
введення до предмета правового регулюван(
ня аграрного законодавства відносин у сфері
оподаткування сільськогосподарських това(
ровиробників, кредитування сільського гос(
подарства, страхування ризиків сільгоспви(
робництва [12, c. 8, 9].
Зважаючи на особливості суспільних аг(
рарних відносин (передусім, їх суб’єктів,
учасників), законодавець передбачає у відпо(
відних нормах аграрного законодавства при(
ватноправові або публічно(правові приписи.
Оскільки природа аграрних правовідносин є
змішаною (у деяких із них превалюють заса(
ди диспозитивності, в інших – імперативні
засади), то сутність аграрного законодавства
України є змішаною, комплексною: воно
містить як приватноправові, так і публічно(
правові приписи та режими.
Таким чином, можемо зробити логічний
висновок, що аграрне законодавство Украї(
ни є приватно(публічним. Об’єднання різ(
норідних норм права (приватних і публіч(
них) у тому чи іншому нормативному право(
вому акті дає нам законодавство, яке визна(
чається як комплексне, що призначене для
регулювання комплексу взаємопов’язаних
відносин певної сфери суспільства, якими й
є суспільні аграрні відносини [7, с. 429]. Про(
цес інтеграції аграрних правовідносин і норм
аграрного законодавства є безперервним.
Слід погодитися з тими науковцями, які
вказують на такі напрямки вдосконалення та
підвищення ефективності аграрного законо(
давства України, як його аналіз і критична
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оцінка, розроблення нових нормативно(пра(
вових актів, законодавче закріплення право(
вого становища нових суб’єктів аграрного
господарювання; проведення систематизації
аграрного законодавства шляхом прийняття
єдиного кодифікованого акта аграрного за(
конодавства. Йому якраз і належить поєднати
в собі приватно(публічні приписи, врахувати
сутність внутрішніх і зовнішніх приватно(
публічних аграрних правовідносин.
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СКЛАД ЗЕМЕЛЬНОГО СПОРУ
ЯК ВИДУ ПРАВОВІДНОШЕННЯ
Олег Ільницький,
аспірант Львівського державного університету внутрішніх справ

У статті розглядається питання аналізу окремих елементів суспільних відносин, які виника
ють між особами за наявності між ними спору щодо власних прав та обов’язків. За основу аналізу
обрано підхід до явища правового спору як особливого виду галузевого правовідношення.
Ключові слова: земельний спір, суб’єкт земельного спору, об’єкт земельного спору, пред(
мет земельного спору, зміст спору.
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пір виникає у процесі реалізації норм
права між суб’єктами дійсних або
можливих матеріальних правовідно(
син, у зв’язку із різницею у розумінні їх прав
та обов’язків, що випливають із цього пер(
винного правового зв’язку. З метою відстояти
власне бачення, сторони вдаються до певної
поведінки, яка має вплив на кожного з них та
обмежується загальними правами й обов’яз(
ками, які сторони вже отримали в силу пер(
винного існуючого між ними правовідношен(
ня, та новими, які випливають із загальних пра(
вил регулювання людської поведінки у су(
спільстві. Таким чином, правовий спір є безпе(
речною формою взаємодії (відношення) між
особами, що ґрунтується на існуючому не(
співпадінні суб’єктивного сприйняття ними
навколишньої правової дійсності. Якщо ж пе(
ревести поняття форми конфліктної взаємодії
у правовій площині на відповідний їй кате(
горійний базис – правовідношення, то зако(
номірно буде сам спір розглядати як особли(
вий вид правовідношення.
Підтримка на теоретичному рівні вказа(
ного напряму правової конфліктології дозво(
лить повернути правову науку, відповідно до
вимог загальної демократизації у відносинах
«особа–публічне управління», до русла прі(
оритету вивчення правомірних форм пове(
дінки й їх стимулювання у правотворчості та
правозастосуванні, тобто зосередитися на пре(
венцїі, а не покаранні. Але підтримка такої по(
зиції вимагає дослідження ряду суміжних пи(
тань, зокрема щодо складу правового спору
як правовідношення.
Питання дослідження структури пра(
вовідносин і характеристики її окремих еле(
ментів є одним із ключових та широкодослі(
джуваних питань загальної та галузевої тео(
рії права, у зв’язку з базисним значенням його
предмета. Серед дослідників, чиї праці ви(
світлюють провідні підходи, слід назвати
М. Александрова, С. Алексеєва, О. Іоффе,
П. Рабіновича, С. Кечекьяна, Ю. Козлова,
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Ю. Толстого, Р. Халфіну, М. Шаргородсько(
го. На основі пристосування визначених по(
зицій до галузевої специфіки розвиваються
спеціалізовані правові школи, у тому числі
земельних правовідносин (Г. Аксеньонок,
І. Іконицька, М. Краснов, П. Кулинич, В. Сем(
чик, Н. Титова, В. Шелестов, М. Шульга та ін.).
У зв’язку з новизною підходу до правово(
го спору як правовідношення робіт щодо ви(
користання загальних здобутків теорії для
аналізу вказаних видів суспільної взаємодії
недостатньо. Позитивна тенденція у цьому
напрямі протягом декількох останніх років
спостерігається в адміністративно(правовій
науці за кордоном, де комплексний правоас(
пектний підхід до вивчення правових спорів
набуває все більше прихильників (О. Зелєн(
цов, Є. Лупарєв, Н. Хаманєва та ін.). Україн(
ські дослідники, на жаль, не приділяють цьо(
му питанню необхідної уваги.
Метою цієї статті є розвиток теорії складу
правового земельного спору з точки зору його
природи як особливого виду правовідношен(
ня; підтвердження вказаного підходу шля(
хом теоретичного аналізу його складових
елементів та їх порівняння із «традиційною»
структурою правовідношення.
Для розкриття складу земельного спору,
з огляду на задеклароване обґрунтування та
мету статті, вважаємо за доцільне як базовою
послуговуватися моделлю правовідношення,
розробленою в рамках теорії держави та пра(
ва й імплементованою більшістю спеціально(
галузевих правових теорій, у тому числі зе(
мельного права. Іншими словами, слід вста(
новити їх суб’єктний склад, об’єкти та зміст,
а також визначити юридичні факти, які ви(
кликають їх появу.
Ведучи мову про суб’єктів земельних «конф
ліктних» правовідносин, слід використовувати
як основу загальну конструкцію суб’єктного
складу будь(якого земельного правовідношен(
© О. Ільницький, 2009
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ня, подану у ч. 2 ст. 2 Земельного кодексу
(далі – ЗК) України від 25.10.2001 р.: «Суб’єк(
тами земельних відносин є громадяни, юри(
дичні особи, органи місцевого самоврядуван(
ня та органи державної влади». Такий пере(
лік не можна визнати вичерпним і правиль(
ним. Перш за все, до суб’єктів слід відносити
не лише громадян, а й будь(яких фізичних
осіб (оскільки іноземці чи апатриди на тери(
торії України також можуть набувати права
на земельні ділянки, а тому виступати у спо(
рах щодо них).
Основними ознаками, якими повинна во(
лодіти особа згідно з теорією правовідносин
для участі у них, є право( та дієздатність до(
статнього обсягу, що визначається чинним за(
конодавством, яке регулює ці правовідноси(
ни. Однак у цьому випадку постає запитання
про те, чи лише дійсні суб’єкти первинних пра(
вовідносин можуть бути суб’єктами похід(
ного від них спору як правовідношення, чи су(
б’єктами спору можуть бути лише особи, які
володіють правовим статусом, необхідним
для участі у первинних правовідносинах?
Відповідь на це запитання, на нашу дум(
ку, повинна бути однозначно негативна. Під(
ставою для такого висновку є той факт, що
правовий спір може виникати з приводу як дійс(
ного порушення прав однієї з осіб при реаль(
ному існуванні правового зв’язку, так і допус(
тимого або уявного (тобто, яке лише припус(
кається однією із сторін), коли ні реального
порушення прав, ні реальних відносин між
суб’єктами не існує, але особа, через хибне
усвідомлення та визначення свого правового
статусу в цей момент, припускає їх наявність
[1, с. 52]. Встановити дійсну відсутність чи
наявність право( та дієздатності осіб у спір(
них правовідносинах у цілому, а також ви(
значити обсяг їх прав та обов’язків, покликане
вирішення спору, в якому перебувають особи.
Право( та дієздатність у первинних матері(
альних чи процесуальних спірних правовід(
носинах може бути лише обмежуючим фак(
тором для обрання в подальшому доступного
способу вирішення спору (тобто впливає на
визнання за особою необхідної процесуаль(
ної дієздатності).
Основним критерієм для визначення
участі особи як суб’єкта правового спору є
праводомагання, висловлені нею у будь(якій
сприйнятній для інших осіб формі, щодо пев(
ного об’єкта, який перебуває у сфері інтересів
декількох осіб. Кожен із учасників суспіль(
них відносин володіє право( та дієздатністю,
достатньою для вступу у «конфліктне» пра(
вовідношення з іншими.
Визначаючи суб’єктний склад спору як
правовідносин, слід пам’ятати, що він може
мати не менше двох учасників, але їх макси(
мальна кількість не обмежується, що безпо(
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середньо впливає на визначення масштабу
конфліктної взаємодії. Незалежно від масш(
табності та характеру спору, його учасники
завжди перебувають лише на двох протилеж(
них сторонах.
Повністю підтримуємо позицію, згідно з
якою за жодних обставин до складу учас(
ників спору не слід включати орган, який його
вирішує [2, с. 100]. У протилежному випадку
ми необґрунтовано ототожнювали б спір і про(
цедури його вирішення. Включення юрисдик(
ційних органів до складу учасників спору та(
кож означало б надання цим відносинам ха(
рактеру владовідносин, оскільки юрисдик(
ційний орган, розглядаючи спір, використо(
вує владні повноваження, без яких він просто
не зміг би вирішити спірну ситуацію. Хресто(
матійним вважається положення про те, що
процесуальні відносини з приводу вирішен(
ня суперечностей мають характер «влади–
підпорядкування» [3, с. 205]. Натомість така
ознака не притаманна спору як способу ор(
ганізації суспільних відносин. У ньому від(
сутній будь(який елемент владного впливу су(
б’єктів один на одного, що й зумовлює можли(
вість його виникнення та розвитку.
Відсутність підпорядкування для сторін
спору констатується навіть у тих випадках,
де у правовідносинах, з яких виник спір; таке
становище вважається закономірною та кон(
ститутивною ознакою взаємного становища –
в управлінських спорах за участю суб’єктів
владних повноважень [4, с. 39; 5, с. 72–75; 2,
с. 13]. Це пояснюється тим, що владні повно(
важення суб’єктів мають місце лише у пер(
винних відносинах, з яких виник спір, але не
мають регулюючого впливу на сферу можли(
вості заперечення особою правомірності їх
діяльності.
Рівність суб’єктів спору, на думку І. Зай(
цева, має нормативно(правову основу. Ви(
дається, що проблеми «вертикальних» спорів
немає, як немає й їх самих. Спори про право
не можуть бути вертикальними чи горизон(
тальними. Це завжди правові конфлікти рів(
ноправних суб’єктів [4, с. 39–40].
Юридичну рівність у спорі не слід ототож(
нювати із рівноправністю, оскільки у біль(
шості випадків сторони мають різні права й
обов’язки. Рівність учасників спору полягає
в такому їх взаємовідношенні, за якого унемож(
ливлюється врегулювання конфлікту мето(
дом субординації. В протилежному випадку
був би неможливим стан спору в їх правовід(
носинах [4, с. 38–39].
Очевидно, що таке становище є похідним
від визначеного у Конституції України (ст. 55)
права на захист прав і свобод людини та гро(
мадянина, одним із елементів його норма(
тивного забезпечення. З цим погоджується і
О. Зелєнцов, який вважає, що право на спір,
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яке реалізується у правовому спорі, є елемен(
том права на захист суб’єктивного права одні(
єї сторони, якому кореспондує обов’язок ін(
шої відповісти на висловлену вимогу чи пре(
тензію й усунути порушення [2, с. 205]. Таким
чином, рівноправність сторін у спорі дозво(
ляє встановити наявність або відсутність дійс(
ного порушення прав і свобод, про яке заявляє
особа, і застосувати до будь(кого із суб’єктів
заходи впливу з їх відновлення.
Згідно з положеннями Конституції Ук(
раїни та чинного законодавства (зокрема, ста(
тей 80, 83, 84, 85, 129 ЗК України) суб’єктами
земельних правовідносин можуть бути також
Український народ і держава Україна, іно(
земні держави, територіальні громади, Авто(
номна Республіка Крим. Щоправда, очевид(
ним є те, що участь цих суб’єктів можлива в
обмеженому числі випадків, а якщо вести мо(
ву про їх участь у «конфліктних» правовід(
носинах, то присутність цих суб’єктів у біль(
шості випадків кардинально позначається на
їх природі, як і на подальшому порядку їх
вирішення.
Наступним елементом «конфліктного» пра(
вовідношення є об’єкт. Визначення цього
елементу також пов’язане з рядом загально(
теоретичних проблем. Зокрема, більшість
дослідників вважає, що у кожного правовід(
ношення повинен бути власний об’єкт. Ра(
зом із тим є прихильники позиції про необо(
в’язковість його виділення в рамках структу(
ри правовідношення [6, с. 215–217]. Різнять(
ся думки і з приводу його визначення: одні
автори стверджують, що ним є виключно по(
ведінка осіб, а в майнових відносинах – по(
ведінка учасників, спрямована на речі [6,
с. 211–217; 7; 8, с. 408]; інші, підтримуючи те(
орію множинності об’єктів правовідносин, ви(
знають ними різні явища правової дійсності:
речі, дії, результати духовної та творчої
праці, особисті немайнові блага [9, с. 117; 10,
с. 48–67]. Виходячи з ч. 3 ст. 2 ЗК України,
об’єктами земельних відносин є землі в ме(
жах території України, земельні ділянки та
права на них, у тому числі на земельні част(
ки (паї).
З аналізу цього нормативного положення
цілком обґрунтованим видається твердження
окремих науковців про те, що кожне земель(
не правовідношення, у тому числі «конфлікт(
не», має ряд об’єктів: загальний – земля, ро(
довий – землі, безпосередній – конкретна зе(
мельна ділянка [11, с. 8; 12, с. 10; 13, с. 17];
оскільки кожна земельна ділянка є частиною
земель, то відношення щодо неї є одночасно
відношенням і щодо частини земельного фон(
ду нашої держави та землі як загальної кате(
горії та природно(територіального ресурсу.
У структурі спору як правовідношення слід
виділяти його предмет, який є одним із ди(

