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Зміст влади розкривають владні відно�
сини між керівником і суб’єктом уп�
равління, які відображають як її суть,

так і соціальну нерівність, нерівність стано�
вища, статусу людей у суспільстві. Під відно�
синами влади розуміють відносини нерів�
ності, за яких один або декілька людей панує
над іншими та підпорядковує їх (більше або
менше) своїй волі. Проблеми визначення об�
сягу, сфери та меж владних відносин є ме�
тою цієї статті.

Окремі аспекти здійснення влади роз�
глядалися в наукових працях таких науков�
ців, як Платон, Аристотель, Н. Макіавелл
і, Ж. Боден, Т. Гоббс, Ж.�Ж. Руссо, М. Вебер,
Г. Ласуелл та ін. Завдяки доробку зазначених
учених розроблені сутність, види, функції,
принципи влади. Разом із тим у теорії зали�
шаються не врегульованими та потребують
додаткового дослідження проблеми форму�
вання понятійного апарату у сфері меж
здійснення державної влади. Наукова новиз�
на цих результатів полягає в застосуванні ав�
торського підходу до дослідження теоретич�
них питань меж здійснення державної влади.

Вагомий аспект влади полягає у визна�
ченні її меж. Влада обмежена природою лю�
дини, часом і простором. За природою люди
поділяються на тих, хто має потужний ро�
довий інстинкт, силу, розум, організаційно�
розпорядчі здібності, хто має певну видо�
ву пам’ять, яка може бути й «почута» у вигля�
ді архетипу колективного несвідомого певно�
го етносу. Влада обмежена часом існування
суб’єкта, тривалості функціонування владно�
го інституту тощо. Влада обмежена і просто�
рово, межами системи, кордонами держави,
рівнями компетенції. 

Історичний досвід свідчить, що з розвит�
ком суспільства межі влади змінюються. 
У первісному суспільстві можливість манев�

ру перед зіткненням з владою була дуже об�
межена; земна влада безпосередньо спирала�
ся на владу богів. Відповідно будувалася й бо�
жа влада, де панувала чітка ієрархія та від�
повідне підпорядкування. Найбільшою вла�
дою володіли боги природи, прабатьки. Зго�
дом релігійна ієрархія почала будуватись як
природна й земна, державна. Ще пізніше, як
зазначав англійський учений Е. Тейлор, лю�
ди, які сприйняли душу як таку, що оживля�
ла тіло, визнали божий дух (який оживляв
усю землю або небо) та розширили цю ідею,
зробили з неї вчення про одуховлення цілого
всесвіту одним великим всепроникаючим бо�
жеством. Це послужило також основою пере�
ходу від політеїзму до монотеїзму, пошуків
першопричини всього сущого. Якщо осно�
ва таких суджень лежала в релігійній сфері,
то першопричина ставала верховним боже�
ством [1, с. 459]. Межі божественної влади
практично не встановлюються, не існують чин�
ники, що могли б її обмежити.

Влада вождя, старійшин, глави родини із
наростанням рівня організованості суспіль�
ства поступово виокремлюється, стає авто�
номною, починає функціонувати за своїми
правилами; з’являються політичні чинники,
що впливають на межі владних відносин.
Другим важливим фактором обмеження пов�
новажень влади виступає економічна політи�
ка. Вона спиралася на власність на засоби ви�
робництва, розподіл, обмін та споживання
матеріальних благ і послуг. Ця влада стала
діяльністю суб’єктів економіки щодо прий�
няття рішень у сфері керівництва економі�
кою. Межі влади встановлював згодом пев�
ний тип економічних відносин, які ставали
панівними на історичні епохи – рабовлас�
ництва, феодалізму й капіталізму.

Суть державної влади визначається існу�
ванням певного ступеня примусу тих, хто є
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суб’єктом влади, щодо тих, хто є об’єктом
влади. Безмежна, безумовна та ніким не конт�
рольована влада суб’єкта влади (монарха,
вождя, лідера) веде до абсолютизму владних
повноважень. Поняття «абсолютизм» бере
початок із положень римського права про те,
що державець не зв’язаний законами. Під
впливом цієї етимології історики й юристи
ХІХ – початку ХХ ст. створили модель аб�
солютизму як необмеженої монархії, в якій
державцю належала вся повнота публічної
та, перш за все, законодавчої влади. Харак�
терними ознаками абсолютизму, на їх думку,
є наявність загальнодержавної бюрократич�
ної машини; формування професійної по�
стійної армії; утворення загальнодержавної
податкової системи; уніфікація законодавст�
ва; адміністративний устрій, створення єди�
ного судово�слідчого апарату; формування
державної церкви; проведення єдиної дер�
жавної економічної політики [2, с. 4]. Історії
відомі вияви абсолютизму, а особливого роз�
квіту абсолютна монархія набула в країнах
Західної Європи у XVII–XVIII ст., Росій�
ській імперії у XVII–XIX ст. На думку 
В. Хапліпова, в сучасних умовах існує 8 абсо�
лютних монархій, але і тут відбуваються про�
цеси демократизації. В Кувейті (1962 р.),
ОАЕ (1971 р.), Катарі (1972 р.), Бахрейні
(1973 р.) були прийняті конституції [3].

Необґрунтоване розширення меж влади
неодмінно призводить до її негативних про�
явів, прерогативою у співіснуванні суб’єкта й
об’єкта влади стає нелегітимний примус. То�
талітарна модель відносин особистості та
політиків виходить із безумовного пріорите�
ту цілого над частиною, повного підкорення
людини державі чи владі. Тоталітаризм поз�
бавляє людину будь�якої свободи вибору,
робить її повністю беззахисною перед вла�
дою. Якщо одним полюсом тоталітарного ба�
чення особистості є «людина – гвинтик», то
іншим – всезнаючий і всемогутній вождь,
наділений рисами божества. Тоталітаризм,
ідеологізуючи та політизуючи все суспільство,
безмежно розширює сферу відносин інди�
віда та влади, внутрішньо деполітизує осо�
бистість, перетворює її як би на людину�функ�
цію, позбавлену свободи політичного вибо�
ру. Врешті�решт, як свідчить світова суспіль�
на практика, він заводить країну в історич�
ний тупик, оскільки руйнує основне джерело
сили держави – вільну особистість, людину�
творця. 

За будь�яких обставин перевищення меж
державної влади призведе з часом до бунтів,
масових заворушень, революцій, а згодом і
до руйнування структури влади, а подекуди –
навіть до зміни державного правління, уст�
рою, втрати суверенітету та державності. 

На противагу абсолютизації влади, ви�
явом практичної відсутності меж державної
влади є принципи анархізму. Слід згадати док�
трини, які проголошують, що свобода особи

та держава взагалі несумісні, що держава з
усіма її інституціями є абсолютним злом. То�
му, як зазначав М. Бакунін, вона повинна бу�
ти знищена на другий день після революції,
інакше революція загине. Небезпечною, вва�
жав він, є навіть влада одних тільки пред�
ставників народу, оскільки, ставши правите�
лями, вони перестануть бути робітниками,
почнуть дивитися на весь чорноробочий люд
з висоти державності, представлятимуть уже
не народ, а себе та свої прагнення на управ�
ління народом.

П’єр Прудон (основоположник індивіду�
алістичного анархізму) обстоював лад, який
базується на взаємній співпраці членів су�
спільства, з гарантованою автономією людсь�
кої особистості. Він вважав, що кожна люди�
на, «яка не може робити того, що хоче, і будь�
чого, що хоче, має право на бунт, навіть якщо
вона одна проти уряду, навіть якщо уряд цей
складається зі всіх інших» [4, с. 200]. Свобо�
ду мислитель розумів, з одного боку, як вро�
джену властивість людської природи, з іншо�
го – як постійну мету розвитку людини. Роз�
виток цей є постійним, оскільки постійним є
розвиток людської свідомості. Дуалізм цього
явища зумовлений подвійністю природи са�
мої людини, яка водночас є істотою індивіду�
альною і тією ж мірою суспільною, оскільки
людина є людиною тільки у суспільстві, бу�
дучи одночасно індивідуальністю й окремим
фрагментом усього суспільства. Забезпечен�
ня свободи є тим чинником, який пов’язує
особу та суспільство. Тому свобода, яку ро�
зуміють як засіб ізоляції особи, як межу, що
розділяє людину та суспільство, є заперечен�
ням свободи. Іншими словами, анархія – це
не абсолютна свобода діяльності, вона озна�
чає почуття нерозривного зв’язку власної
свободи із свободою інших. Для Прудона
анархія не є якимось безвладдям, ліквіда�
цією державного механізму, який стояв над
суспільством, вона не повинна призводити до
свавілля та знищення права.

Дещо іншої думки дотримувався осново�
положник колективістського анархізму М. Ба�
кунін. Він вважав, що суспільство є природ�
ним середовищем буття особи, натомість її
свобода порушується державою, тому досяг�
нення повної свободи та повної автономії
особи можливе лише шляхом ліквідації дер�
жави. Штучні інституції, створені державою
незалежно від її форми, врешті�решт завжди
спричиняють порушення або знищення сво�
боди особи. Мислитель підкреслював прин�
ципову відмінність між становищем особи у
суспільстві та державі. У державі панує пра�
во, у суспільстві – традиція та звичай, і вза�
ємодія індивідів ґрунтується на солідарності;
при цьому форма держави не має принципо�
вого значення. Він писав: «Між монархією і
республікою існує істотна відмінність: у
першій апарат держави пригноблює і грабує
населення для користі привілейованих кла�
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сів, маєтних верств, а також своєї власної ки�
шені іменем монарха; у республіці населення
є так само пригноблене і пограбоване на ко�
ристь тих самих класів, але вже іменем волі
народу» [4, с. 200].

Кожна держава (навіть у найбільш демо�
кратичній формі) за суттю своєю є нічим
іншим, як апаратом, за допомогою якого ке�
рує масами привілейована меншість, яка ні�
бито краще розуміє інтереси народу, ніж сам
народ. Тому для народу не залишається ні�
чого іншого, як знищити державу шляхом
анархістської революції. Розглядаючи пер�
спективи майбутнього людського суспільст�
ва, Бакунін особливу увагу приділяє колек�
тивізму. Для нього колективізм є органі�
зацією солідарності індивідів, що однаково
користуються всіма необхідними матеріаль�
ними та духовними благами.

П. Кропоткін розглядав державу як штуч�
не утворення, що мало на меті тримати у по�
корі інших, примушувати їх на себе працюва�
ти. Закони, які діяли у державі та регулюва�
ли суспільне життя, він вважав винятково
новочасними утвореннями, підкреслюючи,
що людство сторіччями існувало без писаного
законодавства і відносини між людьми регу�
лювалися лише звичаями та традиціями.
Людство, на думку П. Кропоткіна, не потре�
бує держави з її регулюючою функцією, тому
необхідно ліквідувати державну владу. Без�
державне суспільство він уявляв у формі
асоціації вільно об’єднаних комун і виробни�
чих общин, у яких не повинно бути жодної
форми зовнішнього примусу щодо конкрет�
ного індивіда. П. Кропоткін щиро вірив у те,
що людина, втомившись від свого рабства,
шукатиме свого звільнення у вільній дії віль�
них людей, які згуртуються, об’єднаються
довкола однієї спільної мети – забезпечення
одне одного своєю колективною працею,
відомого необхідного блага, щоб дати мож�
ливість людині працювати над цілковитим
розвитком своїх здібностей, своєї індивіду�
альності й досягти, таким чином, своєї
індивідуації [5, с. 537].

Висновки 

Аналіз меж державної влади свідчить, що
межі державної влади – це межі владно�во�
льового впливу суб’єкта влади на поведінку
об’єкта (громадян держави). При цьому вла�

да є стійкою та стабільною лише тоді, коли є
допустиме співвідношення між примусом як
формою здійснення влади її суб’єктом задля
реалізації своїх велінь і сприйняттям цих
велінь об’єктом владних відносин.

Здійснювати владу без застосування при�
мусу можна, однак не завжди ефективно. Бе�
зумовно, існують інші форми здійснення вла�
ди (переконання, єдність, розподіл). Дослі�
дження таких форм здійснення влади є перс�
пективою подальшого дослідження пробле�
ми реалізації влади. Мав, очевидно, рацію 
М. Бердяєв, коли писав, що дар людей влади
полягає у здатності до навіювання [6, с. 315].
Крім того, будь�який процес навіювання
значною мірою імперативний, він авторитар�
ний, категоричний, отже, примусовий. Той,
хто навіює (суб’єкт), діє насамперед на
несвідоме. М. Бердяєв зазначав, що початки
влади цілком ірраціональні, хоча сама дер�
жавна влада може дуже раціонально правити
народом. «Панує той, хто вводить народні
маси в гіпнотичний стан [6, с. 315]. При цьо�
му, найефективнішим є легітимний примус,
тобто в очах об’єкта таким суб’єктом є, на�
самперед, законний представник політичної
влади. Легітимний примус зобов’язує об’єкта
коритися, оскільки рівень альтернативності
для нього мізерний або його немає зовсім.
Така примусова влада спирається, передусім,
на силу або реальну загрозу її застосування,
на авторитет політичної організації суспіль�
ства (перш за все, державу), на гроші в такій
кількості, що робить неможливою конку�
ренцію, на знання (коли їх якість та обсяг
просто неспівмірні). Все це ставить об’єкта
примусу в таке становище, що коли він хоче
залишатися в межах законності, то змушений
виконувати рішення суб’єкта, навіть не по�
годжуючись із ним. 
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№ 2

Political and legal theories are considered, in relation of the problem of limits of realization of state
power, conceptions of basic scientific political and legal schools are considered. We set our mind on the
theoretical aspects of historical development of institutes of state power and limitation and plenary of
their powers. The conceptual approaches are specified towards understanding  of limits of state power,
factors which influence on them are specified.

В статье рассмотрены политико�правовые теории проблем границ государственной влас�
ти, акцентировано внимание на концепциях основных политико�правовых школ; на теорети�
ческих аспектах институтов государственной власти и ограничении их полномочий. Указыва�
ются концептуальные подходы к пониманию границ государственной власти, устанавливаются
факторы, которые влияют на них.
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Розбудова правової держави передусім пе�
редбачає формування та становлення
досконалої правової системи. Сьогодні

надзвичайно великої актуальності набули пи�
тання верховенства права, домінування проб�
лем прав людини як ядра побудови правової
системи, розширення системи джерел (форм)
права.

Україна є сучасною державою, проте залеж�
но від стану дотримання основних прав людини
її можна віднести до таких, що декларують, виз�
нають всі основні права людини, але не створи�
ли всіх належних механізмів для їх дотримання
[1, с. 14]. Нагальним є напрям встановлення
пріоритету певних моральних норм (справед�
ливості, гуманізму, чесності тощо) над систе�
мою права. Йдеться про панування природного
права над правом позитивним, тобто права не�
писаного, існуючого в категоріях моральності,
над правом, втіленим у законах і підзаконних
актах.

Як для діючого права, так і для історії права
виняткове значення має дослідження джерел
права. Відношення до правових джерел (їх
аналіз, публікації тощо) – один із найсуттє�
віших та виразних показників рівня та стану іс�
торико�правової науки й юриспруденції в ціло�
му. Розробленням проблем джерел права зай�
мались І. Богдановська, Т. Гурова, Л. Зівс, М. Ко�
зюбра, М. Марченко, М. Оніщенко, О. Скакун,
Ю. Шемшученко. В теорії права все більше і
більше уваги приділяють аналізу різних джерел
(форм) права, а також їх взаємозв’язкам і взаємо�
впливам. Тенденція до підвищення ролі судо�
вого прецеденту, нормативного договору та пра�
вової доктрини є характерною для сучасного
права.

Метою цієї статті є відповідний аналіз теоре�
тичних положень щодо формування доктри�
ни як джерела права, розгляд історичних і
правових передумов його становлення в ро�
мано�германській та англосаксонській право�
вих сім’ях. 

Правова доктрина – одне з найдавніших
текстуальних джерел права, яке і досі відіграє над�
звичайно важливу роль у правовому регулюван�
ні суспільних відносин. Не визнання її як фор�
мального джерела права не виключає розгляду
її як реально існуючого та впливового явища.
При цьому вона впливає не лише на правоза�
стосовувача й інтерпретатора діючого права, а й
на законотворця. Зрозуміло, що ступінь впливу
правових доктрин і форми її вияву в різних
країнах не однакові. 

Теоретичні надбання є джерелом, за допомо�
гою якого молоде покоління юристів пізнає мето�
дологію теоретичних і практичних дослі джень у
правовій сфері. Безумовно, існує варіант надан�
ня правової ознаки лише нормам права, але для
тих, хто має ширший погляд на право, доктрина
і в наш час, як і в минулому, є життєво важли�
вим джерелом права.

Для доктрини характерним є постійне онов�
лення, що відбувається за рахунок нових ідей і
поглядів, проте зарахування їх до категорії докт�
ринальних відбувається лише після апробації їх
на практиці та підтримання більшістю вчених і
професіоналів�практиків, які займаються юрис�
пруденцією.

Наша стаття пов’язана з питаннями по�
рівняння й аналізу значення правової доктрини
як джерела права. В центрі уваги постають пи�
тання сучасного стану, тенденцій, основних на�
прямів вивчення джерел права та правової дум�
ки країн романо�германської та англосаксонсь�
кої правових сімей. Своєрідність різних право�
вих систем та їх джерел чітко простежується через
особливості нормотворчого та правозастосовчого
процесів. А питання праворозуміння, визначення
цілей і напрямів наукових досліджень в юрисп�
руденції, концептуальних уявлень про значення
історії права та правової думки для сучасної
юриспруденції та діючого права, зв’язків науко�
во�теоретичної юриспруденції з реальною пра�
вовою практикою можна віднести до провідних. 

Країни романо�германського права та країни
англосаксонської правової сім’ї неодноразово
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були дотичними протягом віків. Перша група
правових систем виникла в Європі. Вона скла�
лась у результаті зусиль європейських універ�
ситетів, які виробили та розвинули, починаючи
з ХІІ ст. на основі кодифікації Юстиніана за�
гальну для всіх юридичну науку. Чільне місце
відведене нормам права, які розглядаються як
норми поведінки, що відповідають вимогам
справедливості та моралі. Визначити, якими ж
повинні бути ці норми, – основне завдання юри�
дичної науки. Меншою мірою доктрина ціка�
виться питаннями застосування права, якими
займаються юристи�практики. На думку Г. Дж. Бер�
мана, західний юрист піклується про послідов�
ність і впорядкованість під час розгляду окре�
мих справ, він також піклується про пошук де�
тального обґрунтування та теоретичного син�
тезу. Він навчив Захід об’єднувати випадки у
норми, норми у принципи, принципи в систему
[2, с. 23]. 

Проте часи змінюються. На сучасному етапі
доктрина вже більше сприймається судовою
практикою, зосереджуючи свою увагу на право�
застосуванні. Норми в тому вигляді, як вони
сформульовані законодавцем та доктриною, не�
достатні для того, щоб надати повне уявлення
про зміст права. З метою підтримання стабіль�
ності правопорядку, судова практика нама�
гається уточнювати норми, які виступають як
загальні, але здійснює це в твердих і безспірних
межах. Крім того, верховні суди здійснюють
контроль за тим, як судді нижчої ланки судової
системи тлумачать норми. За цих умов норма,
створена законодавцем, – це ядро, навколо якого
обертаються другорядні правові норми [3, с. 83].

Інша група правових систем – англосак�
сонська правова сім’я – охоплює право Англії та
країн, які слідували зразку англійського права.
Це право створене суддями, які вирішували су�
перечки між окремими особами. Зазначена
особливість зберігається і до сьогоднішнього
дня. Правова норма є менш абстрактною, ніж
норма права романо�германської правової сім’ї,
і спрямована на те, щоб вирішити конкретну проб�
лему, а не сформулювати загальне правило по�
ведінки на майбутнє. Вчення романістів відігра�
вали досить обмежену роль, а концепції загаль�
ного права та і словник юристів цієї формації
зовсім інший, ніж у правових системах країн
романо�германської сім’ї.

Співвідношення природно�правових і дер�
жавно�правових засад у романо�германській та
англосаксонській правових системах виявляєть�
ся у порівнянні основних ознак цих правових
систем. На особливу увагу заслуговують питання
взаємовпливу державно�правової доктрини на
прецедентно�правову доктрину.

Однією з суттєвих ознак романо�германсь�
кої правової сім’ї є наявність правової доктрини
як генетичного джерела принципів права конти�
нентального типу. Вона є гармонійним синте�
зом теоретичних і практичних напрацювань. Пі�
клуючись про проблеми практики, вона не за�
лишає осторонь потреби розвитку теорії права,

та навпаки. Особливою специфікою наділена
низка правових систем, зокрема італійська, іс�
панська та португальська. Загальновизнана в
цих країнах доктрина значно більше уваги
приділяє питанням розвитку теорії, ніж прак�
тики. Це зумовлено тим, що практика характе�
ризується особливою мінливістю, а тому є не
настільки суттєвим явищем у правовому житті [4,
с. 107], а в теоретичних засадах зосереджується
масив елементів, із яких будується саме право.
Найважливішим своїм завданням доктрина вва�
жає побудову теоретичної системи.

Заслуговує на увагу ситуація, що склалась у
Франції. Слід зазначити, що її правова система
є класичним зразком раціонального поєднання
в доктрині теоретичних і практичних доробок.

Не відступаючи від концепції, якої дотриму�
валися в європейських університетах протягом
віків, можна стверджувати, що хоча правотвор�
ча роль законодавця досить значна, саме право
є значно більшим, ніж закон. Право має створю�
ватися спільними зусиллями законодавця, юрис�
тів, усіх тих, хто бере участь у здійсненні право�
суддя. Співвідношення законодавчих і доктри�
нальних джерел права у наш час, у порівнянні з
старим правом, можливо здається іншим, проте
сучасне право і досі лишається правом юристів,
як цього вимагає традиція. Закон став основним
елементом пізнання права, проте він не виклю�
чає інших елементів і має значення лише у по�
єднанні з ними. Право Франції, Німеччини, Італії
пізнається лише шляхом досліджень, що прова�
дяться спільно із законодавцем усіма юристами.

Доктрина в англосаксонських системах про�
пагує принцип, згідно з яким основним засобом
заповнення прогалин у праві є розум. У «розумі»
доктрина вбачає деякий раціональний початок,
яким керується правозастосовувач не лише для
того, щоб формально застосувати закон, а й для
того, щоб запропонувати новий варіант вирі�
шення справи в інтересах справедливості. Вра�
ховуючи казуїстичний аспект права, можна кон�
статувати велику кількість прогалин у праві. 
І саме розум покликаний як допоміжне джере�
ло права заповнити такі прогалини. Навіть у
країнах, де право створене судовою практикою,
спостерігається тенденція надання юридичним
принципам провідного значення. Основопо�
ложні засади є підсумком усього комплексу су�
дових рішень. А розум використовується для то�
го, щоб визнати ці принципи, які й є найбільш
яскравим його відображенням. Основним бази�
сом англосаксонської правової доктрини є ідея
справедливості, яка, з одного боку, знаходить
своє обґрунтування у працях теоретиків, з ін�
шого – підживлюється широким використан�
ням на практиці.

Значення доктрини недооцінюється в Анг�
лії. Тривалий час було прийнятним положення,
за яким суддя не міг послатися на доктриналь�
ну працю, доки його автор не пішов із життя [5].
Але це твердження є не безсумнівним. Англія –
країна, в якій деякі доктринальні праці, що�
правда написані суддями, отримали кваліфіка�
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цію доктринальних книг (book of authority);
твори Гленвілля, Брайтона, Літльтона, Кока
мають великий престиж. Викладення ними пра�
ва своєї епохи мало в судах авторитет рівний ав�
торитету закону у Франції. 

Серед сучасних англійських дослідників
досить поширеною є позиція про поділ джерел
(форм) англійського права на [6, с. 12]: 

•• історичні (звичаї, норми торговельного,
канонічного й англійського права); 

•• літературні (праці перших дослідників ан�
глійського права – Гленвілля, Брайтона, Літль�
тона, Кока, Дейла, Блекстоуна); 

•• юридичні (судові прецеденти, законодавчі
й інші нормативно�правові акти). 

Проте спроба розрізнення історичних та
юридичних джерел деякими вченими піддається
обґрунтованій критиці і вважається такою, що не
відповідає потребам практики [7, с. 68].

Однією з особливостей джерел англійсько�
го права є те, що до них фактично відносяться
твори відомих юристів (textbooks), більшість із
яких були суддями вищих судів. Однак правова
доктрина, на думку Б. Малишева, все ж не є дже�
релом права Англії. Як аргумент зазначається
те, що вказані твори не носять доктринального
характеру у традиційному для романо�герман�
ської правової традиції розумінні цього слова, а
виступають впливовими компонентами діючого
права [8, с. 128].

Сьогодні роль доктрини значно зросла. Мо�
лоді юристи, як правило, отримують освіту в
університетах. Вони вивчають право, слухаючи
лекції та читаючи праці своїх учителів, отриму�
ють знання у галузі матеріального права, тоді як
процес не завжди викладається в англійських
школах права. Саме тому простежується відно�
шення до доктрини як до джерела, що живить
право, у тому числі у суддів. Вони нерідко звер�
таються до цитування доктрини.

Визнання найважливішою роль законодав�
ця не повинно заважати бачити реальні зв’язки
між ним і доктриною, а тим самим вести мову
про диктатуру закону.

Слушною є наукова думка про те, що норма,
вироблена правовою доктриною, є нормою�
принципом. Такі норми�принципи можуть вира�
жатись, а можуть і не виражатись у нормах пози�
тивного права, але обов’язково застосовуються
в судовій практиці та мають досить загальний
характер. Загальні принципи є джерелом права.
Жан�Луї Бержель говорить про загальні прин�
ципи права як про основні елементи в системах
правосуддя, які можуть застосовуватися навіть
за умови відсутності відповідних текстів [9, 
с. 403]. Ці принципи визначають діяльність су�
дової влади, яка бере їх із закону чи із звичаю за
допомогою тлумачення. Завдання інтерпрета�
тора полягає у тому, щоб виокремити принци�
пи, на яких засновані юридичні правила, та за�
безпечити їх розуміння, застосування, розви�
ток. Загальні принципи є чинником стабільності
правової системи, не виключаючи при цьому
можливість її вдосконалення.

Для країн романо�германської правової
сім’ї характерним є панування доктринального
тлумачення. За суддею визнається право на нор�
мотворчість (наприклад, ст. 1 ЦК Швейцарії, ст. 4
ЦК Франції). У Бразилії та Португалії вирок
суду може не узгоджуватися з писаними прави�
лами за умови, що на це була отримана згода
всієї юридичної спільноти, яка охоплює суддів,
професорів і адвокатів. Таке значення мав і «зви�
чай вченого походження» у Франції [9, с. 131]. 

Доктрина в цих сім’ях слідує принципу,
згідно з яким процес тлумачення є відносно ав�
тономним по відношенню до нормотворчого
(парламентського) процесу. Іншими словами,
можна стверджувати, що суб’єкт тлумачення не
зобов’язаний виходити з наміру законодавця.
Доктрина лише вимагає під час тлумачення вста�
новлювати логічний зміст закону та керуватися
характером об’єктивних умов, які склались у
сфері практичного правозастосування. Суб’єкт
тлумачення, враховуючи сферу реального зас�
тосування закону, вдало заповнить прогалини у
випадках, якщо законодавець щось не врахував. 

Суттєві відмінності у сфері тлумачення має
німецька доктрина. Так, під час згаданого про�
цесу, наміри законодавця аж ніяк не мають за�
лишатись осторонь уваги суб’єкта тлумачення.
А крім встановлення логічного змісту закону
він заінтересований і у дослідженні граматич�
ного змісту. Подібну точку зору обстоюють всі
інші правові системи, що слідують німецькій.

Романо�германська правова сім’я характе�
ризується такою формою тлумачення, як поста�
тейні коментарі до нормативного акта – закону.
Ці коментарі мають бути розраховані як на тео�
ретиків права, так і на практиків. Французька
правова доктрина зосереджує увагу на тому, що
постатейні коментарі необхідні лише для прак�
тиків, а для теоретиків запропоновані численні
підручники та монографії з обраного фаху.

Юристам англосаксонської правової сім’ї
права властивий преюдиціальний спосіб мис�
лення. Основним джерелом права є судова
практика. Незважаючи на збільшення кількості
писаних актів останнім часом, ця правова сис�
тема, як і раніше, ґрунтується на прецедентно�
му праві. Англійці сприймають норми, створені
законодавцем, якими б зрозумілими вони не бу�
ли, лише у тому випадку, коли вони роз’яснені,
застосовані та підтверджені судовою практи�
кою. В Англії завжди віддадуть перевагу циту�
ванню судового рішення замість тексту закону,
на підставі якого це рішення прийняте. Вся анг�
лосаксонська правова сім’я є наслідком діяль�
ності розуму багатьох поколінь суддів. Розум
міцно «тримає» свої позиції як гарант справед�
ливого вирішення практичної ситуації. Основ�
ним змістом англосаксонської правової доктри�
ни, як вже зазначалось, є ідея справедливості,
яка, з одного боку, знаходить своє відображення
в працях теоретиків, а з іншого – отримує досить
широке використання на практиці. Ідеєю спра�
ведливості пронизані процеси правотворення
та правозастосування [10, с. 183]. Процес пра�
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вотворення за основу бере принцип, за яким пе�
редбачається такий варіант вирішення ситуації,
який би в жодному разі не зазіхав на загальний
інтерес, тобто відсутність протиріччя між при�
ватним і загальним.

Сучасна юридична доктрина розглядає про�
цес впливу романо�германської правової сім’ї
на англосаксонську. У свою чергу, традиційні
правові інститути романо�германської правової
сім’ї зазнають впливу англосаксонської судової
практики.

Можна стверджувати, що розвиток право�
вих систем продовжується. Відбувається взаєм�
не збагачення права в різних площинах, спос�
терігається своєрідна інтеграція, за якою з’єдну�
ються в єдині правові утворення переваги та до�
сягнення різних сфер права, різних систем. Не�
одноразово зустрічаємо в науковій літературі
поняття «правова конвергенція» чи «правова гло�
балізація». Актуальність цих питань зумовлена
становленням права людини та реалізацією ви�
мог правозаконності. І не дивно, що такі не�
сумісні, протилежні погляди на право можуть
співіснувати. Відповідні процеси у правових
системах романо�германської сім’ї збігаються з
аналогічними явищами у сфері прецедентного
права. Це пояснюється подоланням «культу за�
кону», а також вторгненням у зазначену сферу
принципів і техніки прецедентного права. З
іншого боку, ми маємо підстави вести мову про
«інтервенцію» закону та законодавчої культури
у сферу англосаксонського права. 

Слід зазначити, Україні притаманні ознаки
романо�германської правової сім’ї. В умовах
розбудови правової держави провідне місце
відводиться формуванню правової системи.
Право� та державотворення України – грома�
дянський обов’язок юриста. Необхідно розбу�
довувати Україну як правову та соціальну дер�
жаву, що ґрунтується на принципі верховен�
ства права, реальній реалізації прав, виконанні
обов’язків людини та громадянина. Слід фор�
мувати українське право. А здійснити це мають
професійні спеціалісти права, законодавці, суд�
ді, адвокати та правознавці.

Практика творить теорію, а остання, у свою
чергу, безпосередньо диктує правила правоза�
стосування. Якщо ставитися до права лише як

до пануючих норм, процедур і прийомів, воно
не викликатиме великої заінтересованості у
суспільстві. Основне завдання науки має поля�
гати в тому, щоб мислити категоріями сього�
дення та майбутнього. Це необхідно для того,
щоб розвивати модерну та постмодерну науку,
її різні напрями.

Висновки 

Використання правової доктрини як джере�
ла права сприяє гармонізації правової системи.
Це відбувається через складання єдиного кате�
горіально�понятійного апарату, заповнення про�
галин в існуючому законодавстві й орієнтацію
на розвиток правової бази. Різні правові систе�
ми створюються послідовним історичним шля�
хом, відбираючи найбільш раціональне та
відкидаючи невиправдане. Відношення до докт�
рини в англоамериканській і романо�германській
правових сім’ях є різним. Проте спільним є ба�
чення в ній явища, що неабияк впливає на доско�
налість правового забезпечення життя суспіль�
ства. 
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№ 2

Reformation of the national legal system in Ukraine entailed updating laws and legal documents,
diversification of legal means, including sources of law, overhaul of the concept of Law priority and
dominance, strengthening of common social values. 

В процессе формирования современной национальной правовой системы в Украине просле�
живается активное обновление нормативно�правовой базы, разнообразие правовых средств,
особенно источников права, пересмотр концепции преобладания закона, утверждения социаль�
ных ценностей. 
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Подальші перетворення в Україні, її по�
стійне перебування на різних стадіях
формування демократичного суспіль�

ства є наслідком невисокого рівня норматив�
но�правового регулювання національної без�
пеки. Призначення на керівні посади в Раду
національної безпеки і оборони України
(далі – РНБОУ) осіб, які почасти не є фа�
хівцями в галузі безпеки, слабка нормотвор�
ча діяльність профільних комітетів Верхов�
ної Ради України щодо цих питань, а також
фактичне невиконання Стратегії національ�
ної безпеки України та Закону України «Про
основи національної безпеки України» ство�
рюють у практичній площині ситуацію, коли
національна безпека, по суті, будучи фунда�
ментальною й основоположною для розвит�
ку держави, перебуває в неадекватному її
статусу становищі. Її занедбання створює стій�
кі передумови до втрати нашою країною не�
залежності. Не лишають осторонь зазначені
проблеми і науковці, які прагнуть у своїх
публікаціях привернути до них увагу. 

Протягом існування України як незалеж�
ної держави лише окремі аспекти проблеми
забезпечення національної безпеки були
предметом дисертаційних досліджень, які
проводили О. Бодрук, О. Данільян, І. Діордіца,
В. Картавцев, П. Круть, М. Левицька, О. Логі�
нов, Ю. Максименко, В. Медведчук, М. Мель�
ник, В. Мунтіян, Н. Нижник, М. Пендюра, Г. По�
номаренко, О. Пулим, Г. Ситник, О. Украін�
чук, О. Хилько, З. Чуйко та ін. [1–13].

Серед найбільш ґрунтовних саме в мето�
дологічному і концептуальному плані, на на�
шу думку, заслуговують на увагу роботи 
В. Горбуліна [2; 14; 15], В. Ліпкана [16–21],
які у своїх працях розглядають національну
безпеку як систему, досліджують її системні
властивості, отже, виходять на системні
рішення розв’язання складних проблем. Ра�
зом із тим наведений перелік дослідників не
може бути достатнім для охоплення різно�
манітних аспектів національної безпеки.
Зокрема, потребують уваги проблеми право�
вої безпеки. Серед перелічених дослідників

лише деякі (і при цьому частково та фрагмен�
тарно) розглядали це питання, але сутність
даної безпеки, її місце в системі національної,
її атрибутивні компоненти досліджені на на�
уковому рівні не були. Це зумовлює акту�
альність постановки даної проблеми як у
практичному, так і теоретичному сенсі.

Мета цієї статті полягає у формуванні си�
стеми ознак, що описують поняття «право�
ва безпека», та визначенні його дефініції.

Логічним шляхом до досягнення нашої
мети буде операціоналізація вже існуючих і
легітимізованих дефініцій як відправних для
наукового пошуку. Одним із базових є ви�
значення поняття «національна безпека» –
захищеність життєво важливих інтересів лю�
дини та громадянина, суспільства і держави,
за якої забезпечуються сталий розвиток су�
спільства, своєчасне виявлення, запобігання
та нейтралізація реальних і потенційних заг�
роз національним інтересам.

Важливість наведеного визначення поля�
гає в тому, що в ньому чітко визначаються:
три об’єкти національної безпеки (життєво
важливі інтереси людини та громадянина,
суспільства і держави); три напрями держав�
ної політики національної безпеки: виявлен�
ня, запобігання та нейтралізація; два основні
види загроз: реальні та потенційні; один вид
безпекогенних чинників: загроза (небезпека,
виклик, ризик тощо не згадуються).

Наведена категорія є концептуальною іде�
єю для розроблення інших понять, що опи�
сують різноманітні явища у сфері безпеки.
Однією з них виступає категорія «правова
безпека», яка є родовою щодо трьох визначе�
них основних об’єктів національної безпеки.
Відповідно, видами цієї безпеки виступати�
муть: правова безпека особи, правова безпека
суспільства та правова безпека держави.

Важливим є окреслення основних підхо�
дів до розуміння правової безпеки як частко�
вої категорії та поняття «безпека» як кате�
горії загальноправової.

ЩОДО  ВИЗНАЧЕННЯ  ПОНЯТТЯ 
«ПРАВОВА  БЕЗПЕКА»

Андрій Лобода,
здобувач кафедри теорії держави і права

Київського національного університету внутрішніх справ
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підходи до його визначення, виділяються ознаки, пропонується власна дефініція.
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Заслуговує на увагу дедалі більша науко�
ва інтерпретація категорії «безпека» саме у
правознавчих джерелах, адже донедавна ця
категорія розглядалася лише як об’єкт полі�
тичних наук. Саме тому увага сучасних ук�
раїнських дослідників до нерозривної єд�
ності права та безпеки, їх дуальності зумов�
лює відповідну наукову рецепцію даних іма�
нентних за своєю суттю постулатів. Пере�
дусім ідеться про те, що поняття «безпека»
характеризується своєю полізначністю, тоб�
то має методологічне, онтологічне й аксіо�
логічне значення, а в цілому виступає як гно�
сеологічний інструментарій для усвідомлен�
ня процесів безпеки в будь�якій сфері жит�
тєдіяльності. Саме тому безпека не може ви�
вчатися в рамках лише політичних наук, а
має бути концептуалізована, насамперед, у
рамках правових наук, які і розглядають зміст
управління соціальними процесами у різних
сферах життєдіяльності, у тому числі опису�
ють процеси у сфері безпеки.

Слід зазначити, що ми не маємо на меті
аналізувати різноманітні підходи до визна�
чення поняття «безпека», адже це зроблено
на достатньо високому рівні в інших роботах
[5; 13; 22], натомість, зосередимо увагу саме
на формуванні підходів до визначення по�
няття «правова безпека».

Здійснений нами аналіз наукової літера�
тури дає можливість виділити декілька ос�
новних підходів до визначення поняття пра�
вової безпеки.

Відповідно до соціологічного підходу пра�
вова безпека трактується як безпека, що від�
повідає принципам верховенства права та за�
конності, гуманізму і соціальної справедли�
вості. Такий підхід презентується в роботах,
де безпека розглядається безвідносно до то�
го, чи забезпечує вона захист публічного або
приватного інтересу (роботи М. Пендюри,
Ю. Максименко, З. Чуйко).

Інструменталістський підхід, викорис�
товуючи інструментальне значення права,
трактує правову безпеку як інструмент за�
безпечення національної безпеки, забезпе�
чення правовими засобами безпечного існу�
вання особи, держави та суспільства (роботи
В. Ліпкана).

Аксіологічний підхід уможливлює ствер�
джувати про те, що правова безпека є загаль�
ною цінністю, яка відповідає інтересам окре�
мих громадян, суспільства та держави, ос�
кільки є однією з природних потреб людини.
У той самий час, послуговуючись концеп�
цією природного права, можна стверджувати,
що правова безпека є самостійним і апріор�
ним благом, яке має забезпечувати стабільну
реалізацію інших благ. Отже, це благо, по суті,
є системоутворюючим елементом у системі
життєво необхідних благ, оскільки без нього

реалізація інших благ унеможливлюється
(наша власна позиція).

У роботах окремих дослідників можна
знайти й інші інтерпретації змісту правової без�
пеки, але вони носять фрагментарний харак�
тер і не впливають на формування узагальне�
ної картини аналізованої нами проблеми.

Завдячуючи своїй високій соціальній
значущості, правова безпека істотно впливає
на зміст і форму права, виступає їх детермі�
нантою. Вона інтегрує у собі загальноправові
принципи, визначає зміст права з огляду на
визначеність прав та інтересів, які підлягають
правовій охороні. Саме тому правова безпека
не лише є інструментом безпеки, як зазначає,
наприклад В. Ліпкан [22], а фактично фор�
мує правову, тобто природну, ідею безпеки,
відповідно до якої і мають унормовуватися
галузі й інститути права. Тому правова без�
пека не обмежується безпечним функціону�
ванням безпосередньо правової системи, а
закладає фундамент для формування систе�
ми різноманітних благ, їх правової охорони.

У даному аспекті важливого значення на�
буває формування гарантій реалізації право�
вої безпеки, що має передбачати надійнійсть
та ефективність права, його цілісність, си�
стемність, несуперечливість, об’єднаність не
лише загальною, а й спільною метою – метою
стабільного та прогресивного розвитку інте�
ресів особи, суспільства та держави.

Слід зазначити, що формування даних
інтересів має відбуватися на підставі враху�
вання загальнолюдських принципів існуван�
ня та цінностей. Правова безпека має перед�
бачати наявність правових гарантій і вико�
ристовувати лише ті засоби, які відповідають
меті правової безпеки.

Висока якість правотворчості також є за�
порукою надійного рівня забезпечення пра�
вової безпеки, адже передбачає високу якість
нормативних актів, їх несуперечливість, ви�
ключення свавільного трактування та тлума�
чення будь�якими державними органами
(окрім Конституційного Суду України і Вер�
ховного Суду України) норм права.

Правова безпека має лежати і в основі
правозастосування, адже найвищою гаран�
тією цього має бути правосуддя, яке фактич�
но виступає механізмом реалізації та захисту
прав у суді і через суд. Саме тому формуван�
ня в Україні системи адміністративних судів
відповідає ідеї безпеки, бо за допомогою цих
судів конкретна людина отримала реальну
можливість реалізації власних прав через їх
захист від протиправних дій з боку органів
державної влади. 

Держава початково була сформована для
того, щоб кожен громадянин отримав реаль�
ну можливість ефективно обстоювати власні
права, реалізовувати інтереси, керуючись ідеєю
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всезагального блага. Тому не зрозумілими,
науково безплідними, деструктивними та хиб�
ними є позиції як окремих науковців, так і
політиків, які виступають за ліквідацію цих
судів, які, начебто, обстоюють інтереси окре�
мих політичних груп. Держава повинна га�
рантувати безпеку конкретної особи, а одним
із засобів такого гарантування, передусім у
правовій площині, є надійний рівень пра�
вової безпеки, тобто можливість людини за
допомогою правових засобів реалізувати
власні інтереси й убезпечити їх від можливих
порушень і негативних впливів. Отже, ефек�
тивна діяльність судових і правоохоронних
органів є засобом забезпечення дотримання
законних прав та інтересів осіб. Тому катего�
рія «правова безпека» має важливе значення.
Різні автори у власний для себе спосіб нама�
гаються виділити різноманітні сфери життє�
діяльності та відповідні їм види безпеки. На�
томість лише у меншості робіт згадується про
правову безпеку. Стосовно ж спроб безпосе�
реднього з’ясування її змісту, виділення її як
окремої складової, вивчення змісту та складо�
вих ознак, місця у системі національної без�
пеки тощо їх обмаль. 

Висновки 

Ми мали на меті з’ясувати зміст правової
безпеки через виділення та концептуалізацію
відповідних підходів. Наслідком нашого на�
укового пошуку стало обґрунтування доціль�
ності використання аксіологічної концепції
до визначення поняття «правова безпека».