208

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО
ференціюючих елементів природи правового
спору. Дослідники правових спорів визна(
ють існування його предмета, але, визнача(
ють його по(різному: найбільш суттєві влас(
тивості й ознаки об’єкта, що відіграє вирі(
шальну роль у вирішенні спору по суті; заяв(
лена вимога суб’єкта даних правовідносин до
компетентного органу щодо забезпечення ре(
алізації належних йому суб’єктивних земель(
них прав, а в деяких випадках – стосовно зо(
бов’язання інших суб’єктів спору дотримува(
тися обов’язків, визначених земельним зако(
нодавством [14, с. 8]; земельна ділянка чи
майно, пов’язане із землею [1, с. 52], проводя(
чи повну аналогію з об’єктом; законність рі(
шень, дій чи бездіяльності суб’єктів правовід(
ношення [15, с. 49; 16, с. 52]; суб’єктивні пра(
ва, свободи й інтереси осіб, яким загрожують
порушення в результаті оспорюваних дій од(
ного з учасників спору [2, с. 258–259; 17, с. 70].
На нашу думку, такий елемент дійсно мо(
же мати місце у структурі «конфліктного»
правовідношення. Безумовно, предмет спору
є дотичним до його об’єкта, який він перей(
має від правовідносин, з яких виникає спір,
оскільки, предмет певною мірою відповідає
на загальне визначення об’єкта, з приводу чо(
го виник і продовжує існувати спір. На дум(
ку М. Краснова та І. Іконицької, основним у
земельно(процесуальних правовідносинах є
результат дії [18, с. 90]. Заінтересованість у
результаті власних дій і поведінки протилеж(
ної сторони у спорі його учасників також є
беззаперечним фактом. Вступаючи у спір, осо(
ба не лише заявляє свої вимоги на об’єкт пер(
винних спірних правовідносин; ці вимоги
стосуються відновлення законності в первин(
них правовідносинах і захисту прав, свобод
та інтересів, щодо яких існує реальна чи уяв(
на загроза із сторони іншого з учасників. Ре(
зультат дій сторін у спорі виявляється в до(
сягненні заявленої вимоги при вирішенні
спору на власну користь, що супроводжуєть(
ся відновленням порушеного права чи інте(
ресу або ж запобігання їх порушенню з визнан(
ням прав на об’єкт «конфліктного» та від(
повідного йому спірного правовідношення, від(
новлення режиму законності у цих відноси(
нах. Іншими словами, саме права, свободи й
інтереси мають у цій ситуації первинне зна(
чення. Аргументуючи цю позицію, О. Зелєн(
цов зазначає, що суддя відмовляє у прий(
нятті позовної заяви, якщо у заяві, поданої
від власного імені, оскаржуються акти, які не
зачіпають прав і свобод або законних інте(
ресів заявника. Іншими словами, в таких ви(
падках відсутній предмет спору [2, с. 259].
Зміст будь(якого правовідношення полягає
у взаємних правах та обов’язках його учас(
ників. Правовий статус сторін у спорі, зокрема
права сторін у спорі (як і саме право на спір),
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є похідними від права на захист. А встанови(
ти їх можна лише на підставі аналізу норма(
тивного матеріалу та становища сторони у
конфліктній ситуації, через відсутність пря(
мого регулювання спірних правових ситуацій.
Права й обов’язки у сторін спору, на нашу
думку, є загальними, оскільки статус кожної
з них у спірному правовідношенні суттєво не
відрізняється: в силу природи спору як пра(
вовідношення його зміст визначається пра(
вом однієї сторони заявляти праводомагання, а
право іншої – заперечувати проти них, не ви(
знавати висунуті вимоги та навпаки [2, с. 205].
До основних груп прав та обов’язків су(
б’єктів у «конфліктному» правовідношенні,
на нашу думку, слід віднести: права на вимо(
гу захисту від праводомагань іншої сторони
та можливість обстоювати і забезпечувати
власні суб’єктивні права, свободи й інтереси,
не забороненими законом методами (які пе(
редбачають можливість застосування визна(
чених законом заходів самозахисту, а також
можливість звернення до юрисдикційних ор(
ганів для вирішення спору та захисту прав і
інтересів); права на утримання з боку про(
тилежної сторони від протиправних дій що(
до об’єкта спору, які можуть зашкодити пра(
вам та інтересам конфліктуючих сторін, з ко(
респондуючим обов’язком утримуватися від
власних протиправних дій щодо об’єкта і
предмета спору; права й обов’язки щодо забез(
печення законної та ефективної комунікації
з іншими учасниками спору.
Ще одним елементом, який безпосеред(
ньо дотичний до складу спору (як і будь(якого
«традиційного» правовідношення) є юридич
ні факти. Юридичні факти визначаються у
структурі правової норми (в її гіпотезі), вка(
зуючи на ті обставини, за яких норма права
та врегульовані нею правовідносини почина(
ють діяти. Оскільки жодна з норм права пря(
мо не визначає підстав виникнення правового
спору, дослідження питання юридичних фак(
тів у їх структурі значно ускладнюється. Щоб
дати відповідь на це запитання, слід прослід(
кувати динаміку виникнення та розвитку пра(
вового спору як відношення між суб’єктами.
З огляду на подані характеристики «конф(
ліктного» правовідношення, для його виник(
нення слід констатувати такі передумови: між
учасниками спору повинно існувати дійсне
або уявне будь(ким із них матеріальне пра(
вовідношення щодо об’єкта, який знаходить(
ся у сфері їх спільних інтересів; однією із сто(
рін повинна бути вчинена дія чи бездіяль(
ність, яка трактуватиметься іншою як пору(
шення або загроза порушенню її прав, свобод
та інтересів щодо об’єкта, що визначатимуть
предмет майбутнього спору; постраждала сто(
рона повинна довести до відома іншої власні
заперечення з приводу вчиненої поведінки з
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вимогою про відновлення становища, якщо
лише дія з боку порушника вже не є для ос(
таннього завідомо оспорюваною із сторони
іншого суб’єкта.
На думку Н. Хаманєвої, початок спору
визначається зовнішніми актами поведінки
органу виконавчої влади (посадової особи),
спрямованими проти другого учасника (гро(
мадянина), за умови, що останній усвідом(
лює ці акти як спрямовані проти нього й їм про(
тидіє, тобто застосовує активні дії проти пер(
шого учасника [19, с. 30]. Запропонована до(
слідницею модель відповідає і нашим уявлен(
ням про початок виникнення «конфліктного»
правовідношення та може мати загальний ха(
рактер, а не лише у відносинах органу публіч(
ного управління та громадянина.
З огляду на це, ми вважаємо незаверше(
ним запропоноване І. Зайцевим віднесення мо(
менту виникнення спору виключно до суб’єк(
тивного моменту отримання відомостей про
порушення чи оспорювання прав одного су(
б’єкта спору або ж про створення перешкод у
їх нормальній реалізації діями іншого учас(
ника спору [4, с. 57], оскільки відсутність про(
тидії з боку потерпілого від такого порушен(
ня чи хоча б зворотної реакції не дозволяє вести
мову про існування реальної конфліктної ситу(
ації. Однак ці дії І. Зайцев відносить до наступ(
ної стадії – заявлення про спір [4, с. 59–60], що
органічно вплітається у продовження його
розвитку й об’єктивує із сфери суб’єктивних
усвідомлень в об’єктивну реальність.
Зміна та припинення правового спору та(
кож пов’язана, перш за все, із діями сторін,
які під впливом зовнішніх факторів примусу
і/або власного переконання (незалежно від при(
чин: рішення юрисдикційного органу, вико(
нання вимоги, втрата інтересу до об’єкта спо(
ру), завершують дії, які були спрямовані на
протистояння антагоністичній стороні спору.
Визначаючи особливості юридичних фак(
тів у спорі як правовідношенні, заслуговує на
увагу те, що для динаміки правовідношення
значення має не одиничний юридичний факт,
а юридичний склад. При цьому ключову роль
в юридичному складі відіграють усвідомлені
дії чи бездіяльність сторін спору, спрямовані
до протилежної сторони.
Висновки
У спорі як формі відносин, що склада(
ються між особами, можна виділити всі тра(
диційні елементи структури правовідношен(
ня. Це дозволяє формалізувати вказаний тип
соціальної взаємодії з точки зору права. Ви(
членування суб’єктів спору, його об’єкта, пред(
мета, змісту, а також нормативних і фактич(
них підстав виникнення (юридичних фактів)
структурує та взаємоперетворює його у пра(
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вовій площині, у зв’язку із чим спір як форма
правомірної, але потенційно небезпечної по(
ведінки стає предметом правового регулю(
вання. Це дозволить обмежити деструктивну
природу спорів у суспільних відносинах, ви(
користовуючи їх виключно як елемент по(
шуку взаємовигідної та консолідованої по(
зиції з питань права.
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Question of analysis of separate elements of public relations, which arise up between persons at
presence of between them spore in relation to own rights and duties. For basis of analysis going is select
near the phenomenon of legal dispute as special type of a particular branch legal relationship.
В статье рассматривается вопрос анализа отдельных элементов общественных отноше
ний, которые возникают между лицами при наличии между ними спора относительно собствен
ных прав и обязанностей. За основу анализа избран подход к явлению правового спора как осо
бенному виду отраслевого правоотношения.
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У статті визначаються стан правового регулювання земельної реформи в Україні та ос
новні проблеми земельного законодавства у цій сфері.
Ключові слова: правове регулювання земельної реформи в Україні, земельна реформа в
Україні, земельне законодавство, недоліки земельного законодавства України.

П

равове регулювання земельної рефор(
ми в Україні – це форма владного
юридичного впливу на земельні від(
носини, що здійснюється державою за допо(
могою всіх правових засобів з метою їх упо(
рядкування, закріплення та забезпечення.
На сучасному етапі Україна проходить
складний процес реформування своєї право(
вої системи й адаптації до нових соціальних,
політичних та економічних умов, що зумов(
лює актуальність обраної проблематики.
Для розвитку науково(правової думки у
сфері земельного права важливого значення
набуває дослідження правових засад земель(
ної реформи в Україні, що й обумовило мету
цієї статті.
Виходячи з розуміння загальної пробле(
ми статті, ми поставили такі завдання:
• виділити основні критерії дослідження
правового регулювання земельної реформи в
Україні;
• визначити співвідношення та відповід(
ність норм Конституції України та Земельного
кодексу України, що регулюють суспільні від(
носини у земельній сфері;
• виокремити основні недоліки правового
регулювання земельних правовідносин в Ук(
раїні.
Попереднє вивчення стану наукового
розроблення теми статті свідчить, що зазна(
чена проблематика досить гостро досліджу(
ється в наукових колах у контексті міжна(
родного, аграрного, земельного, цивільного
права тощо. Однак у попередніх роботах по(
рушувалися лише деякі засади цього явища
правової дійсності. Зокрема, ретельно ви(
вчені та використані при написанні статті на(
укові праці таких вітчизняних і зарубіжних
дослідників, як В. Андрейцев, А. Арнаут, Г. Ба(
люк, А. Бобкова, Г. Волков, А. Гетьман, О. Гло(
това, А. Голіченков, В. Гуревський, О. Заєць,
Л. Заставська, І. Каракаш, Т. Коваленко, Т. Ко(
вальчук, П. Кулинич, В. Мунтян, В. Носік,
О. Погрібний, С. Размєтаєв, В. Семчик,
© В. Кудінов, 2009

Н. Титова, В. Федорович, Ю. Шемшученко,
М. Шульга, В. Ярчук та ін.
Правовим фундаментом земельної ре(
форми в Україні є нормативно(правові акти
різної юрисдикції, серед яких Конституція,
закони, постанови, укази, розпорядження то(
що. Зокрема, у п. 1 ст. 3 Земельного кодексу
(далі – ЗК) України закріплено, що земельні
відносини регулюються Конституцією Ук(
раїни, цим Кодексом, а також прийнятими від(
повідно до них нормативно(правовими актами.
Слід зазначити, що здебільшого правовою ос(
новою реформування земельних правовідно(
син є саме підзаконні нормативно(правові акти.
В Україні визнається та діє принцип вер(
ховенства права, згідно з яким Конституція
України має найвищу юридичну силу, а за(
кони й інші нормативно(правові акти прий(
маються на її основі і повинні їй відповідати.
Отже, норми Конституції України та норми
ЗК України співвідносяться за схемою за(
гальне – конкретне.
Дослідження конституційних норм, що
закріплюють основи землевпорядкування,
дозволяє дійти висновку про їх недоско(
налість. Так, у ч. 1 ст. 13 Конституції України
закріплено, що «земля… є об’єктом права
власності Українського народу та від його
імені права власника здійснюють органи дер(
жавної влади та органи місцевого самовряду(
вання…». Проте вже в ч. 2 ст. 13 Основного
Закону зазначається, що кожний громадянин
має право лише користуватися природними
об’єктами права власності. Таким чином, у
конституційних нормах звужується право
власності до користування, залишаючи осто(
ронь інші аспекти права власності, а саме –
володіння та розпорядження землею. Крім
того, викликає неоднозначне трактування
п. 2 ст. 13 та п. 2 ст. 14 Конституції України,
оскільки згідно з останньою статтею право
власності на землю набувається та реалізу(
ється не лише громадянами, а й юридичними
особами та державою.
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Питання щодо органічності співвідно(
шення Конституції та ЗК потребує, зокрема,
вивчення структуризації зазначених норма(
тивних актів і правових аспектів, що опосе(
редковують змістовне навантаження кожного
з них [1, с. 46]. Саме тому докладніше зупинимо(
ся на дослідженні нормативно(правових актів,
що деталізують зміст конституційних норм.
З огляду на множинність і різноманітність
нормативно(правових актів, що регулюють
суспільні відносини у сфері земельної ре(
форми в Україні, вважаємо за необхідне про(
аналізувати найбільш концептуальні. Тим біль(
ше, не всі нормативно(правові акти, які регу(
люють земельні правовідносини, пов’язані з
їх реформуванням.
Відповідно до Постанови Верховної Ради
УРСР «Про земельну реформу» від 18.12.1990 р.
завданням земельної реформи є перерозпо(
діл земель з одночасною передачею їх у при(
ватну та колективну власність, а також у ко(
ристування підприємствам, установам і ор(
ганізаціям з метою створення умов для рів(
ноправного розвитку різних форм господа(
рювання на землі, формування багатоуклад(
ної економіки, раціонального використання
та охорони земель.
Хоча мета та завдання земельної рефор(
ми мають доволі динамічний характер, вони
детермінуються конкретним історичним про(
міжком часу, економічним і науково(техніч(
ним потенціалом держави, а також соціаль(
ною та політичною ситуацією в Україні. Так, в
Указі Президента України «Про основні на(
прями земельної реформи України на 2001–
2005 роки» від 30.05.2001 р. зазначається, що
метою земельної реформи у 2001–2005 рр. є
забезпечення ефективного використання та
підвищення цінності земельних ресурсів, ство(
рення оптимальних умов для суттєвого збіль(
шення соціального, інвестиційного, виробни(
чого потенціалів землі, перетворення її на са(
мостійний фактор економічного зростання.
Більше того, навіть дослідники вважають, що
завдання земельної реформи не обмежують(
ся лише тими, що вказані у Постанові Вер(
ховної Ради УРСР. На думку О. Заєць, зав(
даннями земельної реформи в Україні є за(
провадження різних форм власності та гос(
подарювання на землю, забезпечення їх
рівноправного розвитку, підвищення ефек(
тивності праці на ній, відновлення та поліп(
шення природного стану земель усіх кате(
горій, створення ефективного та економічно(
го державного апарату управління в галузі
раціонального використання й охорони зе(
мель, розроблення та прийняття необхідної
кількості нормативних актів, які регулювали
б процес земельної реформи та післярефор(
маційні земельні відносини за принципами
ефективності, економічності, корисності [2,
с. 18–19].
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А. Арнаут, погоджуючись з думкою О. За(
єць, доповнює перелік завдань земельної ре(
форми в Україні ще двома пунктами такого
змісту: створення умов для раціонального
використання й особливої охорони земель,
забезпечення гарантій прав власності на зем(
лю. При цьому необхідність раціонального
використання та охорони земель є найваж(
ливішим серед усіх завдань земельної рефор(
ми, тому що земельний устрій, що існує в
державі, повинен забезпечити найбільш ра(
ціональне використання основного багатства
країни – землі [3, с. 46].
Аналіз наукових думок у цій сфері дозво(
ляє дійти висновку, що виділені авторами
завдання в цілому знаходять своє відобра(
ження у Постанові Верховної Ради УРСР
«Про земельну реформу». Дослідники лише
конкретизують або визначають спектр необ(
хідних заходів задля забезпечення реалізації
нормативно закріплених завдань. Так, «під(
вищення ефективності праці на землі» чи
«створення ефективного й економічного дер(
жавного апарату управління в галузі раціо(
нального використання та охорони земель»,
чи «розроблення та прийняття необхідної кіль(
кості нормативних актів, які регулювали б
процес земельної реформи» є одними із шля(
хів виконання такого завдання, як «раціональ(
не використання земель».
Отже, враховуючи зазначені правові та
наукові позиції, вважаємо за необхідне ок(
реслити основні напрями (вектори) земель(
ної реформи:
• рівноправний розвиток різних форм
господарювання на землі;
• раціональне використання земель;
• охорона земель.
Вважаємо за необхідне зупинитися саме
на першому напрямі – рівноправному роз(
витку різних форм господарювання на землі.
Ще до прийняття Постанови Верховної
Ради УРСР «Про земельну реформу» плю(
ралізм форм власності проголошувався в ст. 4
Закону СРСР «Про власність в СРСР» від
06.03.1990 р.: власність в СРСР виступає у
формі власності радянських громадян, ко(
лективної та державної власності; в СРСР
може існувати власність іноземних держав,
міжнародних організацій, іноземних юридич(
них осіб і громадян; допускається об’єднання
майна, яке перебуває у власності громадян,
юридичних осіб і держави, й утворення на
цій основі змішаних форм власності, у тому
числі власності спільних підприємств з учас(
тю радянських юридичних осіб та іноземних
юридичних осіб і громадян; законодавчими
актами союзних і автономних республік мо(
жуть встановлюватись інші, не передбачені
цим Законом, форми власності; держава ство(
рює умови, необхідні для розвитку різнома(
нітних форм власності, забезпечує їх захист.

№ 12
Законом України «Про форми власності
на землю» від 30.01.1992 р., який на сьогодні
вже втратив чинність, також нарівні з держав(
ною формою власності визнавалися рівно(
правними приватна та колективна. Крім то(
го, у Законі УРСР «Про економічну само(
стійність Української РСР» від 03.08.1990 р.
також визначалося, що власність в Україн(
ській РСР виступає в таких формах, як дер(
жавна, колективна, індивідуальна (особиста,
приватна трудова власність) та інші, передба(
чені Законом, форми власності.
На сьогодні зазначене розмаїття форм
власності врегульоване численними норма(
тивно(правовими актами, прийнятими за
часів незалежності, основними з яких є Конс(
титуція України та Цивільний кодекс (далі –
ЦК) України.
Важливе значення мають також акти офі(
ційного тлумачення з цього питання. Так, у
листі Міністерства юстиції України до Дер(
жавної податкової адміністрації України
«Щодо визначення державної та комуналь(
ної власності» визначено, що в Конституції
України закріплено право державної, кому(
нальної (власність територіальних громад
села, селища, міста) та приватної власності
(ст. 13, 41, 142). ЦК України також закріплено
право державної, комунальної та приватної
власності (статті 325–327). До 20.06.2007 р.
відносини власності регулювались і Законом
України «Про власність», який втратив чин(
ність згідно із Законом України «Про внесення
змін та визнання такими, що втратили чин(
ність, деяких законодавчих актів України у
зв’язку з прийняттям Цивільного кодексу
України» від 27.04.2007 р. Відповідно до За(
кону України «Про власність» державна
власність була поділена на загальнодержавну
(республіканську) власність і власність адміні(
стративно(територіальних одиниць (кому(
нальну власність). Однак з прийняттям Конс(
титуції України комунальна власність на
конституційному рівні була визнана само(
стійною формою власності.
У наукових колах виокремлюється ще
ряд видів власності. Зокрема М. Сірий зазна(
чає, що законодавство недостатньо чітко й
ясно визначає види власності, зокрема дер(
жавної, яка нарівні з загальнодержавною міс(
тить власність адміністративно(територіаль(
них одиниць. Назва «комунальна власність»
є сьогодні ще значною мірою умовною, бо за
всіма ознаками ця власність має одержавле(
ний характер. Не має чіткої правової регла(
ментації колективна власність, яка фактично
є змішаною. Тут переплутано розуміння
спільної власності з власністю підприємства
як юридичної особи, що діє в умовах невиз(
наченості власності, де певні повноваження
в управлінні надано колективу працюючих
[4, с. 93]. У цьому контексті заслуговує на ува(
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гу ст. 13 Конституції України, якою визна(
чається, що земля, її надра, атмосферне
повітря, водні й інші природні ресурси, які
знаходяться в межах території України, при(
родні ресурси її континентального шельфу,
виключної (морської) економічної зони є
об’єктами права власності Українського на(
роду. Від імені Українського народу права
власника здійснюють органи державної вла(
ди та органи місцевого самоврядування в ме(
жах, визначених Конституцією.
Виникає питання: до якої форми права
власності слід відносити право власності Ук(
раїнського народу? Яким чином народ може
ефективно реалізовувати повноваження влас(
ника у конституційно закріплений спосіб?
До якої форми власності належить право
власності Українського народу? Які ж саме
форми власності є в Україні?
У цілому можна виділити такі недоліки
сучасного стану трансформації відносин влас(
ності:
• недостатність відповідного наукового об(
ґрунтування процесу трансформації власнос(
ті в Україні та його правового забезпечення;
• зростання ролі недержавного сектора в
народногосподарському комплексі, підвищен(
ня його питомої ваги у виробництві валового
національного продукту та зменшення частки
державного сектора в народному господарстві
України;
• недосконалість сучасних форм і методів
роздержавлення національної економіки;
• низька ефективність функціонування
приватизованих господарських структур;
• відсутність достатньої кількості відпові(
дальних власників, які з’явились у процесі при(
ватизації;
• повільність процесу формування при(
ватного сектора, що створюється шляхом
капіталізації особистих доходів;
• суперечливість чинного законодавства,
що регулює відносини власності;
• недостатнє використання норм приват(
ного права, продовження панування в право(
вому регулюванні відносин власності норм
публічно(правового характеру;
• неузгодженість діяльності та іноді супе(
речливість інтересів органів державного уп(
равління власністю (наприклад, Фонду дер(
жавного майна і окремих галузевих міністер(
ств) [5, с. 24].
Вважаємо за доцільне акцентувати увагу
на тому, що рівноправний розвиток різних
форм господарювання на землі забезпечуєть(
ся не тільки шляхом плюралізму права влас(
ності на землі та тотальною передачею зе(
мель окремим громадянам чи колективам, а
й захистом державних інтересів у сфері зе(
мельних правовідносин. Так, законами Ук(
раїни «Про перелік об’єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації» та
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«Про Перелік пам’яток культурної спадщи(
ни, що не підлягають приватизації» визначе(
но перелік об’єктів права державної влас(
ності, що не підлягають приватизації, а та(
кож перелік об’єктів державної власності, що
не можуть бути приватизовані, але можуть
бути корпоратизовані.
З метою підвищення ефективності вико(
ристання земель, що перебувають у дер(
жавній і комунальній власності, можна пере(
давати їх в оренду. Тривалий час ця правова
форма користування землею не знаходила
нормативного закріплення в законодавстві
України, оскільки Постановою ВУЦВК і
РНК УРСР «Про заборону оренди землі і ви(
користання найманої праці в індивідуальних
селянських господарствах у районах суціль(
ної колективізації» від 06.04.1930 р. заборо(
нено передавати землі в оренду. Більше того,
проблеми становлення та розвитку земель(
них орендних відносин в Україні майже не
були об’єктом спеціальних наукових дослі(
джень, а в 1930 р. взагалі про оренду землі
згадувалося лише у критичному плані як про
нехарактерний та відумерлий інститут зе(
мельного права [6, с. 63].
Невідповідність норм права ЗК України
та Закону України «Про оренду землі» нега(
тивно впливає на розвиток земельних відно(
син у цій сфері. Зокрема, в ст. 124 ЗК Ук(
раїни закріплюється порядок передачі зе(
мельних ділянок в оренду шляхом укладен(
ня договору оренди земельної ділянки. У той
самий час ст. 6 Закону України «Про оренду
землі» передбачає необхідність проведення
аукціону у разі набуття права оренди земель(
ної ділянки на конкурентних засадах, хоча
механізм, умови, порядок зазначеного аукці(
ону не визначено у вітчизняному земельно(
му законодавстві. Специфічним і неузгодже(
ним є також порядок передачі в оренду зе(
мельних ділянок із зміною їх цільового при(
значення, а також дискусійним є питання: чи
є договір оренди цивільним договором та чи
є земля майном?
У цілому ми погоджуємось із думкою
К. Дремлюги, який зазначив, що переванта(
ження ЗК України банкетними нормами що(
до регулювання оренди земель і недостатня
чіткість законодавця у визначенні порядку
та підстав набуття права оренди земельної
ділянки зумовлює виникнення багатьох тео(
ретичних і практичних проблем у процесі
застосування правових норм щодо набуття
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права оренди земельних відносин. Усунення
недоліків законодавчого регулювання орен(
ди земель, можливе за умови доповнення ЗК
України окремою главою, присвяченою регу(
люванню земельно(орендних відносин [7,
с. 278].
Таким чином, перший напрям земельної
реформи – рівноправний розвиток різних
форм господарювання на землі – знайшов
доволі потужне правове забезпечення в зако(
нодавстві України. Виконані лише ті заходи
у земельному реформуванні, які не вимагали
суттєвих бюджетних коштів: роздержавлен(
ня земель і передача їх у власність недержав(
ним сільськогосподарським підприємствам
та організаціям; проведення грошової оцінки
сільськогосподарських і несільськогоспо(
дарських земель; розподіл земель колектив(
ної власності на земельні частки (паї); вида(
ча громадянам сертифікатів на право на зе(
мельну частку (пай) і державних актів на
право власності на землю [8, с. 41].
У цілому відсутність необхідного науко(
вого обґрунтування процесу трансформації
власності в Україні, недосконалість і дина(
мічність норм права у цій сфері не сприяють
ефективному правовому регулюванню зе(
мельних правовідносин.
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of landed legislation.
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и основные проблемы земельного законодательства в этой сфере.
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Проведено аналіз основних причин виникнення порушень земельного законодавства. Сформульо
вано та запропоновано конкретні напрями вдосконалення адміністративноюрисдикційної діяль
ності державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель та шляхи їх ре
алізації.
Ключові слова: державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель,
адміністративно(юрисдикційна діяльність, порушення земельного законодавства.

В

умовах трансформації земельних відно(
син, що призвели до збільшення кіль(
кості власників землі та землекористу(
вачів спостерігається тенденція до стрімкого
зростання кількості правопорушень у галузі зе(
мельних відносин, тому особливого значення
набуває питання ефективного здійснення дер(
жавного контролю за використанням та охоро(
ною земель, що можливо лише за умови підви(
щення ефективної діяльності контролюючих
органів. Виконання завдань і функцій, покладе(
них на державні інспекції, як спеціалізовані ор(
гани контролю виконавчої влади повною мірою
залежить від ефективної діяльності державних
інспекторів, однією із складових якої є адмі(
ністративно(юрисдикційна діяльність. Однак
практична реалізація адміністративно(юрис(
дикційної діяльності державного інспектора з
контролю за використанням і охороною земель
сучасним тенденціям відповідає не завжди і не
в усьому.
Вагомим є внесок у дослідження проблем
адміністративно(юрисдикційної діяльності та(
ких учених, як О. Бандурка, І. Бородін, І. Го(
лосніченко, Є. Додін, Д. Калаянов, О. Клюшни(
ченко, Т. Коломоєць, В. Колпаков, А. Комзюк,
А. Коренєв, В. Курило, М. Маслєнніков, О. Ос(
тапенко, Н. Саліщева, М. Тищенко, О. Шергін,
В. Шкарупа, А. Якімов та ін. Разом із тим наяв(
ність, безумовно, значущих досліджень не від(
кидає потребу в подальшому висвітленні низки
важливих питань щодо вдосконалення зазначе(
ного виду діяльності.
Метою цієї статті є визначення основних
напрямів удосконалення адміністративно(
юрисдикційної діяльності державного інспек(
тора з контролю за використанням та охоро(
ною земель і шляхів їх реалізації.
© І. Городецька, 2009

Аналіз діяльності Державної інспекції з
контролю за використанням та охороною земель
(далі – Держземінспекція) та її територіальних
органів щодо здійснення державного контролю
за використанням та охороною земель і стану
здійснення провадження у справах про адміні(
стративні правопорушення з урахуванням роз(
гляду скарг на постанови по справах про адмі(
ністративні правопорушення свідчить про існу(
вання комплексу суб’єктивних та об’єктивних
чинників, які ускладнюють здійснення адміні(
стративно(юрисдикційної діяльності державно(
го інспектора з контролю за використанням та
охороною земель, про необхідність удосконален(
ня зазначеного виду діяльності.
Державними інспекторами з контролю за
використанням і охороною земель упродовж
I кварталу 2009 р. проведено понад 27 тис. пе(
ревірок стану дотримання вимог земельного за(
конодавства; виявлено більш, як 17 тис. пору(
шень; складено понад 10 тис. протоколів про
адміністративні правопорушення; видано по(
над 16 тис. приписів; притягнуто до адміністра(
тивної відповідальності більше 8,7 тис. грома(
дян і посадових осіб, на яких накладено штра(
фів на суму близько 1,65 млн грн, із них стягне(
но понад 0,8 млн грн (49 % загальної суми на(
кладених); видано понад 5,6 тис. повторних при(
писів з метою контролю за усуненням виявле(
них порушень. Найбільше порушень вимог зе(
мельного законодавства виявлено у Донецькій
(1384), Дніпропетровській (1148), Одеській
(922) та Черкаській (918) областях, а також в
АРК (978).
Протягом I кварталу 2009 р. до органів про(
куратури для розгляду та подальшого реагуван(
ня направлено понад 2 тис. матеріалів стосовно
порушень земельного законодавства, проте до
суду передано лише 365 позовів (24 %).
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До органів виконавчої влади й органів
місцевого самоврядування направлено понад
3,2 тис. клопотань щодо усунення виявлених
порушень, однак задоволено лише 815 клопо(
тань (25 % загальної кількості направлених) [1].
Найпоширенішими порушеннями земель(
ного законодавства на землях усіх категорій за(
лишаються: самовільне зайняття земельних
ділянок, використання земельних ділянок без
правовстановлюючих документів, нераціональ(
не використання земельних ресурсів, відсут(
ність системного самоврядного контролю за ви(
користанням та охороною земель, невиконан(
ня законних розпоряджень чи приписів посадо(
вих осіб.
Для з’ясування напрямів удосконалення
адміністративно(юрисдикційної діяльності
державного інспектора з контролю за викорис(
танням та охороною земель необхідно визначи(
ти основні причини виникнення порушень зе(
мельного законодавства та їх низького рівня
усунення. До таких причин, на нашу думку,
слід віднести:
• недосконалість існуючої законодавчої ба(
зи, що полягає у суперечностях окремих норм
законів України та Земельного кодексу (далі –
ЗК) України;
• незначні санкції за порушення вимог зе(
мельного законодавства. Розміри штрафів за
порушення вимог земельного законодавства (у
порівнянні з іншими країнами зарубіжжя) є
низькими;
• низький відсоток примусового стягнення
штрафів з порушників земельного законодав(
ства за постановами про накладення адміні(
стративних стягнень органами державної вико(
навчої служби Мін’юсту України;
• низький рівень взаємодії контролюючих
органів земельних ресурсів та органів прокура(
тури з питань притягнення порушників земель(
ного законодавства до відповідальності. Най(
більш поширеними явищами є: ненадання орга(
нами прокуратури інформації про результати
розгляду матеріалів, направлених територіаль(
ними органами Держземінспекції; безпідстав(
на відмова органів прокуратури у порушенні
кримінальної справи за наданими матеріалами
перевірок; безпідставне продовження органами
прокуратури термінів розгляду матеріалів, от(
риманих від Держземінспекції та її територі(
альних органів; низький відсоток направлення
органами прокуратури позовів до суду за ма(
теріалами, отриманими від Держземінспекції та
її територіальних органів стосовно порушень
земельного законодавства; перенаправлення
органами прокуратури матеріалів про виявлені
порушення до органів місцевого самоврядуван(
ня (органи прокуратури не звертають уваги на
те, що на підставі ст. 144 ЗК України попе(
редньо матеріали з клопотанням про усунення
порушення територіальними органами Держ(
земінспекції направляються до органів місцево(
го самоврядування і лише потім – до прокура(
тури); неузгодженості у процесі організації
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проведення спільних з органами прокуратури
перевірок;
• невиконання органами виконавчої влади
й органами місцевого самоврядування наданих
їм повноважень. Так, місцевими державними
адміністраціями не здійснюється належним чи(
ном державний контроль, а органами місцевого
самоврядування – самоврядний контроль за
охороною та використанням земель, ігнорують(
ся клопотання контролюючих органів щодо
приведення прийнятих ними рішень відповідно
до вимог чинного законодавства. Органи місце(
вого самоврядування не реагують належним
чином на всі випадки поданих державними інс(
пекторами матеріалів, вчасно не вживають від(
повідних заходів для усунення допущених ни(
ми порушень вимог земельного законодавства.
Найбільш типовими порушеннями при прий(
нятті рішень органами місцевого самоврядуван(
ня є: прийняття рішень щодо делегування пов(
новажень з надання земельних ділянок вико(
навчим комітетам; невідповідність рішень міс(
цевих рад положенням ЗК України (не вказу(
ються категорії земель, земельні ділянки з яких
надаються у користування та власність юри(
дичним особам і громадянам, адреси земельних
ділянок, площа, цільове призначення, умови
надання та терміни, на які вони надаються); на(
дання окремими рішеннями місцевих рад зе(
мельних ділянок з земель державної власності
за межами населених пунктів, що є перевищен(
ням їх повноважень. Органи виконавчої влади
та місцевого самоврядування не використову(
ють повноваження, визначені для них ЗК Ук(
раїни, стосовно прийняття рішень щодо звіль(
нення самовільно зайнятих земельних ділянок,
обмеження або заборони їх використання гро(
мадянами й юридичними особами у разі пору(
шення ними вимог земельного законодавства;
• низький рівень фінансування контролю(
ючих органів. Зокрема, належне фінансування
територіальних органів Держземінспекції для
оплати комунальних послуг та енергоносіїв, по(
слуг зв’язку, а також оренди приміщень. Немає
коштів на відрядження, придбання й утриман(
ня оргтехніки, витратних матеріалів, на утри(
мання автотранспорту. Територіальні органи
Держземінспекції на сьогодні не мають можли(
вості виготовити бланки актів, протоколів, при(
писів, які вкрай необхідні для оформлення пра(
вопорушень. Усе це унеможливлює виконання
завдань, покладених на Держземінспекцію та її
територіальні органи, фактично паралізує інспек(
торську діяльність;
• недостатня чисельність і низька кваліфі(
кація інспекторського складу. Загальна чисель(
ність інспекторського складу Держземінспекції
та її територіальних органів – 1117 осіб на 25 млн
землевласників і землекористувачів, що у роз(
рахунку на одного інспектора по Україні стано(
вить в середньому по 24 тис. землевласників і
землекористувачів. Наявної чисельності інспек(
торського складу для виконання в повному об(
сязі завдань, що стоять перед Держземінспек(
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цією та її територіальними органами, вкрай не(
достатньо. Досить значний обсяг завдань, які
покладаються на державних інспекторів з конт(
ролю за використанням та охороною земель зу(
мовлений: постійним збільшенням кількості
власників і користувачів земельних ділянок; ак(
тивним ринком земель, що вимагає перевірок
правомірності укладення цивільно(правових
угод щодо купівлі(продажу земель, їх міни, да(
рування, успадкування; залученням державних
інспекторів органами прокуратури до участі
в судових засіданнях як позивачів; великою
кількістю заяв і звернень громадян з питань ви(
користання та охорони земель, доручень уряду,
Секретаріату Президента України, звернень на(
родних депутатів України; розширенням пов(
новажень, зокрема надання права на розгляд
справ про адміністративні правопорушення та
накладення адміністративних стягнень на по(
рушників земельного законодавства. Крім того,
велика кількість вакансій на місцях, відсутність
кваліфікованих спеціалістів землевпорядників,
юристів, низька кваліфікація інспекторського
складу не дозволяє якісно та в повному обсязі
виконувати покладені на Держземінспекцію
повноваження.
З метою вжиття невідкладних заходів із за(
безпечення неухильного виконання рішення
Ради національної безпеки і оборони України
від 18.01.2008 р. «Про стан виконання Указу
Президента України від 21 листопада 2005 року
№ 1643 «Про рішення Ради національної безпе(
ки і оборони України від 29 червня 2005 року
«Про стан додержання вимог законодавства та
заходи щодо підвищення ефективності держав(
ної політики у сфері регулювання земельних
відносин, використання та охорони земель»,
уведеного у дію Указом Президента України
від 14.02.2008 р. № 121, інших рішень Ради на(
ціональної безпеки і оборони України з питань
земельних відносин, використання та охорони
земель, уведених у дію указами Президента Ук(
раїни, Держземінспекція визначила основні
стратегічні завдання щодо виконання зазначе(
них указів Президента України та здійснення
дієвого державного контролю за використан(
ням та охороною земель [2].
Таким чином, враховуючи основні причини
виникнення порушень земельного законодав(
ства, їх низького рівня усунення й основні Стра(
тегічні завдання Держземінспекції щодо здійс(
нення дієвого державного контролю за вико(
ристанням та охороною земель, визначимо ос(
новні напрями вдосконалення адміністратив(
но(юрисдикційної діяльності державного інспек(
тора з контролю за використанням та охороною
земель.
Удосконалення законодавства та норматив
ної бази у галузі здійснення державного контро
лю за використанням та охороною земель. З ме(
тою вдосконалення правового регулювання
адміністративної відповідальності у сфері охо(
рони та раціонального використання земель не(
обхідно внести зміни до ЗК України та Кодексу
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України про адміністративні правопорушення
стосовно встановлення відповідальності за: ви(
користання земельної ділянки без правовста(
новлюючого документа, зареєстрованого в ус(
тановленому порядку; штучне утворення зе(
мельних ділянок без відповідної дозвільної до(
кументації.
Наявність зазначених фактів порушень
свідчить про необхідність радикальної зміни у
суспільстві відношення до збереження природ(
них ресурсів. Одним із перших кроків на цьому
шляху є посилення відповідальності за такі по(
рушення.
Забезпечення ефективної організації взаємо
дії Держземінспекції й її територіальних органів
з органами державної виконавчої служби Мін’юс
ту України з питань примусового стягнення
штрафів за правопорушення земельного законо
давства шляхом запровадження щокварталь(
них взаємних звірок і вжиття відповідних за(
ходів щодо своєчасного та повного виконання
постанов про накладення адміністративних стяг(
нень, а також підвищення відповідальності ви(
конавчої служби стосовно обов’язкового стяг(
нення накладених штрафів за порушення вимог
земельного законодавства.
Активізація співпраці з правоохоронними
органами, службами державного контролю, ор
ганами місцевого самоврядування, органами ви
конавчої влади, громадськими формуваннями
шляхом:
• опрацювання існуючої нормативної бази
щодо внесення змін і доповнень, які необхідні
для налагодження взаємодії територіальних ор(
ганів Держземінспекції з органами прокурату(
ри та більш ефективного впливу на порушників
земельного законодавства, усунення порушень;
• узгодження та координації планів роботи
Держземінспекції, її територіальних органів з
іншими контролюючими органами, зокрема з
прокуратурою;
• постійного здійснення Держземінспекцією
й її територіальними органами заходів щодо
підвищення вимог до якості та повноти оформ(
лення матеріалів перевірок, для їх своєчасного
направлення на розгляд органів прокуратури
для вжиття заходів прокурорського реагування;
• використання повною мірою наданих ор(
ганам виконавчої влади й органам місцевого са(
моврядування повноважень щодо звернення до
суду для примусового звільнення земельних
ділянок, які знаходяться на підвідомчій їм тери(
торії;
• реагування належним чином органами
місцевого самоврядування на всі випадки пода(
них державними інспекторами матеріалів і
вчасного вжиття відповідних заходів для усу(
нення допущених ними порушень вимог зе(
мельного законодавства;
• підвищення ефективності здійснення гро(
мадського контролю за використанням та охо(
роною земель;
• чіткого розмежування компетенції конт(
ролюючих органів, яке б не призводило до па(
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ралелізму та дублювання повноважень із здійс(
нення контролю за використанням та охороною
земель.
Надання територіальним органам Держ
земінспекції повноважень щодо самостійного
звернення до суду з питань порушення вимог зе
мельного законодавства. Звернення з позовом
до суду через органи прокуратури ускладнює
процедуру розгляду позовів у суді. У багатьох
випадках органи прокуратури залучають тери(
торіальні органи Держземінспекції при роз(
гляді позовів у суді позивачами в інтересах дер(
жави, а суди вимагають від територіальних ор(
ганів пояснити, на яких підставах вони пред(
ставляють інтереси держави, оскільки чинним
законодавством ці повноваження їм не надані
[3, с. 14].
Забезпечення належного фінансування Держ
земінспекції та її територіальних органів. Через
відсутність коштів на утримання інспекторська
діяльність фактично паралізована. Таким чи(
ном, для здійснення більш ефективного конт(
ролю за використанням та охороною земель
вкрай необхідно вирішити питання про виді(
лення коштів на утримання Держземінспекції й
її територіальних органів, зміцнення їх ма(
теріально(технічної бази.
Збільшення чисельності та підвищення про
фесіоналізму інспекторського складу. Чисель(
ність інспекторського складу Держземінспекції
й її територіальних органів при досить значно(
му обсязі завдань, які покладаються на держав(
них інспекторів з контролю за використанням
та охороною земель, потребує збільшення шляхом
надання додаткових коштів на фінансування їх
утримання з Державного бюджету України.
Якість контролюючої дальності, у тому
числі адміністративно(юрисдикційної, великою
мірою залежить від кваліфікації інспекторсь(
ких працівників. З огляду на завдання, що сто(
ять перед державними інспекторами з контро(
лю за використанням та охороною земель, їх
діяльність передбачає швидке та кваліфіковане
реагування на факти порушення вимог земель(
ного законодавства. Для цього необхідний ви(
сокий рівень кваліфікації та професійних знань
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інспекторів. Для підвищення професіоналізму
та компетентності державних інспекторів з
контролю за використанням та охороною зе(
мель необхідно регулярно проводити навчання
з метою підвищення їх кваліфікації, а також
обмінюватися досвідом адміністративно(юрис(
дикційної практики й організації роботи дер(
жавних інспекторів територіальних органів
Держземінспекції.
Активізація зв’язків з громадськістю та за
собами масової інформації з метою запобігання
порушенням законодавства України у сфері ви
користання й охорони земель. Керівники тери(
торіальних підрозділів Держземінспекції ма(
ють постійно брати участь у колегіях, семіна(
рах, нарадах, інших заходах, метою яких є
роз’яснення вимог земельного законодавства,
розгляд інших питань, що виникають під час зе(
мельно(правових відносин на території регіону.
Викладене дозволяє зробити висновок, що
ефективне здійснення державного контролю за
використанням та охороною земель за наявнос(
ті великої кількості порушень вимог земельно(
го законодавства потребує вдосконалення адмі(
ністративно(юрисдикційної діяльності держав(
ного інспектора з контролю за використанням
та охороною земель і є нагальною потребою сьо(
годення.
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The main reasons for breaking land law have been analysed. The definite directions for the improve
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У статті досліджуються основні напрями кадрової роботи в умовах ринкових відносин, запропо
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Н