Отже, правова безпека у нашому ро�
зумінні – це органічна та системоутворю�
юча складова національної безпеки, спільна
цінність, що відповідає інтересам окремих
громадян, суспільства і держави, зміст якої
полягає у формуванні надійних (необхідних і
достатніх) правових гарантій для стабіль�
ного та прогресивного функціонування і роз�
витку як правової системи, так і системи
національної безпеки в цілому.
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Кризові явища, що останнім часом охо�
пили світову економіку та згубно по�
значаються на економічній безпеці Ук�

раїни, є серйозним випробуванням для віт�
чизняної правової системи, стан розвитку
якої і без того залишає бажати кращого. Вра�
ховуючи розгортання соціальної кризи, яка
неминуче пов’язана із кризою фінансово�
економічною, не виникає сумнівів у деструк�
тивному, загрозливо катастрофічному для
України характері впливу вказаних глобаль�
них процесів. Як зазначає віце�президент
Світового банку в Європі та Центральній Азії
Шігео Кацу, соціальна криза в Європі та
Центральній Азії набуває загрозливих масш�
табів. 10 місяців кризи практично звели до
нуля всі успіхи у сфері скорочення бідності,
досягнуті за останні 10 років. До 2010 р. ми,
на жаль, зможемо побачити, як 35 млн людей
знову потраплять у пастку бідності й уразли�
вості. Це і є соціальна криза, яка не згадуєть�
ся у розмовах про глобальну фінансову й
економічну кризу1. Світова криза та недо�
статня готовність нашої держави до протидії
їй, вже не є предметом розгляду лише спеці�
альних досліджень економістів, політологів,
соціологів, інших суспільствознавців. Не�
обхідність вжиття невідкладних заходів для
подолання кризових явищ почала усвідом�
люватися на рівні законодавчої та виконав�
чої влади2. Але, як зазначають фахівці, за ан�
тикризисною ефективністю Україна серед

інших держав займає чи не останнє місце3, 
а тому вдосконалення механізму правового
регулювання вітчизняної правової системи 
є одним із вирішальних питань дієвості ос�
танньої.

Більшість дослідників вважає, що вказані
негативні процеси є наслідком глобалізації в
її неоліберальному вияві, зокрема зумов�
люються й послідовною політикою одного з
учасників «вашингтонського консенсусу» –
того ж Світового банку, слова представника
якого ми наводили. На жаль, лише фінансо�
во�економічною складовою глобальні проб�
леми не обмежуються – політика, екологія,
культура, демографічна площина й інші сфе�
ри суспільного буття характеризуються низ�
кою проблем, від успішного вирішення яких
залежить подальше існування світу. Зара�
ди справедливості слід зазначити, що і пер�
шопричиною тієї халепи, в якій опинило�
ся сучасне людство, навряд чи є глобалізація,
адже вона – явище багатовимірне і має як не�
гативні ознаки, так і багато позитивних засад.

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ  АСПЕКТ
У  ДОСЛІДЖЕННІ  СУЧАСНИХ 
ПРАВОВИХ  СИСТЕМ

Богдан Руденко,
здобувач Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України

У статті обгрунтовується необхідність звернення юридичної науки до глобалізаційної
проблематики, важливість усвідомлення сутності та характерних особливостей глобалізації
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1Інформаційне агентство «ЛІГАБізнесІнформ»
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://news.
liga.net/news/N0917191.html, вільний.

2Рішення РНБО «Про невідкладні заходи з 
посилення фінансово�бюджетної дисципліни та
мінімізації негативного впливу світової фінансо�
вої кризи на економіку України» від 20.10.2008 р. //
Офіційний Вісник України. – 2008. – № 82. – 

Ст. 2757; Закон України «Про першочергові заходи
щодо запобігання негативним наслідкам фінансо�
вої кризи та про внесення змін до деяких законо�
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Голос України. – 2008. – № 211; Рішення Міністер�
ства з питань житлово�комунального господарства
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Указ Президента України «Про додаткові заходи
щодо подолання фінансової кризи в Україні» від
17.11.2008 р. № 1046/2008 // Урядовий кур’єр. –
2008. – № 218.

3Інформаційне агентство «ЛІГАБізнесІнформ»
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Заслуговує на увагу те, що розвиток су�
часного світу багато в чому зумовлюється
планетарним феноменом глобалізації, яка
вважається парадигмою ХХІ ст. Основна те�
за, яка випливає з наведеного, полягає у то�
му, що звернення до глобалізаційного аспек�
ту не має бути прерогативою лише таких тра�
диційних у проблематиці, що розглядається,
дисциплін, як економіка або політологія. 

Справедливість вказаного у відношенні те�
оретико�методологічних досліджень держав�
но�правових явищ і, відповідно, зв’язок по�
ставленої проблеми із важливими науковими
та практичними завданнями зумовлюється
рядом обставин. Зокрема, при оперуванні та�
кою комплексною, багатою та змістовною ка�
тегорією, як «правова система», з метою до�
сягнення цілісного наукового бачення право�
вих явищ у їх взаємозв’язках та єдності не�
обхідно мати на увазі, що розгляд особливос�
тей сучасного етапу існування правових сис�
тем не може бути повним без усвідомлення
факторів їх розвитку. Одним із таких фак�
торів є глобалізація. Без попереднього з’ясу�
вання сутності та характерних особливостей
глобалізації, супутніх їй процесів, що висту�
пають умовами формування і функціонуван�
ня сучасних правових систем, доволі складно
об’єктивно та всебічно дослідити важливі 
аспекти останніх, зокрема тенденції та пер�
спективи їх розвитку.

Коротко окреслимо деякі існуючі пробле�
ми визначення поняття, дослідження приро�
ди та сутності глобалізації як на міждис�
циплінарному рівні, так і в аспекті правової
науки. Слід зазначити, що обсяг статті не
дозволяє навіть тезово зупинитися на інших
важливих аспектах глобалізаційної пробле�
матики у дослідженні державно�правових
явищ – ролі та значенні суверенітету у сучас�
них умовах, напрямах впливу глобалізації на
національні державу та право, тенденціях їх
розвитку в умовах глобалізації тощо.

Дані опитування, проведеного Інститу�
том соціології НАН України у квітні–травні
2006 р., за репрезентативною за основними
соціально�демографічними ознаками вибіркою,
свідчать, що 51,2 % населення України вза�
галі нічого не чула про глобалізацію1. Проте
термін «глобалізація» все ж починає входити
до вжитку різних соціальних груп, все біль�
ше вкорінюється в масовій свідомості. Пові�
домлення ЗМІ, виступи політиків, урядов�
ців, бізнесменів, як правило, не обходяться
без звернення до цього популярного слова.

Поняття «глобалізація» стає надбанням не
лише буденного рівня суспільної свідомості.

Воно виступає об’єктом пізнання ряду як
традиційних наукових дисциплін (економі�
ки, політології, філософії, історії, соціології
та інших), так і відносно нових теорій та під�
ходів – макросоціологічного підходу, світ�
системного аналізу, біфуркаційної та синер�
гетичної теорії тощо.

В. Морер, один з авторів американської
«Енциклопедії постмодернізму» вважає, що
вперше термін «глобалізація» з’явився у 70�х
роках ХХ ст. у літературі з менеджменту та
бізнесу для позначення нових стратегій сві�
тового виробництва та розподілу. У суспіль�
ні науки термін увійшов через географію та
соціологію, а в гуманітарні – через антропо�
логію та культурні дослідження2.

Економісти стверджують, що факт фор�
мування єдиного світового ринку вперше
зафіксував, вживаючи термін «глобалізація»,
Т. Левітт, який цим неологізмом позначив
феномен злиття ринків окремих продуктів,
що виробляються великими транснаціональ�
ними корпораціями3. Поширення цей термін
набув завдяки американському соціологу 
Р. Робертсону, який у 1985 р. надав тлума�
чення поняттю глобалізації, та у 1992 р. ви�
клав основи своєї концепції в окремій праці4,
та японцю К. Омае, який у 1990 р. надрукував
книгу, в якій розглядав світову економіку в
контексті взаємного впливу трьох силових
центрів: ЄС, США та Японії, а також доміну�
вання на світовій економічній арені «глобаль�
них фірм»5. Іншу точку відліку має В. Іно�
земцев, який вважає, що термін «глобалі�
зація», який епізодично застосовувався з кін�
ця 60�х років ХХ ст., уперше був поставле�
ний у центр концептуальних побудов у 1981 р.
американським соціологом Дж. Макліном,
який закликав зрозуміти історичний процес
глобалізації соціальних відносин і дати йому
пояснення6. З кінця 80�х років ХХ ст. починає
швидко зростати кількість публікацій, де в
назвах використовувалися слова «глобаліза�
ція», «глобалізм», «глобалістика», «глобальні
проблеми» тощо.

У контексті генезису поняття «глобалі�
зація» зазначимо, що як споріднені до нього

1Толстих Н. Ставлення населення України до
глобалізації // Україна в глобалізованому світі. –
К., 2007. – С. 104.

2Енциклопедія постмодернізму. – К., 2003.
3Levitt Th. Globalisation of Markets // Harvard

Business Review. – 1983. – Vol. 61.  
4Robertson R., Lechner F. Modernization, Glo�

balization and the Problem of Culture in the World�
Systems Theory // Theory, Culture & Society. – 1985. –
№ 3; Robertson R. Globalization Theory and Civili�
zation Analysis // Comparative Civilizations Review. –
1987. – Vol. 17; Robertson R. Globalization: Social
Theory and Global Culture. London, 1992.

5Ohmae K. The Borderless World: Power and
Strategy in the Integrated Economy. – Fontana, 1990.

6Иноземцев В. Л. Глобализация: иллюзия и реаль�
ность // Свободная мысль–ХХІ. – 2000. – № 1. – с. 80.
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виокремлюють поняття «універсалізм»,
«континуальність», «типовість», «абстракт�
ність», «всезагальність» та ін. Для опису гло�
бальних тенденцій дослідники використову�
ють різні терміни – світове суспільство, світ�
система, глобальна ойкумена, глобальна сис�
тема, глобальне суспільство, світ як єдиний
простір. Як антиномій називають диферен�
ціоналізм, дискретність, індивідуальність,
конкретність тощо.

У наукових дослідженнях такого склад�
ного явища, як глобалізація, задля усвідом�
лення сутності процесу в цілому, не обмежу�
ючись лише фіксацією тих чи інших явищ,
застосовуються різноманітні методи: тради�
ційні для будь�якого наукового дослідження
(аналіз і синтез, індукція та дедукція, моде�
лювання тощо); комплекс постнекласичних
системно�синергетичних методів, що дозво�
ляють врахувати такі особливості систем, що
глобалізуються, як складність, відкритість, 
нестабільність, нелінійність і т. д.); методи
філософського аналізу (діалектичний, що
дає змогу зрозуміти глобалізацію як супереч�
ливий процес; герменевтичний, що дозволяє
зрозуміти не лише текст, а й контекст і під�
текст глобалізації; системно�синергетичний –
як загальнонауковий та як філософсько�ме�
тодологічний)1.

Тривалі дискусії про те, чи є глобалізація
просто новим науковим захопленням, або ж
це дійсно найважливіший феномен кінця ХХ –
початку ХХІ ст., в основному завершилися
тим, що сьогодні переважна більшість до�
слідників у працях економічного, соціально�
політичного й іншого характеру визнають
глобалізацію основною системною якістю
нової епохи.

На жаль, усвідомлення суті глобалізації
ускладнюється тим, що кількість праць, при�
свячених глобалізаційній проблематиці, вимі�
рюється багатьма тисячами, а інтерпретацій
цієї категорії – не менше сотні. І коротко ок�
реслити глобалізаційну проблематику мож�
на хіба що шляхом системного представлен�
ня найбільш типових її підходів. При цьому
слід погодитися з тим, що в практичному
плані переважна більшість глобалістських
теорій залишаються зазвичай не більш як те�
оріями, що не завжди адекватно відбивають
реальну дійсність. Але у будь�якому випадку
наукова основа проведення глобалізаційних
досліджень, безвідносно до того, в рамках
спеціальної дисципліни вони здійснювати�
муться, чи ні, стане запорукою належної від�
повіді викликам глобалізації, що постають
перед сучасними правовими системами.

Слід зазначити, що правознавці у звер�
ненні до глобалізаційної проблематики вияв�
ляють певну поміркованість. В останній час
з’являються монографії, дисертації, статті, де
порушуються питання впливу глобалізацій�
них процесів на розвиток тих чи інших еле�
ментів національних правових систем, але
здебільшого все обмежується лише викорис�
танням словоформ глобалізації у назвах до�
сліджень, і в ряду економістів, соціологів, філо�
софів, політологів, істориків, а також біоло�
гів і географів юристи за жвавістю дискусій
про глобалізацію займають далеко не перше
місце. Одні шкодують через цю обставину,
заявляючи, що відсторонення правової докт�
рини від новітніх тенденцій є гальмом для
формування національної стратегії розвитку
у ХХІ ст., інші запевняють, що подібний
жаль – не виправданий. Так, Є. Юртаєва до�
водить понятійну ідентичність термінів, що
нав’язуються правовій науці за наявності
вже сформованих, апробованих і цілком
адекватних сучасним запитам2. Вона зазна�
чає, що традиційно як синоніми поняттю «гло�
балізм» у праві використовуються такі по�
няття, як міжнародно�правове співробітниц�
тво та міждержавна інтеграція, міжнародні
угоди та міжнародні зобов’язання, гармоні�
зація національних правових систем та уніфі�
кація норм права, підтримання міжнародно�
го правопорядку, загальнолюдські або уні�
версальні правові цінності тощо. Звертається
увага на те, що для позначення тенденцій
інтеграції держав, націй, культур на підставі
конвергенції їх політичних і соціальних сис�
тем традиційно використовується поняття
«мондіалізм», «мондіалізація». Як альтерна�
тивні глобалізму поняття, пропонується ви�
користання традиційних – об’єднання, інтер�
націоналізація, інтеграція в загальносвітово�
му масштабі на універсальній основі тощо.
На думку Є. Юртаєвої, все те, що привносять
автори – прихильники включення до право�
вої термінології нових слів, можна позначи�
ти через такі давно відомі та застосовувані
терміни, як «всезагальний», «універсальний»,
«всесвітній», «планетарний», «взаємопов’яза�
ний», «взаємозалежний», «інтернаціональний»
тощо3.

Погоджуючись з тим, що термінологічний
апарат науки потребує запозичень, коли в цьо�
му дійсно виникає необхідність, і запозичен�
ня з єдиною метою запозичання навряд чи
має щось спільне з науковим знанням, під�
тримати Є. Юртаєву в усіх її категоричних

1Делокаров К. Х., Демидов Ф. Д. Теоретико�ме�
тодологические основы глобализации // Глобали�
зация. – М., 2008. – С. 84–85.

2Юртаева Е. А. Международно�правовое вза�
имодействие государств в свете глобализационной
парадигмы // Глобализация и развитие законода�
тельства. – М., 2004. – С. 134–157.

3 Там само.
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судженнях не можемо. Кожне з понять, за�
пропонованих нею як синонімічні, відріз�
няється конкретним змістовним наповнен�
ням, хоч і не завжди очевидним. Так, що сто�
сується «понятійної ідентичності» інтер�
націоналізації та глобалізації, то слід врахо�
вувати їх відмінність в умовах та часі виник�
нення, сутності цих явищ, конкретних і со�
ціально�історичних функціях, у суб’єктному
складі, масштабах, глибині та інтенсивності
явищ, а також в їх безпосередніх і довгостро�
кових висновках, наслідках. Аналізуючи вка�
зані аспекти можна дійти висновку, що гло�
балізація має розглядатись як сучасний
якісно новий ступінь інтернаціоналізації.
Остання передбачає вихід раніше внутріш�
ніх процесів за початкові рамки або ж
об’єднання дій декількох суб’єктів, напри�
клад світової економіки, політики, навколо 
загальних для них завдань, цілей, виду діяль�
ності. Більш ефективно інтернаціоналізація
розвивається на локальному рівні та по відно�
шенню до окремих сфер, видів, напрямів
діяльності. Вона являє собою історико�ево�
люційну підготовку матеріальної та політич�
ної основи глобалізації, й є скоріше кількіс�
ною характеристикою, а глобалізація харак�
теризує якісні зміни. 

Твердження економістів, які зазначають,
що глобалізація є процесом створення єди�
ного світового ринку без кордонів, а інтер�
націоналізація передбачає розширення кор�
донів міжнародних ринків, в усвідомленні
спільності та відмінностей цих суміжних по�
нять співвідносяться певною мірою з позиці�
єю правознавців, зокрема І. Лукашука, на
думку якого щодо держав, а також їх право�
вих систем більш точним є термін «інтерна�
ціоналізація», що означає, перш за все, збли�
ження політичних і правових систем держав,
по�глиблення їх взаємодії, взаємного впли�
ву1. Наведену думку І. Лукашука цитує 
Є. Юртаєва, обґрунтовуючи свою тезу про не
доцільність включення до правової терміно�
логії нових слів у той час, коли можна обій�
тися давно відомими та застосовуваними.
Але, вважаємо, що в даному випадку спос�
терігається «виривання» слів з контексту,
адже І. Лукашук свою пропозицію обґрунто�
вує не огульним звинуваченням у недоціль�
ності використання понятійно ідентичних
термінів, а тими змістовними відмінностями
останніх, про які йшлося: процес, що розви�
вається в політичній сфері, відрізняється від
глобалізації в соціально�економічній сфері,
оскільки рівень єдності в першій суттєво
нижчий, і держави значною мірою зберіга�
ють свою самостійність, а тому більш точ�

ним, на думку І. Лукашука, є використання
терміна «інтернаціоналізація»2.

На нашу думку, необхідність звернення
юридичної науки до глобалізаційної пробле�
матики навряд чи зумовлюється, за словами
Є. Юртаєвої, «новомодність», «особливою при�
вабливістю», «ефектністю» тощо. Ми поділя�
ємо думку про якісну відмінність сучасного
етапу існування людської спільноти від по�
передніх, яка полягає у тому, що сьогодні має
місце не просто розширення та зміцнення
взаємозв’язків і посилення взаємозалежності
різних правових, політичних, економічних,
фінансових та інших систем, а нова якість
цих взаємозв’язків і цієї взаємозалежності,
яка полягає в перевазі глобальних зв’язків
над локально�національними. Саме тому «мір�
кування про глобалізацію», зокрема в аспекті
особливостей функціонування сучасних пра�
вових систем, вважаємо цілком доречними.

Правознавці акцентують увагу на юри�
дичній нейтральності поняття «глобалізації»
та відзначають той факт, що юридичний зміст
терміна «глобалізація» в жодній галузі пра�
ва, у тому числі міжнародному праві, не ви�
значений, хоча він став модним наприкінці
ХХ ст., коли перед міжнародним співтовари�
ством постали складні багатопланові проб�
леми загальнопланетарного характеру, що
зачіпають життєво важливі інтереси усього
людства»3.

Але що казати про термінологічну невиз�
наченість поняття «глобалізація» в юридич�
ному плані, якщо навіть «передовики» гло�
балізаційної проблематики (економісти, полі�
тологи, соціологи, філософи, а також пред�
ставники глобалістики), не можуть дійти зго�
ди у визначенні поняття та змісту глобалі�
зації. Спостерігається термінологічна плута�
нина; часто різні автори вкладають різний
зміст в одні й ті самі терміни, одні й ті самі
поняття часто називаються по�різному. Відсут�
ність загальноприйнятого тлумачення сут�
ності терміна «глобалізація» супроводжуєть�
ся різним підходом і до інших питань дослі�
джуваного феномена. Як наслідок, глобалі�
зацію розуміють або дуже вузько, коли на
перший план виступає, наприклад, фінансо�
во�економічна складова, а політичні, культу�
рологічні, екологічні й інші її сторони ігно�
руються, або досить широко, коли до гло�
балізації «підверстують» ледве не всі явища
сучасного світу, і тоді залишається відкри�

1Лукашук И. И. Глобализация, государство,
право, ХХІ век. – М., 2000.  – С. 3.

2Там само.
3Мелков Г. М. Юридическое содержание тер�

мина «глобализация» // Материалы научно�прак�
тической конференции «Глобализационные про�
цессы в среде права: проблемы правового развития
в России и СНГ», 19 апреля 2001 г. – М., 2001. – 
С. 13.
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тим питання предмета глобалізації, її відмін�
ності від інших соціальних мегатенденцій.
Як констатує В. Буянов, сприйняття процесу
глобалізації відрізняється широкою ампліту�
дою – від пристрасної апологетики до кате�
горичного неприйняття, від переконливих
аргументів на користь глобалізації до ваго�
мих доказів її негативних наслідків, від нама�
гання прискорити глобалізаційні прояви та
надати їм необоротного характеру до спроб
відмовитися від глобалізації, повернути люд�
ство в доглобалізаційну епоху або скоріше
«проскочити» її1.

Не вступаючи у термінологічні супереч�
ки та не помножуючи посилання на різно�
манітні судження про сутність глобалізації,
але за можливості беручи їх до уваги, погоди�
мося з М. Марченко в тому, що глобалізацію
доцільно визначати, як системну, багатоас�
пектну та різнорівневу інтеграцію різно�
манітних існуючих у світі державно�правових,

економіко�фінансових і суспільно�політичних
інститутів, ідей, принципів, зв’язків, мораль�
но�політичних, матеріальних та інших ціннос�
тей і відносин2.

Висновки 

Глобалізація справляє все активніший
вплив на суспільне та державно�правове
життя всіх без винятку країн і народів, на
перспективи розвитку суспільства, держави
та права, породжуючи при цьому такі умови,
за яких управління справами суспільства та
вирішення глобальних, соціально значимих
проблем набуває своєрідних особливостей. 
У свою чергу, всі ці обставини як в теоретич�
ному, так і практичному плані зумовлюють
необхідність мати чітке уявлення про цей
планетарний феномен, що дозволяє ствер�
джувати про перспективність подальших
розробок у даному напрямі. 

The article has grounded the necessity for the science of law to advert to globalization issues.
Particularly, the article has shown the importance of the elucidation of the essence and characteristic
features of globalization for unbiased and fundamental analysis of tendencies and prospects of devel�
opment of contemporary low systems.

В статье обосновывается необходимость обращения юридической науки к глобализацион�
ной проблематике, важность уяснения сущности и характерных особенностей глобализации
для объективного и всестороннего исследования тенденций и перспектив развития правовых
систем современности.

1Буянов С. С. Сущность глобализации // Глоба�
лизация. – М., 2008. – С. 17–37.

2Марченко М. Н. Государство и право в усло�
виях глобализации. – М., 2008. – С. 12–13.
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Україна здавна була відкритою до тор�
гівлі з багатьма країнами, оскільки
розташована на перехресті різних

світових шляхів. Торгівля завжди відіграва�
ла важливу роль в економічному зростанні
країни та набула в останні роки особливої ак�
туальності у зв’язку із вступом України до
Світової організації торгівлі. 

Розвиток внутрішньої та зовнішньої тор�
гівлі України потребує детальної регламентації
основних елементів торговельних відносин у
чинному законодавстві, їх відповідності міжна�
родним стандартам, застосування ефективного
механізму розв’язання торговельних спорів.
Для розуміння та правильного відображення
правового регулювання торговельної діяль�
ності необхідно знати історичні особливості
регулювання торговельної діяльності на те�
риторії України, правові джерела, що їх за�
кріплювали, історичні події, які вплинули на
розвиток торговельних відносин в Україні.

Більшість наукових досліджень присвя�
чені історії виникнення та розвитку торгово�
го права. До таких належать наукові роботи
А. Камінки, В. Удінцева, О. Федорова, П. Ци�
товича, Г. Шершеневича [1–5] та ін. Історич�
ні ж особливості регулювання торговельної
діяльності в Україні досліджували лише 
І. Данільєва, В. Хасанова [6, с. 3–6; 7, с. 79–82].
Деякі вчені приділяли увагу питанням роз�
витку торгового права в Україні при прове�
денні досліджень щодо становлення та роз�
витку господарського права [8, с. 109–120]. Але
питання історичного розвитку правового регу�
лювання торговельної діяльності в Україні
потребують окремого розгляду.

Метою цієї статті є аналіз правових дже�
рел, нормами яких регулювалися торго�

вельні відносини в Україні та дослідження
історії розвитку правового регулювання
торговельної діяльності на українських
землях.

Одним із перших державних утворень на
території сучасної Південної та Південно�
Східної України і в Криму вважається рабо�
власницька Скіфська держава, що виникла
близько ІІІ ст. до н. е. з центром у Криму. Ос�
новним джерелом права у скіфів був звичай,
перетворений відповідно до інтересів прав�
лячої верхівки на звичаєве право. На жаль,
скіфська культура протягом усієї своєї істо�
рії залишалася безписемною, тому норми зви�
чаєвого права не були зафіксовані. Нарівні 
із звичаєм досить рано з’являється й інше
джерело права – правила, встановлені царсь�
кою владою. Зобов’язальне право регулюва�
ло договірні відносини міни, дарування, ку�
півлі�продажу тощо. Як правило, договори 
у скіфів стверджувалися клятвою, як це ро�
билося, наприклад, під час укладання дого�
вору знаменитого скіфського побратимства
[9, с. 15].

Великий вплив на скіфські та сарматські
племена справила грецька колонізація при�
чорноморських земель і утворення тут грець�
ких міст�колоній. На березі Бузького лиману
та у Східному Криму було засновано низку
міст: Ольвію, Феодосію, Пантикапей, Херсо�
нес та багато інших, важливе місце у житті
яких посідала внутрішня, а з часом і зовнішня
торгівля.

У Київській Русі здійснення торговель�
ної діяльності й особливості торговельних
відносин регулювалося нормами міжнарод�
них договорів, які укладав київській князь з
правителями інших держав, а також норма�
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ми Руської Правди. Хоча окремих спеціаль�
них актів щодо регулювання торговельних
відносин у Київській Русі не було, зазначені
відносини регулювалися в загальних актах.
Так, у договорі київського князя Ігоря з
візантійським імператором (945 р.) купцям з
Київської Русі дозволялося здійснювати тор�
гівлю на території Візантії. Крім того, вста�
новлювалось обмеження щодо покупки шов�
кової тканини більше, ніж по 50 золотих.
«Той же, хто купить шовкові тканини, хай
показує їх царському чиновникові, і той при�
вісить до тканини печать і віддасть їх тим,
хто купив» [10, с. 33–35].

Руська Правда одночасно з регулюван�
ням права власності, укладенням договорів
на торзі усно і в присутності свідків або мит�
ника, укладенням договорів купівлі�прода�
жу челядина приділяє увагу регулюванню
відносин, в які вступає окремий стан – купці.
Так, у ст. 48 Просторової редакції Руської
Правди регулюється договір позики між
купцями, коли кредит надавався для збіль�
шення торгового обороту. Ця угода заснову�
валася на довірі, вона не потребувала при�
сутності послухів. У разі спору питання вирі�
шувалось очищувальною присягою кредито�
ра (йдеться про започаткування феодальних
купецьких товариств «на вірі») [9, с. 79–80].

Просторова редакція Руської Правди до�
статньо уваги приділяє регулюванню питань
щодо банкрутства купців. При цьому на�
слідки та процедури, які проводилися, зале�
жали від причини банкрутства. Якщо банк�
рутство купця сталося внаслідок стихійного
лиха, аварії судна, пожежі або розбійницько�
го нападу, тобто без вини купця, то купцю
надавалася відстрочка у сплаті боргу (ст. 54).
Якщо ж купець проп’є або програє чужий то�
вар, то кредитори на свій розсуд могли або
чекати повернення боргу, надавши банкруту
відстрочку, або продати його в рабство (ст. 54).
Стаття 55 Просторової редакції встановлю�
вала окремий випадок банкрутства – зліс�
не банкрутство, коли неплатоспроможний
боржник, залишений без кредиту своїх горо�
дян, брав позику у гостя з іншого міста або
чужоземця і не повертав її. Такий банкрут
продавався в рабство. З одержаних грошей від
продажу банкрута та його майна, передусім,
відшкодовувалися збитки князеві, потім
заїжджим гостям, а залишок розподілявся
між місцевими кредиторами [9, с. 80–81].

Серед документів юридичного характеру,
створених у період феодальної роздробле�
ності Київської Русі, заслуговує на увагу (з
точки зору розкриття економічних зв’язків
Галицького князівства з іноземними купця�
ми – болгарськими, чеськими, угорськими)
грамота князя Івана Ростиславича Берлад�
ника (1134 р.). Вона регламентувала їх пра�

вове становище під час приїзду на землі Русі,
зокрема встановлювала пільги для болгарсь�
ких купців, які звільнялися від сплати мита,
коли привозили товари «на ізклад».

Згідно із Статутом Генуезьких колоній
від 24.02.1449 р., який запроваджувався на
Чорному морі у таких містах�колоніях, як
Кафа (сучасна Феодосія), Чембало (сучасна
Балаклава), в Солдайю (сучасний Судак) та
ін., створювався Торговий хазарський комі�
тет і визначалися його повноваження в тор�
говій сфері, ринкові й акцизні збори, ввізне
та вивізне мито, обмеження щодо торгівлі
купців, передачі на відкуп солі, щодо товарів,
залишених у морі, заборона роздрібної тор�
гівлі іноземцями. Статутом встановлювалася
заборона перевантажувати корабель товаром
у зв’язку з небезпекою для тих, хто пливе на
ньому. За невиконання цієї норми шкіпер
корабля сплачував штраф у розмірі від 100
до 2000 аспрів сріблом за вироком Торгового
комітету. Якщо випадково товар буде вики�
нутий у море, то шкіпер і купці, які мають
свою частину на цьому кораблі, зобов’язані
винагородити потерпілого за викинуті речі та
товар [11, с. 765]. Окремими нормами статуту
заборонялося торгувати в місті Кафі інозем�
цям у роздріб вином. Порушення цієї норми
каралося штрафом від 50 до 200 аспрів.

У період перебування українських зе�
мель під васалітетом Литви та (або) Польщі
важливу роль у регулюванні торговельних
відносин відіграло магдебурзьке право, біль�
ша частина норм якого регулювала торгів�
лю та ремесла, діяльність цехів і купецьких
гільдій, відносини власності на оподаткуван�
ня. Києву магдебурзьке право було надано у
1494–1497 рр. та застосовувалося в інших
містах України до середини XIX ст. (в Га�
лицько�Волинській землі – з початку XIV ст.
до середини XVIII ст.) [8, с. 109–111].

З другої половини XIV ст. розширюється
внутрішня торгівля, основними формами
якої були торжки й ярмарки. У цей період
вона регламентувалася правилами, які захи�
щали інтереси невеликих торговців. Оскіль�
ки Львів з’єднував українські землі із за�
хідною Європою, через Львів проходив єди�
ний європейський шлях східної торгівлі, то�
гочасна влада наділяє у 1379 р. місто склад�
ським правом, яке зобов’язувало всіх купців,
що проїжджали через місто, зупинятись і
протягом 14 днів продавати свої товари (крім
солі) [7, с. 80]. У 1460 р. привілей короля Кази�
мира забезпечив Львову виключне право опто�
вої торгівлі та дорожнього примусу, львівські
купці мали пільги із сплати мита на території
Польського королівства [12, с. 339–343].

Рішенням Люблінського сейму про об’єд�
нання Польщі та Литви в одну державу – Річ
Посполиту (1569 р.) передбачалося знищити



І С ТО Р І Я Д Е Р Ж А В И І П РА В А

20

лютий 2010

як у Польщі, так і в Литві всі торгові мита та
побори на землі і води, під якою б назвою во�
ни не були, не брати ніяких мит з духовних і
світських людей шляхетського звання, з їх
підданих з будь�яких речей їх власної роботи
(з тим, щоб вони цим шляхом не уникали ку�
пецьких мит) [10, с. 118].

Окремими документами регулювався по�
рядок торгівлі, встановлювалися заборони
на торгівлю. Так, 17 січня 1654 р. Б. Хмель�
ницький прийняв Універсал про заборону
виробляти та продавати горілку в Києві, ос�
кільки це шкодить міщанам і військовій
скарбниці [13, с. 317], яким переслідувалося
виробництво та торгівля горілкою (шинкар�
ство), оскільки це завдавало шкоди здоров’ю
й етичним устоям народу, а також військовій
скарбниці, за що встановлювалося покарання.

У XVI–XVII ст. в Україні набуває поши�
рення втручання гетьмана в правила торгівлі
та як надання окремих торговельних при�
вілеїв окремим групам, так і встановлення
обмежень і заборон. Так, 18 листопада 1656 р.
Б. Хмельницький своїм Універсалом надав
привілеї для здійснення торгівлі шевському
цеху в Козельці [13, с. 547]. П. Орлик у 1710 р.
прийняв Пакти та конституції законів і віль�
ностей Війська Запорізького, яким заборо�
нив звільняти купців від несення публіч�
них повинностей, оскільки «заможні купці,
відзначені гетьманськими вільностями, уни�
кають виконання належних публічних по�
винностей і відмовляються надавати допо�
могу нещасному простолюдові». Крім того,
зазначеним документом встановлювалося
«стягати на користь державної скарбниці
платню за ввіз та вивіз лише тих товарів і в
такому обсязі, який вказаний в універсалах,
не стягаючи з купців взагалі нічого зайвого.
Таким же чином Ринкові Комісари повинні
збирати ринковий податок лише від тих, хто
йому підлягає, а не від бідних людей, які при�
бувають на ринок, щоб продати чи купити
дешеву річ для хатніх потреб» [14].

Після 1654 р. економічне життя Право�
бережної України стає повністю залежним
від політики московського уряду: встанов�
люється державна монополія на деякі това�
ри, збільшуються ставки мита на українську
продукцію тощо [7, с. 81].

У перші радянські роки сплеск уваги до
торгового права був пов’язаний з непом.
Комісією під егідою Вищої Ради народного
господарства (далі – ВРНГ) був складений
проект Торговельного зведення СРСР, який
обговорювався декілька років. Але після
відмови від непу всі роботи над Торговель�
ним зведенням були припинені [15, с. 16–17].

Торгове законодавство як складова гос�
подарського радянського законодавства фор�
мувалося та розвивалося у складі соціаліс�

тичної правової системи, основна увага при�
ділялася державним підприємствам, пла�
нуванню, системі господарських зв’язків.
Система господарсько�договірних зв’язків
була пов’язана з планами виробництва, ма�
теріально�технічного постачання, збуту про�
дукції, перевезень. Договірні зв’язки здійсню�
валися на підставі та для виконання плано�
вих завдань і регламентувалися нормативни�
ми актами, які визначали основні права й
обов’язки, вимоги до якості продукції, ціни
(положеннями про поставку продукції ви�
робничого�технічного призначення та това�
рів народного споживання, державними
стандартами якості тощо) [8, с. 118–120].

З набуттям Україною незалежності по�
чався етап формування господарського зако�
нодавства, складовою якого є торгове зако�
нодавство. Першими нормативно�правови�
ми актами господарського законодавства Ук�
раїни, що містили норми щодо основ здійс�
нення торговельної діяльності, були закони
України: «Про підприємництво», «Про влас�
ність», «Про ціни та ціноутворення», «Про бан�
ки та банківську діяльність», «Про зовнішньо�
економічну діяльність», «Про цінні папе�
ри та фондову біржу» та ін. Згодом прийма�
ються інші нормативно�правові акти: закони
України «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг»; «Про
патентування деяких видів підприємницької
діяльності», «Про безпечність та якість
харчових продуктів»; «Про ліцензування
певних видів господарської діяльності»;
«Про підтвердження відповідності».

16 січня 2003 р. прийнято Господарський
кодекс України, який у главі 30 дає визна�
чення господарсько�торговельній діяльності,
виділяє види та форми господарсько�торго�
вельної діяльності, приділяє увагу госпо�
дарським договорам, через які опосередко�
вується господарсько�торговельна діяльність.

Висновки 

Історичні особливості регулювання тор�
говельної діяльності на території України
полягають в тому, що на формування норм
щодо правового регулювання торговельної
діяльності значний вплив справили правові
джерела інших країн, в підпорядкуванні яких
перебували українські землі. Одним із пер�
ших джерел регулювання торговельних від�
носин стають звичаї. У Скіфській державі
норми звичаєвого права не були зафіксовані,
але грецька колонізація причорноморських
земель і утворення тут грецьких міст�коло�
ній сприяла поширенню торговельних зви�
чаїв Греції на території українських земель.
Так, в Статуті Генуезьких колоній знайшов
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відображення відомий грецький звичай що�
до розподілу збитків між шкіпером і купця�
ми, що мають свою частину на цьому кораблі
відносно товару, викинутого в море. З’яв�
ляється й інше джерело права – правила,
встановлені царською владою. Основним
правовим джерелом регулювання торговель�
них відносин у Київській Русі стає Руська
Правда, нормами якої регулюються торго�
вельні відносини, в які вступають купці. 

Особливості щодо торгівлі встановлюва�
лися нормами міжнародних договорів, які
укладав київський князь з правителями
інших держав, а також грамотами, які вида�
вались іноземним купцям. За часів перебу�
вання українських земель під васалітетом
Литви та (або) Польщі велику роль у регу�
люванні торговельних відносин відіграло
магдебурзьке право, більша частина норм
якого регулювало торгівлю та ремесла, ді�
яльність цехів і купецьких гільдій, відноси�
ни власності на оподаткування, а також
складське право. У XVI–XVII ст. на Україні
набуває поширення втручання гетьмана у
правила торгівлі у формі видання універ�
салів і прийняття пактів, надання окремих
торговельних привілеїв певним групам, вста�
новлення обмежень і заборон. Підпорядку�
вання українських земель Росії привело до
обмеження розвитку правового регулювання
торговельної діяльності в Україні на певний
час. З XX ст. торговельне законодавство Ук�
раїни розвивається як складова господарсь�
кого радянського законодавства, а потім гос�
подарського законодавства України.

Аналіз правових джерел, нормами яких
регулювалися торговельні відносини в Ук�
раїні, та дослідження історії розвитку право�
вого регулювання торговельної діяльності на
українських землях допомагає зрозуміти
особливості сучасного торговельного законо�
давства України.
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In the article the featurs of histirical influence of legal suorces of the Scythian state, Old Greece,
Kievan Rus, Lithuania and Poland, Moscow state and Soviet Union on forming of norms of commercial
law in Ukraine reveal.

В статье раскрываются особенности исторического влияния правовых источников Скифс�
кого государства, Древней Греции, Киевской Руси, Литвы и Польши, Московского государства и
Советского Союза на формирование норм торгового права в Украине.
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Генеральна Асамблея Організації Об’єд�
наних Націй 10 грудня 1948 р. прийня�
ла та проголосила Загальну декларацію

прав людини (далі – Загальна декларація).
Ця подія набула важливого соціально�полі�
тичного та правового значення, адже саме з
означеної дати започатковано процес форму�
вання у світі єдиного гуманістичного підходу
до питань забезпечення прав і свобод особи.
Керуючись цим, Кабінет Міністрів України
видав розпорядження «Про затвердження
плану заходів з проведення у 2009 році Все�
українського тижня права» від 19.08.2009 р.
№ 986�р. Таким чином, наша країна тра�
диційно долучилася до міжнародних заходів
із вшанування факту прийняття Загальної
декларації.

Аналіз змісту положень зазначеного між�
народно�правового документа свідчить, що
належне місце серед них займає ідея рівно�
прав’я. Так у Преамбулі Загальної декларації
вказується, що визнання гідності, яка власти�
ва всім членам людської сім’ї, рівних і невід’єм�
них їх прав є основою свободи, справедли�
вості, загального миру. Крім того зазначаєть�
ся, що прийняття Загальної декларації зумов�
люється підтвердженням народами Об’єдна�
них Націй віри в основні права людини, в
гідність і цінність людської особи, в рівно�
правність чоловіків і жінок задля сприяння
соціальному прогресу та поліпшенню умов
життя при більшій свободі.

Стаття 2 Документа визначає, що кожна
людина повинна володіти всіма правами та
свободами, проголошеними Декларацією,
незважаючи на расу, колір шкіри, стать, мо�
ву, релігію, політичні чи інші переконання,

національну чи соціальну належність, май�
новий, становий стан чи інше походження.
Крім того, не повинно бути ніякої різниці на
підставі політичного, правового чи міжна�
родного статусу країни або території, до яких
людина належить, незалежно від того чи є ця
територія незалежною, підопічною, керова�
ною ззовні або іншим чином обмеженою у
своєму суверенітеті.

Стаття 7 Декларації продовжує ідею
рівноправ’я, вказуючи, що всі люди є рівни�
ми перед законом і мають право, без будь�
якої різниці, на однаковий захист, конкрети�
зується, що всі люди мають право на рівний
захист від якої б то не було дискримінації, що
порушує ідеї, закріплені Загальною декла�
рацією, від якого б то не було підбурювання
до такої дискримінації. 

У статті 10 Загальної декларації закріп�
люється, що кожна людина для визначення її
прав і обов’язків, для встановлення обґрун�
тованості пред’явленого обвинувачення має
право, на підставі повної рівності, щоб її спра�
ва була розглянута прилюдно, з дотриманням
усіх вимог справедливості незалежним і без�
стороннім судом.

Таким чином, ідея рівності між людьми
зайняла чи не найважливіше місце серед
інших положень Загальної декларації. Але
будь�яка ідея цінна, передусім, ще й мож�
ливістю бути реалізованою таким чином, щоб
не відбулося спотворення її змісту, що, у свою
чергу і за певних умов, може стати невиріше�
ною проблемою. З цього приводу неабиякого
значення набуває процес дослідження ме�
ханізму втілення міжнародно�правових вимог
щодо рівноправ’я у внутрішнє законодавство

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО  РІВНОПРАВ’Я  ЗАГАЛЬНОЇ
ДЕКЛАРАЦІЇ  ПРАВ  ЛЮДИНИ 
Й  ЇХ  ЮРИДИЧНІ  ГАРАНТІЇ  В  УКРАЇНІ
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нашої держави. Адже саме процес імплемен�
тації є передумовою їх належної реалізації.

Висвітлення питань впливу норм міжна�
родного права на формування внутрішнього
законодавства окремої країни ніколи не
втрачало актуальності. Їх, зокрема, досліджу�
вали такі вчені, як В. Карташкін, Л. Кокорев,
В. Лукашевич, В. Корнуков, С. Лисенков, Є. Лу�
кашева, М. Хавронюк [1–6] та ін. Їх наукові
праці допомогли осмислити проблемний ха�
рактер цього процесу, що, у свою чергу, спо�
нукало автора до детального дослідження
механізму імплементації міжнародно�право�
вої ідеї рівності між людьми у внутрішнє за�
конодавство нашої країни. 

Метою цієї статті є співвідношення основ�
них положень про рівність між людьми, за�
кріплених у Загальній декларації та внут�
рішньому законодавстві України.

У будь�якій демократичній країні нор�
мотворча, правозастосовна, правоохоронна
або правозахисна діяльність прямо чи опосе�
редковано спрямована на досягнення цілей 
і реалізацію принципів, визначених Загаль�
ною декларацією. Про це свідчить аналіз
змісту чинних нормативно�правових актів,
передусім тих, що стосуються питань забез�
печення прав і свобод особи. Р. Мюллерсон
вважає, що взаємна залежність і цілісність
світового співтовариства, єдність людства не
в останню чергу виражається у виникненні,
розширенні та поглибленні змісту загально�
людських стандартів прав і свобод особи, які
мають силу норм як міжнародної моралі, так
і міжнародного права. Будь�яка держава, яка
бажає бути повноправним членом світового
суспільства, повинна співвідносити власні
законодавство та практику з вимогами міжна�
родних стандартів [7, с. 9]. 