агальна проблема, яка, безумовно, по(
требує дослідження фахівцями трудово(
го права, – це робота з кадрами. Уник(
нення свавілля з боку роботодавців, упорядку(
вання управлінської діяльності службових осіб
щодо організації праці, її оцінки й оцінки
працівників у процесі праці можливе, якщо ці
суспільні відносини стануть предметом регла(
ментації норм трудового права.
Метою цієї статті є розкриття основних на(
прямів кадрової роботи в умовах ринкової
економіки та вирішення проблем правового
регулювання цієї групи відносин.
Перш за все, потребує вирішення проблема
визначення місця та статусу кадрової служби.
На нашу думку, статус цієї служби можна визна(
чити тільки за умови розуміння її основних зав(
дань, функцій і місця у структурі підприємства,
установи, організації. Перш за все, кадрова служ(
ба не повинна сприйматися керівництвом під(
приємства, установи, організації «організаційним
пасинком», а тому її керівник має входити до ви(
щої управлінської ланки. Обов’язок кадрової
служби – управляти процесами добору, розста(
новки, визначення професійних здібностей і фа(
ховості працівників. Вирішення всіх питань,
пов’язаних із змінами в організації виробництва
та праці, мають відбуватись або з її ініціативи,
або за безпосередньої участі, а тому працівники
кадрової служби повинні розумітися на пробле(
мах виробництва, їх вирішенні за допомогою
кадрових засобів. Організація роботи кадрової
служби має ґрунтуватися на системі планування
та виключати вірогідність роботи в «пожежному
режимі». Тому у Трудовому кодексі (далі – ТК)
України визначенню статусу кадрової служби, її
організаційного становища, основних завдань,
функцій і повноважень має бути присвячена ок(
рема глава. Генеральну норму про статус, ор(
ганізаційне становище та основні завдання кад(
рової служби пропонується викласти у такій ре(
дакції: «Кадрова служба є провідним структур(
ним підрозділом, що безпосередньо підпорядко(
© В. Щербина, 2009

вується керівнику підприємства, установи, ор(
ганізації, основними завданнями якої є реалі(
зація кадрової політики власника або вповнова(
женого ним органу, забезпечення ефективного
функціонування підприємства, установи, орга(
нізації, сприяння професійному розвитку пра(
цівників».
Можна виділити декілька основних на(
прямів діяльності кадрових служб, які потребу(
ють однозначно нормативного закріплення.
Перший напрям роботи кадрової служби –
професійний відбір працівників та постійна робота
з наявними кадрами. Слід зазначити, що найваж(
ливішим позитивом ст. 23 проекту ТК України [1]
є чітка орієнтація вимог роботодавця на профе(
сійні якості особи, тобто на основу професійного
добору. Співбесіди, вивчення документів, ме(
дичні огляди, випробування, тестові випробуван(
ня, стажування, конкурсне заміщення посад – все
це засоби, які забезпечують роботодавцеві мож(
ливість відібрати необхідного для роботи праців(
ника, бо мета цих засобів єдина – перевірка від(
повідності працівника роботі, яка йому доруча(
ється. Встановлення у ст. 60 проекту ТК України
норм щодо перевірки особи під час прийняття на
роботу є позитивним зрушенням в унормуванні
цих організаційних заходів. Однак назва та зміст
цієї норми повинні бути змінені та дещо розши(
рені. Так, необхідно включити до норм цієї статті
й положення про випробування, оскільки воно за
своєю сутністю є перевіркою професійної придат(
ності працівника. Тому пропонуємо викласти
ст. 60 проекту ТК України в такій редакції:
«Стаття 60. Перевірка професійної при
датності особи
1. Роботодавець має право проводити спів(
бесіди, опитування, випробування, тестові ви(
пробування, стажування, конкурси, знайомитися
з документами, отримувати інформацію та ви(
користовувати інші, не заборонені законом за(
соби, які забезпечують йому можливість пере(
вірити працівника на відповідність роботі, яка
йому доручається.
2. Роботодавцеві забороняється застосову(
вати засоби перевірки професійної придатності
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особи, пов’язані з посяганням на життя та здо(
ров’я людини, її честь і гідність, недоторкан(
ність і безпеку, втручанням в її особисте чи
сімейне життя.
3. Медичні огляди працівників щодо їх
відповідності роботі за медичними критеріями
здійснюються на підставах і в порядку, визначе(
ному законодавством.
4. Роботодавець зобов’язаний дотримувати(
ся порядку збирання, зберігання, використання
та поширення конфіденційної інформації про
особу, визначеного законодавством про інфор(
мацію».
Планування є невід’ємною складовою робо(
ти з кадрами. М. Молодцов і В. Сойфер вважа(
ють, що назріла необхідність у розробленні нор(
мативного акта, який би визначив основні
принципи добору, розстановки та використан(
ня працівників [2, с. 89]. На нашу думку, осно(
воположні норми щодо роботи з кадрами, пере(
дусім у державному секторі, мають міститися в
актах централізованого характеру, а ті, що виз(
начать особливості роботи з кадрами того чи іншо(
го підприємства, установи, організації, – в локаль(
них. На користь цього твердження свідчить прак(
тика, яка знає непоодинокі приклади такого
правового регулювання суспільних відносин.
Так, ст. 13 Кодексу законів про працю (далі –
КЗпП) України встановлює загальні положен(
ня визначення змісту колективного договору, а
конкретизація змісту колективного договору
відбувається в локальному нормативно(право(
вому акті.
Крім того, слід погодитися й з тим, що важ(
ливою правовою формою управління кадрами є
плани або програми роботи з кадрами як скла(
дові частини перспективного плану розвитку
підприємства, установи, організації [3, с. 81].
Підготовка цих програм уже має правове під(
ґрунтя. Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 44 Господарсь(
кого кодексу (далі – ГК) України підприєм(
ництво здійснюється на основі самостійного
формування підприємцем програми діяльності,
залучення матеріально(технічних, фінансових
та інших видів ресурсів. Проте, якщо програми
або плани діяльності роботодавця стосуються
планування розвитку трудового потенціалу
підприємства, установи, організації, вдоскона(
лення кадрової роботи, ефективного та раціо(
нального використання можливостей наявних
працівників, то легалізація цих правових форм
управління працівниками має бути здійснена у
ТК України. Наявність такої норми забезпе(
чить можливість на правовій основі вдоскона(
лювати правові засоби роботи з кадрами в ло(
кальних нормативних актах. У зв’язку з ви(
кладеним пропонуємо доповнити ст. 26 проекту
ТК України нормою про основні права робото(
давця в такій редакції: «Право на самостійне
формування роботодавцем програм діяльності
з планування, розвитку трудового потенціалу,
вдосконалення кадрової роботи, ефективного
та раціонального використання можливостей
наявних працівників».
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Другий напрям – забезпечення функціону
вання постійної та безперебійної системи конт
ролю якості професійних кваліфікацій праців
ників та результатів їх трудової діяльності. На
нашу думку, у ст. 26 проекту ТК України не(
чітко виокремлено функцію поточного контро(
лю трудової діяльності працівників та її резуль(
татів, яку роботодавець здійснює постійно через
відповідних службових осіб і певні правові фор(
ми. Більше того, на практиці ця система по(
стійного контролю функціонує, але вона має
отримати правове оформлення. Тому пропону(
ємо доповнити ст. 26 проекту ТК України нор(
мою про основні права роботодавця в такій ре(
дакції: «Право на здійснення контролю якості
професійної кваліфікації працівників і резуль(
татів їх трудової діяльності у формах, передбаче(
них законодавством або локальними норматив(
но(правовими актами». У локальних актах ця
норма має отримувати належну конкретизацію.
Розглянемо одну з основних форм періодич(
ного контролю якості професійної кваліфікації
працівників і результатів їх трудової діяльності –
атестацію. Зазвичай під атестацією працівників
розуміють періодичну комплексну перевірку
рівня ділових, особистісних, а також моральних
якостей працівника відповідної посади [4] або
оцінювання ефективності виконання працівни(
ком своїх посадових обов’язків, яке здійснюєть(
ся його безпосереднім керівником [5].
Спочатку необхідно визначитися з межами
застосування цього контрольного заходу. Вклю(
чення до проекту ТК України норм щодо атес(
тації (статті 72–75) працівників є позитивним
зрушенням у законодавчому впорядкуванні йо(
го проведення. Однак є певні зауваження щодо
змісту як окремих норм, так і глави в цілому.
У частині 1 ст. 72 проекту ТК України положен(
ня щодо юридичних підстав для проведення
атестації сформульовані як крайнощі: «якщо це
передбачено законом або колективним догово(
ром». Відповідно до цієї норми атестацію мають
проходити всі працівники, які належать до від(
повідних «категорій керівників, професіоналів і
фахівців». Вирішуючи це питання, слід зверну(
тися до історії та сьогодення. Найбільш вичерп(
но суб’єктів атестації та сферу її застосування
визначено в постанові Ради Міністрів СРСР
від 26.07.1973 р. № 531 [6], яка стосувалася ке(
рівних, інженерно(технічних працівників та ін(
ших спеціалістів підприємств і організацій про(
мисловості, будівництва, сільського господар(
ства, транспорту та зв’язку.
На нашу думку, законом мають визначати(
ся суб’єкти атестації, її підстави, загальні кри(
терії оцінки та наслідки. Всі інші аспекти атес(
тації повинні врегульовуватися підзаконними
або локальними нормативними актами. Що стосу(
ється визначення суб’єктів атестації, то такими
в законі слід визначити працівників, які охоплю(
ються поняттям «службовець». Конкретні ж ка(
тегорії службовців, які підлягають атестації,
визначаються залежно від місця виконання ни(
ми трудової функції – підприємство, установа
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чи організація. Найбільш доцільним і переві(
реним практикою слід вважати підхід, коли
суб’єктів атестації, які здійснюють трудову
діяльність в установах, має визначати законода(
вство, а тих, хто працює на підприємствах і в
організаціях, – локальний нормативний акт.
Друге питання, яке підлягає дослідженню, –
це підстави атестації. Висловимо свою думку
щодо підстав і характеру атестації на прикладі
правового регулювання атестації посадових
осіб митної служби. Пункти 4 і 9 Порядку про(
ведення атестації посадових осіб митної служби,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25.12.2002 р. № 1984, дозволяють
стверджувати, що, поперше, періодична атес(
тація – це індивідуальний, а не колективний
захід перевірки працівника один раз на три ро(
ки; подруге, це постійна, планомірна, послідов(
на робота з оцінки професійних якостей праців(
ників і результатів роботи. Проведення атес(
тації в такому порядку має певні переваги як ор(
ганізаційного, так і психологічного характеру.
Працівники, які підлягають атестації, планово
розподіляються за атестаційними періодами
(наприклад, за кварталами) та заздалегідь попе(
реджаються про строки атестації, що, безумов(
но, сприятиме активізації їх роботи та виключа(
тиме фактор несподіваності. Для працівників,
які з різних причин не пройдуть атестацію у
визначені планом строки, період атестації може
бути перенесено. Плановий характер атестації
усуває фактор психологічної напруженості всіх
працівників, нервозність колективу, інші нега(
тивні явища. Проведення ж атестації всіх праців(
ників, за винятком тих, які передбачені абзаца(
ми 2 і 3 п. 4 зазначеного Порядку, перетворює її
на акцію, що дезорганізує роботу митних органів.
Крім того, слід зазначити, що п. 2 Порядку
проведення атестації посадових осіб митної
служби встановлюються три види атестації –
первинна, періодична та позачергова. Підстави
для проведення позачергової атестації визна(
чені п. 5 вказаного Порядку та ст. 32 Дисци(
плінарного статуту митної служби України. Та(
кими є суттєві недоліки в роботі та порушення
урочистого зобов’язання посадової особи митної
служби, тобто виняткові випадки вияву край(
нього непрофесіоналізму працівника, який по(
требує безумовної оцінки з боку роботодавця.
Основне питання будь(якої оцінки, а атеста(
ція є однією з форм оцінки, – це встановлення
показників (критеріїв), що дозволяють визна(
чити відповідність працівників пред’явленим
вимогам. Безумовним позитивом Порядку про(
ведення атестації посадових осіб митної служби
є те, що його п. 14 передбачає обов’язкову пода(
чу до атестаційної комісії результатів щорічного
оцінювання, яке здійснюється відповідно до
Положення про порядок проведення щорічної
оцінки виконання посадовими особами митної
служби покладених на них обов’язків і завдань,
затвердженого наказом Держмитслужби Ук(
раїни від 28.01.2003 р. № 55. У додатку 3 до цьо(
го Положення міститься примірний перелік
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загальних критеріїв і показників оцінювання та
рівнів якості роботи посадових осіб митної
служби. Шістнадцять загальних критеріїв оцін(
ки посадових осіб розміщені у Переліку за трь(
ома рубриками: виконання обов’язків і завдань;
професійна компетентність; етика посадової
особи. Для керівних працівників додатково пе(
редбачено ще п’ять критеріїв оцінювання. При(
мірний перелік загальних критеріїв і показників
оцінки та рівнів якості роботи посадових осіб
митної служби дає досить чіткі орієнтири для
оцінювання керівниками своїх підлеглих і мож(
ливість останнім висловлювати свою позицію
щодо цього.
Порядок атестації для переважної більшості
працівників дуже схожий, оскільки нормативне
врегулювання використання подібного конт(
рольного заходу відбувалося з урахуванням по(
переднього досвіду правотворчості в різних га(
лузях народного господарства та сферах управ(
ління. Практично значущим є питання про
формування складу атестаційних комісій. На
нашу думку, для належного виявлення про(
фесійних якостей працівника до складу атес(
таційних комісій необхідно включати високок(
валіфікованих фахівців за напрямами діяльнос(
ті. Неважливо, чи це стосується роботи атеста(
ційної комісії підприємства, установи, органі(
зації, чи митного органу, спеціалізованої митної
установи або організації. Професіоналізм праців(
ника може виявити й оцінити лише професіо(
нал вищого рівня, вищого не тільки за посадою
чи статусом, а й за рівнем професійних знань,
умінь і навичок. Тому нормативні акти про атес(
тацію мають передбачати, окрім обов’язку за(
безпечення атестаційною комісією об’єктивного
розгляду професійної діяльності працівника, а та(
кож принципового підходу при підготовці реко(
мендацій щодо подальшого використання його
досвіду і знань, ще й вимогу щодо компетентності
в оцінюванні якості професійної кваліфікації пра(
цівника та результатів його трудової діяльності.
Як свідчить практика, чим вищий рівень компете(
нтності членів атестаційної комісії, тим менша
вірогідність оскарження прийнятих нею рішень.
Третій напрям – це розвиток особистості
працівника на виробництві через його участь у
справах підприємства, установи, організації. Без(
умовно, участь представників працівників в уп(
равлінні виробництвом є складовою реалізації
в трудовому праві принципів демократії, що ви(
ражається в можливості брати участь в уп(
равлінні державними справами. Визнання у ст. 1
Конституції нашої держави демократичною дає
підстави стверджувати, що демократизм як
принцип притаманний і трудовому праву. Тому
зміст будь(яких норм трудового права, що регу(
люють відносини управління (у тому числі на
підприємствах, в установах, організаціях), має
бути пронизаний цим принципом. І. Кисельов
звертав увагу на нові тенденції в управлінні під(
приємствами в країнах з ринковою економікою:
традиційні форми співучасті працівників в уп(
равлінні виробництвом (опосередковані, колек(
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тивні, здійснювані через представників і надмірно
формалізовані та юридизовані) поступово заміню(
ються прямими, індивідуалізованими, неформаль(
ними і гнучкими формами участі [7, с. 416].
Відповідно до ч. 8 ст. 65 ГК України повнова(
ження трудового колективу щодо його участі в
управлінні підприємством встановлюються ста(
тутом або іншими установчими документами
відповідно до вимог цього Кодексу, законодавства
про окремі види підприємств, закону про трудові
колективи. Стаття 245 КЗпП України, встанов(
лює ряд правових форм реалізації права пра(
цівників на управління підприємствами, устано(
вами, організаціями. Проте право безпосередньо
вносити пропозиції щодо поліпшення роботи
підприємства, а також з питань соціально(куль(
турного та побутового обслуговування ставить(
ся під сумнів через те, що начебто це право є
анахронізмом і рудиментом радянської системи
управління економікою. Так, серед основних
прав працівника, визначених ст. 21 проекту ТК
України право працівників на управління під(
приємствами, установами, організаціями відсут(
нє. Проект ТК України визнає тільки колективні
форми участі в управлінні. У статті 53 ТК РФ се(
ред основних форм участі працівників в уп(
равлінні організацією також не передбачено без(
посереднє звернення працівника до роботодавця
з пропозиціями та зауваженнями щодо поліп(
шення виробничої діяльності та виробничого
побуту працівників, хоча в коментарі до ст. 52 ТК
РФ така можливість не відкидається [8, с. 115].
Крім того, можна стверджувати, що проект
ТК України, на відміну від ГК України, не ви(
знає суб’єктом управлінських відносин чи відно(
син соціального партнерства трудовий колек(
тив підприємства, установи, організації чи їх
структурних підрозділів. Зрозуміло, що, зважа(
ючи на нові економічні умови, розділ ІІ Закону
Союзу РСР «Про трудові колективи і підви(
щення їх ролі в управлінні підприємствами, ус(
тановами, організаціями» від 17.06.1983 р. ви(
значає основні повноваження трудового колек(
тиву досить широко. Проте найважливіше в оз(
наченій проблемі – знайти оптимальне визна(
чення меж управлінських повноважень трудо(
вих колективів, які б одночасно давали мож(
ливість працівникам бути причетним до прий(
няття рішень і не позбавляли роботодавця прий(
мати остаточні управлінські рішення та брати
на себе всю міру відповідальності за їх реаліза(
цію. На нашу думку, участь працівників в уп(
равлінні підприємствами, установами, організа(
ціями як безпосередньо, так і через колективні
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форми, нітрохи не підриває авторитету і мож(
ливостей органів управління [7, с. 414; 9, с. 131].
Висновки
Проведене дослідження свідчить про необ(
хідність визначення та законодавчого закрі(
плення статусу кадрової служби та основних
напрямів її діяльності. Основоположні норми
щодо роботи з кадрами, перш за все, в держав(
ному секторі, слід визначити у законодавстві, а
ті, що визначать особливості роботи з кадрами
того чи іншого підприємства, установи, ор(
ганізації, – в локальних нормативних актах.
Право на здійснення контролю якості про(
фесійної кваліфікації працівників і результатів
їх трудової діяльності у формах, передбачених
законодавством або локальними нормативно(
правовими актами, має бути закріплено на рівні
ТК України, а в підзаконних або локальних
актах цю норму слід конкретизувати. Такий під(
хід має бути характерним і для правового регу(
лювання участі працівників та їх колективів
в управлінні підприємствами, установами, ор(
ганізаціями.
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This scientific article investigates the main directions of personnel policy in conditions of market rela
tions. The author suggests ways of settling issues concerning legal regulation of these relations.
В статье исследуются основные направления кадровой работы в условиях рыночных отно
шений, предложены пути решения проблем правового регулирования данной группы отношений.
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У статті аналізуються проблеми правової регламентації надання платних медичних послуг
у державних та комунальних закладах охорони здоров’я. Акцентовано увагу на визначенні та
правовій характеристиці терміна «медична послуга», факторах, які свідчать про доцільність
нормативного закріплення надання платних медичних послуг.
Ключові слова: платні медичні послуги, охорона здоров’я, правова регламентація.

З

позицій сучасних вимог Конституції
України медична допомога громадянам
має надаватися безкоштовно. Йдеться
про ст. 49 Основного Закону країни, де, зо(
крема, зазначено, що держава «створює умови
для ефективного і доступного для всіх грома(
дян медичного обслуговування. У держав(
них і комунальних закладах охорони здо(
ров’я медична допомога надається безоплат(
но; існуюча мережа таких закладів не може
бути скорочена. Держава сприяє розвитку
лікувальних закладів усіх форм власності».
Здавалося б, усе чітко та зрозуміло: якщо
заклад державний чи комунальний – ме(
дичні послуги мають надаватися безкоштов(
но. Разом із тим практика діяльності значної
частини медичних закладів свідчить, що
проблема ця далека від вирішення. Непооди(
нокі пропозиції місцевих органів влади
легітимізувати процедуру надання платних
медичних послуг свідчать про необхідність
наукового аналізу цього явища.
Метою цієї статті є дослідження феномена
платних медичних послуг у державних і
комунальних закладах охорони здоров’я з
позицій їх легітимності та правової регла(
ментації.
Питаннями нормативно(правового забез(
печення й організації платних медичних по(
слуг опікуються такі дослідники, як Ю. Анд(
реєв, Ф. Кадиров, М. Ковалевський, Є. Козь(
миних, Г. Колоколов, В. Синиця, Ю. Скобе(
лев, С. Стеценко, О. Тихомиров, Н. Шамшу(
рина та ін.
Що стосується понятійно(категоріаль(
них аспектів медичних послуг, то заслугову(
ють на увагу певні особливості. Перш за все,
вони пов’язані із подвійною їх правовою
© В. Стеценко, 2009

природою: як цивільно(правова категорія й
як інститут права соціального захисту. Не
ведучи мову про їх платність, констатуємо,
що навіть це зумовлює неоднозначність
підходів до правового регулювання. Ознака(
ми медичної послуги є [1, с. 11]:
• соціальна сфера застосування;
• як правило, публічний характер надання;
• фінансові гарантії забезпеченості (без(
оплатність окремих видів – швидка медична
допомога);
• фінансування з бюджету через оподат(
кування, страхові механізми перерозподілу
або фонди організації.
Разом із тим слід пам’ятати про специ(
фічний характер і високу суспільну значущість
цього роду послуг, що зумовлено: по(перше,
тим, що пацієнт змушений звертатися за
медичною допомогою, оскільки перебуває
в стані фізичного або психічного неблагопо(
луччя; по(друге, будь(яке медичне втручан(
ня може бути небезпечним для здоров’я [2,
с. 117].
Таким чином, на нашу думку, медична
послуга – це форма безпосередньої діяльності
медичного працівника, спрямована на профі
лактику, діагностику та лікування захворю
вань пацієнтів. У свою чергу, поняття «ме
дична допомога» є абстрактною конструкці(
єю, узагальнюючим терміном, який дістався
нам у спадок від адміністративно(командної
системи, коли товарно(грошові відносини
вважалися другорядними, а представник та(
кої гуманної професії, як медична не може
щось продавати (тобто надавати послуги),
він може лише надавати допомогу кожному,
хто має в цьому потребу.
Ми висловлюємося за доцільність норма(
тивного закріплення надання платних ме(
дичних послуг у державних і комунальних
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закладах охорони здоров’я. Факторами, що
зумовлюють саме таку позицію, є:
• розширення можливостей для ре(
алізації прав пацієнтів;
• надання правомірної можливості поліп(
шення рівня фінансування лікувально(про(
філактичних установ;
• поліпшення матеріальних статків без(
посередніх надавачів платних медичних пос(
луг – медичних працівників;
• скорочення ринку «тіньових платних
медичних послуг»;
• сприяння конкуренції між державними
та комунальними закладами охорони здо(
ров’я, з одного боку, та приватними медич(
ними установами – з іншого;
• посилення впливу демократичних пере(
творень на сферу охорони здоров’я громадян.
Стосовно першої із зазначених переваг
відомий український учений(теоретик П. Ра(
бінович зазначає, що забезпечення прав і сво(
бод людини – це створення умов для здійс(
нення прав і свобод людини та громадянина.
Воно включає різні елементи (напрями та
види) державної діяльності. Тому, з огляду
на те, що напрями та види діяльності держа(
ви є його функціями, він робить висновок,
що такий напрям (сторона) діяльності дер(
жави, як утвердження та забезпечення прав і
свобод людини, є її основною функцією.
А цим визначається і відповідна ієрархія,
пріоритетність у напрямах діяльності (функ(
ціях) держави [3, с. 95].
Розширення можливостей для реалізації
прав пацієнтів виявляється у підвищенні
комфортності та доступності медичних по(
слуг. У пацієнтів з’являється вибір: або очі(
кувати черги до безоплатного кабінету, або
оплатити консультацію лікаря та заощадити
час; під час хірургічного втручання отримати
анестезію загального характеру, яка, як пра(
вило, фінансується за рахунок бюджетних
коштів, або більш інноваційну, а тому дорож(
чу; народити дитину в звичайному пологово(
му будинку або забезпечити собі можливість
отримати послуги конкретного лікаря; отри(
мати більш комфортну палату тощо.
Слід зазначити, що сучасні нормативно(
правові положення у сфері охорони здоров’я
суттєво обмежують права громадян у силу
недоступності для них багатьох видів медич(
ної допомоги. Серед конкретних проявів та(
кого положення заслуговує на увагу існуюча
невідповідність між потребою населення в
основних видах медичних послуг та їх ресурс(
ним забезпеченням. У цьому контексті пра(
вильно зазначається, що економічна ситу(
ація, що склалася в охороні здоров’я Укра(
їни, не дає повною мірою забезпечити безкош(
товну медичну допомогу, обмежує її обсяги,
знижує якість та ефективність [4, с. 261].
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Додаткове джерело фінансування відкри(
ває для медичних установ ширші можливос(
ті у навчанні кадрів, забезпеченні необхідним
обладнанням, запровадженні нових техно(
логій та інноваційних програм, оплаті від(
ряджень (у тому числі на конференції, на(
укові семінари для обміну досвідом і під(
вищення кваліфікації), введення системи
стимулювання медичних працівників, підви(
щенні рівня їх здоров’я шляхом надання
більш комфортних умов праці та відпочинку,
що дозволяє забезпечити високий рівень ме(
дичного обслуговування.
Використання додаткових коштів, отри(
маних за рахунок укладення договорів обо(
в’язкового та добровільного медичного стра(
хування, надання платних медичних послуг
дозволяє розробляти і впроваджувати різно(
манітні методи економічного стимулювання,
у тому числі стимулювання медичних пра(
цівників шляхом диференціації оплати праці
з урахуванням обсягу й якості наданої ме(
дичної допомоги [5, с. 49–50]. З’являється
економічний важіль управління роботою
співробітників, починається конкуренція за
право роботи в системі платних медичних
послуг; економічні стимули настроюють ме(
дичних працівників на поліпшення якості
послуг, дотримання принципів етики та де(
онтології [6, с. 20].
Слід також навести узагальнюючий те(
оретико(правовий приклад у контексті доціль(
ності легітимізації платних медичних послуг
у державних і комунальних закладах охоро(
ни здоров’я. Йдеться про права та свободи
людини, які знаходять своє відображення у
ключових національних і наднаціональних
правових документах. Як зазначає В. Нерсе(
сянц, до категорії прав і свобод, що розгляда(
ються, належить право кожного на вільне ви(
користання своїх здібностей та майна для
підприємницької й іншої не забороненої за(
коном економічної діяльності; право приват(
ної власності, право кожного мати майно у
власності, володіти, користуватися ним як
одноособово, так і спільно з іншими особами,
право спадкування; право громадян та їх об’єд(
нань мати у приватній власності землю; сво(
бода праці та заборона примусової праці, пра(
во кожного вільно розпоряджатися своїми
здібностями до праці, обирати вид діяльності
та професію [7, с. 339].
Наступна перевага легітимізації надання
платних медичних послуг у державних і ко(
мунальних закладах охорони здоров’я – мож(
ливість отримати додаткові кошти за їх на(
дання на базі основного місця роботи стиму(
люватиме медичного працівника до більш
поважного й уважного ставлення до пацієн(
тів, до підвищення кваліфікації, щоб пацієнт
захотів отримати медичну послугу саме від
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даного лікаря. Крім того, працівник, задово(
лений своїм матеріальним становищем, не
шукатиме іншого місця роботи, що забезпе(
чить стабільність кадрів у медичній установі.
Все це, безумовно, сприятиме відновленню
престижу та соціального значення медичної
професії.
Введення системи платних медичних по(
слуг дозволить обмежити неконтрольоване
заміщення безоплатної медичної допомоги
платною, значною мірою сприятиме скоро(
ченню масштабів тіньового ринку. Задекла(
рованої безоплатної медичної допомоги на
даний час практично не існує. Рівень неле(
гальних платежів досяг небувалих розмірів
Офіційної статистики з цього питання немає,
але за неофіційними даними обсяг тіньового
ринку охорони здоров’я – ще один бюджет
галузі охорони здоров’я [8, с. 28]. Слід зазна(
чити, що кошти, які обертаються у тіньовому
секторі економіки, завдають колосальну шко(
ду економіці країни. З них не стягуються по(
датки, що зменшує надходження до бюджету
та не дозволяє належним чином фінансува(
ти, перш за все, соціальну сферу, тобто самі
найнезахищеніші прошарки населення.
Заслуговує на увагу, на нашу думку, про(
позиція В. Журавля про закріплення у по(
датковому законодавстві можливості вилу(
чення особистих витрат на медичну допомо(
гу з бази оподаткування. Це сприятиме заін(
тересованості громадян у документальному
підтвердженні витрат на медичні послуги,
дозволить вивести частину коштів з тіньово(
го обороту [9, с. 86]. Іншими словами, завдан(
ня держави полягає в тому, щоб за допомо(
гою адміністративно(правових механізмів
увести ринок платних медичних послуг у
правове поле, легалізувати цю діяльність і
сприяти наповненню державного бюджету
країни шляхом оподаткування цієї діяль(
ності.
Відомо, що конкуренція є неодмінним
елементом ринку, що забезпечує найбільш
повне задоволення попиту споживачів, сти(
мулювання науково(технічного прогресу,
поліпшення якості товарів, збільшення їх
асортименту, зменшення ціни та інше. Тому
введення платних медичних послуг у держав(
них і комунальних закладах охорони здо(
ров’я, на нашу думку, сприятиме запобіган(
ню монополізації та розвитку здорового кон(
курентного середовища у сфері охорони здо(
ров’я, яке, у свою чергу, буде спонукати ме(
дичні установи пропонувати найкращі за
якістю та ціною послуги з метою досягнення
переваг на споживчому ринку, а дохід роз(
поділятиметься на користь найбільш про(
дуктивних учасників конкуренції, які макси(
мально ефективно використовують ресурси,
задовольняють потреби пацієнтів.