Незважаючи на програмний характер За�
гальної декларації, вона заклала величезний
потенціал для внутрішнього законодавства
країн, які прагнуть стати справжніми пра�
вовими державами. Висунуті нею ідеї були
продовжені та розвинуті Конвенцією про за�
хист прав людини та основних свобод від
04.11.1950 р., Міжнародним пактом про гро�
мадянські та політичні права від 16.12.1966 р.,
іншими міжнародними документами. Так, за�
борону чинити дискримінацію закріплено у 
ст. 14 Конвенції про захист прав людини і ос�
новних свобод, де, зокрема, зазначається, що
користування правами та свободами, визна�
ними у вказаній Конвенції, має бути забезпе�
чено без будь�якої дискримінації за ознаками
статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, полі�

тичних чи інших переконань, національного
чи соціального походження, належності до
національних меншин, майнового стану, на�
родження чи за іншими ознаками.

У статті 26 Міжнародного пакту про гро�
мадянські та політичні права визнається, що всі
люди є рівними перед законом і мають право
без будь�якої дискримінації на рівний захист
закону.

Дискримінація (від латинського слова
discriminatio – відмінність) полягає у вчи�
ненні дій, що унеможливлюють доступ пев�
ного кола осіб до ресурсів, прибутків, інших
благ, доступних іншим. Традиційно дискри�
мінаційні дії пов’язуються з порушенням
прав і свобод не однієї особи, а групи схожих
за певною ознакою осіб. Вважається, що дис�
кримінаційні дії можуть чинитись як моти�
вовано (обумовлюючись певними забобона�
ми), так і немотивовано. 

Термін «дискримінація» безпосередньо
визначений у Конвенції № 111 Міжнародної
організації праці (далі – МОП) «Щодо дис�
кримінації в галузі праці», прийнятої в Же�
неві 25 червня 1958 р. на 42�1 сесії Генераль�
ної конференції Міжнародної Організації
Праці. Його зміст, зокрема, охоплює: 

•• будь�яку відмінність, виключення чи
перевагу, які ґрунтуються на ознаках раси,
кольору шкіри, статі, релігії, політичних пе�
реконань, національної належності чи соціаль�
ного походження, результатом яких є лікві�
дація чи порушення рівності можливостей
або ставлення в галузі праці та занять;

•• будь�яку іншу відмінність, виключення
чи перевагу, які мають на меті ліквідацію чи
порушення рівності можливостей чи став�
лення в галузі праці та занять, якщо вони мо�
жуть саме так бути визначені заінтересова�
ним членом Організації за консультуванням
з представницькими організаціями підприєм�
ців і трудящих, де такі існують, та з іншими
відповідними органами. 

Але згідно з вимогами п. 2 ст. 2 Конвенції
№ 111 МОП будь�яка відмінність, виклю�
чення чи перевага, що ґрунтуються на спе�
цифічних вимогах, пов’язаних з окремою
працею, не вважаються дискримінацією. Та�
ким чином, з урахуванням вимог Конвенції
№ 111, принцип рівності не перешкоджає за�
конодавцю під час здійснення правового ре�
гулювання, зокрема, трудових відносин вста�
новлювати розбіжності правового статусу для
осіб, які належать до різних, за умовами та ро�
дом діяльності, категорій, у тому числі вво�
дити особливі правила, які стосуються умов
сумісництва окремих посад і підстав звільнен�
ня з посади, якщо ці відмінності є об’єктивно
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виправданими, обґрунтованими та відпові�
дають конституційно значущим цілям і ви�
могам.

У Конституції України гарантії забезпе�
чення рівності між людьми викладені у стат�
тях 21 та 24. Так, у ст. 21 зазначається, що всі
люди є вільні та рівні у своїй гідності, правах.
У статті 24 Основного Закону України йдеть�
ся про те, що громадяни мають рівні права та
свободи, є рівними перед законом; у ч. 2 ст. 24
конкретизуються конституційні вимоги,
викладені у попередній частин, а саме вка�
зується класифікація порушень за ознаками
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних
та інших переконань, статі, етнічного та соці�
ального походження, майнового стану, місця
проживання, мови тощо. У частині 3 ст. 24
Конституції України окремо визначаються
гарантії рівності прав жінки та чоловіка, при
цьому права жінки викладаються як такі, що
можуть постраждати у першу чергу. 

Таким чином, у статтях 21 та 24 Консти�
туції України закріплені, по�перше, ідея
рівності прав і свобод окремої особи по відно�
шенню до прав і свобод інших; по�друге, за�
гальні умови її забезпечення. 

У законодавчих актах нашої країни тер�
мін «дискримінація» набув доволі широкого
використання. Так, завдяки вживанню сло�
восполучення «за ознаками статі», він одер�
жав конкретизацію у Законі України «Про
забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків», де у ст. 1 визначено: «Дис�
кримінація за ознакою статі – дії чи безді�
яльність, що виражають будь�яке розрізнення,
виняток або привілеї за ознакою статі, якщо
вони спрямовані на обмеження або унемож�
ливлюють визнання, користування чи здійс�
нення на рівних підставах прав і свобод лю�
дини для жінок і чоловіків». 

У статті 8 Закону України «Про мови» за�
значається, що будь�які привілеї чи обмежен�
ня прав особи за мовною ознакою, тобто мовна
дискримінація, неприпустимі. Таким чином, за�
конодавець вже використовує інший уточню�
ючий термін – «мовна дискримінація».

У статті 1 Закону України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні»
термін «дискримінація» вживається по від�
ношенню до певної групи осіб – інвалідів:
«Дискримінація інвалідів забороняється і
переслідується за законом». Ця ідея знахо�
дить логічне продовження у ст. 11 Закону
України «Про соціальні послуги», де перед�
бачено обов’язок осіб, які надають соціальні
послуги, не допускати негуманних і дис�
кримінаційних дій щодо громадян, які їх одер�
жують, – до інвалідів, похилих, одиноких і

хворих людей, сиріт, безпритульних, таких,
які не мають житла, жертв насильства у сім’ї,
малозабезпечених тощо. 

У статті 8 Закону України «Про рекла�
му» закріплюється пряма заборона вміщува�
ти у рекламі твердження, що є дискриміна�
ційними за ознаками походження людини, її
соціального та майнового стану, расової та на�
ціональної належності, статі, освіти, політич�
них поглядів, ставлення до релігії, за мовними
ознаками, родом і характером занять, місцем
проживання, а також такі, що дискредитують
товари інших осіб.

Заборона у законодавчих актах будь�
яких дискримінаційних проявів є певним
первинним етапом боротьби із цим негатив�
ним явищем у нашій країні. Саме така забо�
рона, у свою чергу, зобов’язує особу до пасив�
ної поведінки стосовно того, що не дозволя�
ється. Разом із тим більш ефективною є ак�
тивна діяльність державних органів, спрямо�
вана на запобігання, припинення, пересліду�
ванню дискримінаційних виявів та усунення
їх наслідків. 

З цією метою у ст. 1 Закону України «Про
Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини» передбачено покладання на
постійній основі функцій парламентського
контролю за дотриманням конституційних
прав і свобод людини та громадянина та за�
хистом прав кожного на території України і в
межах її юрисдикції на Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини. Ме�
тою його (її) діяльності є й запобігання будь�
яким формам дискримінації щодо реалізації
людиною своїх прав і свобод (ст. 8 Закону).

У статті 161 Кримінального кодексу (далі –
КК) України передбачена відповідальність
за порушення рівноправності громадян за�
лежно від їх расової, національної належ�
ності або ставлення до релігії. Про специфіку
кваліфікації діянь за порушення рівноправ�
ності громадян залежно від їх расової, націо�
нальної належності або ставлення до релігії
йдеться у постанові Пленуму Верховного
Суду СРСР від 23.12.1988 р. № 17, де, зокрема,
зазначається, що під навмисними діями, спря�
мованими на підбурювання до національної
чи расової ворожнечі, на знищення націо�
нальної честі та гідності, слід розуміти органі�
зацію зібрань, мітингів, демонстрацій та ак�
тивну в них участь задля досягнення вказа�
них цілей, а також публічні виступи та за�
клики, у тому числі у засобах масової інфор�
мації, а також виготовлення, розповсюджен�
ня листівок, плакатів, лозунгів тощо або роз�
повсюдження шкідливих за наміром чуток і
вигадок, які підривають довіру та повагу до
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іншої національності, викликають почуття
неприязні до них.

Під прямими та непрямими обмеження�
ми прав чи встановлення переваг громадян,
залежно від їх національної належності, слід
розуміти дії, які полягають у відмовах у
прийнятті на роботу чи незаконне звільнен�
ня громадян, в порушенні їх виборчих прав, у
притисненні житлових, земельних, інших гро�
мадянських прав і свобод, а також у наданні
незаконних пільг за ознакою належності до
тієї чи іншої національності [8, с. 529].

У частині 2 ст. 172 КК України передба�
чена відповідальність за грубе порушення за�
конодавства про працю, вчинене щодо не�
повнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка
виховує дитину віком до чотирнадцяти років
або дитину�інваліда. Такий злочин вчи�
няється з прямим умислом та з особистих
мотивів, про що свого часу йшлося у поста�
нові Пленуму Верховного Суду УРСР від
19.03.1976 р. № 19 [8, с. 534–535].

Ідея рівності осіб, які залучаються до
сфери кримінального судочинства, закріпле�
на у ст. 16 Кримінально�процесуального ко�
дексу (далі – КПК) України, де зазначається,
що правосуддя в кримінальних справах здійс�
нюється на засадах рівності громадян перед
законом і судом незалежно від походження,
соціального та майнового стану, расової,
національної належності, статі, освіти, мови,
ставлення до релігії, роду і характеру занять,
місця проживання й інших обставин. 

Таким чином, конституційний принцип
рівності громадян, який діє в усіх сферах гро�
мадського життя, набув свого закріплення й
у кримінально�процесуальному законодав�
стві. Його сутність полягає в тому, що майно�
вий чи посадовий стан, стать, расова чи на�
ціональна належність, освіта, мова, ставлення
до релігії, місце проживання, політичні пере�
конання чи належність до громадських об’єд�
нань або інші обставини не утворюють ніяких
привілеїв чи підстав до дискримінації особи,
яка залучена до сфери кримінального судо�
чинства та жодною мірою не мають впливати
на хід чи результати провадження у справі.

Усі суб’єкти кримінального судочинства,
які займають однакове процесуальне стано�
вище, рівні перед законом і судом, а також
іншими суб’єктами, які ведуть кримінальний
процес. Кожен із них, у межах свого процесу�
ального становища, має рівну з іншими мож�
ливість користуватися передбаченими у за�
коні процесуальними правами, рівною мірою
виконувати покладені обов’язки. 

Рівність, зокрема, перед законом і судом
знаходить свій вияв у однаковому для всіх

обов’язку підкорюватися вимогам кримі�
нального закону та нести рівну відповідаль�
ність за його порушення. Особи, які вчинили
злочин, мають притягатися до кримінальної
відповідальності, а їх дії – кваліфікуватися
за одним і тим самим кримінальним законом,
незалежно від займаної посади, роду занять,
інших чинників. Без рівної міри відповідаль�
ності для всіх правова держава перестає бути
такою.

Особливий порядок притягнення окре�
мих категорій службових осіб до криміналь�
ної відповідальності, зокрема депутатів, Пре�
зидента, суддів тощо, безумовно, виокрем�
лює їх від інших у питаннях дієвості загаль�
них положень принципу рівності перед зако�
ном. Але за відсутності передбачених відпо�
відних гарантій недоторканності ці поса�
довці, за певних політичних умов, не змогли
б належним чином виконувати покладені на
них обов’язки. Разом із тим передбачені за�
коном службові імунітети не повинні бути
ширмою для кримінальної відповідальності
у разі вчинення такими особами злочинів.

Порівняння змісту ст. 16 КПК України із
міжнародними положеннями аналогічного
характеру свідчать, що в кримінально�проце�
суальному законодавстві для визначення
принципу рівності людини серед інших ви�
користовується термін «громадянин», а у За�
гальній декларації – в основному «людина»
або «кожна людина». Співвідношення визна�
чень цих термінів дозволяє стверджувати,
що термін «громадянин» за змістом є вужчим
від тих, що вживаються у Загальній декла�
рації. Він охоплює лише коло індивідів, які
за політичною ознакою належать до окремої
країни з такою формою правління, як респуб�
ліка, виключаючи решту, у тому числі грома�
дян інших країн, осіб без громадянства,
підданих. 

На нашу думку, в законодавстві України
необхідно уникати розбіжності у визначенні
правового становища особи на підставі по�
літичного, правового та міжнародного стату�
су країни чи території, до якої людина нале�
жить, незалежно від того, є ця територія не�
залежною, підопічною, такою, що керується
ззовні, не самостійно або іншим чином обме�
женою у своєму суверенітеті. Це можна до�
сягти шляхом використання таких певним
чином неконкретизованих термінів, як «лю�
дина», «кожний», «особа». 

Аналіз змісту положень про рівність між
людьми Загальної декларації та порівнян�
ня їх із змістом норм чинного законодавст�
ва нашої країни дозволяє зробити такі вис�
новки:
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у Загальній декларації основні ідеї рівно�
прав’я відображені у Преамбулі, а також стат�
тях 2, 7 та 10, у внутрішньому законодавстві –
у статтях 21 та 24 Конституції України, ін�
ших законодавчих актах, зокрема Криміналь�
ному та Кримінально�процесуальному кодек�
сах України;

у нашій країні унормування загальних
положень про рівність між людьми відбува�
лося з дотриманням світових стандартів у сфе�
рі забезпечення прав і свобод особи. Значний
вплив на цей процес, з 1948 р., здійснювала
та продовжує здійснювати Загальна декла�
рація прав людини;

з метою дотримання міжнародних тра�
дицій у питаннях запобігання дискримінації
у законодавчих положеннях, адресатами
яких є не лише громадяни нашої країни, до�
цільно використовувати такі неконкретизо�
вані терміни, як «людина», «кожний», «осо�
ба» та уникати застосування терміна «грома�
дянин». 

Подальшими перспективними розвідка�
ми з розглянутої проблематики є встанов�
лення відповідності положень галузевого ук�
раїнського законодавства змісту ідеї рівно�

прав’я, закріпленої у Загальній декларації, та
вироблення конструктивних пропозицій з
подолання виявлених суперечностей. 
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Людство завжди боролося за свої права
й їх юридичне закріплення в норма�
тивно�правових актах, намагаючись

передбачити гарантії реалізації своїх прав, а
також засоби їх захисту. Уявлення та наукові
пошуки про особисте життя людини та га�
рантії забезпечення її недоторканності роз�
роблялися з найдавніших часів. При цьому
ступінь реалізації права людини на особисте
життя практично завжди перебував у прямій
залежності від рівня гарантування такого
права державою. Норми моралі, релігійні,
етичні, корпоративні норми в різні історичні
періоди могли регулювати окремі аспек�
ти особистого життя, але їх реалізація не
завжди забезпечувалася силою державного
примусу.

На сучасному етапі розвитку інформа�
ційних технологій особливої актуальності
набуває питання наукового розроблення й
імплементації у законодавство України юри�
дичних гарантій таємниці особистого життя
людини. При цьому швидкість обробки та
передачі інформації зумовлює особливу важ�
ливість правових гарантій таємниці особис�
того життя людини, закріплених саме інфор�
маційним правом України. Адже норми ін�
формаційного права встановлюють процеду�
ри обігу інформації, передбачають обмежен�
ня та заборони у випадках, коли вільний обіг
інформації неможливий у зв’язку з цінністю
відповідної інформації, потенційними нега�
тивними наслідками внаслідок її розголошен�
ня тощо. Саме тому виникає питання науко�
во�теоретичного обґрунтування інформа�
ційно�правових гарантій таємниці особистого
життя людини, вирішення якого має почи�
натись із встановлення змісту цього поняття.

Слід зазначити, що проблеми правової
регламентації особистого життя людини ана�
лізувалися дослідниками галузевих юридич�

них наук (конституційного, цивільного, адмі�
ністративного, кримінального права) у кон�
тексті розкриття гарантій (зокрема консти�
туційно�правових, адміністративно�право�
вих і адміністративно�процесуальних) прав і
свобод людини та громадянина, їх реалізації
[1–6]. Зазначене питання досліджувалося з
метою визначення меж можливого втручан�
ня в особисте життя людини органів держав�
ної влади України, переважно органів міліції
[7–9], розкривалося на наукових конфе�
ренціях [10].

Однак дослідники не аналізували питан�
ня інформаційно�правових гарантій таємни�
ці особистого життя людини, не акцентува�
ли свою увагу на змісті відповідного понят�
тя. З огляду на викладене, можна стверджу�
вати, що існує необхідність наукового дослі�
дження власне змісту поняття «інформацій�
но�правові гарантії таємниці особистого жит�
тя людини».

Мета цієї статті – розкрити зміст поняття
«інформаційно�правові гарантії таємниці
особистого життя людини» на основі ана�
лізу нормативно�правових актів України
та поглядів провідних науковців.

Дослідження, в яких розкриваються пи�
тання правових гарантій, умовно можна роз�
ділити на три основні групи: 

•• спрямовані на розкриття теоретико�
правових засад гарантування прав і свобод
людини; 

•• дослідження конституційного права що�
до правових гарантій; 

•• наукові пошуки щодо адміністративно�
правових гарантій.

Заслуговує на увагу позиція О. Скакун,
яка гарантіями прав, свобод та обов’язків лю�
дини і громадянина визначає систему соціаль�
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но�економічних, політичних, юридичних умов,
способів і засобів, які забезпечують їх фак�
тичну реалізацію, охорону та надійний захист.
Коли немає гарантій, то права, свободи й обо�
в’язки людини та громадянина набувають
форми заяв про наміри [11, с. 203]. Дійсно,
юридичні гарантії прав і свобод людини ма�
ють забезпечувальний характер, без їх вста�
новлення та, насамперед, ефективної реалі�
зації неможливе використання задекларова�
них державою прав і свобод. Важливе зна�
чення щодо комплексності (системності) га�
рантій має і при визначенні змісту поняття
«інформаційно�правові гарантії», оскільки
саме комплексність, системність забезпечен�
ня інформаційних прав людини сприяє їх
ефективній реалізації.

І. Магновський також висвітлює комплекс
гарантій прав і свобод людини та громадянина
у праві України (політичних, економічних,
соціальних та юридичних), акцентуючи увагу
на сучасному стані цих гарантій, на напрямах
їх реформування та вдосконалення задля
впровадження у реальну дійсність [3].

Дослідники конституційного права Ук�
раїни визначають, що «юридичні гарантії є
специфічним правовим засобом забезпечен�
ня, реалізації, охорони та захисту прав люди�
ни і громадянина; першочергового значення
вони набувають при практичній реалізації
суб’єктивних прав громадян. Іншими слова�
ми, юридичні гарантії – це передбачені зако�
ном спеціальні засоби практичного забезпе�
чення прав і свобод людини і громадянина [12,
с. 40], що підтверджує думку про сутність га�
рантій як засобів забезпечення, реалізації, охо�
рони та захисту прав людини і громадянина.
Поділяємо також позицію дослідників щодо
спрямованості гарантій на практичну ре�
алізацію тих або інших прав і свобод людини,
що є важливим і для закріплення гарантій в
інформаційному праві України.

Т. Француз�Яковець на підставі аналізу
Конституції та конституційного законодав�
ства України здійснює аналіз забезпечення
конституційно�правового статусу людини та
громадянина в Україні, значну увагу приді�
ляє гарантіям конституційно�правового ста�
тусу особи, досліджуючи проблеми, що вини�
кають у зв’язку з його забезпеченням у про�
цесі діяльності державних органів різних гі�
лок влади та недержавних організацій [13]. 

Механізм адміністративно�правового за�
безпечення прав і свобод людини та громадя�
нина стали предметом дослідження І. Ієру�
салімової, яка визначає правові гарантії та
вказує на їх роль у механізмі адміністратив�
но�правового забезпечення прав і свобод лю�
дини та громадянина [14]. Вона вважає пра�
вові гарантії складовою системи забезпечен�
ня прав і свобод людини та громадянина.

Е. Олефіренко, у свою чергу, розкрива�
ючи проблеми теорії та організаційно�право�
вих умов щодо адміністративно�правових га�
рантій реалізації прав і свобод громадян, ви�
світлює, зокрема, питання ефективності пра�
вотворчої, правозастосовчої й організаційної
діяльності органів державної влади [5]. На
нашу думку, дослідниця включає до обсягу
поняття «адміністративно�правові гарантії
реалізації прав і свобод громадян» і діяль�
ність уповноважених суб’єктів. Однак такий
підхід не зовсім правильний, оскільки пра�
вові гарантії — це системи норм, закріплені у
праві, які мають своє формальне вираження у
нормативно�правових актах чи актах інди�
відуальної дії. Здійснення ж заходів щодо пра�
вотворчої, правозастосовчої чи організаційної
діяльності відбувається на підставі закріп�
лених правових гарантій і є складовою ме�
ханізму забезпечення прав і свобод людини.
У зв’язку з цим ми не будемо включати до
обсягу поняття «інформаційно�правові га�
рантії» діяльність уповноважених суб’єктів.

Великий тлумачний словник сучасної ук�
раїнської мови визначає юридичні гарантії
як «законодавчо закріплені засоби охорони
прав і свобод громадян, способи їх реалізації,
а також засоби охорони правопорядку, інте�
ресів суспільства і держави» [15]. Заслуговує
на увагу те, що, по�перше, у даному випадку
«юридичні» та «правові» є словами�синоні�
мами; по�друге, важливою ознакою саме пра�
вових (юридичних) гарантій є їх передбаче�
ність законом, тобто формальна визначе�
ність. Тому заходи, які вживаються органами
державної влади й іншими суб’єктами щодо
реалізації правових гарантій (у тому числі
інформаційно�правових), логічно не включа�
ємо до змісту поняття «правові (юридичні)
гарантії».

Звернімо увагу на норми інформаційно�
го права, що стосуються інформаційно�пра�
вових гарантій. Згідно із Законом України
«Про інформацію» від 02.10.1992 р. до основ�
них принципів інформаційних відносин вклю�
чено гарантованість права на інформацію. При
цьому визначаються гарантії права на інфор�
мацію. Слід зазначити, що законодавець ото�
тожнює поняття «гарантії» із поняттям «за�
безпечення», оскільки в конструкції ст. 10
Закону України «Про інформацію» з назвою
«Гарантії права на інформацію» використано
словосполучення «право на інформацію за�
безпечується». До речі, подібне ототожнення
зустрічаємо у ст. 54 цього Закону, у якому
«гарантії інформаційного суверенітету Ук�
раїни» визначені через поняття «забезпечен�
ня». Таким чином, гарантії права на інфор�
мацію (інформаційного суверенітету) ото�
тожнюються із забезпеченням права на ін�
формацію (інформаційний суверенітет), що,
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на нашу думку, не зовсім доречно, оскільки
забезпечення включає в себе гарантії, а та�
кож механізм реалізації таких гарантій, зо�
крема практичну реалізацію у суспільних від�
носинах.

За Законом України «Про інформацію»
право на інформацію забезпечується (ст. 10):

•• обов’язком органів державної влади, а
також органів місцевого та регіонального са�
моврядування інформувати про свою діяль�
ність і прийняті рішення;

•• створенням у державних органах спеці�
альних інформаційних служб або систем, що
забезпечували б у встановленому порядку
доступ до інформації;

•• вільним доступом суб’єктів інформацій�
них відносин до статистичних даних, архів�
них, бібліотечних і музейних фондів; обме�
ження цього доступу зумовлюються лише
специфікою цінностей та особливими умова�
ми їх схоронності, що визначаються законо�
давством;

•• створенням механізму здійснення права
на інформацію;

•• здійсненням державного контролю за
дотриманням законодавства про інформацію;

•• встановлення відповідальності за пору�
шення законодавства про інформацію. 

Таким чином, нормативно закріплюється
система норм, механізмів і правил, спрямова�
них на практичну реалізацію права на інфор�
мацію. Одним із складових права на інфор�
мацію є право на збереження у таємниці ві�
домостей про особисте життя людини.

Інформаційно�правові гарантії суб’єктив�
ного права не можна ототожнювати із забез�
печенням такого права. Відповідно гарантії
таємниці особистого життя людини є скла�
довою системи забезпечення такого права.
Вони полягають у закріпленні правовими
нормами порядку діяльності суб’єктів права,
методів впливу на суспільні відносини, за�
собів захисту, спрямованих на забезпечення
таємниці особистого життя людини.

Важливо, що інформаційне законодав�
ство передбачає можливість доступу грома�
дян до інформації про них, а саме – право
знати у період збирання інформації, які відо�
мості про них і з якою метою збираються, як,
ким і з якою метою вони використовуються;
доступу до інформації про них, заперечувати
її правильність, повноту, доречність тощо. При
цьому, державні органи й організації, органи
місцевого та регіонального самоврядування,
інформаційні системи яких містять інфор�
мацію про громадян, зобов’язані надавати її
безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб,
яких вона стосується, крім випадків, перед�
бачених законом, а також вживати заходів
щодо запобігання несанкціонованому досту�
пу до неї. Таким чином, частково гарантуєть�

ся збереження у таємниці відомостей про
людину, що стосуються її особистого життя,
зібраних державними органами на законних
підставах.

У разі порушень зазначених вимог Закон
України «Про інформацію» закріплює й інші
гарантії, що стосуються, зокрема, таємниці
особистого життя (ст. 31):

•• гарантує захист громадян від завданої їм
шкоди використанням такої інформації;

•• забороняє доступ сторонніх осіб до відо�
мостей про іншу особу, зібраних відповідно
до чинного законодавства державними орга�
нами, організаціями та посадовими особами;

•• забороняє зберігати інформацію про
громадян довше, ніж це необхідно для закон�
но встановленої мети;

•• закріплює обов’язок усіх організацій,
які збирають інформацію про громадян, до
початку роботи з нею здійснити у встановле�
ному Кабінетом Міністрів України порядку
державну реєстрацію відповідних баз даних;

•• встановлює принцип максимального
обмеження необхідної кількості даних про гро�
мадян, яку можна одержати законним шляхом;

•• закріплює можливість використання ін�
формації про громадян лише для законно вста�
новленої мети; 

•• гарантує оскарження до суду відмови в
доступі до інформації про особу або прихо�
вування її, або незаконного збирання, вико�
ристання, зберігання чи поширення такої ін�
формації. 

Інформаційне законодавство закріплює
також норму про те, що право на інформацію
охороняється законом (ст. 45 Закону Ук�
раїни «Про інформацію»), хоча йдеться пе�
реважно про право на доступ до інформації
або отримання інформації. Натомість інфор�
маційне законодавство не повною мірою пе�
редбачає охорону інформації про особу, у тому
числі такої, що становить таємницю особис�
того життя людини.

Правові гарантії таємниці особистого
життя людини, закріплені в інформаційному
праві, мають передбачати систему умов, спря�
мованих на визначення обмеженого обігу та�
кої інформації у суспільстві. Їх основною ме�
тою є реалізація відповідного конституцій�
ного права людини у частині формування
порядку збирання, використання, поширен�
ня, охорони (захисту) таємних відомостей про
особисте життя людини. Інформаційно�пра�
вові гарантії таємниці особистого життя
людини мають свою зовнішню форму закріп�
лення, тобто викладені у законах і підзакон�
них нормативно�правових актах. 

До змісту поняття «інформаційно�пра�
вові гарантії» не слід включати правореалі�
зуючу або іншу діяльність органів державної
влади України чи інших суб’єктів, спрямова�
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ну на забезпечення порядку реалізації інфор�
маційних прав. За своєю суттю інформа�
ційно�правові гарантії – це умови, система
заходів, які створює або передбачає держава
для реалізації учасниками інформаційних
відносин своїх прав. 

Висновки

Інформаційно�правові гарантії – це сис�
тема передбачених нормами інформаційного
права умов і заходів, спрямованих на забез�
печення реалізації, охорони та захисту учас�
никами інформаційних відносин своїх прав 
і свобод. 

З урахуванням розробленого визначен�
ня поняття «інформаційно�правові гарантії»
пропонуємо визначення поняття «інформа�
ційно�правові гарантії таємниці особистого
життя людини» – це система умов і заходів,
спрямованих на визначення порядку збиран�
ня, зберігання, використання, поширення,
охорони (захисту) відомостей, що становлять
таємницю особистого життя людини.

Значення інформаційно�правових га�
рантій таємниці особистого життя людини
визначається тим, що вони є сукупністю пе�
редбачених правом умов і правил поведінки
у будь�яких сферах життя суспільства, які
створюють на даному етапі розвитку держа�
ви та суспільства максимально безпечний ре�
жим обігу таємної інформації про особисте
життя людини.

До перспектив подальших досліджень у
цьому напрямі відносимо розробки щодо
класифікації інформаційно�правових гаран�
тій таємниці особистого життя людини за 
законодавством України.
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In the article on the basis of legal acts analysis and results of researches maintenance of concept
«legal information guarantees for personal life secret» is exposed.
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исследований ведущих ученых раскрывается содержание понятия «информационно�правовые
гарантии тайны личной жизни человека».
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Роздержавлення та перехід племінного
тваринництва до організації виробни�
цтва на ринкових засадах зумовили по�

шук ефективної моделі управління галузі в
нових умовах. Проте низка негативних про�
цесів, що полягають у зменшенні чисель�
ності поголів’я племінних тварин, зниженні
якості ремонтного молодняку, скороченні
попиту на племінне оновлення, зменшенні
заінтересованості товаровиробників у роз�
ширенні виробництва племінної продукції,
свідчить, що однією з причин цього є недо�
статній стан розвитку організаційно�право�
вого забезпечення державного управління
племінною справою. 

Україна вже має певний досвід у цій царині,
зокрема при становленні системи управління
племінною справою на початку реформування
галузі тваринництва на засадах загальнодер�
жавної власності після остаточного встановлен�
ня радянської влади в Україні у 1920–1923 рр.
Недостатнє висвітлення та брак узагальню�
ючих висновків щодо цього періоду не дозволя�
ють повною мірою використати досвід минуло�
го в сучасних умовах реформування системи
управління племінною справою в Україні. 

Питання адміністративно�правового регу�
лювання племінної справи в теоретичному та
практичному аспектах вивчали такі вчені, як 
В. Бойко, І. Бородай, В. Буркат, М. Зубець, 
М. Кравченко, В. Курило, Ю. Лискун, А. Пліш�
ко, І. Романенко, А. Юрмаліат та ін. Однак в Ук�
раїні відсутні комплексні дослідження органі�
заційно�правових питань розвитку державного
управління племінною справою. Так, практич�
но недослідженими залишаються перші кроки
уряду Української держави з формування сис�
теми племінної справи в країні шляхом ор�
ганізаційно�правового забезпечення заходів із
збереження й охорони поголів’я племінних тва�
рин у післявоєнних умовах розрухи та голоду
1920–1923 рр. 

Метою цієї статті є дослідження формування
адміністративно�правового регулювання пле�
мінною справою в Україні у 1920–1923 рр. 

Закінчення інтервенції та громадянської
війни поставило перед урядом України завдан�
ня відновлення народного господарства, яке
розпочали з сільського господарства, оскільки
воно могло дати продовольство для населення
та сировину для легкої промисловості. Його ви�
конання ускладнювалося тим, що лихоліття
громадянської війни, відсутність кормів, війсь�
кові реквізиції та голод призвели до значного
скорочення галузі тваринництва. За період з
1918 по 1922 рр. кількість худоби в Україні в
перерахунку на велику рогату худобу скороти�
лася більш як на 50 % [1, с. 19]. 

Утвердження радянської влади в Україні
зумовило відродження тваринництва на нових,
радянських засадах організації виробництва.
Особливістю відновлення господарства було
ще й те, що воно відбувалося одночасно з про�
цесами переділу власності, насамперед так зва�
них нетрудових господарств, та становлення
радянського укладу економіки, зокрема нових
типів господарств, які мали стати не лише взір�
цем ведення сільського господарства, а й локо�
мотивом його подальшого розвитку. 

З відновленням у лютому 1920 р. діяльності
Раднаркому УРСР Земельний відділ Всеукр�
ревкому знову було розвернуто в Народний комі�
саріат земельних справ. Галузь сільського госпо�
дарства отримала повноцінний орган держав�
ного управління. Крім того, було створено тери�
торіальну структуру управління сільським гос�
подарством на місцях: 10 Губземвідділів, 104 по�
вітових земельних відділи, яким, у свою чергу,
підпорядковувалися ще й волосні відділи.

Аналіз організаційної структури Нарком�
зему та його територіальних підрозділів [2] у
1920–1923 рр. засвідчив наявність у його складі
спочатку підвідділу тваринництва у складі зве�
деного управління землеробства та тваринниц�
тва (1922 р.), а згодом і окремого відділу тва�
ринництва. У 1923 р. затверджено Положення
про роботу управлінь Наркомзему України.

Організацію, координацію та реалізацію
робіт із збереження племінного скотарства було
покладено на Наркомзем України, зокрема на йо�
го структурний підрозділ – відділ тваринництва.
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Дослідження наявної за 1919–1923 рр. до�
кументальної джерельної бази щодо адміністра�
тивно�правового забезпечення формування та
розвитку племінної справи в Україні засвідчи�
ло, що визначальну роль у її становленні віді�
грав декрет Раднаркому України від 07.03.1919 р.
про збереження племінного тваринництва. Ми
не поділяємо точки зору більшості дослідників,
зокрема В. Бурката, І. Бородай [3, с. 28], І. Ро�
маненка [4, с. 105], А. Юрмаліата [1, с. 19] та
інших щодо вирішальної ролі декрету Раднар�
кому РСФСР «Про племінне тваринництво» за
підписом В. Леніна від 19.07.1918 р. у розвитку
тваринництва в Україні. По�перше, на той час
юрисдикція Раднаркому РСФСР не поширю�
валася на Україну, по�друге, як засвідчив про�
ведений нами аналіз архівних матеріалів з
історії розвитку племінного тваринництва в
Україні, практично всі підзаконні положення,
інструкції та циркуляри Наркомзему України
щодо розвитку племінної справи тієї доби мали
своєю підставою не російський, а власний, бе�
резневий 1919 р., декрет про охорону племінно�
го тваринництва. 

Зокрема, Постановою РНК України від
19.04.1921 р. для відновлення та розвитку пле�
мінного тваринництва в республіці передбача�
лося створення мережі державних племінних
розплідників. Для укомплектування цих госпо�
дарств племінними тваринами Наркомзему Ук�
раїни було надано право вилучати їх із усіх дер�
жавних господарств та установ. Правовою під�
ставою для такого вилучення стало положен�
ня декрету Раднаркому України про визнання
племінних тварин (коней, великої рогатої ху�
доби, свиней, овець) нетрудових господарств
загальнонародним надбанням. Крім того, Нар�
комзем мав право придбати племінну худобу у
трудового населення за цінами залежно від її
племінних якостей. Порядок придбання таких
тварин встановлювався спільною інструкцією
Наркомзему та Наркомпроду України. Органі�
зація та проведення заходів з охорони і віднов�
лення племінного скотарства зазначеною по�
становою покладалася на Наркомзем України.

На першому етапі Наркомзем розробив і ре�
алізував низку адміністративно�правових за�
ходів з виявлення, проведення оцінки та взяття
на облік вцілілого поголів’я племінних тварин.
З цією метою Наркомзем розробив спеціальну
інструкцію Губземвідділам та повітовим зоо�
технічним комісіям України з питань [5]:

•• організації при них реєстрів племінних тварин;
•• створення у кожному підпорядкованому

повіті, спеціальних повітових зоотехнічних
комісій та їх складу;

•• порядку проведення обстеження;
•• переліку показників екстер’єру та продук�

тивності, які мають бути взяті до уваги;
•• системи спрощеної бальної оцінки тварин;
•• порядку реєстрації тварин;
•• звітності комісій.
Ведення племінних реєстрів організовува�

лося для кожного виду сільськогосподарських

тварин окремо. Записи в племінні реєстри здій�
снювались у порядку «державного значення
племінної цінності» тварин. Відповідальним за
збереження та ведення такого реєстру уповно�
важувався губернський земельний відділ. 

Персональний склад зоотехнічних комісій
зумовлювався адміністративною та відомчою
належністю її членів. Така комісія мала склада�
тися з представників відповідних повітових і
волосних земельних відділів, спеціаліста з тва�
ринництва губземвідділу, повітового зоотехні�
ка, ветеринарного лікаря та представника коопе�
ративних організацій. Наявність останнього зу�
мовлювалася тодішнім передбаченням коопе�
ративного шляху розвитку сільськогосподарсь�
кого виробництва. Участь представників повіту
та волості, а також повітового зоотехніка у 
роботі комісії були обов’язковими, інших її чле�
нів – по можливості.

Згідно з положеннями інструкції обстежен�
ня господарств і тварин проводилося відповід�
но до їх значення. Перш за все, комісії проводи�
ли роботу у колишніх державних розплідниках
і господарствах, потім у господарствах, тварини
з яких раніше були занесені у племінні книги.
Запис кожної племінної тварини повинен був
здійснюватися в 4 екземплярах: один надходив
до реєстру, другий – як атестат видавався влас�
нику тварини (господарству, товариству, ко�
муні чи приватній особі), третій – надсилався
губземвідділу для загальної реєстрації та статис�
тики, четвертий – у відділ тваринництва Нар�
комзему.

Особлива увага приділялася збереженню пле�
мінного молодняку. З цією метою Наркомзем
України розробив і довів до виконавців «Поло�
ження з охорони та посилення виховання мо�
лодняку коней і великої рогатої худоби» [6].
Згідно з цією постановою в обов’язки відділів 
тваринництва губземвідділів і спеціалістів по�
вітземвідділів ставилося виявлення племінних
тварин, забезпечення підконтрольного району
діяльності достатньою кількістю плідників, ог�
ляду молодняку з метою встановлення його
племінної придатності, обліку таких тварин, не�
допущення їх нецільового використання та рек�
візиції. Про проведення заходів, передбачених
зазначеним документом, двічі на рік передбача�
лася звітність перед вищестоящим галузевим
органом управління.

Дослідження архівних правових джерел що�
до організації заходів з виявлення, обліку й охо�
рони племінних коней засвідчило, що вирішен�
ня цієї проблеми було реалізовано дещо інши�
ми адміністративними методами, оскільки під
час громадянської війни значна частина пле�
мінних коней була реквізована у військові час�
тини та у підрозділи трудової армії. Постановою
РНК від 19.03.1921 р. при Наркомземі Украї�
ни засноване Головне Управління конезавод�
ства та конярства (далі – ГУКОН). Органом із
встановлення та вилучення племінних коней
призначалася Губернська надзвичайна п’ятірка.
Для організації керівництва таким органом було
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застосовано інститут надзвичайного уповнова�
женого УкрГУКОНУ (районного інспектора),
обов’язком якого було встановлення та вилу�
чення племінних тварин. Спеціальними цирку�
лярами Наркомзему на губземвідділи поклада�
лись обов’язки всебічного сприяння та допомоги
органам з обліку та вилучення племінних коней.

Дослідження нормативно�правових та інст�
руктивних матеріалів з організації виявлення
та вилучення племінних коней безпосередньо 
з військових частин Червоної Армії засвідчило,
що це завдання було вирішено системою спіль�
них заходів Наркомзему та армійських органів
управління. Зокрема, Наркомземом за пого�
дженням з Реввійськрадою було створено два ви�
ди комісій: центральна – для вирішення спір�
них питань на рівні керівництва та місцеві –
для обстеження і вилучення племінних коней 
з військових частин та установ, а також у поса�
дових осіб [7]. 

Склад комісій, що безпосередньо встанов�
лювали, оцінювали та вилучали племінних ко�
ней на місцях, однаковою мірою мав відобража�
ти інтереси обох заінтересованих сторін, тому
законодавчо було обумовлено, що до них мають
входити представники відділу тваринництва 
губземвідділу, губвоєнкому та губернської об�
лікової кінської комісії, а також ветеринар�
ний лікар. 

Циркуляром Наркомзему повітові земельні
відділи зобов’язувалися створити повітові ко�
місії для прийому, реєстрації, організації тим�
часового утримання та розподілу таких тварин.

Висновки

Проведене дослідження свідчить, що в умо�
вах відновлення та реорганізації галузі тварин�
ництва України у 1920–1923 рр. перші орга�
нізаційно�правові заходи з формування систе�
ми племінної справи в Україні мали охоронну
та зберігаючу спрямованість, чого, на жаль, не
мало місця при реформуванні племінного тва�
ринництва з метою організації його діяльності
на ринкових засадах у незалежній Україні. 

Рівень розвитку племінної справи на той час
ще не потребував спеціального органу управ�
ління, тому для організації та проведення за�
ходів з племінної справи достатньо було вико�
ристання виконавчої вертикалі загальних орга�
нів управління тваринництвом Наркомзему Ук�
раїни. Характерним для періоду збереження й
охорони поголів’я племінних тварин є створен�
ня в повітах спеціальних колегіальних органів –
зоотехнічних комісій різного призначення.

Обґрунтовано, що базовим законодавчим
актом щодо забезпечення розвитку племінного
тваринництва на досліджуваному етапі був спе�
ціальний декрет РНК України від 07.03.1919 р.
про збереження племінного тваринництва.
Аналіз нормотворчої діяльності Наркомзему та
його територіальних органів щодо забезпечення
потреб розвитку племінної справи свідчить, що
вона здійснювалася шляхом підготовки та за�
твердження 3 видів нормативно�правових актів:

положень про виконавчі органи;
інструкцій про організацію та порядок про�

ведення заходів з розвитку племінної справи;
циркулярів, що містили приписи чи реко�

мендації для підпорядкованих органів щодо
здійснення ними конкретних дій.

Для охорони та збереження племінного тва�
ринництва у перші післявоєнні роки органами
управління молодої Української держави були
задіяні такі види повноважень: встановлення
вимог до племінних тварин; оцінка та реєст�
рація племінних тварин; регламентація поряд�
ку їх використання, переміщення та заборона
відчуження; реєстрація власників племінної ху�
доби; ведення реєстрів; встановлення форм і
показників племінного обліку; вилучення пле�
мінного поголів’я з державних підприємств, ус�
танов, незалежно від їх підпорядкування. Ці та
інші повноваження стануть у майбутньому ви�
значальними при побудові системи управління
племінною справою в Україні.
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В статье исследуется административно�правовое регулирование начального этапа ста�
новления племенной деятельности в Украине в условиях восстановления и реформирования жи�
вотноводства на принципах общегосударственной собственности.
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Жодна країна світу, незважаючи на
рівень економічного розвитку, не
застрахована від виникнення над�

звичайних ситуацій. Сучасний етап розвитку
України можна назвати переломним, який
характеризується нестабільністю політично�
го, економічного та соціального життя, що, у
свою чергу, може призвести до виникнення
різного роду надзвичайних ситуацій. За та�
ких обставин для швидкої нормалізації ситу�
ації, для мінімізації як людських втрат, так і
втрат матеріального характеру, необхідно
мати чітко регламентоване законодавство
про надзвичайний стан.

Інститут надзвичайного стану у вітчиз�
няній правовій літературі не достатньо
досліджений. Але все ж деяких аспектів цьо�
го правового інституту торкалися в своїх на�
укових працях такі українські вчені, як 
О. Братель, А. Басов [1; 2] та ін. Розробленню
цієї проблеми приділяли увагу такі радян�
ські та російські науковці, як С. Пчелінцев,
О. Домрін [3; 4] та ін. Праці зазначених уче�
них можуть бути добрим науковим підґрун�
тям для подальшого дослідження проблем
державно�правового режиму надзвичайного
стану.