Загальні засади демократії свідчать, що
однією з ключових ознак народовладдя є ба(
гатоваріантність (свобода поведінки) членів
суспільства. Ми вважаємо, що платні медич(
ні послуги – це один із виявів свободи вибо(
ру для українських пацієнтів.
Перед правовою, у тому числі адмініст(
ративно(правовою, наукою стоїть завдання
мінімізувати можливість порушення чинно(
го законодавства при наданні платних ме(
дичних послуг у державних і комунальних
закладах охорони здоров’я. При всіх позити(
вах легалізації надання зазначених послуг,
мають бути створені надійні бар’єри від зло(
вживань. Слід пам’ятати, що запровадження
системи надання платних медичних послуг у
державних і комунальних закладах охорони
здоров’я відкриває величезне поле можли(
востей для зловживання з боку як окремого
працівника, так і медичної установи. Отже,
цей процес має бути суворо регламентований
нормами закону та здійснюватися під адмі(
ністративним наглядом органів управління
охороною здоров’я. Необхідно чітко визначи(
ти перелік вимог, при задоволенні яких дер(
жавний чи комунальний заклад охорони здо(
ров’я зможе отримати дозвіл на надання
платних медичних послуг [10, с. 194–196],
обов’язково прийняти нормативний акт, який
би регламентував порядок державного регу(
лювання організації та надання платних ме(
дичних послуг.
На сьогодні перелік та обсяг гарантованої
державою безоплатної медичної допомоги ви(
значено постановою Кабінету Міністрів Ук(
раїни «Про затвердження Програми подання
громадянам гарантованої державою безоп(
латної медичної допомоги» від 11.07.2002 р.
№ 955. Але у зв’язку із світовою фінансовою
кризою, яка почалася у 2008 р. і тяжко вдари(
ла по економіці України, спостерігається ак(
тивний перехід на нову економічну модель
функціонування галузей бюджетної сфери.
Так, постановою Кабінету Міністрів України
«Про схвалення Декларації цілей та завдань
бюджету на 2010 рік (Бюджетної деклара(
ції)» від 25.02.2009 р. № 151 передбачається
поступовий перехід до розподілу коштів за
принципом оплати наданих послуг (викона(
них робіт), а не утримання бюджетної уста(
нови. Передбачається також визначення на
законодавчому рівні понять «медична допо(
мога» та «медична послуга» для встановлен(
ня вичерпного переліку гарантованих держа(
вою безоплатних медичних послуг і послуг,
які повинні надаватися на платній основі.
Крім того, планується розширення переліку
платних послуг, які можуть надаватися нау(
ковими установами, закладами культури та
мистецтв, фізичної культури і спорту, охоро(
ни здоров’я, соціального захисту населення.
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Існує думка, що між лікарем і пацієнтом
не повинно бути грошових відносин і лікар
не повинен розглядати пацієнта як джерело
своїх доходів. А всі платні послуги, які при(
нижують пацієнта та лікаря, слід вивести із
державних і комунальних установ охорони
здоров’я і передати їх приватному сектору
[11, с. 19]. З такою точкою зору можна було б
погодитись, але, на жаль, акценти сучасного
суспільства сильно змістилися вбік практи(
цизму та раціоналізму, не залишивши місце
романтикам. А тому завдання держави – здійс(
нювати правове регулювання суспільних
відносин з урахуванням сучасних тенденцій,
інакше таке регулювання буде не тільки не
ефективним, а ще й таким, що гальмує еко(
номічний, правовий, політичний, культур(
ний розвиток відповідних відносин.
Висновки
Без системних змін у системі охорони
здоров’я позитивні зрушення неможливі. Без
стимулювання законодавчого закріплення обо(
в’язкового медичного страхування, підтрим(
ки добровільного медичного страхування,
легітимізації платних медичних послуг, без
проведення істотних змін у медичній галузі
поліпшення медичної допомоги не буде. А це
негативно позначиться на споживачах ме(
дичних послуг, тобто пацієнтах, задля забез(
печення прав яких держава й організовує сферу
охорони здоров’я.
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У статті запропоновані моделі стійкості інтелектуального потенціалу суспільства до
ризиків в умовах фінансової й економічної криз, розглядається процес проектування позитив
ної кризи.
Ключові слова: інтелектуальний потенціал, криза, ризики.

С

учасні тенденції функціонування еко(
номіки та наслідки світової фінансової
кризи довели необхідність удосконален(
ня методів управління підприємствами, орга(
нізаціями, компаніями, а також галузями еко(
номіки. Разом із тим постала необхідність фор(
мування нового підходу до виходу з кризи – ста(
новлення та розвитку інтелектуального потен(
ціалу суспільства, відповідних механізмів його
управління й активізації.
Дослідженню сучасних кризових явищ
присвячується багато статей, пропонується ве(
лика кількість різноспрямованих підходів до
подолання кризи та нейтралізації негативних
економічних наслідків, у тому числі в Україні.
Однак запропоновані заходи не діють і не дають
позитивних результатів. Зазначене спонукає
здійснювати пошук дієвих методичних підходів
до позитивного проектування кризи, зменшен(
ня її негативних наслідків, розроблення моде(
лей стійкості до ризиків, коли традиційний ви(
робничий капітал держави неспроможний за(
безпечити достатній рівень розвитку економіки
та життєспроможну динаміку економічних і
фінансових показників.
Основними показниками світової кризи є
зниження макроекономічних показників і тем(
пів зростання соціальних індикаторів, непро(
гнозоване коливання іноземних валют, зростан(
ня рівня інфляції, безробіття тощо. У більшості
країн Західної Європи та США рівень валового
внутрішнього продукту (далі – ВВП) скоротився
на 0,5–1 %, в Японії – на 3,3 % в четвертому
кварталі 2008 р.; збільшується кількість без(
робітних, поступово зростають ціни. У Росії тем(
пи зростання ВВП у 2008 р. знизилися більш як
на 4 % порівняно з початком року, зростання
цін становить 0,5 %. Уряди країн здійснюють
заходи з подолання фінансової кризи, але ба(
жані результати поки що відсутні. Так, уряд
США виділив фінансову допомогу банкам,
страховим організаціям, інвестиційним фондам,
тобто підвищив капіталізацію банків і фондів,
що, на думку експертів, лише погіршило ситу(
ацію. Націоналізація великих корпорацій і
© Т. Бауліна, 2009

банків також не досить ефективний захід для
виходу з кризи, передусім з огляду на її масш(
таби. У Великобританії державне втручання
стосувалося тільки діяльності банків і фінансо(
вих установ, що зменшило негативні наслідки
кризи. У свою чергу, в Німеччині, де менший
зв’язок з американською фінансовою системою,
основна допомога була спрямована на підтрим(
ку малого та середнього бізнесу, а також на під(
вищення купівельної спроможності населення.
У порівнянні з іншими країнами, цей засіб ви(
явився в сучасних умовах більш ефективним, ніж
американські підходи. Однак країни Європи не
змогли налагодити співпрацю та координацію
дій щодо подолання економічної та фінансової
криз. Це зумовило подальше розгортання кри(
зи та нові негативні наслідки в усьому світі.
Порівняння розвинутих країн з країнами
третього світу свідчить, що в останніх стано(
вище гірше. За рахунок дешевого сировинного
експорту країн третього світу, зниження цін на
енергоносії, метали, сировинні напівфабрикати
розвинуті країни намагаються подолати кризу,
що мінімізує їх збитки в умовах кризи.
У Росії підтримка економіки в умовах кри(
зи відбувається за участю малого та середнього
бізнесу; банківські установи не спрямовували
виділені кошти на кредитування економіки, а
підтримували свою діяльність за рахунок об(
мінних валютних операцій.
В Україні фінансова й економічна кризи
призвели до зростання цін (на 22,9 %), спаду
промислового виробництва (на 34,1), будів(
ництва (на 57,6), зростання заборгованості із
заробітної плати (на 168 %) упродовж 2008 р.
На початку 2009 р. спад ВВП становив 10–13 %.
Також відбувається постійне зростання кіль(
кості безробітних, збанкрутілих великих і малих
підприємств. Сучасне становище в економічній,
фінансовій, соціальній та інших сферах харак(
теризується такими ознаками: висока концент(
рація виробничого капіталу, прискорення ін(
фляції, знецінення національної валюти, дефі(
цит банківських кредитів, зниження бюджет(
них доходів, погіршення стану соціальної полі(
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тики та рівня життя суспільства при зростанні
безробіття. Ці показники характеризують не(
ефективність функціонування та використання
виробничого капіталу країни в умовах кризи.
Таким чином, виникає необхідність в акти(
візації таких дієвих складових соціально(еко(
номічного середовища, як інтелектуальний по(
тенціал суспільства.
Метою цієї статті є з’ясування закономірнос(
тей розвитку кризи, вивчення основних тен(
денцій її трансформаційного впливу та ви(
значення можливостей застосування інтелек(
туального ресурсу країн, в тому числі Укра(
їни, у побудові моделі стійкості інтелекту(
ального потенціалу до ризиків кризових на(
слідків.
Попередні дослідження характерних ознак
кризи відображали негативні наслідки для іс(
нування та розвитку країн. Для поглибленого
аналізу цього явища розглянемо його структу(
ру, природу та сутність, виявимо позитивний
вплив кризи.
Наукові концепції з управління кризовими
явищами запропоновані О. Коротковим, В. За(
харовим, В. Гусевим та іншими дослідниками.
За своєю природою криза визначається як рап(
това та різка зміна тенденції від підвищення до
зниження. Одночасно з основними тенденці(
ями кризи відбувається загострення протиріч у
соціально(економічних системах, що загрожу(
ють життєздатності цих систем [1–3].
Класичне поняття «криза» означає «рішення».
У ході розвитку наукових концепцій поняття
«криза» було розширене – це різкий перехід,
зміна. Такі процеси сприймаються суспіль(
ством як порушення безперервності існуючої
тенденції.
Основна функція кризи полягає у зміні тих
компонент системи, що характеризуються як
найменш стійкі та життєздатні, а також тих, що
найбільшою мірою порушують організованість
системи.
В економіці кризові явища супроводжують(
ся руйнуванням найбільш слабких і найменш
доцільно організованих компаній і підприємств.
Таким чином, виживають організації, що у своїй
стратегії розвитку надають перевагу змінам і
трансформаційним процесам у плані розвитку,
що дозволяє їм зберігати життєздатність, підви(
щувати конкурентоспроможність на ринку [1,
с. 16]. Таким чином, формується модель стій(
кості до ризиків, основні підходи якої поляга(
ють у тому, що:
• кризи є невідворотними – це етапи ци(
клічного розвитку будь(якої системи, в тому
числі економічної, що постійно виникають у
певні проміжки часу та закономірно повторю(
ються;
• початок криз зумовлений тим, що потен(
ціал (виробничий) прогресу основних елемен(
тів системи вже використаний або недостатньо
ефективно функціонує; у той самий час як фор(
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мується та розвивається інтелектуальний по(
тенціал – новий перспективний ресурс для ефек(
тивного функціонування економіки.
Виділяють такі фази економічного циклу:
стабільний розвиток – прихований період,
коли передумови кризи назрівають, але ще не
виявляються; завершальний етап цієї фази –
криза;
падіння виробництва та погіршення еко
номічних показників – це період стрімкого заго(
стрення всіх протиріч, різкого погіршення ос(
новних економічних індикаторів. Спостері(
гається руйнування або трансформація компо(
нент існуючої системи, поява та розвиток нової
системи, які адаптуються до змін;
депресія – короткочасний баланс старої та
нової систем, коли економічна кон’юнктура не
погіршується, але й не поліпшується;
пожвавлення – початок прискореного роз(
витку компонент нової системи, реструктури(
зація виробництва, поліпшення показників еко(
номічної динаміки;
стрімкий підйом – розвиток і функціону(
вання нового циклу, який переходить у стан ко(
лишньої системи; період відносної стабілізації,
нового стійкого рівня рівноваги; завершується
черговою кризою.
На етапі, коли криза прогресує, – викону(
ються три ключові системні функції:
• різке послаблення або ліквідація застарі(
лих (нежиттєздатних) компонент існуючої сис(
теми (виробничого потенціалу);
• підготовка базових умов для формування
нової системи, майбутнього циклу;
• становлення та розвиток нової системи,
компоненти якої нові або такі, що зазнали пе(
ретворення (становлення інтелектуального по(
тенціалу суспільства).
Таким чином, формуються такі позитивні
тенденції функціонування кризи, як заміщення
виробничого потенціалу держави (можливості
якого мінімізовані для забезпечення ефектив(
ності економічної системи) інтелектуальним
потенціалом суспільства, його активізація та на(
копичення, участь у формуванні загального ка(
піталу держави. У процесі становлення та роз(
витку нового потенціалу держави перевіряєть(
ся рівень управління ризиками, що потребує
безпосереднього використання моделей стій(
кості до ризиків.
У процесі заміщення виробничого потен(
ціалу інтелектуальним активізуються інтелек(
туальні інвестиції – інвестиції у формування та
розвиток нових високотехнологічних галузей,
що забезпечують випуск нових видів продукції
(біотехнологія, нанопродукція та нанотехнології
тощо). Саме цей вид інвестицій забезпечить
вихід з економічної та фінансової криз із міні(
мальними втратами та наступним економічним
ростом.
Розвиток соціально(економічної системи
сприяв підвищенню ролі людського фактора у
цьому процесі – формуванню та використанню
інтелектуального потенціалу суспільства, який
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забезпечує процес прогнозування негативних і
позитивних наслідків кризи, управління цим
процесом, що підвищує стійкість до ризиків.
Визначимо основні методи подолання нега(
тивних наслідків кризи в розвитку систем
(підприємства, організації, компанії). Аналіз
моделей управління кризами різних систем по(
казав, що, незважаючи на різноманітні про(
тиріччя, які виникають під час розвитку систем
(технічних, соціальних, організаційних) і при(
водять ці системи на третій етап S(кривої (кри(
ва розвитку кризи), існують певні перспективні
моделі стійкості до ризиків.
Модель об’єднання двох різнорідних систем.
Якщо існуюча система (виробничий потенціал)
вичерпав ресурси свого розвитку, то необхідно
об’єднати її з іншою системою (інтелектуаль(
ним потенціалом), що виконує аналогічну
функцію. При цьому друга система повинна бу(
ти на першому чи другому етапі власного роз(
витку. Подібне об’єднання породжує нову сис(
тему (бісистему), ресурси розвитку якої значно
вищі за кожну з вихідних (за визначенням), а її
функціонування здійснюється на більш висо(
кому рівні (безболісний вихід із кризи та
стрімке становлення економіки).
Модель розвитку однієї підсистеми в сис
темі. Компанія використовує наявні ресурси
(основні й оборотні засоби, інтелектуальні ре(
сурси, технології, колективи, ідеї тощо) для
розвитку нових напрямів діяльності, для фор(
мування у потенційних клієнтів нових потреб.
Формування нових показників S(кривих (полі(
системи).
Ми розглянули моделі стійкості до ризиків
наслідків кризи і виявили, що перша модель –
це перспективний напрям для функціонування
економіки в умовах кризи. При формуванні та
реалізації цієї моделі доцільно забезпечити про(
цес проектування позитивних криз.
Основа методики проектування криз об’єд(
нує три основні моделі аналізу систем: амери(
канський «цільовий підхід» (побудова дерева
цілей), японський підхід «пошук причин браку
і підвищення якості» та вітчизняну «теорію рі(
шення винахідницьких завдань (далі – ТРВЗ)»
[1, с. 279–290].
При синергетичному ефекті позитивні якос(
ті запропонованих підходів були об’єднані, а не(
доліки – компенсовані.
Методика проектування позитивних криз
охоплює три основні етапи:
• побудова «діаграми кризи»;
• розв’язання протиріч;
• розроблення стратегічного плану розвитку.
При побудові діаграми кризи, перш за все,
необхідно визначити положення підприємства
на S(кривій розвитку (рис. 1) і сформулювати
мету позитивної кризи у розвитку підприємства
або економічної системи [4, с. 267–279]. Не(
обхідно врахувати можливість включення на(
явних потенційних небажаних ефектів (НЕ),
що негативно впливатимуть на реалізацію по(
зитивних змін (рис. 2).
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Рис. 2. Діаграма позитивної кризи та
потенційних небажаних ефектів
До кола типових небажаних ефектів можна
віднести такі параметри: нестача оборотних за(
собів; технології обмеження; неготовність і су(
против персоналу; реструктуризація; збільшен(
ня податків тощо.
Визначивши та проранжувавши протиріччя
на основі побудованої діаграми криз, переходи(
мо до наступного етапу дослідження – пошуку
й оцінки варіантів розв’язання протиріч. При
цьому необхідно враховувати, що для кожного
небажаного ефекту можна віднайти кілька за(
собів розв’язання протиріч. Так, нейтралізува(
ти або ліквідувати такий небажаний ефект, як
«нестача оборотних засобів» можна залученням
додаткових ресурсів: залучення інвесторів, от(
римання гранта, випуск акцій тощо. Таким чи(
ном, на кожний небажаний ефект існує велика
кількість засобів розв’язання протиріч. Крім то(
го, один і той самий засіб розв’язання протиріч
дозволяє частково розв’язати й інші проти(
річчя, нейтралізуючи при цьому інші небажані
ефекти (рис. 3). Отже, у процесі послідовного
розв’язання протиріч (нейтралізації всіх неба(
жаних ефектів) розробляється велика кількість
конкретних рішень.
На третьому етапі слід перейти до безпосе(
реднього розроблення стратегічного плану, на(
чальний етап якого складається з системного
аналізу отриманих рішень. Цей процес здійс(
нюється консультантами спільно з тимчасовою
робочою групою (далі – ТРГ), до складу якої
входять представники замовників. При цьому
рішення підлягають багаторазовому обговорен(
ню з метою максимального узгодження інте(
ресів усіх служб і підрозділів як підприємства,
так і замовника. У подальшому рішення групу(
ються у блоки, що потім ув’язуються між собою
(при цьому всередині блоків рішення ранжу(
ються за ефективністю за певними критеріями),
в результаті чого формуються основні етапи
стратегічного плану. І тільки після доопрацю(
вання та перевірки ТРГ приймає остаточний ва(
ріант стратегічного плану, що передається ке(
рівнику підприємства, який несе відповідаль(
ність за остаточне рішення. На підставі прийня(
того рішення про реалізацію плану з’являється
можливість перейти безпосередньо до складан(
ня календарних планів, сітьових графіків і
розподілу обов’язків та відповідальності за ок(
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Рис. 3. Діаграма позитивних криз, небажаних ефектів і засобів розв’язання протиріч
ремими блоками стратегічного плану розвитку
підприємства або економічної системи [4,
с. 282–283].
Висновки
Масштаби та рівень розвитку інтелектуаль(
ного потенціалу є основним критерієм ефек(
тивності трансформаційних процесів як у су(
спільстві, так і в економіці, що призводять до
появи кризових явищ (виникнення протиріч).
Це вимагає у подальшому реалізації дієвих мо(
делей стійкості інтелектуального потенціалу до
ризиків у контексті формування адаптивної
стратегії розвитку систем (держави, підпри(
ємства, компанії тощо), яка визначає нові стан(
дарти інтелектуальної економіки (нової систе(
ми), що дає змогу використовувати інтелекту(
альні ресурси країни в умовах кризи, коли тра(
диційні економічні та фінансові механізми не
діють, виробничий потенціал держави вже не(

ефективний, тобто знаходяться у стадії «спо(
кою» та вимагають трансформації. Нарощення,
управління та резервування інтелектуального
потенціалу суспільства країни сприятимуть
розвитку високих технологій, появі нових видів
високоінтелектуальної продукції на базі нано(
технологій, що сформує нові сектори в еко(
номіці для її розвитку.
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У статті проаналізовані різні підходи українських та зарубіжних авторів до сутності по
няття «кредитоспроможність», надане власне визначення цього поняття, систематизовані
методи оцінки кредитоспроможності позичальників за споживчим кредитом, виявлені пози
тивні та негативні сторони системи скорингу, розроблені рекомендації щодо поліпшення проце
су оцінки кредитоспроможності позичальників при споживчому кредитуванні.
Ключові слова: кредитоспроможність, споживчий кредит, методи оцінки кредитоспро(
можності позичальників за споживчим кредитом, система скорингу.

П

ротягом 2002–2007 рр. процес креди(
тування набув значного розвитку.
Кредит став однією з важливих скла(
дових формування доходів як суб’єктів
підприємницької діяльності, так і фізичних
осіб. Проте у результаті фінансової кризи
2008–2009 рр. в економіці України, у тому
числі банківській сфері, ситуація повністю
змінилася. Велика кількість банків зазнала
значних збитків, деякі з них утрималися «на
плаву» лише за рахунок підтримки держави
(йдеться про «Надрабанк», «Родовідбанк»,
«Укргазбанк», банк «Київ»). Обсяги креди(
тування різко зменшилися, деякі банки вза(
галі припинили на певний час надавати по(
слуги з кредитування. Все це зумовлює не(
обхідність поглибленого вивчення окремих
теоретичних положень у сфері організації
кредитних відносин, аналізу даного питання
та пошуку нових підходів до організації кре(
дитних відносин банків із позичальниками
за споживчим кредитом.
Банківська сфера загалом характери(
зується значною ризиковістю. Кредитні опе(
рації, безумовно, мають найбільш високий
рівень ризику, але разом із тим це найдохід(
ніші операції банку. Проте їх дохідність, на(
самперед, залежить від кваліфікованого від(
бору позичальників на стадії оцінки їх кре(
дитоспроможності. Правильно проведена
оцінка кредитоспроможності позичальника в
подальшому впливає на його змогу вчасно та
повністю повернути кредитні кошти банку, а
також є запорукою дохідності кредитної опе(
рації. Таким чином, оцінка кредитоспромож(
ності є важливою не лише для позичальника,
а й для банку, оскільки вона впливає на якість
кредитного портфелю загалом.
© О. Кулик, 2009

Мета цієї статті полягає в критичному
аналізі існуючих визначень поняття «кре(
дитоспроможність» і формулюванні влас(
ного визначення, у систематизації існую(
чих методів оцінки кредитоспроможності
позичальників, а також наданні рекомен(
дацій щодо вдосконалення системи оцінки
кредитоспроможності позичальників за
споживчим кредитом.
Над проблемою оцінки кредитоспромож(
ності позичальника та визначенням сутності
даного поняття працювало багато вітчизня(
них і зарубіжних науковців: О. Лаврушин,
В. Вітлінський, О. Пернарівський, М. Дени(
сенко, А. Мороз, А. Загородній, О. Васюрен(
ко, Г. Панова, М. Дмитренко, В. Олексієнко,
С. Хасянова, Я. Чайковський та ін. Разом із
тим їх погляди на розуміння поняття «креди(
тоспроможність» суттєво різняться.
Проаналізувавши більше двадцяти ви(
значень, ми виявили, що сутність поняття
«кредитоспроможність» характеризується
через «можливість погасити кредитну забор(
гованість» [1, с. 352], «правовий і господарсь(
ко(фінансовий стан позичальника» [2, с. 322],
«наявність передумов для отримання креди(
ту та здатність повернути його» [3, с. 149], «су(
купність елементів та ознак» [4, с. 320–321],
«спроможність» [5, с. 155; 6, с. 119–120],
«можливість і право одержання кредиту» [6,
с. 119–120].
Досить часто у визначеннях кредито(
спроможності чітко не вказуються суб’єкти
кредитних відносин. При цьому використо(
вуються терміни: «позичальник», «фізична
особа», «підприємство», «фірма», «приватна
особа», «банк», «суб’єкт господарювання»,
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«кредитор». На нашу думку, в аналізі будь(
якого аспекту цих відносин слід використо(
вувати найбільш широкі за економічним
змістом поняття: «кредитор» і «позичальник»,
оскільки саме ці поняття охоплюють усіх
суб’єктів кредитних відносин, різних суб’єк(
тів ринкових відносин.
Немає єдності й у питанні, що стосується
строку погашення кредитних зобов’язань: «у
передбачені строки» [6, с. 119–120], «в обу(
мовлені договором строки» [3, с. 149], «своє(
часно розрахуватися» [4, с. 320–321], «розра(
хуватися у визначений кредитною угодою
термін» [5, с. 155]. В окремих визначеннях
про строк погашення кредитних зобов’язань
взагалі не йдеться. Ми вважаємо, що, оскіль(
ки в кредитному договорі конкретно обумов(
люється строк погашення кожного кредит(
ного зобов’язання, при визначенні сутності
поняття «кредитоспроможність» доцільно
вживати вираз «у визначений кредитною уго(
дою строк».
Узагальнення існуючих точок зору дає
можливість запропонувати власне визначен(
ня поняття «кредитоспроможність» – це
спроможність позичальника залучати кре
дитні кошти за конкретних умов кредиту
вання та повністю розраховуватися за
своїми кредитними зобов’язаннями у визначе
ний кредитною угодою строк, за умови наяв
ності в позичальника бажання виконати свої
кредитні зобов’язання. Слід зазначити, що
наявність у позичальника бажання виконати
свої кредитні зобов’язання є однією з най(
важливіших характеристик кредитоспро(
можності, адже у випадку її відсутності, на(
віть за умови високої кредитоспроможності
позичальника, у кредитора неодмінно виник(
нуть проблеми з поверненням кредиту.
Сутність поняття «кредитоспроможність»
нерозривно пов’язана з поняттями «оцінка
кредитоспроможності позичальника» та «ана(
ліз кредитоспроможності позичальника».
Аналіз кредитоспроможності позичаль
ника – це процес (процедура) оцінки кредит(
ного ризику, на який наражається кредитор
при кредитуванні конкретного позичальника.
В умовах поглиблення економічної кризи
найбільш ризикованим сегментом кредиту(
вання виявилося кредитування населення.
Протягом 2006–2007 рр. комерційні банки
настільки захопилися збагаченням від на(
дання споживчих кредитів, що з погіршен(
ням економічної ситуації в Україні повністю
втратили здатність підтримувати власну
ліквідність на відповідному рівні. За умов
кризи платоспроможність населення різко
знизилася, що не дало змоги вчасно розраху(
ватися за кредитними зобов’язаннями. Крім
того, до цього факту згодом додалися безро(
біття, інфляція та стрімке підвищення курсу
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іноземної валюти. Проте, враховуючи навіть
всі ці фактори, збитки банків є занадто вели(
кими. Виникає питання: як могло статися,
що більша частина кредитоспроможних по(
зичальників, які отримували кредитні кошти
на досить значний термін (20–30 років) ста(
ли взагалі неспроможними погашати діючі
кредитні зобов’язання? На нашу думку, це
зумовлено тим, що існуючі методи оцінки
кредитоспроможності позичальників за спо(
живчим кредитом, під якою ми розуміємо
систему показників, що характеризують по(
точний фінансово(господарський стан пози(
чальника та прогнозують його на строк кре(
дитування, виявилися недосконалими. Сис(
тематизуємо існуючі методи оцінки кредитос(
проможності позичальників за споживчим кре(
дитом за різними класифікаційними ознаками:
за категорією позичальника:
• оцінка кредитоспроможності юридич(
них осіб;
• оцінка кредитоспроможності фізичних
осіб – суб’єктів підприємницької діяльності
(приватних підприємців);
• оцінка кредитоспроможності фізичних
осіб;
за технологією визначення кредитоспро
можності позичальника:
• метод коефіцієнтів;
• метод рейтингових оцінок;
• метод експертних оцінок;
• скоринговий метод (прямий та непрямий);
• метод інтегрального показника;
за інформаційною базою, на основі якої
проводиться оцінка кредитоспроможності
позичальника:
• за даними, отриманими з анкети пози(
чальника;
• за даними, отриманими з фінансових до(
кументів, наданих позичальником;
• за даними, отриманими з внутрішніх
джерел банку;
• за даними, отриманими з бюро кредит(
них історій (за умови, наявності у позичаль(
ника кредитної історії);
• за даними, отриманими із зовнішніх
джерел інформації (засобів масової інформа(
ції, інших фінансових установ тощо);
за структурою доходів, що враховуються
при визначенні кредитоспроможності пози
чальників:
• оцінка кредитоспроможності, що базу(
ється на індивідуальному підході (врахову(
ються лише доходи позичальника);
• оцінка кредитоспроможності, що ба(
зується на солідарному підході (враховують(
ся доходи не лише позичальника, а й членів
родини позичальника, поручителя);
за масштабами проведення аналізу:
• експрес(аналіз кредитоспроможності по(
зичальника;
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• повний аналіз кредитоспроможності по(
зичальника;
за характером показників, що беруться до
уваги у процесі визначення кредитоспромож
ності позичальника:
• оцінка кредитоспроможності, що ба(
зується на кількісних (фінансових) показни(
ках (економічна кредитоспроможність пози(
чальника);
• оцінка кредитоспроможності, що прова(
диться з урахуванням (крім фінансових)
якісних показників (особиста кредитоспро(
можність позичальника);
за рівнем значущості показників, що бе
руться до уваги у процесі визначення креди
тоспроможності позичальника:
• оцінка кредитоспроможності, що базу(
ється на основних показниках;
• оцінка кредитоспроможності, що врахо(
вує, крім основних, допоміжні показники;
за регламентацією показників, які бе
руться до уваги у процесі визначення креди
тоспроможності позичальника:
• оцінка кредитоспроможності, що ба(
зується лише на показниках, регламенто(
ваних на державному рівні (встановлені
НБУ);
• оцінка кредитоспроможності, що прова(
диться (крім регламентованих) з урахуван(
ням показників, використання яких впро(
ваджується кредитором самостійно.
Одним із найпоширеніших методів оцін(
ки кредитоспроможності позичальників –
фізичних осіб є кредитний скоринг. Система
скорингу – це складна математична або ста(
тистична модель, що базується на різних ха(
рактеристиках клієнтів (соціальне станови(
ще, фінансовий і майновий стан, ділова репу(
тація), а також параметрах кредитної угоди.
Кожна з характеристик, яку отримує система
на вході, є змінною; в результаті проведення
аналізу змінних ми отримуємо інтегрований
показник, який і відображає ступінь креди(
тоспроможності клієнта.
Однією з найпоширеніших моделей ско(
рингу є модель FICO Score, яка розроблена
компанією Fair Isaac і використовується в
практиці багатьма західними банками [7].
Сформулюємо основні недоліки та пози(
тиви, що виявилися в роботі системи ско(
рингу у процесі її використання банками в
Україні.
Позитиви в роботі системи скорингу:
• скорочення процесу прийняття рішення
про надання кредиту та створення дистанцій(
ної системи оцінки кредитоспроможності
позичальників;
• скорочення фінансових витрат на утри(
мання значного штату кредитних аналітиків;
• значне збільшення обсягу портфеля спо(
живчих кредитів.
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Негативи в роботі системи скорингу:
• неспроможність системи скорингу пра(
цювати в умовах фінансової кризи, втрата
здатності об’єктивно оцінювати кредито(
спроможність позичальників;
• системи скорингу базуються на тому,
що мають значні запаси інформації та
постійно порівнюють теперішній стан пози(
чальника із набутим досвідом у минулому. В
умовах економічної кризи та після виходу з
неї цей базис перестає існувати, оскільки не
відповідає реальній ситуації, в якій знахо(
диться позичальник;
• збільшення рівня простроченої заборго(
ваності, різке підвищення частки проблем(
них кредитів у загальній структурі портфеля
споживчих кредитів під час економічної кризи;
• низький рівень інформаційної підтримки
кредитних аналітиків у зв’язку з відсутністю
організації роботи державного бюро кредит(
них історій;
• неможливість використання західних
моделей скорингу в Україні у зв’язку з різни(
ми економічними умовами в країнах;
• неможливість використання однієї мо(
делі впродовж тривалого терміну, що визна(
чає потребу в постійному вдосконаленні та
тестуванні;
• відсутність достатнього спектра фінан(
сових коефіцієнтів, що є обов’язковими та
встановлюються Національним банком Укра(
їни у процесі визначення кредитоспромож(
ності позичальників – фізичних осіб;
• висока вартість системи скорингу для
окремих комерційних банків.
З викладеного випливають основні проб(
леми, що виникають у комерційних банків
України у процесі оцінки кредитоспромож(
ності позичальників – фізичних осіб:
• відсутність достатнього обсягу інфор(
мації, що дала б змогу скоротити процес прий(
няття рішення про надання кредиту та взяти
під контроль кредитну дисципліну наявних і
потенційних позичальників. Виходом із та(
кої ситуації є організація роботи державного
бюро кредитних історій, яке міститиме всю
інформацію про сплату кредитних та інших
зобов’язань громадян країни;
• кредитоспроможність населення країни
прямо пропорційно залежить від економіч(
ної ситуації в країні. При визначенні рівня
кредитоспроможності фізичних осіб (насам(
перед, при наданні кредиту на тривалий тер(
мін) необхідно враховувати зміни економіч(
ної ситуації в країні;
• згідно з положенням Національного
банку України «Про порядок формування та
використання резерву для відшкодування
можливих втрат за кредитними операціями
банків» затвердженим постановою Правління
НБУ від 06.07.2000 р. № 279, обов’язковими
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фінансовими коефіцієнтами, що повинні
враховуватися під час визначення кредито(
спроможності позичальників – фізичних
осіб є: співвідношення сукупних доходів і
витрат/зобов’язань позичальника, а також
сукупного чистого доходу за місяць і щомі(
сячного внеску за кредитом та відсотками/
комісіями за ним. Такий обмежений спектр
не дозволяє контролювати процес оцінки кре(
дитоспроможності та вимагає від банків ку(
пувати західні моделі скоринг(систем. На на(
шу думку, перелік обов’язкових фінансових
коефіцієнтів для визначення кредитоспро(
можності позичальників має бути значно
ширшим; можливе навіть створення загаль(
ної для всіх банківських установ системи
оцінки кредитоспроможності позичальників –
фізичних осіб, яка контролюватиметься
НБУ та постійно вдосконалюватиметься;
• в умовах фінансової кризи, а також у мо(
мент надання довгострокових кредитів сис(
теми кредитного скорингу повинні бути ли(
ше допоміжними елементами у процесі прий(
няття рішення про надання кредиту; основну
роль при цьому має виконувати кредитний
аналітик.
Висновки
В умовах кризи виявилися всі недоліки,
притаманні чинній системі оцінки кредито(
спроможності позичальників за споживчими
кредитами. Виходом із ситуації, що склалася,
є поступове усунення цих недоліків та вдос(
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коналення системи оцінки кредитоспромож(
ності цієї категорії позичальників шляхом
створення й організації діяльності державно(
го бюро кредитних історій; ураховування
змін економічної ситуації в країні при визна(
ченні рівня їх кредитоспроможності; розши(
рення переліку обов’язкових, встановлених
НБУ, фінансових коефіцієнтів для визна(
чення кредитоспроможності позичальників –
фізичних осіб; система кредитного скорингу,
що застосовується банками для оцінки кре(
дитоспроможності позичальників – фізич(
них осіб, повинна бути лише допоміжним
елементом у процесі прийняття рішення про
надання довгострокового споживчого кредиту.
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рекомендации по улучшению процесса оценки кредитоспособности заемщиков при потреби
тельском кредитовании.
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АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ
ІНСТИТУТУ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ
Ігор Фріс,
приватний нотаріус,
м. ІваноФранківськ