Сучасні конституції переважної біль�
шості країн світу передбачають існування
двох режимів здійснення державної влади –
звичайний, що характеризується відсутністю
обмежень у правовому регулюванні пове�
дінки громадян і діяльності юридичних осіб;
особливий (надзвичайний), для якого харак�
терним є застосування нових організаційно�
правових форм діяльності державної влади,
обмеження прав і свобод людини та громадя�
нина, посилення ролі військових та інших
спеціальних формувань. При цьому під особ�
ливим державно�правовим режимом ро�
зуміють специфічний вид правового регулю�
вання суспільних відносин, який характери�
зується наявністю особливого, відмінного
від звичного, правового статусу людини, юри�

дичних осіб та органів державної влади, має
тимчасовий, чітко регламентований харак�
тер, вводиться за наявності як зовнішньої,
так і внутрішньої загрози для нормального
функціонування держави та лише за підстав,
передбачених у відповідному законодавстві
як крайній захід для нормалізації обстанов�
ки в державі та відновлення правопорядку.
Наслідком введення надзвичайного держав�
но�правового режиму є обмеження прав і сво�
бод особи. Але обмеження цих прав за умови
дії зазначеного режиму, на думку російсько�
го вченого С. Пчелінцева, слід розглядати не
як засіб обмеження прав і свобод громадян, а
як складову правового арсеналу, що покли�
каний забезпечити інтереси особи, суспіль�
ства та держави. Шляхом окремих обмежень,
межі яких визначаються законом, гаранту�
ються й охороняються найбільш важливі
права та свободи особи [3, с. 160]. Врегулю�
вання суспільних відносин, які виникають
під час дії надзвичайного режиму, здійсню�
ється за допомогою «надзвичайного» законо�
давства, існування якого є невід’ємною час�
тиною правової держави.

Практика надання органам державної
влади надзвичайних повноважень відома
світу вже давно. Але тривалий час введення
надзвичайного стану в державі асоціювалося
з певною формою диктату. Так, за часів Рим�
ської республіки Сенат мав право при виник�
ненні надзвичайних ситуацій видавати акти –
«senatus consultum ultimatum», які надавали
владним структурам республіки надзвичайні
повноваження для врегулювання надзвичай�
них ситуацій, що виникли. При цьому такі
повноваження використовувалися владою і
для боротьби з політичною опозицією, чия ді�
яльність заважала діючій владі [1, с. 72–73].
Інститут надзвичайного стану раніше ще на�
зивали інститутом «узаконеної диктатури»,
яка реалізовувалася в тому чи іншому виді
надзвичайного стану. В такому випадку над�
звичайний стан проголошувався як крайня
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необхідність в інтересах нації, але це не зава�
жало державній владі використовувати за�
значений режим для розправи з політичною
опозицією або придушення політичної актив�
ності народних мас. Що стосується Українсь�
кої держави, то ще за часів, коли більшість
українських земель були у складі Великого
князівства Литовського, певні елементи інсти�
туту надзвичайного стану та надання у зв’яз�
ку з цим надзвичайних повноважень владі,
висвітлювалося в Литовських статутах. Так,
Литовський статут у разі виникнення над�
звичайної ситуації надавав повноваження
Великому князю та Панам�Радам накладати
додаткові «надзвичайні» податки, віддавати
державні скарби у заставу, проводити загаль�
ну мобілізацію [1, с. 74]. Пізніше, коли Ліво�
бережжя, Слобожанщина та Запорізька Січ
перебували у складі Російської імперії, певні
ознаки надзвичайних повноважень гетьмана
Українських земель знайшли своє відобра�
ження в Пактах та конституційних законах і
вольностях Війська Запорізького між ясно�
вельможним паном Пилипом Орликом, но�
вообраним гетьманом Війська Запорізького
та між старшиною, полковниками Війська
Запорізького або у Першій Конституції Ук�
раїни Гетьмана Пилипа Орлика 1710 р., де
було закріплено, що «якщо ж поза сесіями
Генеральної Ради, траплятимуться якісь
справи, котрі треба невідкладно розглянути,
вирішити та залагодити, то ясновельможний
гетьман може вжити всієї повноти влади і
впливу для владнання і поправадження та�
ких справ з відома генеральної старшини» [5,
с. 196].

Правова регламентація надзвичайного
режиму притаманна саме розвинутим демо�
кратичним країнам. За часів існування у біль�
шості країн світу абсолютних монархій ін�
ститут надзвичайного стану не був необхід�
ним. Видатний російський юрист, професор,
депутат 2�ї Державної Думи В. Гессен зазна�
чав, що в абсолютних монархіях старого по�
рядку необхідності у виключному становищі
не було і не могло бути вже тому, що навіть
«нормальне становище» було достатньою мі�
рою «виключним» [6, с. 11]. Саме тому ста�
новлення надзвичайного стану як інституту
права, його законодавче закріплення пов’яза�
не з періодом буржуазних революцій, коли
для боротьби проти аристократії та старого
режиму буржуазії підтримка народу була
об’єктивно необхідною, але інтереси їх не
завжди збігалися. У зв’язку з цим необхідно
було мати механізми для захисту як від ста�
рої небезпеки, так і від нової. 

Взагалі про виникнення надзвичайного
стану як окремого надзвичайного режиму
можна вести мову тільки після прийняття 
у Франції першого Закону «Про осадний

стан» від 08.07.1791 р. У цей час відбувається
переосмислення цінностей, на перший план
висувається людина, її життя, невід’ємні 
права та свободи, з’являється необхідність 
у створенні механізмів обмеження влади.
Інститут надзвичайного стану ставиться в
певні законні рамки, створюються юридичні
механізми для недопущення узурпації влади,
використання надзвичайних повноважень на
благо інтересів правлячої влади. Створюєть�
ся система гарантій прав і свобод людини та
громадянина в умовах надзвичайного стану.
Але, разом із тим, введення надзвичайного
стану передбачає можливість застосування
заходів, що порушують права людини. У цьо�
му випадку таке порушення має бути перед�
бачене законодавством і носити тимчасовий
характер. 

Питання про межі втручання держави в
особисту свободу особи хвилювало вчених
упродовж тривалого часу. Так, німецький
учений В. Гумбольдт відкидав будь�яке втру�
чання держави у приватні відносини грома�
дян і зазіхання на їх права та свободи. Він вва�
жав, що функції держави можуть полягати
лише у забезпеченні безпеки громадян один
від одного та від зовнішніх ворогів. Безпека
громадян визначається як «помірність у за�
кономірній свободі» та має бути забезпечена
в основному протидією з боку держави ді�
яльності інших осіб, що створює перепони
користуванню громадянами своїми особисти�
ми та майновими правами. В. Гумбольдт дій�
шов висновку, що держава не повинна стис�
кати і забороняти свободу особистої діяль�
ності у будь�яких формах у випадку, якщо во�
на не порушує права інших осіб [3, с. 16–17].
Такі ідеї В. Гумбольдта в подальшому були роз�
винуті англійським мислителем Дж. С. Міллем.

Необхідно визначити та встановити ро�
зумний баланс між інтересами особи, сус�
пільства та держави і в деяких випадках не�
обхідно поступитися інтересами однієї або
кількох осіб заради спасіння суспільства в
цілому або навіть держави. З XVIII ст. права
та свободи особи вважаються невід’ємними,
закріплюються як такі у Декларації прав лю�
дини та громадянина 1789 р., інших норма�
тивно�правових актах. Російський учений
М. Баглай зазначав, що Декларація, яка ста�
ла яскравим прикладом вираження гума�
ністичних ідей епохи Просвітництва, прого�
лошує свободу й одночасно визначає її межі
[7, с. 36]. Необхідність обмеження прав і сво�
бод людини та громадянина у випадку настан�
ня надзвичайного стану обґрунтовується так
званою державною необхідністю, суть якої
полягає в тому, що державне та суспільне
благо є найвищою цінністю й уряд має право
застосовувати будь�які заходи для охорони
та збереження цієї цінності [2, с. 11]. У цьому
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випадку таку «державну необхідність» мож�
на порівняти з правом індивіда діяти, незва�
жаючи на закон, у стані необхідної оборони
або крайньої необхідності, тобто вчиняти дії,
які у звичайних умовах протизаконні [8, с. 73].
Але обов’язковою умовою повинно бути те,
що шкода, яка спричинена, повинна бути мен�
шою, ніж та шкода, що відвернена, а загроза –
реальною або неминучою. 

Ш. Л. Монтеск’є належить відомий вис�
лів, що «досвід найбільш вільних народів, які
коли�небудь існували на землі, змушує ви�
знати, що бувають випадки, коли необхідно
на деякий час «накинути на свободу покри�
вало». Такої думки дотримувався і фахівець 
у галузі російського поліцейського права 
В. Дерюжинський, який обґрунтував право
держави на надзвичайні заходи словами
німецького вченого І. Блюнчи: коли йдеться
про спасіння держави і коли таке спасіння
неможливе без порушення відповідних прав
окремих осіб або навіть цілих класів насе�
лення, уряд не може і не повинен, жаліючи ці
права та інтереси, прирікати державу на за�
гибель; уряд повинен зробити все що можли�
во для її збереження [9, с. 34]. 

Політичним обґрунтуванням виключного
законодавства є доктрина так званого raison
d’etat: державна необхідність вища за інди�
відуальну свободу; якщо в нормальних умо�
вах державного та суспільного життя сучас�
на держава визнає і гарантує індивідуальну
свободу, то в умовах надзвичайних держава
жертвує нею в інтересах безпеки, а можливо,
і самого існування держави [3, с. 79]. Іншими
словами, у крайніх випадках (настання над�
звичайного стану) обмеження деяких прав і
свобод людини та громадянина можуть бути
застосовані як крайній захід. В. Дерюжинсь�
кий зазначав, що становлення певних меж в
обмеженні прав і свобод громадян повинно
відповідати принципам «загальних засад гу�
манності», «належній обережності», «обереж�
ній помірності», «поблажливості» [10, с. 369–
375]. Саме тому конституції демократичних
країн усього світу, у тому числі Конституція
України, закріплюють перелік прав, які по�
в’язані з життям, здоров’ям, честю та гідніс�
тю людини, й які, відповідно до зазначених
принципів, не можуть бути порушені навіть
за умови проголошення надзвичайного стану.

Наприкінці XIX ст. вже у багатьох розви�
нутих державах світу існував інститут над�
звичайного стану. На той час в Російській
імперії тільки почали з’являтися елементи
конституційного режиму, який означав, що
влада монарха є не абсолютною, а обмежена
законодавчим органом. Тобто стало немож�
ливим застосовування заходів державного
примусу на власний розсуд монарха. Крім то�
го, у цей час відбувається загострення полі�

тичних, економічних, соціальних та інших
протиріч, що виявлялося у соціальних су�
тичках і зростанні революційного руху [6, 
с. 47]. Все це стало передумовами прийняття
акта, який би регулював суспільні відносини
під час виникнення надзвичайного стану. Та�
ким актом було Положення «Про заходи що�
до охорони державного порядку та громадсь�
кого спокою» від 14.08.1881 р. Саме з цього
часу можна вести мову про виникнення
інституту надзвичайного стану в російській
правовій науці. Це Положення містило в собі
види виключного (надзвичайного) стану,
умови проголошення виключного стану, пов�
новаження державних органів у випадку за�
провадження надзвичайного стану та деякі
інші питання. Але визначення цього явища
згаданий документ не давав. Це питання стає
дуже актуальним. Так, В. Іванівський дав та�
ке визначення: виключний стан є особливою
формою поліцейського примусу та діє на ос�
нові тимчасових законів і в окремій місце�
вості [2, с. 15]. Таке визначення не повністю
розкриває сутність надзвичайного стану, не
містить у собі основних ознак цього явища.
Надзвичайний стан не можна зводити лише
до виключних повноважень державної вла�
ди, асоціювати його з обмеженнями, які за�
стосовуються до особи. 

Більш вдале визначення надзвичайного
стану надав В. Гессен, який під надзвичай�
ним станом розумів сукупність виключних
повноважень, у чому б вони не полягали, які
надаються урядовій владі при настанні об�
ставин, що загрожують зсередини або ззов�
ні існуванню держави [6, с. 57]. Він також 
визначив дві категорично необхідні умови,
яким повинно відповідати законодавство, що
регулює виключні повноваження влади: по�
перше, воно повинно забезпечувати дійсну
виключність надзвичайних повноважень,
тобто забезпечити застосування таких повно�
важень тільки за наявності справді надзви�
чайних обставин; по�друге, воно повинно об�
межити обсяг виключних повноважень вла�
ди, надати уряду саме стільки влади, скільки
необхідно для спасіння держави від небезпе�
ки, що загрожує [6, с. 80]. 

Слід зазначити, що видатний російський
юрист В. Гессен одним із перших у російській
науці дійшов висновку про необхідність де�
тального розроблення законодавства про
надзвичайний стан з метою обмеження сва�
вілля влади, гарантування основних прав і
свобод громадян під час дії надзвичайного
стану. Він вказував на недопустимість пере�
творення виключного закону на закон постій�
ний. В. Гессен детально проаналізував най�
більш суттєві примусові повноваження полі�
цейської влади; при цьому він наголошував
на тому, що поліцейський нагляд у вигляді, в
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якому він існує в Росії, західноєвропейським
законодавствам майже невідомий. На думку
В. Гессена, повноваження поліцейської вла�
ди в Росії трактувалися занадто широко, но�
сили яскраво виражений репресивний харак�
тер. Метою його наукового дослідження бу�
ло розроблення положень, яким повинно
відповідати законодавство про надзвичай�
ний стан. 

На сьогодні термін «надзвичайний стан»
вживається зазвичай у двох своїх основних
значеннях. У першому воно відповідає анг�
лійському emergency (раптова або несподі�
вана подія, що потребує негайних дій). Си�
нонімами є крайня необхідність (exigency),
криза (crisis), нагальна потреба (necessity),
критичний стан (pass), збіг обставин (con�
juncture). У другому значенні термін, що роз�
глядається, відповідає англійському слово�
сполученню a state of emergency, що означає
стан (або режим) надзвичайного стану. Пред�
метом правового регулювання законодавчої
практики, зазвичай, є положення в другому
значенні. 

У сучасній юридичній літературі немає
єдиного визначення надзвичайного стану,
але існує багато точок зору на це явище. 
У словнику російської мови С. Ожегова ре�
жим надзвичайного стану визначається як спе�
ціальні правила, що застосовуються до гро�
мадян за яких�небудь особливих обставин
[11, с. 887]. 

А. Домрін вважає, що надзвичайним ста�
ном називається конституційно встановлене
положення, за наявності якого здійснення
державної влади відбувається в надзвичай�
ному конституційному порядку [4, с. 149]. 

На нашу думку, такі визначення або
трактуються занадто вузько та зводять зміст
надзвичайного стану лише до обмежень
прав і свобод людини і громадянина, або,
навпаки, занадто широко і не дають уявлен�
ня про основні ознаки такого явища, як
надзвичайний стан. Більш вдалим визначен�
ням надзвичайного стану можна вважати те,
що міститься в Законі України «Про право�
вий режим надзвичайного стану»: надзви�
чайний стан – це особливий правовий ре�
жим, який може тимчасово вводитися в Ук�
раїні чи в окремих її місцевостях при виник�
ненні надзвичайних ситуацій техногенного
або природного характеру не нижче загаль�
нодержавного рівня, що призвели чи можуть
призвести до людських і матеріальних втрат,
створюють загрозу життю та здоров’ю гро�
мадян, або при спробі захоплення державної
влади чи зміни конституційного ладу Ук�
раїни шляхом насильства і передбачає на�
дання відповідним органам державної вла�
ди, військовому командуванню та органам
місцевого самоврядування відповідно до 

цього Закону повноважень, необхідних для
відвернення загрози та забезпечення безпе�
ки і здоров’я громадян, нормального функ�
ціонування національної економіки, органів
державної влади й органів місцевого само�
врядування, захисту конституційного ладу,
а також допускає тимчасове, обумовлене за�
грозою, обмеження у здійсненні консти�
туційних прав і свобод людини і громадя�
нина та прав і законних інтересів юридич�
них осіб із зазначенням строку дії цих об�
межень.

Розглядаючи поняття «режим надзви�
чайного стану», слід зазначити, що під над�
звичайний станом ми розуміємо не тільки
наявність певних, визначених законом об�
ставин, що порушують встановлений у су�
спільстві та державі звичайний порядок і ви�
магають застосування обмежувальних за�
ходів з метою нормалізації обстановки, а й
форму реагування на такі обставини з боку
держави [8, с. 26]. У зв’язку з цим доцільно
виділити такі складові режиму надзвичайно�
го стану, як правова та інституціональна. До
правової складової відноситься система за�
конів і підзаконних нормативно�правових
актів, що стосуються надзвичайного стану, а
також Конституція України як Основний
Закон держави. До інституціональної скла�
дової відноситься система органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та
їх посадові особи, діяльність яких пов’язана з
інститутом надзвичайного стану. 

Висновки 

Ознаками режиму надзвичайного стану,
як і особливого (надзвичайного) державно�
правового режиму взагалі, є те, що особли�
вий державно�правовий режим ґрунтується
на Конституції України як акті найвищої
юридичної сили та загальноприйнятих прин�
ципах і нормах міжнародного права, що га�
рантують демократичність і справедливість
застосування заходів надзвичайного впливу;
метою введення особливого режиму держав�
ної влади є попередження й усунення загро�
зи для нормального функціонування держа�
ви та її наслідків, захист прав і свобод, засад
конституційного ладу, інтересів суспільства
та держави, відновлення правопорядку; особ�
ливий режим охоплює всі сфери життя су�
спільства, тобто має загальний всеохоплю�
ючий характер; правовою основою особливо�
го державно�правового режиму є надзвичай�
не законодавство, яке діє лише в разі введен�
ня на території України або окремих її місце�
востях зазначеного режиму; особливий ре�
жим обмежений територією та часом і діє до
усунення обставин, які стали підставою його
введення; введення особливого режиму пе�
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редбачає перерозподіл взаємних прав та обо�
в’язків громадян, суб’єктів тієї території, на
якій вводиться особливий правовий режим,
та держави, призводить до поширення пов�
новажень органів державної влади за раху�
нок обмеження правового статусу людини
та громадянина; норми надзвичайного зако�
нодавства мають імперативний характер.
Недотримання або неточне тлумачення цих
норм може привести до узурпації влади в 
одних руках, навіть за наявності досконало�
го надзвичайного законодавства; для особ�
ливого державно�правового режиму є обо�
в’язковим наявність соціально�правових га�
рантій. 

Таким чином, можна стверджувати, що
правовий інститут надзвичайного стану прой�
шов у своєму розвитку довгий шлях. Існує
багато точок зору з приводу визначення ре�
жиму надзвичайного стану та його основних
ознак. На сьогодні, на основі наукових роз�
робок і практики застосування, юридична на�
ука розробила вимоги до режиму надзвичай�
ного стану, які є загальнообов’язковими для
всіх демократичних держав. 
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The article is dedicated to determination of the conception and the essence of state of emergency
regime as special legal regime. A short historical review of the development of state of emergency regime
on Ukrainian land is adduced. The definition of state of emergency is given, its characteristic features
are shown.

Статья посвящена раскрытию понятия и сущности режима чрезвычайного положения как
особого правового режима. Приводится короткий исторический обзор развития режима чрез�
вычайного положения на украинских землях. Дается определение чрезвычайного положения,
раскрываются его характерные признаки.
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Вивчення та запровадження міжнарод�
ного досвіду участі поліцейських під�
розділів у забезпеченні громадської

безпеки та правопорядку при проведенні
спортивних заходів мають особливе значен�
ня, оскільки у квітні 2007 р. Україна разом із
Польщею отримала право приймати у 2012 р.
чемпіонат Європи з футболу. Цей винятко�
вий історичний шанс є нагодою «сформу�
вати сучасну інфраструктуру міст країни,
здійснити структурні зміни в економіці, за�
лучити іноземні та вітчизняні інвестиції,
створити нові робочі місця, сформувати
європейський імідж країни».

МВС України постійно вивчає та впро�
ваджує в діяльність правоохоронних органів
міжнародний досвід, який набувається під
час проведення чемпіонатів з футболу у дер�
жавах ЄС. Так, працівники органів внутріш�
ніх справ України залучалися до охорони
громадського порядку під час чемпіонату сві�
ту з футболу 2006 р. на території Німеччини.

Метою цієї статті є вивчення міжнародно�
го досвіду участі поліцейських підрозділів
у забезпеченні громадської безпеки та пра�
вопорядку при проведенні спортивних за�
ходів і можливості його застосування у ді�
яльності працівників органів внутрішніх
справ України.

Вивчення поведінки вітчизняних уболі�
вальників та аналіз ситуацій, які виникали
на стадіонах зарубіжних країн, свідчить, що
ймовірність виникнення на території Укра�
їни таких подій дуже велика. Так, за статис�
тичними даними під час проведення фут�
больних матчів, які відбуваються останнім
часом на стадіонах Європи, були зареєстро�
вані хуліганські дії фанатів. Наприклад, ор�
ганізовані групи «ультрас» умисно влаштову�
ють групові порушення громадського поряд�
ку та безпеки.

Вивчення і запровадження позитивного
досвіду правоохоронних органів інших дер�
жав із питань підготовки та проведення спор�
тивних заходів європейського рівня, поглиб�
лення міжнародної співпраці у зазначеній
сфері сприятиме високопрофесійній підго�
товці фахівців щодо запобігання на початко�
вих стадіях конфліктним ситуаціям як на
спортивному, так і на міжетнічному, релігій�
ному чи іншому підґрунті.

Зарубіжний досвід правового регулюван�
ня охорони громадського порядку та безпеки
під час проведення спортивних заходів вив�
чається також під час проведення міжнарод�
них конференцій як на території України,
так і за кордоном. Проте, навіть із урахуван�
ням цього, на сьогоднішній день ця проблема
мало досліджена.

Європейський досвід свідчить, що УЄФА
значну увагу приділяє саме питанням безпе�
ки. Так, за оцінками експертів, на Євро�2004
Португалія витратила на заходи безпеки
значні кошти та навіть залучила сили НАТО
для гарантування громадського порядку, за�
хисту від терактів. Німеччина в період під�
готовки чемпіонату світу з футболу 2006 р.
провела серію навчань у сфері безпеки, серед
яких тренування «Теракт на стадіоні». Для
підготовки Євро�2008 Австрія та Швейцарія
підписали договір про єдину систему гаран�
тування безпеки, а перед чемпіонатом роз�
робили спільний план і затвердили відповід�
ний комплекс заходів. Для підготовки Єв�
ро�2012 у Польщі підписано відповідний до�
говір із відомою приватною охоронною фір�
мою Group�4 (Велика Британія), на яку по�
кладатимуться завдання фізичної охорони
правопорядку та встановлення технічних
приладів забезпечення безпеки. Зазначені 
заходи повинні бути запроваджені Україною
в рамках підготовки до Євро�2012.

Слід зазначити, що у деяких країнах
Західної Європи прийняті інші класифікації
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рівнів сили. Так, у Великій Британії різно�
видами сили, яка може бути застосована по�
ліцейськими, є: присутність офіцера поліції,
профілактична бесіда, порада, наказ, застосу�
вання прийомів затримання, вплив на больо�
ві точки, контроль у положенні лежачи, уда�
ри руками та ногами, удари палицею [1, с. 8].
Іншими словами, в зарубіжних країнах до 
засобів силового впливу правоохоронних ор�
ганів включено, крім засобів фізичного впли�
ву, ще й засоби психічного впливу. Усвідом�
лення цього аспекта сприятиме правильному
вибору адекватного рівня взаємодії.

На жаль, на сьогодні немає чіткої програ�
ми чи плану дій органів внутрішніх справ під
час проведення зазначеного турніру. Тому
можна погодитися з точкою зору Ю. Кол�
лера, що необхідно розробити та законодав�
чо закріпити стратегію правоохоронних ор�
ганів нашої держави у забезпеченні правопо�
рядку та безпеки під час проведення міжна�
родних спортивних заходів, скориставшись
міжнародним досвідом. Ця стратегія повин�
на охоплювати основні групи потенційних за�
гроз під час проведення міжнародних спор�
тивних заходів.

Керування натовпом та безпека спортив�
них об’єктів. Коли великі натовпи народу
збираються на досить обмеженому просторі
в певний проміжок часу, найменша дрібниця
може мати великий вплив. Безневинна річ
може роздратувати натовп і змусити його до
силових дій.

Особливу увагу необхідно приділити за�
собам зменшення великих скупчень народу
та попередження неконтрольованого входу
та виходу із стадіонів. Слід розробити спе�
ціальну стратегію продовження часу пропус�
ку вболівальників на стадіон (включити до�
даткові розваги та харчування вболівальни�
ків до та після матчів), створити достатню кіль�
кість пропускних пунктів для входу та виходу
із стадіонів, а співробітникам міліції та стюар�
дам пройти спеціальне навчання із швидкого
та безперешкодного пропуску публіки, керу�
вання натовпом та комунікації з людьми.

Для керування натовпом необхідно ви�
ділити такі варіанти: 

•• створення «природних» кордонів між
уболівальниками команд�суперниць; 

•• попередження інтенсивного «перемішу�
вання» вболівальників різних команд у
центрі міста й інших зонах відпочинку; 

•• попередження нудьгування серед уболі�
вальників, насамперед, у дні, коли не прова�
дитимуться матчі, оскільки нудьга може ста�
ти джерелом вияву небажаної поведінки вбо�
лівальників; 

•• збирання разом і розважання тих вболі�
вальників, які приходять без білетів, але все
одно хочуть підтримати свою команду. 

Розваги для цільових груп необхідно ви�
користовувати як засіб вгамування емоцій і
попередження небажаної поведінки вболі�
вальників. Але розваги також несуть у собі
потенційні ризики. Для кожного можливого
майданчика чи програми розваг провадити�
меться аналіз ризиків. Також вважаємо за
необхідне до аналізу ризиків під час прове�
дення розважальних засобів включати роз�
гляд: місця проведення; програми (слід уни�
кати таких розваг, що можуть підігрівати
гнів: специфічних пісень, зображень тощо); ри�
зик для вболівальників (кишенькові кра�
діжки, наркотики тощо).

Насильство фанатів і футбольне хулі�
ганство. Футбольні хулігани – особи, які по�
рушують громадський порядок, пов’язуючи
свої дії з футбольними пристрастями й
обґрунтовуючи їх ними. Як правило, право�
порушення та злочини на ґрунті футбольного
хуліганства вчиняються до чи після футболь�
них матчів, а також у місцях великого скупчен�
ня футбольних уболівальників [2, с. 12].

Групи футбольних хуліганів (так званих
ультрас) існують майже в усіх європейських
країнах. Наша держава розташована у центрі
Європи, тобто до неї легко можна дістатися
автошляхами чи громадським транспортом 
з багатьох сусідніх країн, тому необхідно
усвідомити, що групи ризику можуть про�
никнути на нашу територію різними спосо�
бами. Цей ризик слід попереджати шляхом
створення комплексного плану дій, що охоп�
люватиме країни походження груп ризику та
стадіони, де відбуватимуться матчі. Пробле�
ма таких ризиків повинна вирішуватися як із
зовні, так і зсередини місць проведення за�
ходів, за допомогою провадження стратегії
попередження, реагування та контролю.

За хуліганами необхідно наглядати та
реєструвати протягом років, що передувати�
муть турніру, щоб не допустити їх на майдан�
чики під час Євро�2012. Довкола майданчи�
ків проведення заходів слід встановити по 
3 кордони безпеки (згідно з досвідом УЄФА
під час проведення Євро�2004 у Португалії).
Перший кордон – це буде зона стримування
(перебуватиме у повній відповідальності сил
міліції, підтримуваних стюардами та визна�
чатиметься встановленими огорожами). Цей
кордон керуватиме рухом уболівальників,
забезпечуватиме зорову перевірку білетів і
виявлення великих чи видимих заборонених
об’єктів. Другий кордон служитиме зоною
перевірки. Тут стюарди відповідатимуть за
безпеку під керівництвом і за підтримки сил
міліції. Третій кордон – зона електронної пе�
ревірки білетів, що теж знаходиться у ве�
денні стюардів за підтримки сил міліції.

Перед, під час та після матчів необхідно
працювати разом із представниками поліції
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інших країн, відстежуючи групи вболіваль�
ників і виявляючи потенційних проблемних
осіб. Також необхідно вжити заходів щодо
попередження небажаної поведінки вболіваль�
ників під час матчів. Це передбачає влашту�
вання феєрверків, кидання предметів на по�
ле, расистської поведінки та пияцтва чи будь�
якого іншого перешкоджання глядачам або
учасникам. Всі глядачі при вході на стадіон
повинні отримати друковані правила по�
ведінки на стадіоні своєю мовою, а персонал
безпеки – отримати чіткі інструкції щодо пра�
вил і дій на випадок порушення цих правил.

Таким чином, незалежно від спромож�
ності правоохоронних органів нашої держа�
ви реагувати на виникнення різних надзви�
чайних ситуацій і проблем під час проведен�
ня Євро�2012, основною метою запропонова�
ної стратегії має бути попередження виник�
нення проблем. Цього можна досягти лише
шляхом чіткої, послідовної, продуманої та
ретельної роботи у напрямі забезпечення
охорони громадського порядку, безпеки під
час проведення інших міжнародних спортив�
них заходів менш значного рівня. Спромож�
ність органів внутрішніх справ гарантувати
правопорядок і безпеку у 2012 р. можна буде
оцінити під час проведення саме таких тур�
нірів. Тому запропоновані заходи необхідно
вживати у найближчі міжнародно�спортивні
масові заходи.

В Англії й Італії футбольні матчі охоро�
няють, відповідно, констеблі та карабінери.
Ключовим аргументом на користь продовжен�
ня такої практики є практична відсутність на
ринку охоронних послуг в Україні компанії,
здатної професійно забезпечити охорону
декількох десятків тисяч чоловік, а також ду�
же низька вірогідність її появи до 2012 р.

Вихід із ситуації, що склалася, можливий
шляхом вивчення досвіду організації охоро�
ни громадського порядку під час Євро�2008
в Австрії та Швейцарії, поступового скоро�
чення кількості співробітників міліції на
стадіонах, їх зосередження на роботі поза
місцем проведення матчів, заміни правоохо�
ронців на стюардів. Так, тут є раціональне зер�
но, оскільки українські організатори Євро�
2012 також не розраховують, що до 2012 р. в
Україні «підросте» достатньо могутня охо�
ронна структура. Тому всі опубліковані пла�
ни та програми передбачають підготовку до�
сить великого числа стюардів [3].

Структура охорони громадського поряд�
ку на стадіоні у м. Берн (Швейцарія), на яко�
му проведено три зустрічі Євро�2008, скла�
дається з трьох рівнів: перший – поліцейські,
що знаходяться за межами стадіону; другий –
служба безпеки стадіону, що перевіряє (здійс�
нює особистий догляд) уболівальників і спо�
стерігає за їх поведінкою; третій – стюарди.

Загальна чисельність на звичайному матчі
досягає 250 чоловік (стадіон розрахований
на 30000 місць) і 700 чоловік на матчі з висо�
ким рівнем ризику. При цьому кількість стю�
ардів на звичайному матчі досягає 150 чоло�
вік, а при проведенні Євро�2008 – 400 чо�
ловік. Для підготовки стюардів розроблено
спеціальну 20�годинну програму, у якій чіт�
ко роз’яснюється в який момент та за яке пра�
вопорушення «підключається» поліція [4].
Але найбільший обсяг роботи щодо забезпе�
чення громадської безпеки під час масових
заходів традиційно виконують правоохо�
ронці. Такий принцип було запроваджено і в
Концепції забезпечення безпеки та правопо�
рядку під час проведення в Україні фіналь�
ної частини чемпіонату Європи 2012 р. з
футболу, розробленої фахівцями створеного
у лютому 2008 р. у структурі Департаменту
громадської безпеки МВС відділу з питань
Євро�2012. Для цього були переглянуті, про�
аналізовані та вивчені концепції із забезпе�
чення правопорядку під час спортивних за�
ходів таких країн, як Австрія, Португалія,
Швейцарія. Як результат 7 вересня 2008 р.
зазначена Концепція була затверджена по�
становою Кабінету Міністрів України.

Деякі автори вважають, що при реформу�
ванні правоохоронних органів слід більше
уваги приділяти власному досвіду побудови
правоохоронних органів, оскільки позитивні
моменти в роботі правоохоронних підрозді�
лів іноземних держав можуть не прижити�
ся на українському ґрунті. Так, Україна має
свій власний історичний, економічний, со�
ціальний і культурний шлях розвитку. Від�
мінність також є і в динаміці та рівні злочин�
ності. Різним є рівень довіри до міліції [5].
Однак, на нашу думку, навіть при дуже дос�
коналому знанні діяльності ОВС України із
забезпечення охорони громадського порядку
при спортивних заходах, необхідно вивчати
та запроваджувати позитивні моменти з прак�
тики у цій сфері іноземних держав, оскільки
все пізнається у порівнянні.

Заслуговує на увагу досвід Німеччини,
яка на високому рівні провела фінал чем�
піонату світу у 2006 р. Німецькі фахівці, які
забезпечували безпеку та правопорядок на
чемпіонаті світу 2006 p., ще раз підтвердили
свою репутацію як найнадійніших і систем�
них професіоналів у сфері гарантування без�
пеки, завдяки відмінній координації дій усіх
структур, що були задіяні в процесі підготов�
ки до проведення турніру, впорядкованій ро�
боті правоохоронних органів на регіонально�
му та федеральному рівнях.

Все, що відбувається на трибунах під час
проведення турнірів, у ФРН записується ка�
мерою спостереження. Це за необхідності
може стати доказом у суді проти осіб, які по�
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рушили громадський порядок або безпеку.
Попередження про відеозапис є фактором
стримування потенційних порушників гро�
мадського порядку. 

Одним із позитивних моментів є створен�
ня єдиного інформаційного центру, куди б
надходила інформація із усієї країни. При
цьому обов’язковим є залучення до такої ро�
боти засобів масової інформації, а також
здійснення постійного обміну даними з краї�
ною – колегою із проведення чемпіонату.

Окрему увагу, на думку представників
поліції ФРН, слід приділити фанам, які мож�
ливо будуть приїжджати до України із закор�
дону. Для цього необхідно створити базу да�
них, в якій про них буде інформація. Ні�
мецькі колеги радять українській стороні ук�
ласти двосторонні договори на рівні мі�
ністрів внутрішніх справ із країнами, з яких
очікується великий наплив футбольних ша�
нувальників, щодо порядку їх в’їзду та пере�
бування на території нашої держави під час
проведення Євро�2012.

Україні необхідно також перейняти до�
свід зарубіжних країн щодо партнерських
відносин між поліцією та населенням. На За�
ході – це основний пріоритет у діяльності
поліції [6, с. 24]. 

У свою чергу, у Польщі тактика дій пра�
воохоронців безпосередньо під час гри мало
чим відрізняється від дій працівників ор�
ганів внутрішніх справ. Тут так само залуча�
ються поліцейські для охорони трибун, пат�
рулювання території стадіону, резервні під�
розділи та техніка для локалізації можливих
сутичок. Однак при цьому здійснюється
співпраця та постійний обмін інформацією
між групами поліції, які супроводжують
уболівальників з іншого регіону, та місцеви�
ми правоохоронцями, де проходить футболь�
ний матч, тобто поліція забезпечує охорону
громадського порядку та безпеку при прове�
денні спортивних заходів у Польщі. Крім того,

окрему відповідальність несе спортивний
клуб, який є господарем матчу. Керівництво
клубу має забезпечити, насамперед, щоб
уболівальники команд�суперниць перебува�
ли в різних секторах, які мають відокремлені
входи.

Висновки 

Потреба вивчення, узагальнення та за�
провадження позитивного вітчизняного та
зарубіжного досвіду забезпечення громадсь�
кого порядку та безпеки при проведенні
спортивних заходів має велике значення,
оскільки при правильному підході не тільки
зросте імідж держави на міжнародній арені, 
а й роль ОВС України, збільшиться прозо�
рість і відкритість міліції, зросте довіра гро�
мадян до своїх міліціонерів, адже саме вони
відіграватимуть важливу роль у діяльності
міліції. Тому Україні необхідно перейняти
досвід своїх колег, взяти на озброєння все най�
краще та використати його при підготовці
працівників міліції до забезпечення правопо�
рядку під час футбольних матчів.
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В статье анализируется международный опыт участия полицейских подразделений в обес�
печении общественной безопасности и правопорядка во время проведения спортивных меропри�
ятий.
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№ 2

Достеменно відомо, що органи публічної
адміністрації, органи адміністративної
юрисдикції є одними із найактивніших

суб’єктів значної кількості правовідносин,
що виникають у державі. Скажімо, якщо ми
ведемо мову про приватизацію із земель дер�
жавного чи комунального фонду земельних
ділянок чи надання їх у користування фізич�
ним і юридичним особам, то, зважаючи на
форму власності, обов’язковим суб’єктом та�
ких відносин буде відповідний орган держав�
ної влади або ж орган місцевого самовряду�
вання, який прийматиме рішення про відве�
дення земельної ділянки та надання її в ко�
ристування, про продаж земельної ділянки
тощо. При цьому особа, яка заінтересована в
отриманні речових прав на землю, має пого�
дити проект відведення земельної ділянки із
органом по земельних ресурсах, природоохо�
ронним і санітарно�епідеміологічним органа�
ми, органами архітектури й охорони куль�
турної спадщини тощо. Або, наприклад, як�
що фізична особа вирішила отримати статус
суб’єкта підприємницької діяльності чи
створити юридичну особу з відповідною ор�
ганізаційною формою, вона повинна пройти
необхідну дозвільну процедуру, залежно від
обраного нею виду діяльності, стати на облік
і зареєструватись у встановленому законом
порядку в органах місцевого самоврядуван�
ня тощо. У тих випадках, коли особі відмов�
лено в реалізації її права на землю чи неза�
конні дії посадових осіб порушують її права
й інтереси, фізична чи юридична особа може

оскаржити дії таких суб’єктів в адміністра�
тивному порядку шляхом подання скарги до
вищестоящої інстанції чи судовому порядку
(провадження за скаргами громадян, адмі�
ністративно�судочинський процес). Інший
приклад: особа вчиняє адміністративне пра�
вопорушення (проступок), що фактично є
підставою для притягнення її до відповідаль�
ності, така особа вступає у правовідносини 
із відповідним юрисдикційним органом, на
який покладено обов’язок накладення ад�
міністративних стягнень (адміністративно�
деліктний процес). Або ситуація, коли дер�
жавний службовець чи працівник приватного
підприємства, у випадках, встановлених за�
конодавством, притягається до дисциплінар�
ної відповідальності (дисциплінарне прова�
дження). Таких прикладів суспільних від�
носин, в яких участь державного чи муніци�
пального органу є обов’язковою, можна на�
водити безліч. 

Спектр площини взаємовідносин «особа –
держава (місцеве самоврядування)» є над�
звичайно широким і врегульованість усіх про�
цедур, проваджень, процесів у цілому в ній,
як свідчить практика, не завжди відповідає
імперативним нормам Основного Закону
України та принципам соціальної, правової
держави, а діяльність органів публічної адмі�
ністрації – закону. Результатом цього є проти�
правні рішення, дії, бездіяльність, порушен�
ня прав, свобод і законних інтересів фізич�
них та юридичних осіб, зловживання з боку
органів місцевого самоврядування і держави,
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їх посадових осіб. За таких обставин консти�
туційні права особи, організації чи підприєм�
ства потребують гарантій свого захисту та за�
безпечення. 

Стаття 55 Конституції України передбачає,
що кожному гарантується право на оскаржен�
ня в суді рішень, дій чи бездіяльності органів
державної влади, органів місцевого самовря�
дування, посадових і службових осіб. Отже,
фактично на конституційному рівні визна�
чені правові засади адміністративної юстиції,
покликаної захищати права, свободи й інте�
реси фізичних осіб, юридичних осіб у сфері
публічно�правових відносин від порушень з
боку органів державної влади, органів місце�
вого самоврядування, їх посадових і службових
осіб. Таким чином, адміністративно�юрисдик�
ційний процес як цілісна система всіх пере�
лічених юрисдикційних проваджень при фор�
муванні засад законності та правопорядку в
державі, забезпеченні захисту прав і свобод
людини та громадянина, юридичних осіб є
одною з визначальних характеристик право�
вої держави, способом реалізації принципу
верховенства права.

Метою цієї статті є спроба проаналізувати,
дослідити й узагальнити існуючі погляди
вчених�адміністративістів щодо проблема�
тики адміністративно�юрисдикційного про�
цесу, запропонувати власне бачення та ро�
зуміння сутності адміністративно�юрис�
дикційного процесу як сфери об’єктивіза�
ції участі особи у відносинах із органами
публічної адміністрації. 

Висвітленню питань адміністративно�
юрисдикційного процесу в адміністративно�
правовій науці завжди приділяли належну
увагу, про що може свідчити численна кіль�
кість фундаментальних монографічних на�
укових праць, статей із вказаної проблемати�
ки. Вчені�адміністративісти, як правило, ви�
вчали окремі аспекти адміністративно�юрис�
дикційного процесу в розрізі загального до�
слідження адміністративного процесу в ціло�
му під час аналізу структурних елементів ос�
таннього. Однак є окремі монографічні робо�
ти, присвячені безпосередньо засадам адміні�
стративно�юрисдикційного процесу як тако�
го. Прискіпливу увагу вивченню цього блоку
питань у різні часи приділяли і продовжують
приділяти як українські, так і російські вче�
ні�адміністративісти, зокрема О. Бандурка,
Д. Бахрах, В. Бевзенко, І. Бородін, А. Вино�
градов, І. Голосніченко, В. Горшенєв, Е. Дем�
ський, О. Дугенець, С. Ківалов, В. Колпаков,
А. Комзюк, С. Котюргін, О. Кузьменко, Б. Ла�
зарєв, Р. Мельник, Г. Петров, Н. Саліщева, В. Со�
рокін, М. Стахурський, М. Тищенко, А. Тю�
ріна, А. Шергін та ін. Слід зазначити, що за�
гальновідома дискусія про розуміння адміні�
стративного процесу (так звані юрисдикційна
й управлінська концепції) не могла не спра�

вити значного впливу на вивчення його скла�
дових елементів, в тому числі адміністратив�
но�юрисдикційного процесу. Це, у свою чергу,
зумовило багатоваріативність поглядів на по�
няття, сутність і структуру адміністративної
юрисдикції.

Традиційним є підхід О. Бандурки та М. Ти�
щенко, які серед ознак адміністративної юрис�
дикції виділяють наявність правового спору
(правопорушення); належне процесуальне
оформлення; змагальність процедури при
розгляді справи; обов’язковість прийняття 
рішення у вигляді юридичного акта; різнома�
ніття органів здійснення адміністративної
юрисдикції. При цьому до адміністративно�
юрисдикційних проваджень учені відносять
провадження у справах про адміністративні
правопорушення; провадження по скаргах грома�
дян, дисциплінарне провадження [1, с. 17– 18].

І. Бородін, який, розкриваючи поняття
«адміністративно�юрисдикційне проваджен�
ня» як дії учасників адміністративно�юрис�
дикційного процесу, врегульовані нормами з
вирішення конкретних справ, що виникають
у процесі адміністративно�юрисдикційних
відносин, зазначає, що до них слід відносити
дисциплінарне провадження, провадження
за скаргами громадян, провадження у спра�
вах про адміністративні правопорушення [2,
с. 11, 39]. При цьому вчений вважає, що про�
цедури адміністративного судочинства не
охоплюються поняттям «адміністративно�
юрисдикційний процес» [2, с. 40].