У статті разглядаються питання реформування інституту нотаріату в Україні, аналізу
ються позитивні та негативні сторони змін, що внесені у Закон України «Про нотаріат» від
01.10.2008 р., проблеми, що виникають перед цим інститутом у сучасних умовах. Вносяться
пропозиції щодо вдосконалення законодавства, регулюючого діяльність нотаріату в Україні.
Ключові слова: нотаріат, нотаріус, Закон України «Про нотаріат», нотаріат латинського типу.

У

сьогоднішніх реаліях нотаріат Ук(
раїни існує виходячи з тих змін у чин(
ному законі про нотаріат, які привнес(
ла нам так звана мала реформа нотаріату,
здійснена прийнятим Верховною Радою Ук(
раїни Законом від 01.10.2008 р. У цілому по(
чаток роботи Верховної Ради України шос(
того скликання характеризувався активною
законотворчістю – зареєстрована велика
кількість законопроектів, що так чи інакше
стосуються нотаріату. Це свідчить, перш за
все, про те, що, з одного боку, інститут нота(
ріату займає одне з найважливіших місць у
механізмі держави, забезпечуючи життєді(
яльність суспільства, а з іншого – норматив(
не регулювання його функціонування пере(
буває ще не на належному рівні, що зумовлює
потребу у прийнятті важливих нормативних
рішень. Обговорення питань реформування
нотаріату відбувалось (і неодноразово) на
конференціях, семінарах і круглих столах.
В обговореннях брали участь представники
Міністерства юстиції України, народні депу(
тати України, державні та приватні нотаріу(
си, представники наукових кіл, засобів масо(
вої інформації. Результатом усіх цих заходів
було те, що учасники обговорення дійшли
висновку, що тільки нова редакція Закону
України «Про нотаріат» може комплексно
вирішити всі проблемні питання з реального
реформування нотаріату України. Однак
Міністерство юстиції України наполягло на
реформуванні системи нотаріату у два етапи:
1(й етап – прийняття малого закону, а саме
внесення до чинного Закону «Про нотаріат»
змін, пов’язаних із зміною повноважень при(
ватного нотаріуса та зрівнянням їх у повно(
важеннях з державними нотаріусами; 2(й
етап – повна його реформа в кращих тради(
ціях латинського нотаріату. Ця схема і була
прийнята до реалізації, що підтверджується
прийняттям малої реформи нотаріату.
Що ж таке «мала реформа», що вона дала
діючим нотаріусам і суб’єктам права, які «іс(
© І. Фріс, 2009

нують» у системі нотаріального проваджен(
ня? На нашу думку, вона пов’язана з такими
моментами:
• сьогодні приватний нотаріус в Україні є
абсолютно природним регулятором цивіль(
но(правових відносин. Він, надаючи неза(
лежну та безсторонню юридичну допомогу у
питаннях, що стосуються сфери цивільного
обороту, наділений такими ж правами й у
сфері оформлення спадщини, чого не було до
прийняття Закону від 01.10.2008 р. Таким
чином, зроблений перший крок до створення
в Україні єдиного нотаріату;
• те ставлення нотаріуса до питання но(
таріальної таємниці, що абсолютно однаково
розуміють усі представники нотаріальної
громадськості у світі, нарешті знайшло своє
підтвердження в чинному Законі «Про но(
таріат»: нотаріальна таємниця – непорушна;
виїмка реєстрів, журналів для реєстрації но(
таріальних дій і печатки нотаріуса неможлива;
вони можуть бути надані тільки суду для оз(
найомлення із застосуванням чітко визначеної
процесуальної процедури; нотаріус не може бу(
ти допитаний як свідок з питань, що становлять
нотаріальну таємницю, без згоди довірителя;
• змінились умови доступу до професії
нотаріуса та гарантії нотаріальної діяльності.
Згідно із Законом, щоб потрапити на стажу(
вання, необхідно не лише володіти держав(
ною мовою, а й мати не менше 3(х років юри(
дичного стажу. Строк стажування для особи,
яка має намір стати нотаріусом, збільшений
із півроку до року, а стаж нотаріальної діяль(
ності керівника стажування повинен стано(
вити не менше 10 років. Законом закріплені
права й обов’язки стажиста;
• з метою захисту майнових інтересів
фізичних і юридичних осіб у випадку запо(
діяння їм шкоди внаслідок незаконних дій
або недбалості приватного нотаріуса Зако(
ном збільшений розмір страхової суми, що,
у свою чергу, гарантує відшкодування за(
подіяної шкоди у повному обсязі;
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• нормативно закріплені вимоги, щодо
робочого місця приватного нотаріуса, а та(
кож посилені негативні наслідки недотри(
мання цих вимог (за не усунення порушень
передбачена відповідальність аж до припи(
нення діяльності нотаріуса). Це, у свою чер(
гу, зумовило значні видатки приватних но(
таріусів. У світлі цієї норми хотілося б зазна(
чити відсутність подібних вимог для держав(
них нотаріальних контор, що пов’язано із знач(
ними проблемами (так, в Україні практично
відсутні протиправні вторгнення у контори
приватних нотаріусів і викрадення нота(
ріальних бланків, печаток тощо, а такі злочи(
ни відносно державних нотаріальних контор,
на жаль, вчиняються надзвичайно часто);
• приватному нотаріусу надані додаткові
повноваження із здійснення абсолютно но(
вих для нього нотаріальних дій. Так, сьогодні
приватному нотаріусу надані повноваження
з накладення та зняття заборони на відчу(
ження нерухомого майна, транспортних за(
собів і майнових прав.
Однак, як видно з викладеного, вирішені
не всі питання. Залишилося неврегульова(
ним значне коло питань, що ускладнюють ді(
яльність нотаріату як інституту громадянсь(
кого суспільства. Зупинимося лише на де(
кількох із них, які вбачаються вузловими.
Для повного становлення інституту но(
таріату України за зразком латинської моде(
лі необхідно закріпити статус нотаріуса як
публічної офіційної особи та професіонала в
галузі права, ввести новий прозорий порядок
підготовки осіб до нотаріальної діяльності, їх
допуску до неї, що відповідатиме міжнарод(
но(правовим актам з прав людини і забезпе(
чуватиме реальну можливість реалізації цьо(
го права громадянами України незалежно від
їх майнового становища та статусу.
Відкритими в законодавстві залишають(
ся питання чіткого закріплення розмежуван(
ня двох видів контролю за діяльністю нота(
ріуса: адміністративного та судового:
• контролю за законністю вчинених но(
таріальних дій;
• контролю за належною організацією но(
таріусом нотаріальної діяльності.
Принциповим для нотаріальної діяль(
ності є закріплення в законі положення про
те, що контроль за законністю вчинених но(
таріальних дій може здійснюватися винятко(
во судом як єдиним органом, що своїм рішен(
ням вправі визнати незаконними нотаріальні
дії та вирішити питання про законність
відмови у вчиненні нотаріальної дії. Тільки
суд повинен мати право визнати нотаріуса
зобов’язаним відшкодовувати збиток, за(
подіяний унаслідок вчинення ним незакон(
них дій. Відповідно, органи юстиції повинні
здійснювати лише адміністративний конт(
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роль за організацією нотаріальної діяльності.
Існуюча система подвійного контролю за
діяльністю нотаріуса сягає своїм корінням
часів тоталітаризму, коли роль суду у дер(
жаві була надзвичайно обмеженою й існува(
ло свавілля апарату. Така система не може
існувати у демократичній правовій державі,
яку прагне побудувати Україна.
Найбільш складним є питання щодо того,
чи повинна держава регулювати кількість
нотаріусів. Якщо так, то яким чином?
У більшості країн континентального пра(
ва кількість нотаріусів регулюється держа(
вою. Наш сумний досвід останніх трьох ро(
ків з фактичною відмовою держави від кво(
тування нотаріальних місць призвів до того,
що віддалені й економічно слабкі райони прак(
тично залишилися без нотаріусів. Вирішити
цю проблему можна тільки на рівні закону,
встановивши у ньому чіткі критерії визна(
чення кількості нотаріальних округів і необ(
хідної кількості нотаріусів у кожному з них.
На законодавчому рівні необхідно закрі(
пити створення самокерованого професійно(
го об’єднання нотаріусів. Основне завдання
такого об’єднання –захист прав та інтересів
нотаріусів. Необхідно, щоб таке професійне
об’єднання нотаріусів мало у своєму розпо(
рядженні значний обсяг повноважень. Це до(
зволить, з одного боку, вести на рівних діалог
із законодавчими органами й органами дер(
жавного управління, а з іншого – забезпечи(
ти єдність системи нотаріату в державі та но(
таріальної практики.
Неврегульованими залишаються питан(
ня визначення принципів організації но(
таріальної діяльності, самофінансування, пи(
тання заміщення нотаріуса, статусу особи, ви(
конуючої обов’язки нотаріуса тощо. Всі ці та
багато інших питань знайшли своє місце в
проекті нової редакції Закону України «Про
нотаріат». Робота над проектом триває вже
кілька років.
Зараз у Верховній Раді України зареєст(
ровані три законопроекти. Вирішено було
взяти за основу один із них, доопрацювати йо(
го з урахуванням позитивних моментів із двох
інших, а також із урахуванням пропозицій
нотаріусів, висловлених на двох найбільших
зборах, які останнім часом були проведені –
Форумі та З’їзді нотаріусів України.
До робочої групи з остаточного доопрацю(
вання законопроекту ввійшли представники
Української нотаріальної палати, Міністер(
ства юстиції України, народні депутати, но(
таріуси, вчені. Крім того, нотаріуси підтри(
мали ідею про виділення із Закону норм, що
стосуються процесуальної сторони нотарі(
альної діяльності. Фактично можна ствер(
джувати, що ми перебуваємо на етапі створен(
ня у системі національного права нової са(
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мостійної галузі – нотаріального права. Вже
розроблений і зареєстрований у парламенті
проект Нотаріального процесуального кодек(
су, прийняття якого дозволить уникнути іс(
тотної кількості підзаконних нормативно(
правових актів, ефективно регламентувати
процесуальні аспекти нотаріальної діяльнос(
ті, створити чітку та передбачувану процеду(
ру здійснення кожної нотаріальної дії, мож(
ливості її оскарження у випадку порушення
цієї процедури. Робота над проектом Нота(
ріального процесуального кодексу також
триває. Однак, як відомо, процесуальна га(
лузь права не може існувати без відповідної
матеріальної галузі. Слід зазначити, що фак(
тично вона вже існує й її утворюють два до(
кумента – Закон України «Про нотаріат» та
окремі статті Інструкції про порядок вчинен(
ня нотаріальних дій нотаріусами України від
03.03.2004 р. Кінцевим наслідком реформи
законодавства про нотаріат має стати прий(
няття двох окремих кодексів – Нотаріаль(
ного (який має замінити Закон України
«Про нотаріат») та Нотаріально(процесуаль(
ного.
Однак на тлі необхідності внесення якіс(
них змін у матеріальну та процесуальну час(
тини законодавства про нотаріат слід визна(
чити і здобутки нотаріату України. Насампе(
ред, це стосується сфери електронного су(
проводу вчинених нотаріальних дій. Сьогодні
за особистої участі нотаріусів сформовані та
працюють дев’ять єдиних і державних реєст(
рів у системі нотаріату (спадкоємний реєстр,
реєстр доручень, реєстри угод, заборон, іпо(
тек тощо).

Наявність єдиної й взаємозалежної бази
даних практично повністю гарантує досяг(
нення одного з основних завдань – безспір(
ності вчинених нотаріальних дій, що, у свою
чергу, є гарантією захисту інтересів фізичних
і юридичних осіб.
Сподіваємося, що в недалекому майбут(
ньому нотаріуси України стануть користува(
чами й інших реєстрів, які існують у системі
Міністерства юстиції України. Перш за все,
це стосується реєстру прав власності на не(
рухоме майно.
Одним із нововведень, прийнятих у неда(
лекому минулому, є можливість існування
нотаріальних контор, у яких працюють кіль(
ка нотаріусів. При цьому кожний із них є са(
мостійною особою, наділеною правами нота(
ріуса. Подібне нововведення істотно змен(
шило фінансове навантаження на нотаріуса,
дозволило певним чином вести мову про пев(
ну спеціалізацію нотаріусів, що працюють в
одній конторі.
Висновки
Нотаріат України – це важливий інсти(
тут механізму держави. Той невеликий пе(
ріод часу, у якому існує нотаріат незалежної
України, на тлі багатовікової історії євро(
пейського нотаріату здається краплею в мо(
рі. Як і в будь(який інститут громадянського
суспільства, що формується в Україні, зако(
нодавство про нотаріат повинно бути суттєво
реформовано. Врешті(решт в Українi має бути
створена модель нотаріату континентального
типу, що існує в більшості країн Європи.

В статье рассматриваются вопросы реформирования института нотариата в Украине,
анализируются положительные и негативные стороны изменений, внесенных в Закон Украины
«О нотариате» от 01.10.2008 г., проблемы, стоящие перед этим институтом в современных
условиях. Вносятся предложения о совершенствовании законодательства, регулирующего де
ятельность нотариата в Украине.
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