Е. Демський також в цілому дотримуєть�
ся традиційного підходу щодо розуміння та
структури адміністративно�юрисдикційного
процесу. Так, він наводить ознаки адміні�
стративної юрисдикції, запропоновані О. Бан�
дуркою та М. Тищенко, і зазначає, що адмі�
ністративна юрисдикція – це встановлена
чинним законодавством компетентність (су�
купність повноважень) органів публічної ад�
міністрації (посадових осіб) здійснювати свої
функції у сфері публічного управління та
розглядати будь�які адміністративні справи
у відповідній, визначеній адміністративними
актами, адміністративно�процесуальній фор�
мі, виносити щодо них рішення із застосуван�
ням, у необхідних випадках, заходів адмініст�
ративного примусу [3, с. 139]. Однак у вказа�
ному визначенні Е. Демський суперечить
тим ознакам адміністративно�юрисдикційного
процесу, на які і посилається. Так, тверджен�
ня, що адміністративна юрисдикція є сукуп�
ністю повноважень із здійснення функцій у
сфері публічного управління та розгляду
будь�яких адміністративних справ, фактич�
но наближає адміністративну юрисдикцію, у
розумінні Е. Демського, до неюрисдикційної
складової адміністративного процесу, тобто
розмиваються ознаки розмежування між вка�
заними складовими адміністративного про�
цесу (зокрема, наявність правового спору).
За великим рахунком, запропоноване Е. Дем�
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ським визначення адміністративної юрис�
дикції більше підпадає під ознаки адміні�
стративного процесу в цілому.

Заслуговує на увагу позиція В. Колпако�
ва, який зазначає, що адміністративна юрис�
дикція, на відміну від цивільно�правової,
кримінально�правової, дисциплінарної, поді�
ляється на три види: адміністративно�регу�
лятивну (встановлена законодавчими акта�
ми компетентність органу (посадової особи)
розглядати та вирішувати адміністративні
справи, що виникають у сфері публічного уп�
равління позитивного характеру), адміні�
стративно�судочинську (встановлена зако�
нодавством компетентність адміністратив�
них судів щодо вирішення адміністративних
спорів) та адміністративно�деліктну (вста�
новлена законодавством компетентність ор�
ганів (посадових осіб), судів щодо розгляду
та вирішення справ про адміністративні пра�
вопорушення і накладення адміністративних
стягнень) [4, с. 380–381].

О. Кузьменко, як і В. Колпаков, також
поділяє адміністративну юрисдикцію на
адміністративно�регулятивну, адміністра�
тивно�судочинську, адміністративно�делікт�
ну. При цьому О. Кузьменко звертає увагу на
той факт, що у дослідженнях зазначених ви�
дів адміністративної юрисдикції спостеріга�
ється значна диспропорція. Юрисдикційний
вид адміністративного процесу не відповідає
тому змісту, який вкладають у нього вчені�
адміністративісти [5, с. 206–207]. Для вирі�
шення зазначеної проблеми вона пропонує
поділяти адміністративний процес на два ви�
ди – конфліктні та неконфліктні проваджен�
ня. Основною відмінністю між вказаними
складовими є, на її думку, наявність конфлік�
ту між учасниками правовідносин. І саме до
конфліктних проваджень, у розумінні О. Кузь�
менко, слід відносити дисциплінарні прова�
дження, провадження у справах про адміні�
стративні проступки, провадження з розгляду
скарг громадян; при цьому підстав для ви�
ділення провадження з розгляду справ у су�
дах адміністративної юрисдикції серед видів
адміністративно�юрисдикційного процесу
нарівні з переліченими О. Кузьменко не вба�
чає [5, с. 262–263].

У свою чергу, російська вчена І. Панова
серед проваджень адміністративно�юрис�
дикційного процесу виділяє: виконавче; із
застосування заходів адміністративного при�
мусу, що не є заходами відповідальності; дис�
циплінарне; по скаргах; у справах про адмі�
ністративні правопорушення [6, с. 120].

На думку І. Голосніченко та М. Стахурсько�
го, адміністративно�юрисдикційний процес –
це процесуальна діяльність державних ор�
ганів та органів місцевого самоврядування
щодо вирішення адміністративно�правових
спорів і реалізації адміністративної відпові�
дальності за порушення норм матеріально�
адміністративного права. Іншою складовою

адміністративного процесу І. Голосніченко та
М. Стахурський називають адміністративно�
процедурну діяльність органів державної вла�
ди й органів місцевого самоврядування в разі
виконання останніми делегованих державою
виконавчих функцій [7, с. 22]. Безпосередньо
до адміністративно�юрисдикційної складо�
вої вони відносять вирішення адміністратив�
них спорів і застосування заходів адміністра�
тивного примусу [7, с. 25]. При цьому І. Го�
лосніченко та М. Стахурський наголошують
на помилковості підходу, характерного для
радянської науки адміністративного права,
за яким поняття та зміст адміністративної
юрисдикції пов’язується лише із розглядом
справ про адміністративні правопорушення
[7, с. 27]. Саме тому, на їх думку, самостійну
групу норм, що регулюють адміністративно�
правовий порядок поновлення прав і свобод
людини та громадянина, представляють адмі�
ністративні провадження щодо розгляду звер�
нень громадян у вигляді скарг, які поділя�
ються на два підвиди: провадження у справах
за скаргами, що вирішуються в органах ви�
конавчої влади чи місцевого самоврядуван�
ня, і провадження за скаргами, що вирішують�
ся у судовому порядку (адміністративна юс�
тиція). В цілому ми підтримуємо точку зору
І. Голосніченко та М. Стахурського, але хоче�
мо зазначити, що певні запитання викликає
термін «адміністративно�правовий порядок
поновлення прав і свобод людини та грома�
дянина», який охоплює як власне адміністра�
тивний (позасудовий), так і судовий поря�
док. Більш логічним, в цьому випадку, ви�
глядає використання терміна «адміністра�
тивно�юрисдикційний порядок поновлення
прав і свобод людини та громадянина».

Заслуговує на увагу точка зору, згідно з
якою адміністративний процес розглядається
як правова категорія, що має місце виключ�
но у межах діяльності спеціального органу
(адміністративного суду), а адміністративна
процедура – як правова категорія виключно
позасудового характеру [8, с. 53]. При цьому
адміністративна процедура, на думку вчених, –
це встановлений законодавством порядок
розгляду та вирішення адміністративних
справ суб’єктами публічної адміністрації. Ми
вважаємо такий підхід не зовсім виправда�
ним, адже адміністративний процес, безумов�
но, включає в себе і позасудову діяльність
(наприклад, дисциплінарне провадження,
провадження по скаргах громадян тощо). 
І взагалі, якщо розглядати адміністративний
процес саме таким чином, то до якої із запро�
понованих категорій можна віднести адміні�
стративно�деліктний процес?

Більш логічною виглядає позиція авто�
рів, які, виходячи із наведених ними аргумен�
тів, пропонують розглядати адміністратив�
ний процес як певну систему, що складаєть�
ся з адміністративно�судового процесу та по�
засудового адміністративного процесу. Су�
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довий адміністративний процес, на їх думку, –
це сукупність взаємопов’язаних правових
форм діяльності адміністративного суду й ін�
ших суб’єктів щодо здійснення правосуддя 
в адміністративних справах, врегульованих
адміністративно�процесуальними нормами,
а позасудовий адміністративний процес здійс�
нюється поза правосуддям в адміністратив�
них справах [9, с. 13–14]. Висловлюється в
адміністративно�правовій літературі (зокре�
ма, праці Ю. Педько) і схожа до наведеної по�
зиції думка, що до складу адміністративного
процесу, разом з іншими процесами (адміні�
стративно�правотворчим, адміністративно�
юрисдикційним тощо), включається ще один
вид адміністративного процесу – адміністра�
тивно�юстиційний, під яким розуміється вре�
гульований спеціальними нормами адміні�
стративно�процесуального характеру порядок
діяльності адміністративних судів з розгляду
та вирішення адміністративних спорів певної
категорії [10, с. 485]. Іншими словами, адміні�
стративно�судочинський процес (адміністра�
тивна юстиція) також розглядається і як са�
мостійний елемент адміністративного проце�
су нарівні з адміністративно�юрисдикційним
процесом.

Як вже зазначалося, помилковою є точка
зору вчених, які розглядають адміністратив�
но�юрисдикційний процес, адміністративну
юрисдикцію як провадження з розгляду справ
про адміністративні правопорушення, тобто
ототожнюють ці категорії. Так, А. Шергін ви�
значає адміністративну юрисдикцію як вид
правоохоронної діяльності органів державно�
го управління й інших компетентних орга�
нів, що охоплює розгляд справ про адміні�
стративні правопорушення (окремих видів
злочинів) і прийняття рішень щодо них в уста�
новлених законом формах і порядку [11, с. 15].
А. Тюріна, поділяючи думку славетного вче�
ного, також бере за основу вже доволі заста�
рілий підхід і визнає адміністративно�юрис�
дикційним процесом самостійний вид юри�
дичного процесу, який визначає порядок
провадження у справах про адміністративні
правопорушення, його учасників, стадійність,
зміст і форму закріплення процесуальних дій
[12, с. 14].

Для вирішення питання щодо розуміння
сутності та структури адміністративно�юрис�
дикційного процесу, логічним вбачається на�
вести ознаки, які є характерними для вказа�
ної складової адміністративного процесу.
Узагальнений аналіз адміністративно�право�
вої літератури дозволяє виокремити такі:

•• наявність правового спору. Адміністра�
тивно�юрисдикційний процес розгляду спра�
ви застосовується лише у випадку необхід�
ності вирішення правового спору, порушен�
ня правових норм, поновлення прав та інте�
ресів тощо. О. Бандурка та М. Тищенко за�
значають, що відносно адміністративної юрис�
дикції такого роду спори виникають між сто�

ронами суспільних відносин, які регулюються
адміністративно�правовими нормами, одер�
жуючи характер адміністративно�правових
спорів [1, с. 17];

•• відповідне законодавчо закріплене про�
цесуальне оформлення процесу. Порядок
вирішення будь�якого правового спору має
чітку правову регламентацію, що залежить
від юрисдикції судових та інших компетент�
них органів, яка поширюється на відповідні
відносини: цивільні, трудові, земельні, кри�
мінальні, господарські, адміністративні тощо;

•• змагальність учасників розгляду справи.
Ця ознака є характерною для всіх видів юрис�
дикційної діяльності. Вона полягає у тому,
що сторони (учасники процесу) не є пасив�
ними спостерігачами вирішення справи від�
повідним органом юрисдикції. Кожен такий
суб’єкт наділений достатнім колом процесу�
альних можливостей, необхідних йому для
захисту своїх прав та інтересів, а також дове�
дення тих обставин, на які він посилається;

•• обов’язковість у прийнятті юридичного 
акта за результатами розгляду справи. Юрис�
дикція передбачає необхідність прийняття ос�
таточного рішення – акта застосування норм
права до відповідного випадку. Такий правоза�
стосовчий акт з конкретної адміністративної
справи означає вирішення правового спору тим
чи іншим способом, передбаченим законом;

•• розмаїття органів, уповноважених роз�
глядати адміністративні справи. Розглянув�
ши коротко ознаки адміністративно�юрис�
дикційного процесу, слід повернутися до пи�
тання про його структуру й остаточно визна�
читись із питанням, чи відноситься до ад�
міністративної юрисдикції судочинська скла�
дова? Для відповіді на це запитання необ�
хідно проаналізувати адміністративне судо�
чинство крізь призму ознак адміністративної
юрисдикції: 

•• наявність правового спору. Власне суттю
адміністративного судочинства є вирішення
справи адміністративної юрисдикції, що
відповідно до ст. 3 Кодексу адміністративно�
го судочинства (далі – КАС) України є пере�
даним на вирішення адміністративного суду
публічно�правовим спором. Отже, підставою
порушення справи є правовий спір;

•• відповідне законодавче закріплення про�
цесуального оформлення процесу. Розгляд
справи в порядку адміністративного судочин�
ства детально врегульований нормами КАС Ук�
раїни, що набрав чинності з 1 вересня 2005 р.;

•• змагальність процедури розгляду справи.
Вказаний процесуальний принцип знайшов
своє відображення у ч. 1 ст. 11 КАС України,
відповідно до якої розгляд і вирішення справ
в адміністративних судах здійснюється на
засадах змагальності сторін і свободи в на�
данні ними суду своїх доказів, у доведенні
перед судом їх переконливості;

•• обов’язковість у прийнятті юридичного
акта за результатами розгляду справи. Від�
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повідно до ст. 158 КАС України за результа�
тами розгляду адміністративної справи та
вирішення її по суті суд викладає судове
рішення у формі постанови, а якщо суд зупи�
няє чи закриває провадження у справі, зали�
шає позовну заяву без розгляду або приймає
рішення щодо інших процесуальних дій, кло�
потань, то судове рішення викладається су�
дом у формі ухвали. 

Отже, адміністративно�судочинському про�
цесу притаманні основні, визначальні характе�
ристики адміністративно�юрисдикційного про�
цесу в цілому, що дозволяє виділяти серед його
складових елементів і судочинську складову.

Аналіз наведених ознак адміністративно�
юрисдикційного процесу та відповідних то�
чок зору вчених�адміністративістів дозволяє
до адміністративно�юрисдикційної складо�
вої адміністративного процесу відносити
такі провадження:

•• адміністративно�деліктний процес (про�
вадження у справах про адміністративні пра�
вопорушення, проступки);

•• дисциплінарне провадження (в контексті
аналізу адміністративно�юрисдикційного
процесу як сфери об’єктивізації участі особи
у відносинах із органами публічної адміні�
страції вказане провадження характеризу�
ється певною специфікою, оскільки в даному
випадку мова може йти й про адміністрацію
чи керівництво приватного підприємства як
одну із сторін провадження);

•• провадження по скаргах осіб; 
•• розгляд адміністративної справи в по�

рядку адміністративного судочинства, тобто
адміністративно�судочинський процес.

Останнім часом в юридичній літературі
висловлюється пропозиція щодо віднесення
до адміністративно�юрисдикційного процесу
(щоправда із певними застереженнями) ви�
конавчого провадження. На нашу думку, такі
висновки є досить логічними, оскільки вико�
навче провадження є завершальною стадією
всього процесу (провадження) із розгляду
конкретної справи, наприклад, притягнення
до адміністративної відповідальності винної
особи і застосування до неї відповідного
стягнення або ж справи про визнання проти�
правним і нечинним відповідного рішення,
дії чи бездіяльності відповідного органу (по�
садової особи) публічної адміністрації. За та�
ких обставин, дійсно можна вести мову про
те, що виконавче провадження слід відноси�

ти до адміністративно�юрисдикційного про�
цесу, однак розглядати його слід не як са�
мостійний складовий елемент останнього, а,
перш за все, як певну стадію відповідного про�
вадження – адміністративно�судочинського
або адміністративно�деліктного процесу.

На підставі викладеного, можна зробити
висновок, що адміністративно?юрисдик?
ційний процес – це врегульована адміністра�
тивно�процесуальними нормами діяльність
відповідних юрисдикційних органів (посадових
осіб), спрямована на вирішення на принципах
змагальності правового спору (конфлікту)
та реалізацію норм відповідних матеріальних
галузей права під час розгляду і вирішення
індивідуально�визначених справ, за результа�
тами яких приймається відповідний акт
(рішення, постанова тощо), які є обов’язкови�
ми до виконання. Отже, адміністративно�
юрисдикційний процес є сферою об’єктиві�
зації участі особи у відносинах із органами
публічної адміністрації, гарантією захисту та
забезпечення прав і законних інтересів фі�
зичних та юридичних осіб у вказаних відно�
синах.
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Реалізація засад і положень бюджетної
політики держави відбувається в процесі
організації та здійснення бюджетного

процесу в Україні. Органи державної влади й
органи місцевого самоврядування на кожній
стадії бюджетного процесу приймають значну
кількість правових актів як загального, так і
індивідуального характеру, якими оформлю�
ються окремі етапи бюджетної діяльності. При
підготовці проекту державного бюджету на
відповідний рік, крім аналізу бюджетних за�
питів, отриманих від розпорядників бюджетних
коштів, в обов’язковому порядку враховуються
положення таких документів як Основні мак�
ропоказники економічного і соціального роз�
витку України, підготовлені Міністерством
економіки України, Основні принципи грошо�
во�кредитної політики України, підготовлені
Національним банком України, Бюджетна дек�
ларація, підготовлена та схвалена Кабінетом
Міністрів України, Основні напрями бюджет�
ної політики, затверджені Верховною Радою
України, звіти про виконання державного бю�
джету за попередній бюджетний період, а також
прогнозні показники на наступні за плановим
три роки тощо [1, с. 136]. 

Актуальність теми дослідження зумовлена
необхідністю визначення місця та ролі бюджет�
ної декларації, поняття якої кілька років тому
введене в категоріальний апарат фінансового
права.

Після прийняття Бюджетного кодексу (далі –
БК) України, питання складання проекту Дер�
жавного бюджету України не знайшли до�
статнього висвітлення в фінансово�правовій
літературі. До них учені звертаються лише як
до похідних, досліджуючи проблеми теорії бю�
джетного права загалом (Л. Воронова, Н. Сидо�
рова). На окремих етапах складання проекту
бюджету зупинявся М. Харенко, однак його
дослідження присвячене аналізу стадії вико�
нання бюджету.

Метою цієї статті є характеристика правових
актів, що приймаються на стадії складання
проекту державного бюджету; визначення

місця, ролі, значення бюджетної декларації в
Україні, аналіз її структури та змісту, форму�
лювання пропозицій щодо вдосконалення
застосування бюджетної декларації в Україні.

Більш як за десять років свого існування в
Україні Бюджетна декларація пройшла ево�
люційний шлях від Бюджетної резолюції (з
2003 р. вона отримала назву Основні напрями
бюджетної політики), яку розробляла та прий�
мала Верховна Рада України, до Декларації
цілей та завдань бюджету на відповідний бю�
джетний період, яку розробляє та схвалює Кабі�
нет Міністрів України. 

Бюджетна резолюція (декларація) існує не
в усіх країнах, а ті, що її використовують, засто�
совують різні принципи дії цього документа.
Досвід Сполучених Штатів Америки та Нової
Зеландії свідчить, що ці документи є ефектив�
ним інструментом для визначення та встанов�
лення загального рівня державних видатків, ме�
ханізмом довгострокового планування бюджету.

Історія Бюджетної резолюції в Україні бере
свій початок із здобуттям незалежності, коли ук�
раїнські парламентарії відвідали Конгрес США,
де вперше ознайомились із документом Budget
Resolution for the Fiscal Year [2].

У практиці Конгресу США – це документ,
що на початку бюджетного процесу запрова�
джує межі (Recommended Levels and Amount
або Саps) та основні напрями видатків, переви�
щити які можна лише за виняткових обставин
(наприклад, таких, як 11 вересня 2001 р.) [3].
На користь того, щоб запровадити бюджетну
резолюцію (декларацію) як елемент бюджетно�
го процесу України, свідчили позитивні озна�
ки використання цього документа іншими кра�
їнами [4]:

•• бюджетні резолюції можуть бути ефектив�
ним інструментом для визначення та встанов�
лення загального рівня державних видатків; 

•• бюджетні резолюції є ефективним меха�
нізмом довгострокового планування бюджету.
Орієнтація бюджету на короткострокову перс�
пективу, що враховує лише наступний бюджет�
ний рік, може призвести до таких рішень сто�
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совно видатків, які не узгоджуватимуться з май�
бутньою політикою; 

•• бюджетні обмеження, встановлені в бю�
джетній резолюції в США, дієві лише тому, що
є основними напрямами, яких дотримується
Конгрес, тобто немає необхідності надавати
бюджетній резолюції сили закону, законодавцю
треба лише дотримуватись основних напрямів,
встановлених у ній;

•• розроблення бюджетної резолюції вимагає
чіткої й об’єктивної інформації, зокрема прог�
нозу макроекономічних показників і майбутніх
бюджетних доходів за чинного законодавства,
даних органів виконавчої влади про їх потреби
у видатках, та інформації про те, як запропоно�
вані зміни в політиці можуть вплинути на ви�
даткову і дохідну базу.

Основними складовими елементами, що
притаманні бюджетним резолюціям (декла�
раціям) закордонних країн, є:

визначення стратегічних цілей (застосо�
вується в бюджетній резолюції Нової Зеландії).
Ідея полягає в тому, щоб чітко відмежовувати
загальні політичні цілі, що їх окреслили вищі
урядовці, від окремих видатків. Це дає мож�
ливість сконцентруватися саме на основних
цілях і завданнях бюджетної політики в кон�
кретній країні;

визначення загальних показників фіскальної
політики. Прогноз видатків визначають на
підставі припущення, що податкова політика, яка
існує сьогодні в державі, залишиться незмінною;

визначення загальних бюджетних принципів
і пріоритетів. Параметри розвитку бюджетної
системи, визначені в бюджетній резолюції (дек�
ларації), повинні узгоджуватися з перспектив�
ними фінансовими планами розвитку країни. 

Інститут бюджетної резолюції вперше був
запроваджений в Україні у 1995 р. Законом Ук�
раїни «Про бюджетну систему України», однак
дефініція цього поняття законодавчо не була
закріплена. 

Основною особливістю підходу, що існував
до прийняття БК України, було те, що відпові�
дальність за створення та затвердження бюд�
жетної резолюції була закріплена не за Кабіне�
том Міністрів України, як нині відповідно до 
ст. 31 Закону України «Про Кабінет Міністрів
України», а за Верховною Радою України. Та�
кий принцип є досить нетиповим у порівнянні з
бюджетними системами багатьох інших країн.
Фактично єдиною державою, де за створення
бюджетної резолюції відповідає законодавча, а
не виконавча, гілка влади, є Сполучені Штати
Америки.

Позитивним є факт запровадження в ук�
раїнському бюджетному процесі інституту
бюджетної резолюції. Кабінет Міністрів Укра�
їни на стадії складання проекту державного бю�
джету повинен був враховувати пропозиції пар�
ламентаріїв, викладені в бюджетній резолюції,
оскільки це документ, у якому визначаються
основні напрями та пріоритети бюджетної
політики на наступний рік. Уряд може відходи�

ти від резолюції лише за умови, що в законоп�
роекті про Державний бюджет України будуть
вказані й обґрунтовані ці відхилення. Прийнят�
тя виваженої бюджетної резолюції має забезпе�
чити прозорість бюджетного процесу України
[5, с. 3]. 

За структурою до складу бюджетної резо�
люції України в обов’язковому порядку входи�
ли такі частини: вказівки Кабінету Міністрів
України щодо формулювання бюджетної по�
літики; опис пріоритетів бюджетної політики;
принципи державного регулювання соціально�
економічного розвитку України; принципи між�
бюджетних відносин.

У 1996–2001 рр., тобто до набрання чин�
ності БК України, тривала дискусія з приводу
того, хто має відповідати за розроблення бю�
джетної резолюції – виконавча чи законодавча
гілка влади.

Надзвичайно важливу роль у розподілі
обов’язків по створенню ключових бюджетних
документів відіграє наявність у відповідної
владної структури аналітичної, статистич�
ної та технологічної бази, тобто відповідних
можливостей для створення документа такого
масштабу. 

Верховна Рада України, якій не підпоряд�
ковуються структури, що діють у системі вико�
навчої влади, не може самостійно визначити ос�
новні параметри бюджету, виконати макроеко�
номічний прогноз, прорахувати видатки та до�
ходи. Без цієї важливої інформації й інсти�
туційної підтримки немає підстав сподіватися
на те, що Верховна Рада України спроможеться
підготувати ґрунтовний документ. З іншого бо�
ку, Кабінет Міністрів України не лише має до�
статні аналітичні й інституційні засоби викона�
ти таке завдання, а й може відіграти більшу
роль у визначенні засад бюджетної політики.
Враховуючи наявність у Кабінету Міністрів Ук�
раїни відносно більших технічних можливос�
тей, видається більш доцільною чинна на сьо�
годні норма, відповідно до якої, завдання скла�
дання проектів бюджетів та бюджетної декла�
рації доручено саме цьому органу.

Вже у 2002 р. бюджетна резолюція на 2003 р.
готувалась із урахуванням того, що ініціатива 
в бюджетному процесі належала Кабінету Мі�
ністрів України. Він фактично будує бюджет на
основі власних макроекономічних показників,
викладених у бюджетній резолюції, та зберігає
достатню автономію у захисті тих підвалин, які
він заклав як у бюджетну резолюцію, так і в
проект бюджету [6, с. 24].

Слід зазначити, що і на сьогодні в БК Ук�
раїни не міститься поняття «бюджетна резо�
люція (декларація)». За станом на 2008 р. між
учасниками бюджетного процесу був відсутній
єдиний узгоджений підхід до змісту та структу�
ри бюджетної резолюції. Певні вимоги зафіксо�
вані в БК України. Бюджетна резолюція не
конкретизує фіскальні та бюджетні показники,
а проголошує стратегічні напрями, спрямовані
на те, щоб Кабінет Міністрів України та Верхов�
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на Рада України спільно визначили основні
напрями бюджетної політики на наступний рік.

Проблема також полягає в тому, що ролі
бюджетної резолюції (декларації) не приділя�
ється достатня увага. Положення бюджетної
резолюції (декларації) набули декларативного
характеру, заздалегідь приречені на невиконан�
ня урядом. Проте така позиція хибна. Саме в
бюджетній резолюції вперше оголошуються
прогнозні макропоказники економічного та
соціального розвитку України в наступному ро�
ці, визначаються показники обсягу ВВП, індек�
си споживчих і гуртових цін, прогнозований
офіційний обмінний курс гривні у середньому
за рік та на кінець року, прогнозований рівень
безробіття [7]. 

Крім того, ще однією проблемою є відсут�
ність відповідальності за недотримання строків
складання та затвердження бюджетної декла�
рації. Раніше Кабінет Міністрів України щоси�
ли намагався вкластися у відведені законом
терміни подання документа до Верховної Ради
України — не пізніше, як за чотири робочі дні
до парламентських бюджетних слухань, які, у
свою чергу, слід проводити не пізніше першого
червня. Народні депутати дуже прискіпливо
аналізували резолюцію та супроводжували її
великою кількістю поправок і пропозицій, що
суттєво змінювало початковий текст докумен�
та. Практика свідчить, що у зв’язку з недотри�
манням протягом останніх років строків подан�
ня даного документа до парламентських слу�
хань, гальмується весь бюджетний процес. Крім
того, у зв’язку з нестабільною політичною ситу�
ацією в країні має місце порушення вимог ч. 1
ст. 33 БК України, терміну проведення пар�
ламентських слухань з питань бюджетної по�
літики на наступний бюджетний період. Тому
доречно було б встановити відповідальність
Кабінету Міністрів України за недотримання
строків підготовки та подачі до Верховної Ради
України бюджетної декларації, відповідаль�
ність парламентаріїв за несвоєчасне проведен�
ня парламентських слухань з питань бюджетної
політики на наступний бюджетний період.

Враховуючи існуючі проблеми, необхідно
більш жорстко регламентувати вимоги до бю�
джетної декларації, посилити її роль в Україн�
ській державі. По�перше, за формою це має 
бути декларація Уряду України, а не документ,
який вимагає затвердження у Верховній Раді
України. По�друге, у процесі розгляду її у Вер�
ховній Раді України вона може вносити свої
пропозиції до неї. По�третє, ці пропозиції мо�
жуть стосуватися лише видаткової частини бю�
джету. Але якщо позиція парламенту повинна
носити якісний характер, то уряд має подава�
ти бюджетну резолюцію у чітко визначеному
форматі та в установлені строки. 

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про
Кабінет Міністрів України» від 16.05.2008 р.
бюджетна резолюція була замінена на Декла�
рацію цілей та завдань бюджету. Закон перед�
бачав закріплення статусу Декларації цілей та

завдань бюджету на наступний бюджетний
період, оптимізацію її змісту й уточнення тер�
міну її прийняття, що щорічно буде основою
початку формування проекту державного бю�
джету і забезпечить необхідний час для його
якісної підготовки. Основна її відмінність від
бюджетної резолюції полягає в тому, що згідно
із Законом України «Про Кабінет Міністрів
України», Декларація має бути схвалена Уря�
дом до 1 березня з метою якісного та вчасного
виконання завдань Декларації та вчасної підго�
товки державного бюджету на наступний рік.
Іншими словами, авторство даного документа
остаточно закріплено за Кабінетом Міністрів
України, відсутня необхідність проходити за�
твердження у Верховній Раді України, тобто,
якщо раніше бюджетна резолюція та Основи
бюджетної політики були фактично одним і
тим самим документом, то сьогодні це абсолют�
но різні за суттю, змістом, процедурою складан�
ня та прийняття документи. Сьогодні це норма�
тивно�правовий акт Кабінету Міністрів Ук�
раїни, який визначає цілі та завдання бюджету
на наступний бюджетний період і на середньо�
строкову перспективу. Змінена структура дано�
го документа – визначено п’ять чітко окресле�
них розділів, в кожному із яких поставлені одна
або дві основні цілі; крім того, встановлено, в
чому саме пріоритет цих цілей, окреслені за�
соби та заходи щодо їх реалізації.

Так, перший розділ стосується завдань еко�
номічної політики. В основу бюджетної декла�
рації на 2008 р. були покладені завдання еко�
номічної політики, оскільки без них неможливо
сформувати повноцінний бюджет. Основна
ціль економічної політики – розбудувати по�
тужну та конкурентоспроможну економіку. Бу�
ли визначені пріоритетні завдання економічної
політики, серед яких: інноваційний розвиток
економіки з метою започаткування й активної
підтримки оновлення основних фондів і техно�
логічних ліній по всіх галузях; поліпшення ін�
вестиційного клімату – завдання, яке стосуєть�
ся і регуляторної політики, і захисту та залучен�
ня інвестицій, вироблення політики щодо при�
ватизаційних процесів, зокрема продажу земель
державної власності, у тому числі сільськогос�
подарського призначення; забезпечення енерге�
тичної безпеки держави; визначення порядку
використання бюджетних коштів з метою побу�
дови дієздатної системи зв’язків на горизон�
тальному та вертикальному рівнях між місцеви�
ми органами влади. 

Другий розділ стосується основних завдань
бюджетної політики. Основна ціль бюджетної
політики – забезпечення збалансованості та
стійкості бюджетної системи, забезпечення ре�
альних показників бюджету. 

У третьому розділі містяться основні зав�
дання податкової політики. Але більш ґрунтов�
ним і розширеним документом стосовно цього
питання є Концепція податкової реформи, на
яку і робиться посилання в бюджетній декла�
рації.
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Четвертий розділ стосується реалізації дер�
жавних цільових програм. Пріоритетними се�
ред них є ті, що стосуються соціальної сфери.
Окреслені державні цільові програми у сфері
житлового будівництва, освіти, науки, ме�
дичній галузі тощо. 

Останній, п’ятий розділ бюджетної декла�
рації, стосується регіональної політики та сти�
мулювання регіонального розвитку. 

Отже, завчасне прийняття бюджетної дек�
ларації забезпечить Кабінету Міністрів Ук�
раїни можливість підготувати та прийняти всі
необхідні нормативні акти щодо бюджетної
політики у термін до 15 серпня, погодити їх із
Президентом України і офіційно підготувати
проект державного бюджету на відповідний рік.
Крім того, уряд планує в рамках загальнодер�
жавного середньострокового бюджетного пла�
нування перейти також до планування на рівні
головних розпорядників бюджетних коштів,
чого раніше в Україні не було.

На сьогодні Кабінет Міністрів України
схвалив три бюджетні декларації, відповідно на
2008, 2009 та 2010 рр. Але всі вони різняться за
структурою та за змістом. Вони були розроб�
лені, схвалені та подані до Верховної Ради Ук�
раїни із порушенням встановлених для цього
строків та реалізовані лише в певних частинах.
Це свідчить про неефективність даного інститу�
ту в нашій країні.

Виправити ситуацію можна шляхом за�
кріплення в БК України статусу Декларації
цілей та завдань бюджету на наступний бю�
джетний період, оптимізації її змісту й уточнен�
ня терміну її прийняття (до 1 березня року, що
передує плановому). Це щорічно буде основою
початку формування проекту державного бю�
джету, забезпечить необхідний час для його
якісної підготовки. У зв’язку з цим пропонуєть�
ся перенести час проведення парламентських
слухань з питань бюджетної політики на більш
ранній час (у місячний термін з дня прийняття
бюджетної декларації). 

Аналіз бюджетних резолюцій і декларацій,
які розроблялися з метою обґрунтування ос�
новних положень бюджетної політики на кож�
ний бюджетний період, дозволяє зробити вис�
новок, що ці документи значною мірою конкре�
тизували систему заходів у проведенні бюджет�
ної реформи в Україні. Бюджетні резолюції та
декларації стали необхідною правовою базою,
яка забезпечувала вихідні умови та правила ре�

алізації поступово запроваджуваних перетво�
рень у бюджетній політиці України в напрямі
вдосконалення формування, розподілу та пере�
розподілу фінансових ресурсів через бюджетну
систему. Бюджетні резолюції та декларації стали
законодавчим підґрунтям в окресленні засад
бюджетної політики України на кожний бю�
джетний період і в цілому створюють позитивні
умови для подальшого розвитку бюджетного
процесу, дозволяють на достатньому рівні
здійснювати розроблення проекту державного
бюджету на кожний наступний рік [8, с. 10].

Таким чином, можна стверджувати, що по�
силення ефективності інституту бюджетної
декларації вимагає закріплення та регламен�
тації його статусу в БК України, чіткого визна�
чення та закріплення на законодавчому рівні
структури та змісту бюджетної декларації, вста�
новлення відповідальності Кабінету Міністрів
України за недотримання встановлених строків
схвалення бюджетної декларації та подання до
Верховної Ради України проекту Основних
напрямів бюджетної політики на наступний рік.
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Серед чинників успішного розвитку еко�
номіки сучасної держави заслуговує на
увагу запровадження ефективних форм

незалежного фінансового контролю, що здійс�
нюється на підприємницьких засадах. Саме до
такого виду діяльності належить аудит як основ�
на складова аудиторської діяльності. 

Як певна гарантія дотримання суб’єктами
господарювання вимог законодавства України,
що регулюють їх господарську діяльність, у то�
му числі в частині, яка стосується порядку ве�
дення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності, аудит та аудиторська
діяльність залишаються не достатньою мірою
вивченими правовими поняттями. Проведені
свого часу, зокрема Р. Ханик�Посполітак та 
Р. Бурлаковим, наукові дослідження стосували�
ся лише окремих аспектів цих відносин. Більше
того, вони були здійсненні з точки зору цивіль�
ного права. Тому нагальним є проведення аналізу
цих явищ з позицій вітчизняного господарського
права, а необхідною передумовою такого дослі�
дження має бути історико�правовий екскурс що�
до з’ясування передумов виникнення та станов�
лення цих явищ і понять у світі та в Україні. 

Метою цієї статті є аналіз історико�правових
передумов виникнення та здійснення в Ук�
раїні такого різновиду підприємництва, як
аудиторська діяльність та безпосередньо ау�
диту як найбільш важлива складова зазначе�
ної діяльності. 

Термін «аудит» походить від латинського
слова «audio» (він слухає), відповідно «auditor» –
слухач. У середньовічній Європі аудитором на�
зивали службовця, який мав би вислуховувати
звіти посадових осіб. Початково на аудитора
покладалися функції контролю за діяльністю
посадових осіб з метою виявлення фактів обма�
ну та шахрайства [1, с. 19]. 

Слід зазначити, що аудит, як і фінансовий
контроль, тісно пов’язаний з бухгалтерським
обліком, а тому їх розвиток перебував у тісному
внутрішньому зв’язку та взаємозалежності. 

Початок здійснення контролю за госпо�
дарською діяльністю можна віднести до періоду
економічного розвитку окремих країн Північ�
ної Африки, Південної Європи та Сходу, зокре�
ма країн Месопотамії, що були розташовані в
долинах річок Нілу, Тигру й Євфрату. Вже на
початку свого зародження зазначений вид конт�
ролю за господарськими операціями формував�
ся на засадах незалежності від об’єкта контро�
лю. Є історичні свідчення того, що відбували�
ся призначення чиновників свого роду казна�
чейств для контролювання проведення підра�
хунку доходів, податків казни в конкретних 
володіннях, провінціях, які були підконтрольні
центральній владі. Так, у Вавилоні керівники
робіт щодня складали звіти про виконані ро�
боти, які перевірялись іншими особами згідно 
з нарядами. В Іудеї облік, як правило, поєдну�
вався з незалежним контролем. У стародавній
Персії бухгалтери та контролери вели не лише
відкритий облік господарських операцій, а й
таємний. У стародавній Греції велика увага при�
ділялася контролю за збереженням власності.
У Стародавньому Римі метою обліку був пере�
важно контроль за господарською діяльністю,
сплатою податків. Для цього було створено
складний апарат ревізорів і контролерів [2, 
с. 327]. Ці історичні факти свідчать про те, що
на ранніх етапах формування держави та роз�
витку товарно�грошових відносин власники
майна не займалися їх безпосереднім управлін�
ням. Для цього використовувалися спеціально
найняті особи, а власникам потрібен був конт�
роль за діяльністю цих осіб. Найпоширеніша
форма контролю – це ведення обліку майна та
реєстрація надходжень і витрачання коштів, що
в подальшому відображалось у спеціально
складених звітах. Щоб бути впевненим у тому,
що інформація, викладена у фінансових звітах,
є правдивою, її необхідно було перевірити. Об’єк�
тивні висновки щодо достовірності інформації
могли зробити лише особи, які, по�перше, мали
належні професійні знання з питань складання
звітності; по�друге, ніяким чином не були за�
лежними від власників майна й осіб, які ними
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управляли. Звітували управлінці один раз на
рік на спеціальних слуханнях. 

У добу середньовіччя з розвитком суспіль�
но�економічних відносин, удосконаленням об�
ліку та контролю господарської діяльності
з’явилися спеціальні трактати про цей вид ді�
яльності. Так, деякі науковці вважають, що ау�
дит як вид професійної діяльності виник в
Англії. Найдавніші згадки про аудит (1130 р.)
наводяться в англомовних облікових докумен�
тах, що зберігаються в архівах Казначейства
Англії та Шотландії. Також є дані про існуван�
ня аудиту з 1299 по 1324 рр., коли королівським
указом були призначені аудитори в графствах
Оксфорд, Беркшир, Південний Ельтон, Уїлтс,
Самсет і Корсет [3, с. 6]. 

Не дивно, що перший у світі законодавчий акт,
який регулював діяльність аудиторів, виданий у
1285 р. королем Англії Едвардом І. Цим Законом
від імені держави надавали відповідні привілеї
аудиторам, якими були не тільки особи із числа
довірених слуг сеньйорів, а й деякі категорії гро�
мадських службовців. Відповідно до Закону, ме�
тою перших обов’язкових перевірок був неза�
лежний розгляд бухгалтерських записів і звітів, а
роботу осіб, які її проводили, прирівнювали май�
же до фінансового аудиту в сучасному його розу�
мінні. Аудит передбачав лише детальну звірку
фактів з документами й іншими даними. Як пра�
вило, аудит проводився для замовника (дворяни�
на, короля) окремою особою, а у випадку доведен�
ня його результатів до загалу – комісією [1, с. 20]. 

У ХVІІ–ХІХ ст. з розвитком економіки ау�
дит набув додаткового імпульсу для свого по�
дальшого розвитку. Тому деякі науковці напо�
лягають, що історія аудиту бере свій початок 
з ХVІІ ст., коли Дж. Уотсон порадив шотланд�
ським комерсантам провести перевірку їх звіт�
ності [4, с. 29]. 

У 1773 р. в адресній книзі м. Единбург
(Шотландія) значилися імена семи аудиторів.
У першому ж окремому довіднику по Единбур�
гу, виданому у 1805 р., були наведені імена вже
17 аудиторів, які створили свою професійну ор�
ганізацію. Тому офіційною датою виникнення
незалежного аудиту в сучасному його значенні
є 1853 р. – дата реєстрації перших у світі про�
фесійних організацій аудиторів, які сьогодні
представлені інститутом привілейованих бух�
галтерів Шотландії [5, с. 5]. 

Шотландська бухгалтерська практика набу�
ла популярності у світі. Вже до початку XX ст.
було створено 12 організацій професійних бух�
галтерів: 1854 р. – Спілка бухгалтерів Единбур�
гу, 1855 р. – Інститут бухгалтерів та експертів
Глазго, 1867 р. – Спілка бухгалтерів Абердіна,
1870 р. – Інститут привілейованих бухгалтерів
Англії й Уельсу, 1880 р. – Інститут привілейо�
ваних бухгалтерів Канади, 1886 р. – Інститут
привілейованих бухгалтерів Австралії, 1887 р. –
Спілка бухгалтерів Австралії, 1887 р. – Амери�
канський інститут дипломованих громадських
бухгалтерів, 1888 р. – Інститут привілейованих
бухгалтерів Ірландії та ін. 

Першим документально зафіксованим ви�
падком проведення незалежного аудиту спеку�
лятивної діяльності акціонерних товариств вва�
жається діяльність аудиторів під час перевірки
діяльності «Південноморської Компанії» у Ве�
ликобританії у 1720 р. (подія відома в історії як
«Південноморський пузир»). Коли виявилося,
що директорат компанії неспроможний викона�
ти взяті на себе зобов’язання із сплати дивіден�
дів і викупити випущені в обіг акції, державні
органи призначили бухгалтера для незалежної
додаткової перевірки допоміжних облікових 
записів компанії. У цей період з метою попере�
дження недобросовісних угод була започатко�
вана практика державного регулювання про�
фесійної діяльності облікових працівників.
Важливим досягненням стало визнання на дер�
жавному рівні необхідності проведення неза�
лежного аналізу, рахунків великих і малих
підприємств. У 1720 р. парламент Великобри�
танії прийняв Акт про «Мильний пузир», який
забороняв корпоративну форму підприємниць�
кої діяльності й єдино можливим визнавав
партнерство. Лише у 1825 р. цей Акт було ска�
совано під тиском громадськості. З 1844 р. у Ве�
ликобританії вийшла серія законів про ком�
панії, відповідно до яких їх керівники зобов’я�
зувалися один раз протягом року надавати ак�
ціонерам підписаний ними балансовий звіт і за�
прошувати незалежного бухгалтера (аудитора)
для перевірки та підтвердження звітності перед
акціонерами [1, с. 19].

Досвід Англії в розвитку аудиту мав вели�
кий вплив на інші країни. Вимога обов’язково�
го здійснення аудиту фінансової звітності ком�
паній закріплена законодавством Франції у
1867 р., США – у 1887 р., Швеції – у 1895 р.,
Німеччини – у 1931 р. [6, с. 6]. Таким чином, не�
залежний аудит як самостійна сфера про�
фесійної практичної діяльності був сформова�
ний лише наприкінці ХІХ ст. 

Слід погодитися з тим, що з 70�х років ХХ ст.
почався новий етап в історії аудиту – етап гар�
монізації на регіональному й інтернаціона�
лізації на міжнародному рівні [1, с. 23].

Початок інтернаціоналізації аудиту покла�
дено створенням у 1977 р. Міжнародної феде�
рації бухгалтерів із штаб�квартирою у Нью�
Йорку, на яку були покладені функції розроб�
лення Кодексу етики професійних бухгалтерів,
Міжнародних стандартів аудиту, бюлетенів ау�
диту, положень про державний та управлінсь�
кий облік, посібників з професійної освіти й 
аудиту державних підприємств. Слід зазначити,
що Міжнародна федерацій бухгалтерів не має
права вимагати від організацій�членів приве�
дення стандартів своїх країн у відповідність із
міжнародними, застосовувати будь�які санкції до
них. До речі, в Україні законодавча вимога щодо
прийняття стандартів аудиту на основі стандар�
тів аудиту й етики Міжнародної федерації бух�
галтерів була введена нормами Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про 
аудиторську діяльність» від 14.09.2006 р. (ст. 6). 
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Практика аудиту в розвинутих країнах свід�
чить, що аудит має місце при наявності однієї з
трьох підстав: встановлена законом вимога ви�
значити достовірність і правдивість фінансо�
вої звітності; законна вимога урядових установ
і місцевих органів влади; угода про надання 
аудиторських послуг окремим приватним влас�
никам або товариствам [7, с. 20–21].

Україна до 1991 р. розвивалась як адміні�
стративно�територіальна одиниця СРСР. За
часів існування СРСР з плановою економікою
та командно�адміністративними методами уп�
равління функції фінансового контролю пов�
ністю виконували контрольно�ревізійні органи.
До 1987 р. в Радянському Союзі системи неза�
лежного фінансового контролю не існувало.

Аудиторська діяльність і професія аудитора
в сучасному вигляді в Україні з’явилася лише
наприкінці 80�х років ХХ ст. у зв’язку з еконо�
мічними перетвореннями в країні. Підставами
для створення системи незалежного фінансово�
го контролю були: зміна структури управління
народним господарством; роздержавлення еко�
номіки; перехід країни до ринкових відносин,
які обмежували втручання державних органів у
фінансову діяльність суб’єктів господарювання.

Перші спроби створення в країні аудиторсь�
ких організацій можна віднести до 1987–1989 рр.
Правовою підставою (передумовою) їх ство�
рення стало прийняття Радою Міністрів СРСР
13.01.1987 р. постанов «Про порядок створення
на території СРСР та діяльності спільних під�
приємств, міжнародних об’єднань та органі�
зацій СРСР та інших країн – членів РЕВ» та
«Про порядок створення на території СРСР та
діяльності спільних підприємств за участю ра�
дянських організацій та фірм капіталістичних
країн та країн, що розвиваються», відповідно до
яких перевірка фінансово�господарської та ко�
мерційної діяльності спільних підприємств з
метою визначення правильності оподаткування
здійснюється за плату радянською госпрозра�
хунковою аудиторською організацією. 

Оскільки діяльність спільних підприємств
не підлягала відомчому (державному) контро�
лю, а їх іноземні учасники ставили питання про
аудиторське підтвердження результатів госпо�
дарсько�фінансової діяльності спільних під�
приємств, були засновані аудиторські органі�
зації, що не мали статуту органу державної вла�
ди. Так, у Києві було створено Дочірнє відді�
лення союзної аудиторської фірми «Інаудит»
під назвою «Інаудит�Україна» [1, с. 25].

У 1987–1992 рр. прийнято ряд нормативно�
правових актів, які містили імперативні норми
щодо необхідності аудиторських перевірок су�
б’єктів господарювання різних форм власності.
Так, Постановою Ради Міністрів СРСР «Про
затвердження Положення про акціонерні това�
риства та товариства з обмеженою відпові�
дальністю» від 19.06.1990 р. № 590 передбача�
лася можливість здійснення перевірки фінан�
сової та господарської діяльності товариства
аудиторськими службами (п. 23); Постановою

Ради Міністрів УРСР «Про заходи щодо ство�
рення і розвитку малих підприємств» від
22.09.1990 р. рекомендувалося малим підпри�
ємствам, які не мали служб, що займалися
обліком і контролем фінансово�господарської
діяльності, користуватися на договірних заса�
дах послугами спеціалізованих у цій галузі ор�
ганізацій, у тому числі аудиторських. 

Після прийняття Верховною Радою УРСР
Концепції переходу Української РСР до рин�
кової економіки від 01.11.1990 р., у ст. 13 якої
було зазначено, що основними елементами
ринкової інфраструктури на фінансовому рин�
ку нарівні з фондовими та валютними біржами,
комерційними банками, страховими компані�
ями є аудиторські фірми, Верховна Рада Укра�
їнської РСР у 1991–1992 рр. прийняла ряд нор�
мативно�правових актів, в яких містилися по�
ложення щодо проведення аудиторських пе�
ревірок зазначених у нормативно�правових актах
суб’єктів господарювання: закони України «Про
банки і банківську діяльність» від 20.03.1991 р., «Про
цінні папери і фондову біржу» від 18.06.1991 р.,
«Про оподаткування доходів підприємств та
організацій» від 21.02.1992 р., «Про зовнішньо�
економічну діяльність» від 16.04.1991 р., «Про
іноземні інвестиції» від 13.03.1992 р., «Про спо�
живчу кооперацію» від 09.05.1992 р. та ін. 

Згідно із вимогами чинного на той час зако�
нодавства потреба в аудиторських організаціях
збільшувалася, а тому в Україні виникло й бага�
то інших аудиторських організацій: Союзаудит,
Інтераудит, Руфаудит (раніше – Мосаудит), а
також представництва відомих міжнародних
аудиторських фірм «Артур Андерсен», «Ернст
Енд Янг», «Прайс Уотерхауз», ДРП, «Піт Мар
вік» і «Куперс енд Лайбренд» [4, с. 44]. За ста�
ном на 1992 р. в Україні працювало вже 348 ау�
диторів [8, с. 18], які прийняли рішення щодо
об’єднання в професійну громадську організа�
цію – Спілку аудиторів України. 

Новою віхою в розвитку аудиторської ді�
яльності в Україні стало прийняття Закону 
України «Про аудиторську діяльність» від
22.04.1993 р. Слід зазначити, що цей Закон на
пострадянській території став першим законом,
який визначив правові засади здійснення ауди�
торської діяльності. Нормами цього Закону бу�
ли визначені поняття «аудиторська діяльність»,
«аудит», правовий статус аудитора, аудиторсь�
кої фірми, встановлено порядок сертифікації та
ліцензування аудиторської діяльності, передба�
чено створення в Україні незалежної, само�
врядної організації – Аудиторської палати Ук�
раїни, якій відведено ключове місце в регулю�
ванні аудиторської діяльності в Україні. 

Таким чином, в Україні аудиторська діяль�
ність започаткована з кінця 80�х – початку 90�х
років XX ст. 

Важливе значення для розвитку аудиторсь�
кої діяльності в Україні у 1993–1996 рр. мало
встановлення у ст. 10 Закону України «Про ау�
диторську діяльність» кола суб’єктів господарю�
вання, для яких проведення аудиту стало обо�
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в’язковим, що відповідно породило значний 
попит на аудиторські послуги в державі. Так,
відповідно до інформації Аудиторської палати
України, після набрання чинності Законом Ук�
раїни «Про аудиторську діяльність» протягом
1994 р. в Україні було сертифіковано 852 ауди�
тора, у 1995 р. – 837, у 1996 р. – 722 аудитора, а
у 1997 р. (після скасування обов’язкового ауди�
ту для ряду господарюючих суб’єктів) – лише
172 аудитора.

Схожа тенденція і з отриманням ліцензії на
заняття аудиторською діяльністю в Україні. Так,
ліцензія (дозвіл) на заняття аудиторською
діяльністю у 1994 р. було видано Аудиторською
палатою України 461 аудиторським фірмам
(аудиторам), у 1995 р. – 747, у 1996 р. – 424, а у
1997 р. – лише 141 аудиторській фірмі (аудито�
ру). Це, на нашу думку, свідчить про пряму за�
лежність темпів розвитку аудиторської діяль�
ності в Україні від законодавчого закріплення
випадків обов’язкового аудиту, що і визначає в
Україні попит на аудиторські послуги. 

Висновки 

Аналіз питань, що стосуються історичних і
правових передумов виникнення аудиторської
діяльності в Україні, свідчить, що становлення
аудиторської діяльності в Україні пройшло
декілька етапів: 

перший етап (1987–1993 рр.) характеризу�
вався, з одного боку, створенням аудиторських
фірм директивним шляхом (1987 р. – створен�
ня першої аудиторської фірми «Інтераудит�Ук�
раїна»), з іншого – несистемним прийняттям
нормативно�правових актів, в яких передбача�
лася можливість аудиторських перевірок суб’єк�
тів господарювання та як наслідок виникнення
суб’єктів господарювання, які здійснювали ау�
диторську діяльність;

другий етап (з квітня 1993 р. по 1997 р.),
який характеризувався як період інтенсивного
становлення аудиторської діяльності в Україні.
В цей період прийнято Закон України «Про ау�
диторську діяльність», інші законодавчі акти,
запроваджено обов’язковий аудит майже для
всіх суб’єктів господарювання, і як наслідок –

виникнення значної кількості аудиторських
фірм та аудиторів. Так, у 1994–1996 рр. Ау�
диторською палатою України сертифіковано
2411 осіб, видано 1632 ліцензії;

третій етап – період з 1998 р. по теперішній
час характеризується запровадженням в прак�
тику аудиту стандартів аудиту й етики Міжна�
родної федерації бухгалтерів, внесенням змін
до законодавства України з метою його адап�
тації до законодавства Європейського Союзу.
Так, у 1998 р. рішенням Аудиторської палати
України від 18.12.1998 р. № 73 затверджені
Національні нормативи аудиту та Кодекс про�
фесійної етики аудиторів. Рішенням Аудитор�
ської палати України від 18.04.2003 р. (прото�
кол № 122) прийняті Стандарти аудиту й ети�
ки Міжнародної федерації бухгалтерів в якос�
ті Національних стандартів аудиту [9, с. 3].

У свою чергу, історично аудит та аудиторсь�
ка діяльність є необхідною складовою здійснен�
ня ефективної економічної діяльності, а тому 
їх поява та розвиток її в Україні з початку 90�х
років, що збігається з часом розбудови вітчиз�
няної ринкової економіки, є виправданим і не�
минучим явищем. 
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Згідно з Положенням про технічний за�
хист інформації (далі – ТЗІ) в Україні,
затвердженим Указом Президента Ук�

раїни від 27.09.1999 р. № 1229/99, технічний
захист інформації здійснюється щодо ор�
ганів державної влади, органів місцевого са�
моврядування, органів управління Збройних
Сил України та інших військових форму�
вань, утворених відповідно до законодавства
України, підприємств, установ, організацій
(далі – органи, щодо яких здійснюється ТЗІ).
У статті 8 цього Положення, відповідно до
якої, органи, щодо яких здійснюється ТЗІ, є
одним із суб’єктів системи ТЗІ нарівні з Дер�
жавною службою спеціального зв’язку та за�
хисту інформації України, науково�дослід�
ними та науково�виробничими установами
Держспецзв’язку України, державними під�
приємствами, що перебувають в управлінні
Держспецзв’язку України та виконують зав�
дання з питань ТЗІ, військовими частинами,
підприємствами, установами й організація�
ми всіх форм власності, громадянами�під�
приємцями, які провадять діяльність з ТЗІ 
за відповідними дозволами або ліцензіями, а
також навчальними закладами з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців з ТЗІ.

Іншими словами, нормативними докумен�
тами закріплено, що органи державної влади є
одним із суб’єктів системи технічного захисту
інформації України. При цьому основне місце у
діяльності з ТЗІ серед інших суб’єктів системи
належить Державній службі спеціального зв’яз�
ку та захисту інформації України – державно�
му органу, який призначений для забезпечення
функціонування та розвитку державної систе�
ми урядового зв’язку, Національної системи
конфіденційного зв’язку, захисту державних
інформаційних ресурсів в інформаційних, те�
лекомунікаційних та інформаційно�телеко�
мунікаційних системах, криптографічного та
технічного захисту інформації.

Аналіз місця та ролі органів державної вла�
ди у технічному захисті інформації свідчить,

що вивчати зазначену проблему виключно у
розрізі аналізу згаданих державних інсти�
туцій як суб’єктів системи технічного захис�
ту інформації було би неправильно.

Іншою, досить значною сферою діяль�
ності органів державної влади є реалізація
ними власних основних функцій щодо системи
ТЗІ України. Тоді обов’язковою складовою
наукового дослідження питання співвідно�
шення діяльності цих державних органів і
технічного захисту інформації має стати
розгляд системи ТЗІ з точки зору реалізації
основних функцій органів державної влади.

В основу дослідження покладені наукові
роботи вітчизняних фахівців, які вивчали ок�
ремі проблеми захисту інформації: К. Бєляко�
ва, П. Біленчука, В. Гавловського, А. Ільниць�
кого, В. Ліпкана, О. Олійника, Б. Романюка,
В. Саницького, В. Хорошка, В. Цимбалюка, 
І. Чижа, М. Швеця, Ю. Шемшученка, В. Шо�
рошева, В. Ярочкіна й ін. Слід зазначити, що
згадані дослідники, звертаючись до проблеми
місця та ролі органів державної влади у сис�
темі ТЗІ України, як правило, досліджували
становище зазначених інституцій як суб’єктів
системи ТЗІ, але питання співвідношення
діяльності державних органів і технічного за�
хисту інформації з точки зору реалізації ос�
новних функцій органів державної влади
відносно системи ТЗІ не знайшли належного
відображення у роботах цих фахівців.

Метою цієї статті є дослідження питання
співвідношення діяльності державних ор�
ганів і технічного захисту інформації з точки
зору реалізації основних функцій органів
державної влади відносно системи ТЗІ, ос�
новних проблемних моментів, що мають
місце у ході реалізації основних функцій ор�
ганів державної влади відносно системи ТЗІ.

Якщо розглядати систему органів держав�
ної влади крізь призму діяльності, спрямова�
ної на забезпечення інженерно�технічними
заходами порядку доступу, цілісності та до�
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ступності інформації, що становить держав�
ну й іншу передбачену законом таємницю,
конфіденційної інформації, а також ціліснос�
ті та доступності відкритої інформації, важ�
ливої для особи, суспільства та держави, то
окрема частина державних інституцій тією
чи іншою мірою покликана брати участь у за�
безпеченні технічного захисту інформації. 

На сучасному етапі можна виділити три
ланки в системі органів державної влади, що
реалізують функції щодо системи ТЗІ Ук�
раїни: законодавча; судова; виконавча.

У сфері технічного захисту інформації
основною функцією законодавчої ланки є
створення відповідного правового поля для
функціонування системи ТЗІ та контроль за
діяльністю інших ланок у межах своїх пов�
новажень. Статтею 2 Закону України «Про
Державну службу спеціального зв’язку та за�
хисту інформації України» від 23.02.2006 р.
№ 3475�IV визначено, що Держспецзв’язку
підконтрольна Верховній Раді України.

Що стосується судових органів, то Конс�
титуційний суд України виступає як орган,
що, за необхідності, виносить офіційне тлу�
мачення Конституції України та інших нор�
мативно�правових актів. Що стосується сис�
теми судів загальної юрисдикції, то серед ін�
ших у сфері технічного захисту інформації
найчастіше задіяні місцеві загальні суди.

Відповідно до п. 2 ст. 22 Закону України
«Про судоустрій України» місцеві загальні
суди розглядають цивільні, адміністративні
та кримінальні справи, а також справи про
адміністративні правопорушення.

З питань технічного захисту інформації
місцеві загальні суди розглядають справи
про адміністративні правопорушення, перед�
бачені відповідними статтями Кодексу Ук�
раїни про адміністративні правопорушення
(далі – КУпАП): ст. 18831 «Невиконання за�
конних вимог посадових осіб органів Дер�
жавної служби спеціального зв’язку та за�
хисту інформації України»; ст. 2122 «Пору�
шення законодавства про державну таємни�
цю» (п. 9 – невиконання норм і вимог крип�
тографічного та технічного захисту секретної
інформації, внаслідок чого виникає реальна
загроза порушення її конфіденційності, ціліс�
ності та доступності); ст. 164 (у частині пра�
вопорушень у галузі господарської діяльнос�
ті, ліцензії на проведення якої видає Держ�
спецзв’язку). Зазначені статті містять пере�
лік порушень, що мають місце у ТЗІ, за які
винні особи можуть бути притягнуті до ад�
міністративної відповідальності, відповідно
до вимог ст. 254 КУпАП.

Крім того, окремі справи у сфері тех�
нічного захисту інформації є предметом роз�
гляду апеляційних судів різних інстанцій.

Дослідження системи державних органів,
які реалізують ті чи інші функції щодо систе�

ми ТЗІ України, дозволяє стверджувати, що
саме на виконавчу ланку припадає основний
масив даного виду діяльності, саме ця ланка
виконує оперативне регулювання питань
технічного захисту інформації.

Органом загальної компетенції, що здійс�
нює повноваження державної влади щодо
ТЗІ, є Кабінет Міністрів України. Як відомо,
Кабінет Міністрів України (Уряд України) є
вищим органом у системі органів виконавчої
влади. Діяльність Кабінету Міністрів Укра�
їни спрямовується на забезпечення інтересів
Українського народу шляхом виконання
Конституції та законів України, актів Прези�
дента України, постанов Верховної Ради Укра�
їни, а також Програми діяльності Кабінету
Міністрів України, схваленої Верховною Ра�
дою України, вирішення питань державного
управління у сфері економіки та фінансів,
соціальної політики, праці та зайнятості, охо�
рони здоров’я, освіти, науки, культури, спор�
ту, туризму, охорони навколишнього природ�
ного середовища, екологічної безпеки, при�
родокористування, правової політики, за�
конності, забезпечення прав і свобод людини
та громадянина, протидії корупції, розв’язан�
ня інших завдань внутрішньої і зовнішньої
політики, цивільного захисту, національної
безпеки та обороноздатності (ст. 19 Закону
України «Про Кабінет Міністрів України»
від 16.05.2008 р. № 279�VI).

Кабінет Міністрів України здійснює по�
стійний контроль за виконанням органами
виконавчої влади Конституції України, ін�
ших актів законодавства України, вживає за�
ходів щодо усунення недоліків у роботі за�
значених органів. Він реалізує функції загаль�
ного управління у сфері ТЗІ. Зокрема, Голо�
ва Держспецзв’язку призначається на посаду
та звільняється з посади Кабінетом Мініст�
рів України за поданням Прем’єр�міністра
України. Заступники Голови Державної служ�
би спеціального зв’язку та захисту інформа�
ції України призначаються на посади та
звільняються з посад Кабінетом Міністрів
України за поданням Голови Державної служ�
би спеціального зв’язку та захисту інфор�
мації України.

Окремі функції у сфері ТЗІ реалізуються
також Міністерством юстиції України, яке є
головним органом у системі центральних ор�
ганів виконавчої влади із забезпечення ре�
алізації державної правової політики. Це Мі�
ністерство в установленому порядку в межах
своїх повноважень вирішує питання, що ви�
пливають із загальновизнаних норм міжна�
родного права та міжнародних договорів Укра�
їни, згода на обов’язковість яких надана Вер�
ховною Радою України.

У галузі технічного захисту інформації
Мін’юст бере участь у розробленні законодав�
чих актів з означених питань, координує зако�
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The work is devoted to the participation of public authorities in the activities of the technical pro�
tection of information. The main problem points, which occur during the implementation of the basic
functions of public authorities in respect of technical protection of information.

В статье исследуются вопросы участия органов государственной власти в деятельности
по технической защите информации, рассматриваются основные проблемные моменты, имею�
щие место в ходе реализации основных функций органами государственной власти в отношении
системы технической защиты информации. 

нотворчу діяльність у цій сфері з іншими
сферами законодавства та відповідає за його
адаптацію до законодавства Європейського
Союзу.

Служба безпеки України є державним
правоохоронним органом спеціального при�
значення, який забезпечує державну безпеку
України. Пунктом 7 ст. 24 Закону України «Про
Службу безпеки України» від 25.03.1992 р.
№ 2229�XII визначено, що СБУ відповідно
до своїх основних завдань зобов’язана брати
участь у розробленні та здійсненні відпо�
відно до Закону України «Про державну та�
ємницю» й інших актів законодавства, захо�
дів щодо забезпечення охорони державної
таємниці та конфіденційної інформації, що є
власністю держави, сприяти у порядку, перед�
баченому законодавством, підприємствам, ус�
тановам, організаціям та підприємцям у збе�
реженні комерційної таємниці, розголошен�
ня якої може завдати шкоди життєво важли�
вим інтересам України.

Слід зазначити, що до цього часу ряд про�
блемних моментів стосовно співвідношення
технічного захисту інформації й охорони дер�
жавної таємниці залишаються нерозв’язани�
ми. Зокрема ч. 2 п. 7 ст. 5 Положення про
Адміністрацію Держспецзв’язку, затвердже�
ного постановою Кабінету Міністрів України
від 24.06.2006 р. № 868, дозволяє Адмініст�
рації порушувати в установленому порядку
питання щодо зупинення дії або скасування
спеціальних дозволів на провадження діяль�
ності, пов’язаної з державною таємницею, у
разі виявлення порушень у сфері крипто�
графічного та технічного захисту інформації.

Разом із тим відповідно до Закону України
«Про державну таємницю» від 21.01.1994 р.
№ 3855�XII спеціально уповноваженим ор�
ганом державної влади у сфері забезпечення
охорони державної таємниці є Служба без�
пеки України.

Згідно з чинними нормативними доку�
ментами, саме Службою безпеки України на
підставі акта проведеної уповноваженими
особами Служби перевірки, висновки якого
містять дані про недотримання органом дер�
жавної влади, органом місцевого самовряду�
вання, підприємством, установою, органі�
зацією умов, передбачених ст. 20 Закону Укра�
їни «Про державну таємницю», може бути ска�
сований дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею.

Однак питання організації взаємодії між
підрозділами Служби безпеки України і Дер�
жавної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України у випадку виникнення не�
обхідності скасування дозволу на проваджен�
ня діяльності, пов’язаної з державною таємни�
цею, у разі виявлення відповідальними особа�
ми Держспецзв’язку порушень у сфері крип�
тографічного та технічного захисту інформації
чинною нормативною базою не врегульовані.

Викладене дозволяє зробити висновок,
що загалом в Україні склалася складна бага�
торівнева система державного управління сфе�
рою технічного захисту інформації. Органи
державної влади займають у цій сфері дво�
яке становище: з одного боку, вони є суб’єкта�
ми системи технічного захисту інформації
України; з іншого – реалізуючи власні, пе�
редбачені відповідними нормативними доку�
ментами, завдання, здійснюють окремі функ�
ції управління вказаною системою. За таких
умов, важливого значення набуває якісна ор�
ганізація взаємодії між різними державними
інституціями у сфері технічного захисту ін�
формації. Зважаючи на те, що центральним
органом системи державного управління у
досліджуваній галузі є Державна служба спе�
ціального зв’язку та захисту інформації Укра�
їни, можемо стверджувати, що саме цей ор�
ган має забезпечити організацію ефективної
взаємодії між різними інституціями у сфері
технічного захисту інформації.

Нормативним підґрунтям для налаго�
дження такої взаємодії має стати ст. 6 Поло�
ження про Адміністрацію Держспецзв’язку,
відповідно до якої, Адміністрація під час ви�
конання покладених на неї завдань взаємодіє
з іншими центральними та місцевими органа�
ми виконавчої влади, органами місцевого са�
моврядування, військовими формуваннями,
підприємствами, установами й організаціями
незалежно від форми власності, а також з
відповідними органами іноземних держав.

Результати нашого дослідження свідчать
про відсутність наукових і, передусім, теоре�
тико�правових розробок, цілковито присвя�
чених проблемам узгодженості спільної ді�
яльності державних інституцій як складових
системи ТЗІ України. Зважаючи на викладе�
не, існує нагальна потреба подальшого на�
укового аналізу сучасного стану й існуючих
проблем взаємодії суб’єктів системи техніч�
ного захисту інформації України.
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№ 2

Динамічне й інтенсивне впровадження
інформації в усі сфери життєдіяль�
ності українського суспільства та дер�

жавного управління вимагало від вітчизня�
них правотворчих інституцій прийняття
низки нормативно�правових актів, які б уре�
гульовували специфічні суспільні відноси�
ни, що виникали при цьому. На сьогодні біль�
шість нормативно�правових актів, що регу�
люють зазначені відносини, потребує узго�
дженості, системності. «Cистема цього зако�
нодавства є надзвичайно складною і не в усьо�
му досконалою. Мають, зокрема, місце супе�
речності у регулюванні відповідних суспіль�
них відносин різними законами, частина по�
ложень цього законодавства є застарілою.
Спостерігається термінологічна невпорядко�
ваність. Чимало положень інформаційного
законодавства сформульовано недостатньо чіт�
ко, що створює труднощі для їх розуміння»
[1, с. 3].

Необхідність наукового дослідження за�
сад формування ефективного інформаційно�
го законодавства України в сучасних умовах
зумовлює актуальність статті.

Метою цієї статті є окреслення основних
методологічних засад удосконалення ін�
формаційного законодавства України шля�
хом визначення основних засад для вибору
конкретної форми систематизації законо�
давства, окреслення особливостей станов�
лення та розвитку інформаційного права в
Україні та вітчизняного інформаційного
законодавства, розроблення форм систе�
матизації інформаційного законодавства
України.

Розгляд зазначеної наукової проблеми
здійснюється нами на основі дослідження
праць вітчизняних учених у галузі юридич�
ної науки: В. Авер’янова, І. Арістової, О. Ба�
ранова, К. Бєлякова, В. Брижко, В. Гавловсь�
кого, М. Гуцалюка, Р. Калюжного, О. Коханов�
ської, Н. Кушакової, А. Марущака, М. Мель�

ника, Н. Нижник, А. Олійника, В. Хаханов�
ського, В. Цимбалюка, М. Швеця, Ю. Шем�
шученка, а також зарубіжних науковців
Ю. Арського, Г. Атаманчука, В. Афанасьєва,
І. Бачило, Д. Галла, Я. Гонцяжа, О. Данілья�
на, В. Дозорцева, В. Єгорова, О. Іоффе, В. Ка�
лятіна, А. Колмогорова, С. Лінецького, В. Ло�
патіна, О. Лукашової, А. Малько, Н. Матузо�
ва, Т. Маунца, В. Нерсесянца, С. Полєніної,
А. Сергеєва, Е. Талапіної.

Процес систематизації інформаційного
законодавства в Україні має відбуватися на
еволюційних засадах. Оскільки в інформа�
ційному праві накопичено критичну масу
нормативно�правового матеріалу, постає пи�
тання про проведення систематизації цієї га�
лузі у той чи інший відомий юридичній науці
спосіб: за допомогою інкорпорації, консо�
лідації чи кодифікації.

Вибір форми систематизації залежить від
відповіді на такі питання [1, с. 121]:

•• чи є в такій галузі права основополож�
ний акт – кодекс;

•• яка загальна кількість нормативно�пра�
вових актів, предмет регулювання яких збі�
гається з предметом правового регулювання
цієї галузі;

•• чи існувала зазначена галузь права як
самостійна?

Відповіді на ці запитання потребує пояс�
нення та деталізації.

За даними Держкомстату України, за ста�
ном на 2008 р. інформаційні відносини регу�
люються 257 законами України та 290 поста�
новами Верховної Ради України, 368 указа�
ми та 87 розпорядженнями Президента Ук�
раїни, 1149 постановами та 206 розпоря�
дженнями Кабінету Міністрів України, а та�
кож 1095 нормативними актами міністерств і
відомств України. Крім змін і доповнень до
зазначеного інформаційного законодавства,
у 2009 р. прийнято ще значну кількість
різних нормативно�правових актів, що регу�
люють суспільні відносини в інформаційній
сфері. Таким чином, кількість нормативно�
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правових актів, що регулюють суспільні
відносини в інформаційній сфері, а також
динаміка їх прийняття, сприяли становлен�
ню нової галузі права в Україні – інформа�
ційного права України.

Інформаційне право – це галузь права,
що лише формується, але більшість науков�
ців зазначають, що вона відіграватиме визна�
чальну роль у розвитку суспільства ХХІ ст. і
в найближчий час буде повноцінною галуззю
права [2, с. 81].

Нарівні з поняттям «інформаційне пра�
во», не менш поширеним є використання у
вітчизняних і зарубіжних наукових розвід�
ках інших понять, «програмне право», «пра�
вова інформатика», «право інформатики»,
«комп’ютерне право», «інформаційно�комп’ю�
терне право», «право на інформацію», «теле�
комунікаційне право», «право на доступ до ін�
формації» тощо. Наукова дискусія у вітчиз�
няній юридичній науці щодо адекватної ка�
тегорії припинена у червні 2003 р. Вищою
атестаційною комісією України, коли зміст
наукової спеціальності 12.00.07 (теорія уп�
равління, адміністративне право і процес,
фінансове право), за якою відбувається при�
своєння вчених звань, захист дисертаційних
досліджень і присудження наукових ступе�
нів кандидата та доктора юридичних наук,
було переглянуто та доповнено «інформа�
ційним правом».

Слід зазначити, що виокремлення кон�
кретної галузі права здійснюється на основі
таких концептуальних засад:

•• наявність суспільних відносин;
•• якісна своєрідність цих відносин;
•• об’єктивність процесу виокремлення

групи суспільних відносин.
Не менш важливе значення для форму�

вання окремої галузі права має також інтерес
держави у самостійному регулюванні того чи
іншого комплексу відносин. На думку Л. Ті�
унової, поява нових галузей на базі тради�
ційних, що опосередковують нові комплекси
відносин (зокрема, космічне, повітряне пра�
во), відбувається в результаті об’єктивної
диференціації суспільних відносин, їх дер�
жавно�правової оцінки, а також ступеня роз�
витку відповідних правових норм (консо�
лідація норм, систематизація законодавст�
ва). Об’єктивні, оціночні та нормативні гру�
пи факторів повинні враховуватися під час
оцінки галузевої структури права, а також
при прогнозуванні її розвитку [3, с. 94].

Завдяки інформації функціонує будь�яка
державна чи недержавна інституція, діяль�
ність людини також має яскраво виражений
інформаційний характер. На сьогодні інфор�
маційні правовідносини регулюються нор�
мами не лише інформаційного права, а й нор�
мами інших галузей права: адміністративного,

конституційного, земельного, екологічного,
кримінального тощо. Отже, особливістю ін�
формаційного законодавства є те, що, крім
галузевих актів, які містять норми однієї га�
лузі права, воно містить комплексні акти, що
об’єднують нормативні приписи декількох
галузей права.

На відміну від тих галузей законодавства,
які в основному збігаються з галузями права
(кримінальне, адміністративне тощо законо�
давство), інформаційне законодавство охоп�
лює акти та правові норми різних галузей
права. Оскільки саме предмет правового ре�
гулювання є основною, об’єктивною підста�
вою для поділу правових норм за галузями
права, то важливого значення набуває визна�
чення поняття «інформаційні відносини».

На думку російських учених, інформацій�
ними відносинами є однорідна група суспіль�
них відносин, що виникають в інформаційній
сфері у результаті здійснення інформаційних
процесів при реалізації кожним інформацій�
них прав і свобод, а також при виконанні обо�
в’язків органами державної влади та місцевого
самоврядування щодо забезпечення гарантій
інформаційних прав і свобод [4, с. 99].

Вітчизняні науковці визначають інфор�
маційні відносини як інформаційні зв’язки
між суб’єктами політичної системи суспіль�
ства, держави, що виникають під час отри�
мання, використання, зберігання та спожи�
вання інформації [5, с. 181]. В. Копилов ви�
окремив такі основні ознаки інформаційних
відносин [3, с. 98]:

•• вони виникають, розвиваються та при�
пиняються у зв’язку з інформацією;

•• вони визначають державну політику що�
до дотримання та захисту інформаційних прав
людини;

•• вони характеризують особливості засто�
сування публічно�правових і цивільно�право�
вих методів правового регулювання.

Слід зазначити, що кожна визначена сфе�
ра діяльності не є предметом виключно од�
нієї галузі права, оскільки перетинається з
іншими, хоча при цьому лише одна галузь ві�
діграє вирішальну роль [5, с. 126].

Отже, в основі становлення інформаційно�
го права в Україні лежить наявність якісно 
однорідних інформаційних відносин, що вре�
гульовані значною кількістю вітчизняних нор�
мативно�правових актів. Для формування та
розвитку цієї галузі права необхідно здійснити
систематизацію інформаційного законодавства.
Як правило, в теорії права систематизація ви�
значається як діяльність з упорядкування та
вдосконалення нормативного матеріалу шля�
хом його зовнішньої і внутрішньої обробки з
метою підтримання системності законодав�
ства, забезпечення суб’єктів права необхідною
нормативно�правовою інформацією [6, с. 156].
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Серед основних форм систематизації в
юридичній науці виокремлюють інкорпо�
рацію, консолідацію та кодифікацію.

Під інкорпорацією (лат. incorporatio –
включення до складу) розуміють об’єднання
нормативно�правових актів у збірники чи
зібрання, розташування їх у певному поряд�
ку без зміни змісту. Результатом інкорпо�
рації є зовнішнє опрацювання чинного зако�
нодавства [7, с. 690–691].

Що стосується кодифікації, то під нею
слід розуміти форму докорінної переробки
чинних нормативних актів у визначеній сфе�
рі відносин, спосіб якісного впорядкування
законодавства, забезпечення його узгодже�
ності та компактності, а також розчистки нор�
мативного масиву, звільнення від норм, що
застаріли та себе не виправдали [8, с. 384].

Специфічний вид систематизації законо�
давства, кінцевою метою якого є усунення мно�
жинності нормативних актів шляхом зведен�
ня їх до одного укрупненого акта є консолі�
дацією [9, с. 221]. Новий укрупнений акт
повністю замінює нормативні акти, що уві�
йшли до його складу, оскільки заново прий�
мається компетентним правотворчим орга�
ном і містить власні офіційні реквізити: назву,
дату прийняття, номер і підпис посадової осо�
би. Тому можна вважати, що консолідація є
різновидом правотворчої діяльності держав�
них органів [9, с. 221].

В. Хропанюк зазначає, що системати�
зація законодавства має на меті стабілізацію
правопорядку, приведення нормативно�пра�
вового регулювання до форми, яка забезпе�
чує нормальне функціонування суспільного
життя, найбільш ефективне управління держав�
ними справами в інтересах особи [10, с. 246].

При виборі конкретної форми системати�
зації необхідно брати до уваги не лише склад�
ний і специфічний характер інформаційних
відносин та становлення інформаційного
права як самостійної галузі права, а й той
факт, що інформаційне право як молода га�
лузь права не є систематизованою галуззю. 
А тому не можна вести мову про необхідність
прийняття нових кодексів або їх нових ре�
дакцій з урахуванням змін, що відбулися у
суспільному житті країни. Що стосується
нових галузей, предмет регулювання яких
ще достатньо не визначений, то найбільш
раціональним та адекватним напрямом удос�

коналення є проведення систематизації нор�
мативно�правового матеріалу за допомогою
інкорпорації та консолідації. У даному випад�
ку інкорпорація відіграватиме функцію облі�
ку нормативно�правового матеріалу, а кон�
солідація започатковуватиме процес подаль�
шої кодифікації. Але тривалий час можуть
існувати не кодифіковані, а консолідовані нор�
мативно�правові акти.

Висновки 

Формування інформаційного законодав�
ства й інформаційного права на сьогодні по�
требує глибокого теоретичного розроблення.
Саме Закон України «Про інформацію» став
фундаментом для прийняття інших норма�
тивно�правових актів, що регулюють інфор�
маційні відносини, та зародження інформа�
ційної галузі законодавства. Тому вдоскона�
лення інформаційного законодавства має бу�
ти поступовим (від інкорпорації до кодифі�
кації через консолідацію), сприятиме не тіль�
ки його зародженню, а й формуванню та роз�
витку.

Література

1. Інформаційне законодавство України: На�
ук.�практ. коментар / За ред. Ю. С. Шемшученко,
І. С. Чижа. – К., 2006. – 232 с.

2. Богінич О. Л. Систематизація законодавства
України: передумови здійснення та шляхи ре�
алізації // Систематизація законодавства в Україні:
проблеми теорії і практики: Матеріали міжнар. на�
ук.�практ. конф. – К., 1999. – С. 121–123.

3. Копылов В. А. Информационное право. – М.,
2003. – 512 с.

4. Тиунова Л. Б. Системные связи правовой
действительности: методология и теория. – СПб.,
1991. – 133 с.

5. Красноступ Г. Проблема визначення об’єкта
та предмета інформаційного права // Право Ук�
раїни. – 2007. – № 5. – С. 125–127.

6. Протасов В. Н. Теория права и государст�
ва: проблемы теории права и государства. – М.,
2001. – 346 с.

7. Юридична енциклопедія: В 6 т. – К., 1999. –
Т. 2. – 744 с.

8. Общая теория государства и права: В 3 т. –
М., 2001. – Т. 2. – 476 с.

9. Сырых В. М. Теория государства и пра�
ва. – М., 2001. – 592 с.

10. Хропанюк В. Н. Теория государства и права /
Под ред. В. Г. Стрекозова. – М., 1995. – 384 с.

This scientific work is about of methodological bases of improvement of information legislation of
Ukraine.

В статье исследуются методологические основы совершенствования информационного 
законодательства в Украине.



Г О С П О Д А Р С Ь К Е П РА В О

62

лютий 2010

Вумовах становлення та розвитку рин�
кових перетворень в Україні неаби�
якого значення набувають заходи що�

до забезпечення охорони земель. Проблеми
правової охорони земель України від забруд�
нення та псування зумовлені багатьма чин�
никами, серед яких важливу роль відіграє
юридична відповідальність за порушення ви�
мог законодавства щодо забезпечення якіс�
ного стану земель. Саме тому, на нашу дум�
ку, певний науковий інтерес представляє об�
ґрунтування можливості застосування госпо�
дарсько�правової відповідальності у сфері охо�
рони земель від забруднення та псування як
різновиду юридичної відповідальності у за�
значеній сфері.

Питанням юридичної відповідальності 
та її видам науковці завжди приділяли на�
лежну увагу. Аналіз публікацій і досліджень
з даної проблеми свідчить, що такі вчені, як
В. Андрейцев, Г. Балюк, М. Краснов, В. Мун�
тян, В. Носік, Б. Розовський, Н. Титова, 
М. Шульга, Ю. Шемшученко та ін. зробили ва�
гомий внесок у розроблення теоретичних і
практичних питань з проблем юридичної від�
повідальності у сфері використання й охоро�
ни земель. Разом із тим окремі положення що�
до різновидів юридичної відповідальності у
сфері охорони земель від забруднення та псу�
вання, зокрема господарсько�правової, зали�
шаються недостатньо дослідженими та потре�
бують подальшого наукового обґрунтування.

Метою цієї статті є дослідження особли�
востей господарсько�правової відповідаль�
ності як різновиду юридичної відповідаль�
ності у сфері правової охорони земель Укра�
їни від забруднення та псування. 

Відповідно до структури земельних пра�
вовідносин юридична відповідальність у
сфері охорони земель від забруднення та
псування становить певну систему, а її кла�

сифікація може проводитися за різними кри�
теріями. Найбільше визнання отримав поділ
юридичної відповідальності на види за її га�
лузевою належністю: кримінальна, адміністра�
тивна, цивільно�правова, матеріальна, дис�
циплінарна [1, с. 9]. Проте це не означає, що
існує стільки видів відповідальності, скільки
є галузей права.

На думку В. Комарова, для класифіка�
ції відповідальності за видами має значення
вид правопорушення [2, с. 43]. Але, на нашу
думку, найбільш характерно вид юридичної
відповідальності визначає також санкція, що
встановлюється за той чи інший вид право�
порушення. Отже, доцільно проводити кла�
сифікацію видів юридичної відповідальності
у сфері охорони земель від забруднення 
та псування залежно від ступеня тяжкості
правопорушення, застосовуваних санкцій 
та інших заходів реагування.

Конституція України, прийнята Верхов�
ною Радою України 28 червня 1996 р., ви�
діляє такі види юридичної відповідальності,
як дисциплінарна, цивільно�правова, адміні�
стративна та кримінальна (ст. 92). Проте, на
нашу думку, прийняття Господарського ко�
дексу (далі – ГК) України 16 січня 2003 р. 
законодавчо закріплює об’єктивну можли�
вість застосування господарсько�правової від�
повідальності до винних осіб у разі порушення
ними вимог законодавства щодо раціональ�
ного використання й охорони земель від за�
бруднення та псування. 

Згідно із ст. 149 ГК України суб’єкти 
господарювання у процесі здійснення госпо�
дарської діяльності можуть використовувати
природні ресурси, зокрема земельні. У проце�
сі такої діяльності суб’єкти господарювання
зобов’язані вживати заходи щодо своєчасно�
го відтворення та запобігання псуванню, за�
брудненню та виснаженню природних ре�
сурсів, недопущення зниження їх якості у
процесі господарювання (ст. 153 ГК України).

ГОСПОДАРСЬКО�ПРАВОВА  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
У  СФЕРІ  ОХОРОНИ  ЗЕМЕЛЬ  УКРАЇНИ 
ВІД  ЗАБРУДНЕННЯ  ТА  ПСУВАННЯ
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Невиконання зазначених вимог слід розгля�
дати як невиконання обов’язків суб’єкта гос�
подарювання, за що останній може бути при�
тягнутий до відповідальності. Крім того,
фактичним підтвердженням застосування
господарсько�правової відповідальності за
порушення вимог законодавства щодо охо�
рони земель від забруднення та псування є
юридична практика.

Згідно з положеннями ст. 216 ГК України
господарсько�правова відповідальність – це
застосування до правопорушників госпо�
дарських санкцій, визначених ст. 217 цього
Кодексу. Господарськими санкціями визна�
ються заходи впливу на правопорушника у
сфері господарювання, внаслідок застосу�
вання яких для останнього настають неспри�
ятливі наслідки як економічного, так і право�
вого характеру.

Існуючі наукові доробки господарсько�
правову відповідальність визначають як
майнові за змістом і юридичні за формою за�
ходи впливу на економічні інтереси учасни�
ків господарських правовідносин у разі вчи�
нення господарського правопорушення [3, 
с. 318]. При цьому такий вплив має негатив�
ний економічний характер [4, с. 281].

З огляду на правову охорону земель від
забруднення чи псування та положення чин�
ного господарського законодавства, при по�
рушенні якісного стану земель у процесі здійс�
нення господарської діяльності до винних
учасників господарських відносин, на нашу
думку, можуть бути застосовані такі госпо�
дарські санкції, як відшкодування збитків та
адміністративно�господарські санкції у ви�
гляді: адміністративно�господарського штра�
фу; обмеження або зупинення діяльності
суб’єкта господарювання; скасування дер�
жавної реєстрації та ліквідація суб’єкта гос�
подарювання.

Відповідно до ст. 66 Конституції України
кожен зобов’язаний не заподіювати шкоди
природі, відшкодовувати завдані ним збит�
ки. З точки зору правової охорони земель від
забруднення та псування, кожен зобов’яза�
ний не заподіювати шкоди якісному стану зе�
мель і відшкодовувати завдані збитки в разі
їх забруднення чи псування. 

Відшкодування збитків у сфері господа�
рювання, у тому числі, пов’язаній з викорис�
танням земельних ресурсів, означає, що учас�
ник господарських відносин, який порушив
господарське зобов’язання або встановлені
вимоги щодо здійснення господарської діяль�
ності, повинен відшкодувати завдані цим збит�
ки суб’єкту, права або законні інтереси якого
порушені.

Підстави відшкодування збитків земле�
власникам і землекористувачам (у тому чис�
лі орендарям) визначені ст. 156 Земельного

кодексу (далі – ЗК) України, прийнятому 
25 жовтня 2001 р. З огляду на охорону зе�
мель від забруднення та псування такими
підставами, на нашу думку, є: погіршення
якості ґрунтового покриву й інших корисних
властивостей сільськогосподарських угідь,
лісових земель і чагарників; приведення
сільськогосподарських угідь, лісових земель
і чагарників у непридатний для використання
стан. При цьому зазначена стаття ЗК Ук�
раїни містить не вичерпний перелік підстав
відшкодування збитків, завданих якісному
стану земель.

Порядок визначення та відшкодування
збитків землевласникам і землекористувачам
встановлюється Кабінетом Міністрів Укра�
їни. Зокрема, згідно з п. 4 постанови Кабі�
нету Міністрів України «Про затвердження
Порядку визначення та відшкодування збит�
ків власникам землі та землекористувачам»
від 19.04.1993 р. розміри збитків визначають�
ся в повному обсязі відповідно до реальної
вартості майна на момент заподіяння збит�
ків, проведених витрат на поліпшення якості
земель (з урахуванням ринкової або віднов�
ної вартості). Крім того, Кабінет Міністрів
України може затверджувати методики ви�
значення розміру відшкодування збитків у
сфері господарювання (п. 6 ст. 225 ГК Укра�
їни). Зокрема, постановою Кабінету Мініст�
рів України від 25.07.2007 р. № 963 затвер�
джена Методика визначення розміру шкоди,
заподіяної внаслідок самовільного зайняття
земельних ділянок, використання земельних
ділянок не за цільовим призначенням, зняття
ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту)
без спеціального дозволу.

Методикою визначення розмірів шкоди,
зумовленої забрудненням і засміченням зе�
мельних ресурсів через порушення природо�
охоронного законодавства, затвердженою на�
казом Мінекобезпеки України від 27.10.1997 р.
(в редакції наказу Мінприроди від 04.04.2007 р.
№ 149), встановлюється порядок розрахун�
ку розмірів відшкодування шкоди, завда�
ної державі, юридичними особами та грома�
дянами у процесі їх діяльності через забруд�
нення земель хімічними речовинами, їх за�
смічення промисловими, побутовими й інши�
ми відходами.

Певні правила застосування господарсь�
ко�правової відповідальності за земельні
правопорушення щодо якісного стану земель
розглядаються у роз’ясненні Вищого арбіт�
ражного суду України «Про деякі питання
практики вирішення спорів, пов’язаних із за�
стосуванням законодавства про охорону нав�
колишнього природного середовища» від
27.06.2001 р. № 02�5/744 (далі – Роз’яснен�
ня). У пункті 1.2 зазначеного Роз’яснення та�
кож звертається увага на те, що розмір шкоди,
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заподіяної внаслідок порушення законодав�
ства про охорону земель, визначається на
підставі затверджених у встановленому по�
рядку методик обрахування розмірів шкоди.
При цьому, за відсутності методик, шкода
компенсується за фактичними витратами на
відновлення порушеного стану земель уна�
слідок їх забруднення або псування з ураху�
ванням завданих збитків.

Особливістю господарсько�правової від�
повідальності у сфері охорони земель від за�
бруднення та псування є те, що збитки, запо�
діяні якісному стану земель, можуть бути від�
шкодовані винною особою у натуральному
вираженні. Приймаючи рішення про відшко�
дування заподіяної шкоди якісному стану зе�
мель в натурі, господарський суд повинен ви�
значити конкретні заходи щодо відновлення
попередньої якості землі, встановивши для 
цього строки їх здійснення (п. 1.4 Роз’яснення). 

Особливості застосування адміністра�
тивно�господарських санкцій випливають із
змісту ст. 238 ГК України та являють собою
заходи організаційно�правового або майно�
вого характеру, спрямовані на припинення
правопорушення суб’єкта господарювання
та ліквідацію його наслідків. Адміністратив�
но�господарський штраф – це грошова сума,
що сплачується суб’єктом господарювання
до відповідного бюджету у разі порушення
встановлених правил здійснення господар�
ської діяльності (ст. 241 ГК України). Він мо�
же застосовуватися у визначених законом ви�
падках. Зокрема, якщо забруднення або псу�
вання земель сталося внаслідок порушення
санітарного законодавства суб’єктом госпо�
дарювання, Закон України «Про забезпечен�
ня санітарного та епідемічного благополуччя
населення» передбачає фінансові санкції у
вигляді штрафу щодо суб’єкта – правопо�
рушника (ст. 46).

Декретом Кабінету Міністрів України
«Про державний нагляд за додержанням
стандартів, норм і правил та відповідальність
за їх порушення» від 08.04.1993 р. № 30�93
також встановлена відповідальність суб’єк�
тів підприємницької діяльності, наприклад,
за випуск, реалізацію продукції, яка внаслі�
док порушення вимог стандартів, норм і пра�
вил є небезпечною для життя, здоров’я, май�
на людей та навколишнього природного се�
редовища, складовою якого є землі належної
якості. При цьому адміністративно�госпо�
дарський штраф може застосовуватися одно�
часно з іншими адміністративно�господарсь�
кими санкціями.

Згідно із ст. 246 ГК України господарська
діяльність, яка здійснюється з порушенням
екологічних вимог діяльності суб’єкта госпо�
дарювання, загрожує життю та здоров’ю лю�
дей або становить підвищену небезпеку для

довкілля, зокрема забруднення чи псування
земель, може бути обмежена або зупинена
відповідними уповноваженими органами.
Але при цьому, враховуючи Роз’яснення 
(п. 2.3), припинення діяльності таких суб’єктів
не звільняє останніх від обов’язку відшкоду�
вати шкоду, заподіяну внаслідок порушення
законодавства про охорону земель від за�
бруднення та псування. Так, відповідно до
вимог ст. 20 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища» від
25.06.1991 р. Міністерство охорони навко�
лишнього природного середовища України
має право обмежувати чи зупиняти (тимча�
сово) діяльність підприємств і об’єктів, якщо
їх експлуатація здійснюється з порушенням
законодавства про охорону земель, з переви�
щенням нормативів гранично допустимих
викидів забруднюючих речовин1. 

Стаття 17 зазначеного Закону надає пра�
во Кабінету Міністрів України не тільки зу�
пиняти (тимчасово), а й припиняти діяль�
ність суб’єктів господарювання в разі пору�
шення законодавства про охорону навколиш�
нього природного середовища, в тому числі
щодо охорони земель від забруднення та псу�
вання (п. «з»). Зупинення або припинення
такої діяльності здійснюється згідно з По�
рядком обмеження, тимчасової заборони (зу�
пинення) чи припинення діяльності підпри�
ємств, установ, організацій і об’єктів у разі
порушення ними законодавства про охоро�
ну навколишнього природного середовища
(далі – Порядок), затвердженого Постано�
вою Верховної Ради України від 29.10.1992 р.
№ 2751�ХІІ. Таким чином, діяльність підпри�
ємств, що здійснюється з порушенням вимог
законодавства України про охорону земель від
забруднення та псування, відповідно до п. 2
Порядку, може бути: обмежена на певний
період до виконання необхідних землеохо�
ронних заходів шляхом встановлення змен�
шення обсягів викидів і скидів забрудню�
ючих речовин та розміщення відходів у ці�
лому по підприємству чи по окремих його
цехах (дільницях) і одиницях обладнання;
тимчасово заборонена чи зупинена, тобто до
виконання необхідних заходів щодо віднов�
лення якісного стану земель зупиняється
експлуатація підприємств чи окремих його
цехів (дільниць) і одиниць обладнання; при�
пинена шляхом повного припинення експлу�
атації підприємства чи окремих його цехів
(дільниць) або одиниць обладнання. 

Відповідно до ст. 42 Закону України
«Про забезпечення санітарного та епідеміч�

1Підпункт 8 п. 5 Положення про Міністерство
охорони навколишнього природного середовища
України, затвердженого Указом Президента Ук�
раїни від 27.12.2005 р. № 1842/2005.
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ного благополуччя населення» від 24.02.1994 р.
одним із заходів для припинення порушення
санітарного законодавства, що застосовуєть�
ся головними державними санітарними ліка�
рями (їх заступниками), зокрема, є обмежен�
ня, тимчасова заборона чи припинення ді�
яльності суб’єктів господарювання (п. 15 По�
ложення про державний санітарно�епідеміо�
логічний нагляд, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22.06.1999 р.
№ 1109, в редакції постанови від 19.08.2002 р.
№ 1217).

Отже, рішення про обмеження, тимчасо�
ву заборону (зупинення) та припинення ді�
яльності підприємств у разі порушення ними
законодавства про охорону земель від за�
бруднення та псування приймають у межах
своєї компетенції Кабінет Міністрів Укра�
їни, Верховна Рада Республіки Крим, місцеві
органи державної виконавчої влади, Мініс�
терство охорони навколишнього природного
середовища України та його органи на міс�
цях, органи державного санітарно�епідеміо�
логічного нагляду, інші спеціально уповно�
важені державні органи й органи місцевого
самоврядування (п. 3 Порядку). 

У деяких випадках у разі систематичного
або грубого порушення законодавства про
охорону земель суб’єктом господарювання,
що призвело до забруднення або псування
земель, до нього може бути застосовано адмі�
ністративно�господарську санкцію у вигляді
скасування державної реєстрації цього су�
б’єкта та його ліквідації (ст. 247 ГК Укра�
їни). Виходячи із змісту п. 16 роз’яснення
Вищого арбітражного суду України «Про де�
які питання практики вирішення спорів,
пов’язаних із створенням, реорганізацією та
ліквідацією підприємств» від 12.09.1996 р. 
№ 02�5/334 систематичним порушенням за�
конодавства слід вважати два та більше по�
рушень законодавства, незалежно від того,
чи притягалися винні особи до відповідаль�
ності за попередні порушення. При цьому, 
як виняток, з урахуванням конкретних об�
ставин, причин здійснення правопорушення,

його тривалості у часі та наслідків, систе�
матичним може бути визнане і повторне по�
рушення законодавства про охорону земель
України від забруднення та псування.

Грубим може вважатися одноразове по�
рушення землеохоронного законодавства,
яке свідчить про явне й умисне нехтування
його вимогами з боку порушника та/або по�
тягло наслідки у вигляді значної шкоди, зав�
даної земельним ресурсам унаслідок їх за�
бруднення чи псування. Слід зазначити, що,
оцінюючи розмір шкоди, необхідно виходи�
ти із розміру витрат, які понесли чи мають 
понести землевласники або землекористувачі
для поновлення попереднього якісного стану
земель. 

Викладене дозволяє зробити висновок,
що різновидом юридичної відповідальності у
сфері охорони земель України від забруд�
нення та псування є господарсько�правова від�
повідальність, якій притаманні такі особли?
вості: 

існує у сфері господарсько�підприємниць�
кої діяльності, що пов’язана з використан�
ням земель або певним чином може вплину�
ти чи впливає на якісний стан земель; 

суб’єкт відповідальності має статус су�
б’єкта господарювання; 

підставою є невиконання обов’язку щодо
своєчасного відтворення та запобігання псу�
ванню, забрудненню і виснаженню земель�
них ресурсів (ст. 153 ГК України); 

реалізується у вигляді відшкодування
збитків, адміністративно�господарського штра�
фу, обмеження або зупинення діяльності,
скасування державної реєстрації та ліквіда�
ції суб’єкта господарювання. 
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Particularities of the economical legal responsibility in the land protection sphere from pollution and
spoilage in Ukraine are examined in the thesis.

В статье исследуются особенности хозяйственно�правовой ответственности в сфере охраны 
земель от загрязнения и порчи в Украине. 
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За часів незалежності України у період з
1991 по 2003 рр. правовий статус казен�
них підприємств визначався нормами

Цивільного кодексу УРСР та Законом Ук�
раїни «Про підприємства в Україні» від
27.03.1991 р. (втратив чинність у зв’язку з
прийняттям Господарського кодексу (далі –
ГК) України), розділ 8 якого регулював
особливості створення, ліквідації, реоргані�
зації, управління та діяльності казенних під�
приємств. Сьогодні правовий статус казен�
них підприємств в Україні визначається
статтями 76–77 ГК України, постановами
Кабінету Міністрів України «Про перетво�
рення державних підприємств у казенні» від
30.06.1998 р. № 987, «Про типовий статут 
казенного підприємства» від 16.06.1998 р. 
№ 914, «Про деякі питання управління ка�
зенними підприємствами» від 22.07.1998 р.
№ 1129 та статутами казенних підприємств.

Особливості правового статусу казенних
підприємств має регулювати Закон України
«Про державні підприємства» (відповідно до
ч. 9 ст. 77 ГК), який наразі Верховною Радою
України ще не прийнято. Відсутність належ�
ного законодавчого регулювання правового
статусу казенних підприємств зумовлює ак�
туальність обраної теми дослідження.

Окремі аспекти, пов’язані з правовим ста�
новищем державних, у тому числі казенних,
підприємств розглядались у працях таких
учених, як А. Венедиктов, О. Вінник, З. За�
менгоф, І. Єршова, В. Лаптев, В. Мамутов, 
Г. Пронська, В. Щербина та ін. 

Метою цієї статті є аналіз особливостей
правового статусу казенних підприємств у
сучасних умовах в Україні, внесення про�
позицій щодо вдосконалення чинного зако�
нодавства України в досліджуваній сфері.

Правове становище казенного підпри�
ємства в Україні потребує вдосконалення.
Ще й досі відсутнє нормативне визначення

казенного підприємства і єдиний закон, що
регламентував би їх діяльність. Можливо то�
му, враховуючи особливість правового ста�
тусу державних підприємств, у тому числі
казенних, законодавець у ГК України перед�
бачив необхідність прийняття спеціального
закону про державні підприємства, який би
регулював особливості діяльності і казен�
ного підприємства. Верховна Рада України
19.06.2007 р. прийняла за основу проект Закону
України «Про державні унітарні підприємства»
(реєстраційний № 3254 від 02.03.2007 р., внесе�
ний Кабінетом Міністрів України). Крім того,
розроблений проект Закону України «Про ка�
зенні підприємства України» (реєстраційний 
№ 8374 від 01.11.2005 р.), у ст. 1 якого вказа�
но, що казенне підприємство – самостійний
суб’єкт господарювання, заснований виключ�
но на державній формі власності, створений
за рішенням Кабінету Міністрів України для
здійснення виробничої, науково�дослідної,
торгової й іншої господарської діяльності в по�
рядку, передбаченому цим Законом.

Законодавчого визначення казенного під�
приємства ГК України не дає, а визначає ли�
ше окремі особливості, що дозволяють зро�
зуміти сутність правового статусу цього під�
приємства. В юридичній господарсько�пра�
вовій науці найбільш повним вважаємо ви�
значення казенного підприємства як унітар�
ного підприємства, яке діє на базі відокрем�
леної частини державної власності, що не
підлягає приватизації, без поділу її на частки,
створюється шляхом перетворення з держав�
ного підприємства (за наявності визначених
законом умов) за рішенням Кабінету Мініст�
рів України і входить до сфери управління
органу, вповноваженого управляти відповід�
ним державним майном [1, с. 114].

Аналіз норм чинного законодавства в
досліджуваній сфері та науково�теоретичних
розробок, присвячених правовому статусу дер�
жавних підприємств, дає можливість виділи�
ти ознаки казенного підприємства.

ОСОБЛИВОСТІ  ПРАВОВОГО  СТАТУСУ 
КАЗЕННИХ  ПІДПРИЄМСТВ  
ЗА  ЗАКОНОДАВСТВОМ  УКРАЇНИ

Олена Черненко,
аспірантка Інституту приватного права 
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У статті розглядаються особливості правового статусу казенних підприємств в Україні,
надані пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, що регулює їх діяльність. 
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Сфера господарювання, у якій створю�
ються та здійснюють діяльність казенні
підприємства. Відповідно до ст. 76 ГК Укра�
їни казенні підприємства створюються у га�
лузях народного господарства, в яких:

•• законом дозволено здійснення госпо�
дарської діяльності лише державним під�
приємствам. Так, ст. 4 Закону України «Про
підприємництво» (Закон втратив чинність з
01.01.2004 р., крім ст. 4) визначені види ді�
яльності, які можуть здійснювати тільки дер�
жавні підприємства;

•• основним (понад 50 %) споживачем
продукції (робіт, послуг) виступає держава; 

•• за умовами господарювання неможлива
вільна конкуренція товаровиробників чи
споживачів; 

•• переважаючим (понад 50 %) є виробницт�
во суспільно необхідної продукції (робіт, по�
слуг), яке за своїми умовами та характером
потреб, що ним задовольняються, як прави�
ло, не може бути рентабельним; 

•• приватизація майнових комплексів дер�
жавних підприємств заборонена законом.

Унітарний характер. Згідно з ч. 1 ст. 73
ГК України державне унітарне підприємство
утворюється компетентним органом держав�
ної влади в розпорядчому порядку на базі
відокремленої частини державної власності,
як правило, без поділу її на частки, і входить
до сфери його управління. Поняття «унітар�
ність» по відношенню до державного підпри�
ємства означає, перш за все, те, що майно під�
приємства є неподільним і знаходиться у єди�
ного власника – держави. Крім того, унітар�
ність державних підприємств виявляється й
у способі управління ними, оскільки воно
здійснюється керівником, який призначаєть�
ся власником [2, с. 151–152].

Мета здійснення діяльності. У статуті ка�
зенного підприємства визначається мета та
предмет його діяльності. Аналіз статутів ка�
зенних підприємств свідчить, що основною
метою їх діяльності є не отримання прибут�
ку, а задоволення публічних інтересів держа�
ви, забезпечення суспільних та державних
потреб. Більше того, існують казенні підпри�
ємства, які є планово збитковими. Основним
споживачем продукції (робіт, послуг), що ви�
робляється (надається) казенними підпри�
ємствами, є держава і ця продукція повинна
бути виготовлена незалежно від того, чи по�
криє отриманий прибуток витрати на її ви�
робництво [2, с. 154–156].

Створення компетентним органом дер�
жавної влади, до сфери управління якого воно
входить. На відміну від державних комер�
ційних підприємств, які утворюються орга�
нами державної влади, підпорядкованими
Кабінету Міністрів України, казенні підпри�
ємства створюються за рішенням Кабіне�
ту Міністрів України (ч. 2 ст. 76 ГК Украї�
ни). У рішенні про створення казенного під�
приємства визначаються обсяг і характер ос�

новної діяльності підприємства, що ство�
рюється, а також орган, до сфери управління
якого входить це підприємство. Реоргані�
зація та ліквідація казенного підприємства
проводяться відповідно до вимог ГК України
за рішенням органу, до компетенції якого на�
лежить створення даного підприємства.

Особливий правовий режим майна казен�
ного підприємства. Згідно з ч. 1 ст. 73 ГК Ук�
раїни майно казенного підприємства складає
відокремлена частина державної власності,
як правило, не поділена на частки і відпо�
відно до ч. 3 ст. 76 ГК України закріплена за
ним на праві оперативного управління в об�
сязі, визначеному в статуті підприємства. 

Своєю появою право оперативного уп�
равління завдячує академіку А. Венедикто�
ву, який у 1948 р. сформулював теорію опе�
ративного управління, що дістала підтримку
наукової громадськості [3, с. 107]. Саме А. Ве�
недиктов ввів і обґрунтував термін «опера�
тивне управління», який і сьогодні викорис�
товується по відношенню до казенних під�
приємств [4, с. 323–349].

Право оперативного управління виникає
з моменту передачі майна підприємству й є
похідним від права власності. Якщо право
державної власності здійснюється державою
з волі всього народу, то право оперативного
управління, реалізацією якого задовольня�
ється як загальнонародний майновий інте�
рес, так і інтерес окремого колективу, здійс�
нюється на основі отриманих від держави
повноважень для виконання обов’язків пе�
ред нею і з волі колективу організації. Похід�
ний характер права оперативного управ�
ління від права власності визначається тим,
що держава (її уповноважені органи) має
право створити, реорганізувати, ліквідувати
державну організацію – суб’єкта права опе�
ративного управління – і наділити її необ�
хідним майном для здійснення покладених
на неї функцій [5, с. 78–82].

Інститут оперативного управління дозво�
ляє казенному підприємству володіти, ко�
ристуватися та розпоряджатися майном, за�
кріпленим за ним власником (уповноваже�
ним ним органом) для здійснення некомер�
ційної господарської діяльності у межах,
встановлених ГК України та іншими закона�
ми, а також власником майна (уповнова�
женим ним органом), статутом підприємства
та цільовим призначенням майна. Казенне
підприємство не має права відчужувати або
іншим способом розпоряджатися закріпле�
ним за ним майном, що належить до основ�
них фондів, без попередньої згоди органу, до
сфери управління якого воно входить (ч. 4
ст. 77 ГК).

Особливий характер управління госпо�
дарською діяльністю казенного підприєм�
ства. Стаття 77 ГК України передбачає, що
казенне підприємство здійснює господарсь�
ку діяльність відповідно до виробничих зав�
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дань органу, до сфери управління якого воно
входить. Органами управління казенними
підприємствами є міністерства й інші цент�
ральні органи виконавчої влади. Орган, до
сфери управління якого входить казенне
підприємство, затверджує статут підприєм�
ства, призначає його керівника, дає дозвіл на
здійснення казенним підприємством госпо�
дарської діяльності, визначає види продукції
(робіт, послуг), на виробництво та реалі�
зацію якої поширюється зазначений дозвіл.

Відповідальність казенного підприємства.
У ГК України зазначено, що казенне під�
приємство відповідає за своїми зобов’язан�
нями лише коштами, що перебувають у його
розпорядженні (ст. 77). У разі недостатності
зазначених коштів держава, в особі органу,
до сфери управління якого входить під�
приємство, несе повну субсидіарну відпові�
дальність за зобов’язаннями казенного під�
приємства. Іншими словами, ГК України пе�
редбачає можливість відповідальності казен�
ного підприємства лише грошовими кошта�
ми та виключає можливість відповідальності
іншим майном, закріпленим на праві опера�
тивного управління. Проаналізоване поло�
ження ще раз підкреслює залежність казен�
ного підприємства від власника та відповідає
суті діяльності казенного підприємства, ці�
лям використання переданого йому майна. 

Заслуговує на увагу те, що зазначене по�
ложення позбавляє можливості визнати ка�
зенне підприємство банкрутом, саме тому За�
кон України «Про відновлення платоспро�
можності боржника або визнання його банк�
рутом» від 14.05.1992 р. містить норму, від�
повідно до якої казенне підприємство не мо�
же бути суб’єктом банкрутства (п. 7 ст. 5).

Обмежений характер правосуб’єктності
казенного підприємства в основному зумов�
лений обов’язком прийняття державного за�
мовлення (укладення державного контрак�
ту), цільовим характером використання, з
обмеженим правом розпорядження, закріп�
леного за підприємством майна. Аналіз зако�
нодавства дає підстави стверджувати, що ка�
зенне підприємство створюється для вико�
нання державних потреб і залежить при здійс�
ненні своєї господарської діяльності від ор�
гану управління.

Пункт 10 Типового статуту казенного під�
приємства, затвердженого постановою Кабіне�
ту Міністрів України від 16.06.1998 р. № 914,
передбачає, що «казенне підприємство має
право розпоряджатися закріпленим за ним
на праві оперативного управління іншим
майном, що є у державній власності та не на�
лежить до основних фондів підприємства,
лише після виконання державного контрак�
ту відповідно до законодавства України».

Державний контракт законодавець ви�
значає як договір, укладений державним за�
мовником від імені держави з виконавцем
державного замовлення, яким визначаються

економічні та правові зобов’язання сторін і
регулюються взаємовідносини замовника і
виконавця.

Слід зазначити, що виробництво та по�
ставка продукції відповідно до державного
контракту є обов’язком підприємства. Крім
того, саме для виконання статутних завдань
казенне підприємство одержує кредити під
гарантію органу, до сфери управління якого
входить. Така гарантія, проте, може бути на�
дана не під будь�яку господарську операцію,
а лише під ту, що виконується на замовлення
державного органу [6, с. 137–138].

Казенне підприємство відповідно до ч. 4
ст. 76 ГК України обмежене у вільному ви�
борі банку; воно зобов’язане мати рахунки 
в установах державних банків. Обмеження
господарської правосуб’єктності казенного
підприємства полягає також у неможливості
самостійно планувати свою діяльність. Так,
постановою Кабінету Міністрів «Про деякі
питання управління казенним підприємст�
вом» від 22.07.1998 р. № 1129 затверджені
положення «Про складання плану розвитку
казенного підприємства» та «Про складання
фінансового плану казенного підприємства».

Особливий порядок розподілу та викорис�
тання прибутку казенного підприємства. За�
конодавство встановлює обов’язкові норма�
тиви розподілу чистого прибутку казенного
підприємства. Положення Типового статуту
казенного підприємства передбачають, що по�
рядок використання чистого прибутку ви�
значається органом управління шляхом вста�
новлення обов’язкових нормативів розподі�
лу такого прибутку, тобто майно, надане ка�
зенному підприємству власником для здійс�
нення господарської діяльності, і прибуток,
отриманий таким підприємством у процесі
своєї діяльності контролюються власником
майна підприємства – державою (в особі ви�
значених відповідно до чинного законодав�
ства державних органів). 

Оподаткування казенного підприємства.
Власником майна казенних підприємств є
держава, як і тих коштів, що надходять за ра�
хунок загальнодержавних податків і зборів.
Тому не дивно, що, на перший погляд, ка�
зенні підприємства не є суб’єктами податко�
вих правовідносин, тобто ми наштовхуємося
на певне протиріччя, коли держава сплачує
податки сама собі. Державі належать резуль�
тати діяльності казенних підприємств вза�
галі, а не виключно у формі податків і зборів.
Ускладнювати цей процес надходження за
рахунок спочатку податкових відрахувань, а
потім відрахувань у вигляді дотацій, субси�
дій і субвенцій дещо незручно. Але це не оз�
начає, що механізм оподаткування не стосу�
ється казенних підприємств. Казенні підпри�
ємства виступають у податкових відносинах:
по�перше, як платники непрямих податків
(податок на додану вартість та акцизний збір);
по�друге, як особи, що реалізують функції
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податкових агентів; по�третє, як платники
місцевих податків та зборів [7, с. 139].

Зважаючи на викладене, пропонуємо у
ст. 76 ГК України та проекті «спеціального»
закону, що регулюватиме діяльність казен�
них підприємств, закріпити таке визначення
казенного підприємства: «унітарне державне
підприємство, що створюється за рішенням
Кабінету Міністрів України у випадках та в
порядку, визначеному законом, для задово�
лення публічних інтересів держави, суспіль�
них і державних потреб шляхом прийняття
на виконання державного замовлення та зав�
дань, входить до сфери управління держав�
ного органу, уповноваженого управляти від�
повідною часткою державного майна, має
господарську правосуб’єктність, обмежену
законом, статутом і цільовим призначенням
майна, діє на базі відокремленої частки дер�
жавної власності, закріпленої за ним на праві
оперативного управління, характеризується
особливим порядком розподілу, використан�
ня прибутку й оподаткуванням результатів
діяльності, несе відповідальність за своїми
зобов’язаннями в межах і порядку, визначе�
ному законом».

Казенні підприємства в Україні здійсню�
ють свою діяльність переважно у гірничодо�
бувній, геологічній, авіаційній, медичній,
військовій, суднобудівній, радіотехнічній,
хімічній сферах, що підтверджується існуван�
ням таких казенних підприємств, як казен�
не підприємство «Запорізький титано�магні�
євий комбінат», казенне підприємство «Хар�
ківське конструкторське бюро з двигунобу�
дування», Шосткінський казенний завод «Ім�
пульс», Ізюмський казенний приладобудів�
ний завод, казенне підприємство «Півден�
укргеологія», Харківське казенне експеримен�
тальне протезно�ортопедичне підприємство,

Східне казенне підприємство пробірного
контролю тощо.

Викладене дозволяє зробити висновок,
що, незважаючи на невелику кількість казен�
них підприємств в Україні, все ж є необхід�
ність не лише в їх існуванні, а й подальшому
розвитку. Казенні підприємства необхідні
насамперед для задоволення державних і су�
спільних потреб. Тому ці підприємства по�
винні існувати за умов їх технічно�економіч�
ного обґрунтування, а також оптимізації
кількісного й якісного складу [8]. Саме для
цього необхідно прийняти «спеціальний» за�
кон, який би допоміг казенним підприємст�
вам у виконанні покладених на них суспіль�
ством і державою завдань.
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Проголошення України демократич�
ною, соціальною, правовою державою
вимагає визнання та закріплення ос�

новною її цінністю людину, її права і свободи
як основу правового статусу.

В юридичній доктрині правовому статусу
особи приділяється значна увага, наслідком
якої є існування різних точок зору стосовно
його змісту. Це питання є актуальним як в
теорії держави та права, так і в галузевих на�
уках, зокрема праві соціального захисту. Уче�
ні�теоретики стосовно змісту правового ста�
тусу мають різні погляди: одні до його еле�
ментів відносять правосуб’єктність та основ�
ні права особи, які характеризують його пра�
вове становище в суспільстві або певній сфе�
рі суспільного життя [1, с. 70]; інші – струк�
туру правового статусу представляють у ви�
гляді таких елементів, як правосуб’єктність,
права, свободи, обов’язки, відповідальність
(причому останній елемент носить вторин�
ний характер) [2, с. 380]; на думку деяких на�
уковців, до правового статусу достатньо вклю�
чити права, свободи й обов’язки [3, с. 9]; є та�
кож точка зору, згідно з якою до елементів
правового статусу належать громадянство, за�
гальна правоздатність, гарантії, юридична від�
повідальність [4, с. 115]. 

У праві соціального захисту також немає
однозначної думки стосовно структури пра�
вового статусу: одні його елементами назива�
ють правосуб’єктність, основні права й обов’яз�
ки, закріплені законодавством, їх гарантії,
відповідальність за невиконання обов’язків
[5, с. 85], інші вважають, що структурними
елементами правового статусу є основні права
й обов’язки у сфері соціального забезпечен�
ня; правоздатність і дієздатність; права�вимо�
ги; гарантії [6, с. 61].

Незважаючи на різноманітність підходів
до визначення структурних елементів право�

вого статусу особи, незмінним його елемен�
том є правосуб’єктність як передумова ви�
никнення правовідносин.

Одним із видів правовідносин є пра�
вовідносини, що виникають у процесі надан�
ня соціальних послуг. Сьогодні останнім при�
діляється велика увага як у законодавстві,
так і в науці права соціального захисту. Але 
у порівнянні із законодавством теоретичні
підвалини сфери соціальних послуг потребу�
ють нових досліджень та обґрунтувань. 

Метою цієї статті є визначення особливос�
тей правосуб’єктності отримувачів соці�
альних послуг за допомогою визначення мо�
менту виникнення та припинення право�
здатності та дієздатності, їх особливостей.

Правосуб’єктність є комплексним понят�
тям, яке охоплює правоздатність і дієздат�
ність [1, с. 70; 7, с. 87; 8, с. 157], хоча в науці
до змісту правосуб’єктності включають також
інші елементи, наприклад деліктоздатність
[9, с. 273; 10, с. 510]. У нашому дослідженні
термін «правосуб’єктність» буде вживатися
як синонім праводієздатності.

Правосуб’єктність – це передбачена нор�
мами права здатність (можливість) бути учас�
ником правовідносин, елементами якої є пра�
воздатність, тобто передбачена нормами права
здатність особи мати суб’єктивні права й юри�
дичні обов’язки, та дієздатність, тобто передба�
чена нормами права здатність суб’єкта своїми
діями набувати прав та обов’язків, здійснювати
та виконувати їх [11, с. 396–397; 8, с. 157].

Аналіз правосуб’єктності фізичних осіб
як суб’єктів – отримувачів соціальних послуг
свідчить, що останні входять у систему соці�
ального захисту, а тому правосуб’єктність от�
римувачів соціальних послуг розглядатиметь�
ся як складова правосуб’єктності фізичних
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осіб як учасників соціально�забезпечуваль�
них правовідносин.

Відомо, що правоздатність фізичні особи
мають з народження та втрачають із смертю,
тобто фактично кожна людина має можли�
вість бути суб’єктом різних правовідносин, от�
же, мати права в різних галузях. У праві со�
ціального захисту існує багато точок зору сто�
совно трактування правоздатності. Одні ав�
тори ототожнюють правоздатність із суб’єктив�
ним правом, вважаючи, що вона виникає од�
ночасно із цим правом [12, с. 66].

Однак, у теорії права правоздатність від�
різняється від суб’єктивного права тим, що
[13, с. 235]: 

•• вона невіддільна від особи (людину не
можна позбавити правоздатності), її не мож�
на «відібрати» або «обмежити»; 

•• вона не залежить від віку, професії, статі,
національності, місця проживання, майнового
стану й інших життєвих обставин; 

•• вона не може передаватися, її не можна
делегувати іншим; 

•• щодо суб’єктивного права вона первин�
на, вихідна, відіграє роль передумови; 

•• суб’єктивне право конкретне, а правоздат�
ність абстрактна. Прихильники такої позиції
є і в праві соціального захисту, які вважають,
що правоздатність – це не право, а тільки пе�
редумова до володіння правами й обов’язка�
ми [14, с. 254]. Тому ототожнення правоздат�
ності суб’єктів�отримувачів із суб’єктивним
правом, на нашу думку, слід піддати сумніву. 

Виділяють загальну правоздатність і спе�
ціальну, причому перша виникає з моменту
народження, а друга – з моменту вступу в
трудові відносини, а настання правоздат�
ності, яка дає право на вступ у пенсійні пра�
вовідносини за віком, пов’язується з досяг�
ненням певного віку [15, с. 72]. Очевидно, що
виникнення спеціальної правоздатності пов’я�
зується з юридичними фактами, які виступа�
ють підставою для виникнення конкретних
правовідносин.

Стосовно соціальних послуг існує думка,
що для виникнення правовідносин із надан�
ня соціальних послуг у порядку обов’язкового
соціального страхування необхідна спеціаль�
на праводієздатність (правосуб’єктність), а в
порядку державного соціального забезпечен�
ня – загальноцивільна правоздатність [16, 
с. 157]. Аналіз цього положення свідчить, що
в першому випадку потрібна спеціальна пра�
водієздатність, а в другому – лише цивільна
правоздатність. На нашу думку, спеціальна
праводієздатність визначається, наприклад,
таким фактом, як сплата страхових внесків,
що дає можливість вважати особу застрахо�
ваною. Однак наявності лише правоздатнос�

ті недостатньо для реалізації прав та обо�
в’язків у сфері соціальних послуг.

Як у радянській правовій науці, так і за�
раз розрізняють три види правоздатності: за�
гальна, галузева та спеціальна. Суть загальної
полягає в можливості осіб мати права й обо�
в’язки в різних сферах суспільного життя. Під
галузевою правоздатністю розуміють мож�
ливість мати права й обов’язки в певній га�
лузі права, наприклад праві соціального за�
хисту. Спеціальна правоздатність – це мож�
ливість особи бути учасником лише певного
виду правовідношення в рамках даної галузі
права [17, с. 84–86; 13, с. 236], наприклад, від�
носин з приводу надання соціальних послуг
у рамках права соціального захисту.

Слід зазначити, що правоздатність мають
всі. Це постійний громадянський стан і це не
саме володіння правами, а здатність мати пра�
ва, набувати суб’єктивних прав [2, с. 356]. По�
діл правоздатності на загальну, галузеву та спе�
ціальну є умовним. Тому ґрунтовної підстави
для такого поділу правоздатності немає, ос�
кільки вона є загальною та рівною незалежно
від галузі права і виду правовідносин. Подіб�
ний поділ, на нашу думку, можна провести з
дієздатністю.

Стосовно змісту поняття «дієздатність» в
науці великих розбіжностей немає. Так, суть
дієздатності зводиться до здатності особи сво�
їми діями реалізовувати суб’єктивні права й
обов’язки [10, с. 511; 1, с. 146]. Перш як ви�
значити зміст дієздатності як властивості су�
б’єкта – отримувача соціальних послуг слід
звернути увагу на фактори, які впливають на
нього взагалі. Так, зміст та обсяг дієздатності
залежить від таких факторів:

від віку, з досягненням якого особа стає
дієздатною (наприклад, вік цивільного, шлюб�
ного, політичного повноліття) [18, с. 32]. Що�
до цього фактора у праві соціального захисту
однозначної думки немає. Так, деякі вчені вва�
жають, що дієздатність у даній галузі права у
різних груп населення виникає у різний час і
в рамках одного типу правовідносин у окре�
мих осіб обсяг змісту дієздатності може бути
різним [5, с. 75]. В одних випадках дієздат�
ність громадян виникає одночасно із цивіль�
ною (наприклад, право на будь�який вид дер�
жавної соціальної допомоги особа може ре�
алізувати з моменту досягнення повноліття),
в інших – з трудовою (право на соціальну до�
помогу в системі загальнообов’язкового дер�
жавного соціального страхування може бути
реалізоване з моменту укладення трудового
договору), з досягненням певного віку (пра�
во на пенсію за віком особа може реалізувати
із досягненням 60 років – чоловіки і 55 років –
жінки) [19, с. 164]. Деякі автори схиляються
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до думки, що дієздатність за правом соціаль�
ного захисту взагалі виникає з досягненням
16 років [20, с. 23; 14, с. 256].

На нашу думку, в осіб – отримувачів со�
ціальних послуг виникнення дієздатності по�
в’язується не з досягненням певного віку і не
з набуттям якогось виду дієздатності (на�
приклад, цивільної), а з наявністю у них склад�
ної життєвої обставини, оскільки саме склад�
на життєва обставина є підставою для виник�
нення права на отримання соціальних по�
слуг. У зв’язку з різноманітністю таких обста�
вин (старість, інвалідність, безпритульність,
сирітство, самотність тощо) дієздатність у
даної категорії осіб пов’язується з настанням
будь�якої із зазначених обставин. Отже, осо�
би – отримувачі соціальних послуг дієздат�
ними стають з моменту виникнення права на
їх отримання;

від стану здоров’я особи, якщо внаслідок
душевної хвороби вона втрачає здатність ро�
зуміти значення своїх дій і керувати ними.
На основі рішення компетентного органу (як
правило, суду) вона може бути визнана недіє�
здатною або обмежено дієздатною [18, с. 32].
Це положення стосується загальної (цивіль�
ної) дієздатності. Стосовно дієздатності у
праві соціального захисту слушною є думка
науковців, які стверджують, що в цій галузі
права повністю визнати людину недієздат�
ною неможливо. На практиці працівники со�
ціальних служб не можуть не врахувати по�
бажання осіб, визнаних недієздатними, при
наданні соціальних послуг і не тільки. Безпосе�
реднє отримання соціальних послуг не пов’яза�
не з наявністю дієздатності [14, с. 256–257].
Якщо в силу фізичного стану чи з інших при�
чин особа не може самостійно вчиняти будь�
які дії, від яких залежить виникнення, зміна,
припинення правовідносин, ці дії можуть
вчиняти її представники за довіреністю [21,
с. 77]. У зв’язку з цим особа – отримувач со�
ціальних послуг не може бути визнана недіє�
здатною в частині реалізації права на соці�
альні послуги. У випадку визнання її недіє�
здатною за цивільним правом, що позбавляє
її можливості здійснювати юридично значи�
мі дії, не пов’язані з безпосередньою реалі�
зацією права на соціальні послуги, їх можуть
здійснювати її представники;

на дієздатність особи певною мірою впли�
вають родинні відносини, наприклад, у шлюб�
но�сімейному праві є обмеження (заборони)
на укладення шлюбу між особами, які пере�
бувають у близькому спорідненні. В адміні�
стративному праві такі обмеження стосують�
ся подружжя у вигляді заборони працювати
на одному підприємстві, якщо за посадами
вони підпорядковані один одному [18, с. 32].

На дієздатність осіб як суб’єктів – отриму�
вачів соціальних послуг родинні відносини
не впливають, оскільки, згідно із законодав�
ством, суб’єктом надання, крім державних,
комунальних суб’єктів, юридичних осіб, мо�
жуть виступати фізичні особи (при цьому
обмежень через наявність родинних зв’язків
між суб’єктом�одержувачем і суб’єктом на�
дання немає), які до того ж мають право на
отримання компенсації за надання соціаль�
них послуг;

у правоохоронних правовідносинах на
зміст дієздатності впливає і законослух�
няність особи, оскільки у випадку здійснен�
ня правопорушення на особу покладаються
додаткові обов’язки або ж особа позбавля�
ється різних прав [18, с. 32]. Що стосується
соціальних послуг, то особи, які вчинили право�
порушення і до них були застосовані певні
види покарань (наприклад, позбавлення во�
лі), після відбуття покарання можуть бути
суб’єктом – отримувачем соціальних послуг,
якщо вони потрапили в складну життєву си�
туацію. Більше того, для таких осіб створю�
ються спеціалізовані заклади, наприклад
спеціальний будинок�інтернат для пре�
старілих та інвалідів, які звільнилися з місць
позбавлення волі, якщо вони потребують
догляду, побутового і медичного обслугову�
вання, систематичного та цілеспрямованого
виховного впливу державних і громадських
організацій. Отже, особи, які здійснили пра�
вопорушення та відбули за нього покарання,
не позбавляються можливості бути суб’єк�
том – отримувачем соціальних послуг.

Проведене дослідження дозволяє зроби�
ти такі висновки:

правоздатність у фізичних осіб як суб’єктів –
отримувачів соціальних послуг виникає з мо�
менту народження та припиняється зі смертю;

їх дієздатність може бути загальною (ци�
вільною), галузевою (у праві соціального за�
хисту), спеціальною (перебування у складній
життєвій ситуації). Наявність загальної ци�
вільної дієздатності є важливим при вчинен�
ні будь�яких дій, від яких залежить виникнен�
ня, зміна, припинення правовідносин. Від�
сутність такої дієздатності в особи, яка має
спеціальну дієздатність (тобто потрапила в
складну життєву ситуацію), змушує залуча�
ти, за загальним правилом, законних пред�
ставників, опікунів, піклувальників. Галузе�
ва дієздатність означає здатність реалізувати
права й обов’язки в праві соціального захисту
та практичного значення не має, оскільки
конкретизується в спеціальній, яка в осіб – от�
римувачів соціальних послуг настає з моменту
виникнення складної життєвої обставини і не
може бути обмежена. Припинення спеціальної
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дієздатності можливе за відсутності (зник�
ненні) складної життєвої обставини.
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The article is devoted to defining the physical individual legal personality s the social services recip�
ients. The peculiarities of appearing and suspending physical individuals legal ability and capacity to act
as the social services recipients are shown.

В статье определяется правосубъектность физических лиц как получателей социальных
услуг, особенности возникновения и прекращения правоспособности и дееспособности у
физических лиц как получателей социальных услуг.
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Одним із важливих засобів зміцнення
економічних відносин в аграрному
секторі економіки України, приско�

рення його розвитку та становлення є право.
Саме воно закріплює організаційну структу�
ру комплексу, визначає основні параметри
його функціонування. Правовими нормами
регулюються суспільні відносини, що стосу�
ються практично всіх суб’єктів аграрного сек�
тора економіки.

Основою сучасного аграрного права є
єдині правові принципи, що близькі за своїм
змістом у більшості їх правових інститутів.
Заслуговує на увагу також те, що аграрне
право та законодавство як комплексна галузь
права у ХХ ст. пережило етап колгоспного
розвитку, потім перетворилося на сільсько�
господарське право, з якого трансформува�
лося в право аграрне. Такі зміни назви галузі
пов’язані із пошуками нових форм ефектив�
ного правового регулювання у зв’язку із за�
провадженням аграрної та земельної реформ.
Слід зазначити, що проведена аграрна рефор�
ма в країні, соціальні зміни на селі та в агро�
промисловому комплексі, значною мірою
впливають на зміст аграрного законодавства.
Але аграрна реформа ще не дала очікуваного
результату, не зумовила суттєвого підвищен�
ня обсягів та ефективності аграрного вироб�
ництва, раціонального використання його зе�
мельно�ресурсного потенціалу і, як наслідок,
забезпечення продовольчої безпеки країни. 

Питання розвитку аграрного сектора еко�
номіки має принципове значення для держа�
ви з огляду на вступ України до СОТ. Крім
того, успішне вирішення завдань ефективного
розвитку аграрного сектора економіки Укра�
їни, зростання його конкурентоспроможності
за умов невирішеної світової продовольчої
проблеми набуває не лише суто національно�
го, а й міжнародного значення. Саме тому
проблема вдосконалення механізму правово�
го регулювання розвитку аграрного сектора
економіки України сьогодні є надзвичайно
актуальною та потребує глибоких досліджень.

Вважаємо, що сучасне аграрне законодав�
ство повинно діяти з належним рівнем ор�

ганізації зв’язків між практикою здійснення
правотворчості законодавчих державних ор�
ганів з юридичною аграрною наукою й ак�
тивним залученням до вдосконалення аграр�
ного законодавства практиків і науковців юрис�
тів�аграрників, а також науковців навчаль�
них закладів держави аграрного профілю.

Повноваження всіх державних і госпо�
дарських утворень, в тому числі в агропро�
мисловому комплексі, визначаються право�
вими нормами, закріпленими в Конституції
України. Саме тому закони й інші норматив�
но�правові акти з аграрних питань прийма�
ються на основі Конституції України та по�
винні відповідати їй. 

Метою цієї статті є аналіз існуючих на 
сьогодні поглядів учених відносно поняття
«джерела аграрного права», визначення й
обґрунтування цього поняття.

Оскільки аграрне право є частиною за�
гальної системи українського права, воно
підпорядковується його закономірностям і
загальним принципам побудови. У зв’язку із
цим питання про поняття «джерела аграр�
ного права» слід розглядати як частину за�
гального вчення про джерела права в цілому.
Вчення про джерела права як у науці загаль�
ної теорії права, так і в галузевих юридичних
науках посідає одне з провідних місць. Пи�
тання поняття «джерела аграрного права»
тією чи іншою мірою розглядали у своїх ро�
ботах В. Янчук, А. Статівка, В. Семчик та ін.
Проте поняття та суть джерела аграрного
права можна вдало розкрити лише шляхом
дослідження загальнотеоретичних правових
положень про джерела права, виділивши їх
загальні принципи, зумовлені сферою пев�
них суспільних відносин, що врегульовують�
ся нормами даної галузі права. Тому це пи�
тання потребує окремого вивчення з ураху�
ванням сучасних особливостей, властивих
саме галузі аграрного права.

В. Янчук вважав, що аграрне законодав�
ство України характеризується надмірною
кількістю нормативно�правових актів, які
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мають неоднакову юридичну силу, великою
кількістю відомчих нормативних актів, які
нерідко суперечать аграрним законодавчим
актам, а також тим, що аграрно�правові нор�
ми розкидані по законодавчих і підзаконних
актах в інших галузях права [1, с. 57–58].
Слід зазначити, що перелічені недоліки не
сприяють усуненню проблем аграрної пра�
вотворчості в Україні. Отже, питання про
джерело аграрного права справедливо можна
вважати одним із найактуальніших у сучас�
ній правовій науці.

Якщо виходити із загальнопоширеного
значення терміна «джерело права», то у сфе�
рі права під ним, насамперед, слід розуміти
силу, що творить право. Джерелами аграрно�
го права є правові акти, що містять норми аг�
рарного права як галузі. У частині, де вони
регулюють аграрні відносини, до джерел аг�
рарного права також відносяться норми, які
є в актах інших галузей національного та
міжнародного законодавства. В юридичній
літературі досить глибоко та всебічно дослі�
джуються питання джерел права, а дискусії
про зміст терміна «джерело права» мають гли�
боке історичне коріння. Є дослідження про
окремі форми (джерела) права, методологічні
дослідження системи юридичних джерел пра�
ва. Разом із тим дослідницький потенціал в ос�
танні роки спрямований на види джерел права,
що перебувають на стадії реформування, зо�
крема джерела аграрного права.

За своїм призначенням вміщені в джере�
лах аграрного права правові норми характери�
зуються як такі, що мають загальний (уніфі�
кований) і спеціальний (диференційований)
зміст. Правовий статус і правосуб’єктність усіх
легальних суб’єктів аграрного підприємниц�
тва визначаються саме цими актами. Уніфіко�
вані та диференційовані нормативно�правові
акти є основою системи джерел аграрного пра�
ва. Саме тут виділяють такі різновиди джерел
аграрного права, як юридичний прецедент,
правовий звичай, нормативний договір і нор�
мативно�правовий акт (закон). У правовій лі�
тературі виділяють три ознаки джерел права,
під які мають підпадати і джерела аграрного
права: загальнообов’язковість, загальновідо�
мість, формальна визначеність.

Загальнообов’язковість означає безумов�
ність дотримання правил поведінки, передба�
чених законами, нормативними та внутріш�
ньогосподарськими актами, сприйняття їх як
керівництва до дії, яке не підлягає обговорен�
ню щодо доцільності. Держава створює умо�
ви для добровільного здійснення суб’єктами
зразків поведінки, сформульованих у законах
та інших джерелах права, застосовує способи
переконання та примусу. Гарантією їх дотри�
мання є Конституційний Суд України, суди
загальної юрисдикції, інші державні органи.

Загальновідомість джерел права, у тому
числі аграрного, пов’язана з інформуванням
про існування певних правил поведінки учас�

ників аграрно�правових відносин. Ця ознака
передбачає наявність певного порядку оприлюд�
нення нормативно�правових актів, які регу�
люють правове положення всіх учасників аграр�
них правовідносин, а також введення їх у дію.

Формальна визначеність полягає в чіт�
кому формулюванні прав і свобод можливих
учасників аграрних правовідносин, ретель�
ному правовому регулюванні всіх тих сус�
пільних відносин, що є предметом аграрного
права, ефективному застосуванні методів і
принципів правового регулювання, властиво�
го саме цій галузі права.

Ґрунтовність теоретичного дослідження
джерел аграрного права залежить від бага�
тьох чинників, серед яких визначальним є
з’ясування істинних шляхів дослідження: на�
укових підходів, засобів, принципів і мето�
дів. Форма, в якій виражено правило пове�
дінки – це джерело права в юридичному сен�
сі. З цього приводу С. Кечек’ян зазначав, що
немає загальновизнаного визначення цього
поняття, але спірним є сам сенс, в якому
вживається словосполучення «джерело пра�
ва». Адже джерело права – це не більш як
спосіб, який скоріше повинен допомогти ро�
зумінню, ніж дати розуміння того, що позна�
чається цим виразом [2, с. 4]. На нашу дум�
ку, в даному випадку можна підтримати 
О. Лейста, який вважав, що сутність джерела
права не може бути з’ясована ні практичним
правознавством, ні загальною теорією права,
якщо остання не вийде за рамки юридичних
категорій [3, с. 11]. Важливою є думка про те,
що джерело права у розумінні форми його
виразу має значення лише як ознака загаль�
нообов’язковості норми, що виражена в ньо�
му, а вираз «джерело права» слід використо�
вувати лише як технічний термін. Оскільки
поняття «джерело права» ширше, ніж понят�
тя «форма права», заслуговує на увагу той
фактор, який визначає джерело права як
джерело у формально�юридичному розумін�
ні, що і є формою права (нормативний акт,
нормативний договір, правовий звичай та
юридичний прецедент).

Незважаючи на значну кількість публі�
кацій, у яких досліджуються окремі елемен�
ти системи джерел аграрного права, актуаль�
ною залишається проблема комплексного
дослідження джерел аграрного права як ка�
тегорії юридичної науки й одного з елемен�
тів правової системи та механізму правового
регулювання аграрних правовідносин. Адже
аграрні правовідносини є специфічними з
точки зору багатогранності їх вияву, в про�
цесі здійснення завдань діяльності суб’єктів
аграрного виробництва. 

Сучасне аграрне законодавство України –
це інтегрована, комплексна та спеціалізована
галузь законодавства, яка відповідає окремо
визначеній галузі господарського комплексу,
є системою взаємопов’язаних і взаємоузго�
джених нормативно�правових актів, спрямо�
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ваних на регулювання аграрних відносин, що
виникають у процесі здійснення аграрними
суб’єктами сільськогосподарської, виробни�
чої та пов’язаної з нею діяльності. Лише за�
конів і підзаконних нормативно�правових ак�
тів, що містять норми аграрно�правового спря�
мування, за нашими підрахунками, в Україні
більше сотні. За таких умов пересічному гро�
мадянинові, а часом і фахівцю�юристу, ду�
же важко розібратися в аграрному законо�
давстві, віднайти відповідну норму. Великий
обсяг аграрного законодавства призводить
до того, що одні й ті самі правовідносини ре�
гулюються багатьма актами, по�різному, що
зумовлює правові колізії. При цьому заслу�
говує на увагу важлива тенденція: нові акти
нерідко переповнені положеннями, що до�
слівно відтворюють положення вже діючих.
Як відомо, всі учасники аграрних підпри�
ємств (усіх форм власності та господарюван�
ня) мають справу з використанням землі й
інших природних ресурсів. Правовий режим
землі як основного засобу аграрного вироб�
ництва, права й обов’язки власників і корис�
тувачів землі регулюються нормами Земель�
ного кодексу України, який є основним дже�
релом земельного права України. Однак у
ньому містяться правові норми, що визнача�
ють земельну правоздатність усіх суб’єктів
аграрного підприємництва і приватних під�
собних господарств. А тому, певною мірою,
Земельний кодекс України є також джере�
лом аграрного права. Саме тому колізії в Зе�
мельному кодексі можуть негативно вплива�
ти на становище суб’єктів аграрного ринку.
Так, у ст. 93 Земельного кодексу України
оренда землі визначається як «засноване на
договорі строкове платне володіння і користу�
вання земельною ділянкою, необхідною орен�
дареві для провадження підприємницької та
іншої діяльності», а у ст. 1 Закону України
«Про оренду землі» – як засноване на договорі
строкове платне володіння та користування зе�
мельною ділянкою, необхідною орендареві
для ведення підприємницької й інших видів
діяльності. Навряд чи у відмінностях у визна�
ченні криється якийсь глибокий зміст, проте
явище визначення одного поняття по�різному
не можна оцінити позитивно.

Основним шляхом удосконалення дже�
рел аграрного права в Україні є підготовка та
видання спеціального закону про основні
джерела аграрного права. У цьому акті слід
обов’язково зазначити, що зведення джерел
права тільки до нормативно�правових актів
невиправдане; також бажано максимально
визначити ставлення держави до прецендент�

ного, звичаєвого та договірного права. У ньому
доцільно нормативно зафіксувати основу ре�
гуляторної системи держави, основну фор�
му джерела аграрного права. Цей закон має
стати початком роботи над фундаторним ак�
том кодифікованого характеру – Аграрним
кодексом України. Вперше структуру цього
кодексу запропонував В. Янчук, визначивши
предмет, об’єкт правового регулювання тако�
го акта тощо [1, с. 47–49].

Отже, категорія «джерело аграрного пра�
ва» як результат пошуків зовнішнього вира�
ження цього права має право на існування.
Однак при цьому слід врахувати, що джерело
аграрного права розуміють у формальному
(юридичному) значенні (утворення, а не по�
ходження) права, а зовнішня форма зводить�
ся до джерела права як поняття, що відобра�
жає сукупність способів фіксування норм, які
вже вироблені джерелом цього права. Звідси
можна сформулювати таке визначення: дже�
рело аграрного права у формально�юридич�
ному значенні – це особливий вияв зовніш�
нього оформлення аграрного права, що ви�
значає для учасників реальних правовідносин
місцезнаходження норм позитивного права,
які підлягають застосуванню. Джерела аграр�
ного права мають загальнообов’язковий ха�
рактер і забезпечуються державою, є загаль�
новідомими та формально визначеними.

Висновки

Визначення поняття «джерело аграрного
права» доцільно сформулювати таким чи�
ном: джерело аграрного права – це уніфіко�
вані та диференційовані акти правотвор�
чості компетентних органів держави, Прези�
дента України, а також акти правотвор�
чості суб’єктів аграрного виробництва (юри�
дичних осіб), органів самоврядування селян,
які покликані встановлювати, змінювати або
відміняти правила поведінки учасників аграр�
них правовідносин, мають важливе значення
для зміцнення законності у правовій державі
та розвитку аграрного права, яке є складовою
та невід’ємною частиною правової системи
України.
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№ 2

Для забезпечення реалізації інтересів
сторін договору контрактації, як і будь�
якого іншого договору, необхідним є

чітке визначення його змісту, перш за все, істот�
них умов. Договір контрактації не є новелою
вітчизняного законодавства та широко застосо�
вувався ще в 60�ті роки ХХ ст., однак зміна еко�
номічних умов, реформування аграрного секто�
ра значно розширили сферу його застосування.
З огляду на це, правове регулювання зазначе�
них відносин потребувало значних змін. Прий�
няття у 2003 р. Цивільного та Господарського
кодексів України, всупереч очікуванням, не ли�
ше не допомогло заповнити юридичні пустоти,
а й створило нові труднощі. Основна проблема
полягає в тому, що договір контрактації чинним
законодавством знову традиційно зводиться до
державних закупівель, тоді як контрактація у
сфері підприємницької діяльності залишається
поза межами правового поля. Слід погодитися з
О. Близнюк, що таке ігнорування сьогодні вже
не можна виправдовувати відсутністю відпо�
відних відносин або пріоритетною важливістю
саме державних закупівель сільськогосподарсь�
кої продукції. Для усунення дисбалансу, предс�
тавлення інтересів як сільгоспвиробників, так і
заготівельників, формування якісних та дієвих
механізмів збуту, прийняття спеціальних норм
є необхідним [1].

Відносини контрактації розглядались у
працях вітчизняних і зарубіжних учених, зо�
крема, І. Кучеренко, В. Луця, О. Поліводського,
В. Семчика, В. Щербини, В. Вітрянського та ін.
Однак відсутність єдиної позиції науковців сто�
совно правової природи, предмета, інших умов
цього договору, слабкість правового забезпе�
чення зумовлюють необхідність подальших
досліджень у даній сфері та внесення пропо�
зицій щодо вдосконалення правового регулю�
вання договірних відносин контрактації.

Чинне законодавство регулює договір конт�
рактації однобоко. Так, аналіз ст. 272 Госпо�
дарського кодексу (далі – ГК) України наво�
дить на хибний висновок, що контрактація

сільськогосподарської продукції – це лише дер�
жавна закупівля зазначеної продукції, що
здійснюється за договорами контрактації, які
укладаються на основі державних замовлень.
Відповідно істотними умовами договору конт�
рактації є види продукції (асортимент), номер
державного стандарту або технічних умов, гра�
нично допустимий вміст у продукції шкідливих
речовин; кількість продукції, яку контрактант
приймає безпосередньо у виробника; ціна за
одиницю, загальна сума договору, порядок та
умови доставки, строки здавання�приймання
продукції; обов’язки контрактанта щодо подан�
ня допомоги в організації виробництва сільсь�
когосподарської продукції й її транспортування
на приймальні пункти та підприємства; взаємна
майнова відповідальність сторін у разі невико�
нання ними умов договору; інші умови, перед�
бачені Типовим договором контрактації сільсь�
когосподарської продукції, затвердженим у по�
рядку, встановленому Кабінетом Міністрів Ук�
раїни. Хоча така позиція має своїх прихиль�
ників [2, с. 341; 3, с. 107], вважаємо, що штучне
обмеження сфери застосування даного догово�
ру є недоцільним і суперечить економічним ре�
аліям.

Уточнення правової природи договору
контрактації й усунення розбіжностей в її ро�
зумінні можливе двома способами. Першим є
запропоноване деякими науковцями перене�
сення ч. 1 ст. 272 ГК України в кінець парагра�
фу. Це дозволить чітко визначити, що укладен�
ня договору контрактації можливе для різних
суб’єктів права, а не лише для тих, які займа�
ються державною закупівлею сільськогоспо�
дарської продукції. Додатково слід внести по�
правки до ч. 3 ст. 272 ГК України, де визначити,
що Типовий договір контрактації, затвердже�
ний Кабміном України стосується лише дер�
жавних закупівель [4, с. 165]. Другий спосіб по�
лягає у внесенні змін до назв § 2 гл. 30 ГК Ук�
раїни та статей 272–274 шляхом додання сло�
восполучення «для державних потреб». У тако�
му разі ч. 1 ст. 272 ГК України підлягає вилу�
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ченню. Цей спосіб, на нашу думку, є більш
доцільним, адже виходячи із змісту § 2 гл. 30 ГК
України у ньому йдеться саме про державні за�
купівлі, крім того, такий підхід дозволить роз�
межувати сфери впливу Цивільного кодексу
(далі – ЦК) України та ГК України: ГК регулю�
ватиме договір контрактації для державних по�
треб, а ЦК – договір контрактації між іншими
суб’єктами. 

Щодо регулювання договору контрактації
ЦК України, то сьогодні воно обмежується ст.
713, де міститься визначення цього договору.
Скудність правового забезпечення законода�
вець намагається компенсувати можливістю
застосування до договору контрактації загаль�
них положень про купівлю�продаж і поставку,
однак таке застереження видається зайвим: 
по�перше, договір контрактації є різновидом 
купівлі�продажу і можливість застосування до
нього § 1 гл. 54 ЦК не потрібно обумовлювати
спеціально; по�друге, регулювання договору
поставки у ЦК обмежується теж лише однією
статтею (ст. 712). Застосування в цьому кон�
тексті норм § 1 гл. 30 ГК України ще більше
ускладнить ситуацію через велику кількість су�
перечностей і неузгодженостей, як між норма�
ми ЦК і ГК, так і всередині самого ГК.

Виходячи з ч. 3 ст. 713 ЦК України, автори
Кодексу передбачали прийняти спеціальний
закон, аналогічний законам «Про фінансовий
лізинг», «Про страхування», яким би детально
регулювалися відносини контрактації. Однак з
моменту введення в дію ЦК України минуло
майже 6 років, а закон досі не прийнятий.

Щодо істотних умов договору контрактації
у сфері підприємницької діяльності, то відпо�
відно до ч. 1 ст. 713 ЦК України, ними є пред�
мет і ціна. Предметом (а точніше об’єктом) да�
ного договору вважається найменування сіль�
ськогосподарської продукції та її кількість.
Згідно із ст. 2 Закону України «Про державну
підтримку сільського господарства України»,
такою продукцією є товари, що підпадають під
визначення першої – двадцять четвертої груп
Української класифікації товарів зовнішньое�
кономічної діяльності. Відповідно до наведеної
класифікації, сільськогосподарською продукці�
єю вважаються (крім іншого) готові харчові про�
дукти, кондитерські вироби, оцет, алкогольні та
безалкогольні напої тощо. Однак ця категорія
товарів належить не до сільськогосподарської, а
до промислової продукції [1]. Слід погодитися
з В. Вітрянським, який зазначає, що реалізація
продуктів переробки вирощеної (виготовле�
ної) сільськогосподарської продукції (сиру,
масла, консервів тощо) повинна здійснюватися
за договорами поставки, а не контрактації [5, 
с. 128]. 

У той самий час спірним є твердження, що
за договором контрактації може реалізовуватись
як продукція, що вирощуватиметься (виготов�
лятиметься) в майбутньому, так і вже наявна на
момент укладення договору продукція; голов�
не, щоб продукція була виготовлена (вироще�

на) безпосередньо виробником у його власному
господарстві, а не закуплена ним в іншого 
виробника [5, с. 128]. Така позиція суперечить
суті договору контрактації, адже згідно з ч. 1 
ст. 713 ЦК України виробник сільськогоспо�
дарської продукції зобов’язується виробити
визначену договором продукцію та передати її у
власність контрактанту, тобто йдеться не лише
про продаж, а й про вирощування (виготовлен�
ня) під замовлення певного виду сільськогоспо�
дарської продукції. Контрактант, у свою чергу,
має право контролювати хід виробництва сільсь�
когосподарської продукції, на нього також мо�
же бути покладено обов’язок сприяти цьому 
виробництву шляхом надання виробникові на�
сіння, саджанців, засобів захисту рослин, доб�
рив, кормів для худоби, сільськогосподарської
техніки тощо. Отже, специфіка договору конт�
рактації полягає в тому, що об’єктом даного 
договору може бути сільськогосподарська про�
дукція, яка вирощуватиметься (виготовляти�
меться) в майбутньому за домовленістю між
сторонами. Реалізація вже наявної продукції
може здійснюватися на підставі договору по�
ставки або інших договорів (наприклад, догово�
ру аукціонного продажу або біржового спот�
контракту). 

З огляду на викладене, слід доповнити ЦК
України нормою про те, що за договором конт�
рактації продажу підлягає сільськогосподарсь�
ка продукція вирощена (виготовлена) виробни�
ком в строки, встановлені договором, у вигляді
сировини або після первинної обробки. Не мо�
же бути предметом договору контрактації пере�
роблена сільськогосподарська продукція.

Відповідно до ст. 669 ЦК України, кількість
товарів у договорі визначається в натуральному
(відповідних одиницях виміру) або грошовому
вираженні. Ця умова вважається узгодженою
також у випадку, коли договором встановлено
порядок визначення кількості товару, що підля�
гає передачі.

Кількість товару в договорі контрактації
можна вимірювати через вагу, об’єм, довжину,
площу тощо. Вибір тієї чи іншої одиниці виміру
залежить від виду сільськогосподарської про�
дукції, практики, що склалася в торгівлі нею.
Якщо сировина передається насипом, навалом
або наливом (переважно великими партіями)
визначення кількості може проводитися з до�
пусканням відхилення фактично переданої
кількості товару від кількості, обумовленої до�
говором. Як правило, в таких випадках, після
цифри, що визначає кількість товару, ставиться
знак  +_ _%.

Ціна є ще однією істотною умовою договору
контрактації. У договорі повинна бути встанов�
лена ціна за одиницю товару та загальна ціна
договору. В цьому сенсі договір контрактації є
ризиковим, адже ціна на сільськогосподарську
продукцію є дуже нестійкою і залежить від уро�
жайності, зміни цін на паливно�мастильні мате�
ріали тощо. В результаті на момент розрахунків
між сторонами ринкова ціна на аналогічну про�
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дукцію може суттєво відрізнятися від договір�
ної в більшу або меншу сторону. Однак обов’яз�
кове погодження ціни при укладенні договору
вбачається виправданим, оскільки має на меті
захистити сільгоспвиробника: сільськогоспо�
дарська продукція, як правило, є такою, що
швидко псується і недосягнення згоди між сто�
ронами та передача справи до суду негативно
позначиться на його інтересах.

Ціна в договорі контрактації, як правило,
встановлюється за погодженням сторін. Однак
держава може встановити гранично допустимі
ціни на сільськогосподарську продукцію, що
має важливе соціальне значення (зерно, цукро�
вий буряк, картоплю, м’ясо, насіння соняшника
тощо). Крім того, антимонопольне законодав�
ство передбачає обмеження або заборону угод
про мінімальні ціни, заборону зміни цін для не�
добросовісної конкуренції. Недотримання цих
правил контрагентами тягне за собою недійс�
ність договору.

Доцільно також віднести до істотних умов
договору контрактації умову про строк. Адже
сільськогосподарська продукція переважно є
такою, що швидко псується, тому попереднє по�
годження строків здачі продукції дозволить
уникнути зайвих зволікань з її вивезенням або
прийманням і, відповідно, втрат.

Інші умови договору (асортимент, якість)
належать до звичайних і порядок їх визначення
встановлений загальними положен�нями про
купівлю�продаж. Однак, зважаючи специфіку
договору контрактації, доцільно було б врегу�
лювати ці умови спеціальними нормами. Так,
умова про якість товару може визначатися
різними способами, залежно від характеру про�
дукції, практики, що склалася в торгівлі нею, й
інших умов. Найпоширенішим є визначення
якості продукції за державним стандартом або
технічними умовами. Однак для окремих видів
продукції застосовуються також специфічні
способи визначення якості – за вмістом окре�
мих речовин у товарі (для масляних культур), за
середньою якістю (для зернових), за розмірами
окремих частин (для насіння), за натурною ва�
гою (для гречки, кукурудзи). Сторони можуть
також узгодити умову про середню якість, яка
переважно є звичною для продукції даного виду.

Крім того, при укладенні договору контрак�
тації може застосовуватися умова щодо якості,
яка в міжнародній практиці отримала назву

«тель�кель» («така, яка є»). Вона застосовуєть�
ся при продажу врожаю «на корню» (ще не зня�
того), а також при морському перевезенні ван�
тажів, коли продавець не несе відповідальності
за погіршення якості товару в дорозі. Покупець
зобов’язаний прийняти товар незалежно від його
якості, якщо він відповідає найменуванню (ви�
ду, сорту), вказаному в договорі.

У випадку, коли умова про якість не міс�
титься в тексті договору, застосовується п. 2 ст. 673
ЦК України, згідно з яким переданий товар по�
винен бути придатний для мети, з якою товар та�
кого роду звичайно використовується. Крім того,
у випадку повідомлення покупцем конкретної
мети придбання товару, він повинен бути при�
датним для використання відповідно до цієї мети.

Висновки

Договір контрактації не врегульований на�
лежним чином вітчизняним законодавством і
обмежується закупівлями сільськогосподарсь�
кої продукції для державних потреб. Для ви�
правлення ситуації, що склалася, необхідно
внести зміни до § 2 гл. 30 ГК України з метою
уточнення сфери застосування існуючих норм і
уникнення розбіжностей у розумінні правової
природи договору контрактації; прийняти спе�
ціальний закон або доповнити § 4 гл. 54 ЦК Укра�
їни спеціальними нормами, де, зокрема, конкре�
тизувати предмет договору контрактації, чітко
встановити його істотні умови (предмет, ціну,
строки), а також порядок визначення звичай�
них умов (якості, асортименту, тари тощо). 
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Відповідно до чинного Цивільного про�
цесуального кодексу (далі – ЦПК) Ук�
раїни завданням цивільного судочин�

ства визнається справедливий, неупередже�
ний і своєчасний розгляд та вирішення
цивільних справ. Проте в силу певних обста�
вин суд не завжди може завершити розгляд
справи ухваленням рішення, яким вирішу�
ється спір між сторонами, визначається їх
права й обов’язки. У таких випадках розгляд
цивільних справ завершується закриттям
провадження у справі або залишенням заяви
без розгляду. Обидві ці форми закінчення
розгляду справи без ухвалення рішення, у
випадку застосування будь�якої із них, сто�
суються одного із основних прав громадян –
права на звернення до суду за судовим захис�
том. А тому слід не лише чітко усвідомлю�
вати та дотримуватися процедури закінчен�
ня розгляду цивільних справ без ухвалення
рішення, а й розуміти правову природу цього
інституту цивільного процесуального права.

Проте науковці, які досліджують пробле�
ми закінчення розгляду цивільних справ без
ухвалення рішення, практично не розкрива�
ють правову природу цього інституту. Разом
із тим з’ясування зазначеного питання, без�
умовно, є необхідним для правильного ро�
зуміння окремих законодавчих положень,
якими визначається процедура закінчення
розгляду цивільних справ без ухвалення
рішення в цивільному процесі України.

Питання правової природи інституту за�
кінчення розгляду цивільних справ без ух�
валення рішення у своїх наукових працях
тією чи іншою мірою розглядали Л. Анісі�
мова, Г. Васильєва, С. Велівіс, О. Новіков та
інші відомі вчені�процесуалісти. Але біль�
шість науковців, які досліджували це питан�

ня, висвітлювали його у досить вузькому ра�
курсі, а саме – через призму безпосереднього
об’єкта їх дослідження.

Метою цієї статті є дослідження та визна�
чення правової природи інституту закін�
чення розгляду цивільних справ без ухва�
лення рішення, а також з’ясування окре�
мих законодавчих положень, якими визна�
чається процедура закінчення розгляду
цивільних справ без ухвалення рішення в
цивільному процесі України.

У доктрині цивільного процесуального
права пропонуються різні трактування пра�
вової природи інституту закінчення розгля�
ду цивільних справ без ухвалення рішення.
Аналіз літературних джерел свідчить, що на�
уковці, які досліджують це питання, у своїх
поглядах розподілились на декілька груп.
Так, на думку О. Новікова та І. Зайцева, за�
лишення заяви без розгляду та закриття про�
вадження у справі є своєрідними санкціями
суду по відношенню до позивача (заявника),
який не має достатніх підстав для повного
задоволення своїх вимог або не виконав умов
реалізації права на судовий захист [1, с. 13], 
а І. Зайцев зазначає, що, якщо закриття про�
вадження у справі – це цивільна процесуаль�
на санкція, спрямована на примусове припи�
нення незаконних дій заявника, яка позбав�
ляє його права на судовий захист по тотож�
ному питанню, то залишення заяви без роз�
гляду – це санкція, яка повертає заінтересова�
ну особу в початкове, допроцесуальне стано�
вище, оскільки причини, які перешкоджають
розгляду заявлених вимог у цьому процесі,
мають умовно�часову дію і можуть бути усу�
нені в майбутньому [2, с. 52–56]. Така по�
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зиція, мабуть, базується на визнанні існуван�
ня цивільної процесуальної відповідальності
як самостійного виду юридичної відповідаль�
ності. Адже, як вважає Ю. Навроцька, якщо
норми цивільного процесуального законо�
давства встановлюють правові приписи що�
до належної поведінки учасників цивільного
судочинства, передбачають обов’язки в цивіль�
ному процесі, то наявність санкцій видається
необхідною. Це дозволить забезпечити до�
тримання зобов’язуючих цивільно�процесу�
альних норм [3, с. 33]. Але у такому випадку
постає питання: чи в усіх випадках закриття
провадження у справі та залишення заяви
без розгляду можна розглядати як цивільно�
процесуальну санкцію? На думку О. Новіко�
ва, цивільно�процесуальна санкція передба�
чена саме за цивільно�процесуальне право�
порушення, що існує у формі невиконання
цивільно�процесуального обов’язку, а тому
не можна вважати цивільно�процесуальною
санкцією закриття провадження у справі з
таких підстав, як затвердження судом миро�
вої угоди, прийняття відмови від позову та
смерті (ліквідації) сторони правовідношен�
ня, у якому не допускається правонаступ�
ництва [1, с. 13].

На нашу думку, не можна вважати і зали�
шення заяви без розгляду цивільно�процесу�
альною санкцією у випадку подання позива�
чем (заявником) заяви про залишення позо�
ву без розгляду (п. 5 ч. 1 ст. 207 ЦПК Ук�
раїни) або, коли особа, в інтересах якої в ус�
тановлених законом випадках відкрито про�
вадження у справі за заявою іншої особи, не
підтримує заявлених вимог і від неї надій�
шла відповідна заява (п. 7 ч. 1 ст. 207 ЦПК
України). Адже у цих випадках позивач (за�
явник) реалізує своє диспозитивне право на
вирішення подальшої долі процесу.

Крім того, видається не цілком обґрунто�
ваним розглядати закінчення розгляду цивіль�
них справ без ухвалення рішення (у формі
залишення заяви без розгляду) як міру від�
повідальності позивача (заявника) у випадку
повторної неявки позивача в судове засідан�
ня або залишення ним судового засідання до
закінчення розгляду справи (п. 9 ч. 1 ст. 207
ЦПК України). Слід зазначити, що участь у
судових засіданнях – це право, а не обов’язок
осіб, які беруть участь у справі (ст. 27 ЦПК
України). А тому залишення заяви без роз�
гляду у зв’язку із повторною неявкою пози�
вача в судове засідання без поважних причин
або залишення ним судового засідання до
закінчення розгляду справи не можна розці�
нювати як цивільно�процесуальну санкцію.
Якщо ж і визнавати цивільною�процесуаль�

ною санкцією, то лише залишення заяви без
розгляду у зв’язку із повторним неповідом�
ленням позивачем причин неявки в судове
засідання. Адже, відповідно до ч. 2 ст. 77
ЦПК України повідомлення суду про при�
чини неявки є обов’язком осіб, які беруть
участь у справі. Зроблено це з тієї причини,
що відкладення розгляду справи, негативно
позначається на строках розгляду цивільних
справ, чим порушуються права другої сторо�
ни на своєчасний розгляд і вирішення цивіль�
них справ та інтереси правосуддя [3, с. 33].

Науковці, які не визнають існування
цивільної процесуальної відповідальності як
самостійного виду юридичної відповідаль�
ності, пропонують розглядати закриття про�
вадження у справі та залишення заяви без
розгляду як один із заходів процесуально�
правового примусу. Так, В. Комаров, О. Рож�
нов зазначають, що цивільний процесуаль�
ний примус – це сукупність, передбачених
ЦПК заходів примусового впливу, які по�
кликані забезпечити виконання обов’язків
учасниками процесу та належне виконання
завдань цивільного процесу. А закінчення роз�
гляду цивільних справ без ухвалення рішен�
ня, на їх думку, належить до специфічного
для цивільного судочинства різновиду про�
цесуального примусу, який не можна ото�
тожнювати з процесуальною (юридичною)
відповідальністю, а саме – до процесуальних
тяжкостей. Особливість процесуальних тяж�
костей полягає в тому, що вони покладаються
на особу як наслідок здійснення належного
їй права без дотримання вимог процесуаль�
ного закону [4, с. 373–375].

Проблема полягає у тому, що таке розу�
міння процесуально�правової природи не уз�
годжується із постулатами цього інституту.
Адже провадження у справі закривається у
випадку відсутності у позивача (заявника)
передумов права на звернення до суду, отже,
й у відсутності самого права. Таким чином,
якщо залишення заяви без розгляду ще впи�
сується у запропоновану конструкцію розу�
міння процесуальних тяжкостей як різно�
виду процесуального примусу, то закриття про�
вадження у справі аж ніяк. Як уже зазнача�
лося, процесуальні тяжкості покладаються
на особу у випадку, коли вона реалізувала на�
лежне їй право на звернення до суду, недо�
тримуючись вимог процесуального закону. 
У випадку ж закриття провадження у справі
особа не просто не виконує вимог процесу�
ального закону, в неї відсутнє саме право на
звернення до суду.

С. Велівіс, І. Зайцев пропонують розу�
міти залишення заяви без розгляду та за�
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криття провадження у справі як засоби ви�
правлення допущених судових помилок, що
спрямовані на створення належних умов для
правомірного здійснення правосуддя та за�
хист суб’єктивних прав громадян і органі�
зацій [2, с. 56]. Так, С. Велівіс, зазначає, що
суд, завершуючи процес у цивільній справі
без винесення рішення по суті через відсут�
ність передумов права на звернення до суду
або неналежної реалізації особою цього пра�
ва, тим самим виправляє помилки, допущені
судом у стадії відкриття провадження у
справі [5, с. 11]. На думку І. Зайцева, ці по�
милки зумовлені тим, що на стадії відкриття
провадження у справі суд застосовує цивіль�
ні процесуальні норми до обставин, інфор�
мацію про які він не проаналізував і не може
проаналізувати достатньо повно та всебічно.
А тому, сутність закриття провадження у
справі як засобу виправлення судових поми�
лок полягає: у припиненні неправомірно роз�
початої діяльності; визнанні всіх здійснених
дій юридично недійсними; встановленні 
заборони повторного звернення із прохан�
ням вирішити тотожний спір про право [2, 
с. 51–52].

Залишення ж заяви без розгляду також
визнається процесуальним засобом боротьби
із порушеннями, допущеними судом на по�
чатковій стадії процесу. Проте він застосову�
ється тоді, коли суддя відкрив провадження
у справі за заявою особи, яка не виконала
всіх умов реалізації права на звернення до
суду [2, с. 56].

Закриття провадження у справі чи зали�
шення заяви без розгляду не завжди є санк�
цією для заінтересованої особи чи засобом
виправлення судової помилки, а може бути і
результатом розпорядчих дій сторін – доб�
ровільного волевиявлення позивача (заяв�
ника) або сторін на врегулювання спірного
правовідношення [6, с. 43]. Прихильники
цієї позиції обґрунтовують її тим, що зміст
форм закінчення розгляду цивільних справ
без ухвалення рішення по суті та в цілому не
вичерпується одним лише виправленням по�
милок, допущених на стадії відкриття про�
вадження у справі. Можливі випадки, коли
процес, що виник правомірно, може розви�
ватися нормально лише до певного часу [5, 
с. 11]. Йдеться про закриття провадження 
у справі або залишення заяви без розгляду 
з підстав, що пов’язані із розпорядчими дія�
ми сторін (відмова від позову, укладення ми�
рової угоди, подання позивачем (заявником)
заяви про залишення позову без розгляду
або не підтримання заявлених вимог особою
в інтересах, якої в установлених законом ви�

падках відкрито провадження у справі за за�
явою іншої особи).

Л. Анісімова, Г. Васильєва та інші вчені
зазначають, що закриття провадження у
справі та залишення заяви без розгляду за
своєю правовою природою є процесуально�
правовим захистом інтересів відповідача. 
Захищаючись проти позову, зазначає Л. Ані�
сімова, – відповідач може просити суд закри�
ти провадження у справі або залишити позов
без розгляду [7, с. 3]. На думку, Г. Васильє�
вої, відповідач може домогтися захисту свого
цивільного права чи інтересу шляхом оспо�
рювання правомірності виникнення справи
або шляхом обґрунтовування неможливості
продовження процесу. У цьому випадку про�
цесуально�прововий захист інтересів відпо�
відача забезпечується шляхом закінчення
процесу без дачі відповіді по суті заявлених
позовних вимог. Ухвала про закриття про�
вадження чи про залишення позову без роз�
гляду як акт захисту містить висновок суду
про захист інтересів відповідача за процесу�
альними підставами [8, с. 37–38]. На думку
цих науковців, виділення процесуально�пра�
вового захисту інтересів відповідача зумов�
лено потребою захистити відповідача від не�
обхідності бути стороною в цивільному про�
цесі, який виник безпідставно [8, с. 39].

Слід зазначити, що зазначена концепція
правової природи закінчення розгляду цивіль�
них справ у доктрині цивільного процесуаль�
ного права була висунута однією із перших.
Ще у 1948 р. В. Чапурський стверджував, що,
крім заперечень по суті позову, відповідач мо�
же захищатися проти позову запереченням
процесуального характеру. Він може вка�
зати, не торкаючись обґрунтованості позо�
ву по суті, на недотримання позивачем пра�
вил, встановлених законом для виникнення
або продовження процесу. Такі заперечення
він називав «процесуальними відводами» [9,
с. 13]. Пізніше цю думку підтримали та роз�
вивали інші процесуалісти. Зокрема, Г. Ва�
сильєва стверджувала, що процесуальне за�
перечення, за допомогою якого досягається
закриття провадження у справі або залишен�
ня заяви без розгляду, виступає процесуаль�
ним відводом. На її думку, у процесуальному
відводі можна виділити підставу та предмет.
Підстава процесуального відводу може бути
фактичною (містити правоприпиняючі та
правоперешкоджуючі юридичні факти) і
правовою. Оспорюючи процес, його виник�
нення або рух, відповідач може вказати на
одну із підстав, передбачену процесуальним
законом, наприклад послатися на норматив�
ний акт, який виключає підвідомчість суду,



Ц И В І Л Ь Н И Й  П Р О Ц Е С

83

№ 2

забороняючи приймати вимогу до захисту у
зв’язку із її неправовим характером, тощо. 
А предметом процесуального відводу висту�
пає вказаний відповідачем один із способів
процесуально�правового захисту: закриття
провадження у справі або залишення заяви
без розгляду [8, с. 97].

Сучасні науковці�процесуалісти закрит�
тя провадження у справі та залишення заяви
без розгляду розглядають як один із способів
процесуально�правового захисту інтересів від�
повідача, як процесуально�правові запере�
чення. Так, М. Рожкова зазначає, що проце�
суальні заперечення (пояснення, які стосу�
ються виникнення процесу або його продов�
ження) базуються на нормах процесуального
права, спрямовані проти розгляду судом
справи та мотивовані неправомірністю ви�
никнення судового процесу або його продов�
ження [10]. Такі заперечення, як правило,
мають на меті обґрунтувати підстави для за�
криття провадження у справі або залишення
заяви без розгляду [11, с. 298].

Процесуальні заперечення адресовані
відповідачем іншій стороні процесуальних
правовідносин – суду. Визнається, що проце�
суальні заперечення вказують на такі не�
доліки процесу, які суд, дотримуючись імпе�
ративно встановлених положень, зобов’яза�
ний усунути за власною ініціативою. Разом
із тим надання особам, які беруть участь у
справі, можливості звернути на них увагу су�
ду розглядається як суттєва гарантія того, що
такі недоліки будуть усунуті, а тому недопус�
тимі дії, спрямовані на обмеження можли�
вості громадян та юридичних осіб висувати
процесуальні заперечення. У процесі здійс�
нення судочинства суд зобов’язаний пере�
вірити обґрунтованість процесуальних запе�
речень відповідача, при цьому всі доводи по�
зивача в такому випадку юридично байдужі
для суду, який при здійсненні своєї діяль�
ності зв’язаний нормами процесуального за�
кону і повинен чітко дотримуватися приписів,
що містяться в процесуальному законі [10].

Якщо ж схилятися до позиції, згідно з
якою закінчення розгляду цивільних справ
без ухвалення рішення – це процесуально�
правовий спосіб захисту інтересів відповіда�
ча, то заслуговує на увагу один суттєвий мо�
мент. Він полягає у тому, що у цьому випад�
ку обмежується сфера застосування норм
закриття провадження у справі та залишення
заяви без розгляду. Адже у такому випадку
може йтися лише про завершення розгляду
без ухвалення рішення у справах позовного
провадження, оскільки у справах окремого
провадження відсутні особи із протилежни�

ми правовими інтересами, отже, відсутній і
відповідач, який би міг захистити свій інте�
рес, заявляючи процесуально�правові запе�
речення.

Викладене дозволяє зробити кілька вис�
новків:

по�перше, інститут закінчення розгляду
цивільних справ без ухвалення рішення по
суті має множинну правову природу: з одно�
го боку, це санкція щодо позивача, який не
виконує покладених на нього процесуальних
обов’язків; з іншого – процесуально�право�
вий спосіб захисту інтересів відповідача, а
також спосіб виправлення судових помилок,
допущених судом на стадії відкриття прова�
дження у справі, та результат розпорядчих
дій сторін. Але, незважаючи на таку різнома�
нітність у визначенні правової природи цього
інституту, слід наголосити на їх органічній єд�
ності. Захищаючись від заявлених позовних
вимог, відповідач обов’язково вказуватиме
на порушення, які допустив позивач під час
звернення до суду, отже, як наслідок, на до�
пущені помилки судом. З іншого боку, вип�
равляючи помилки, які допущені під час від�
криття провадження у справі, суд тим самим
захищатиме інтереси відповідача від не�
обхідності бути стороною в цивільному про�
цесі, який виник безпідставно. У випадку за�
стосування санкцій щодо позивача (заявни�
ка) у формі закриття провадження у справі
чи залишення заяви без розгляду він захища�
тиме інтереси відповідача (адже саме з вини
недобросовісного позивача був розпочатий
безпідставний судовий процес, у який був
втягнутий відповідач) та усуватиме помил�
ки, допущені на стадії відкриття проваджен�
ня у справі (адже, саме через неповідомлення
всіх фактів позивачем на стадії відкриття
провадження у справі суд допустив неправо�
мірне відкриття провадження у справі);

по�друге, на нашу думку, перше місце у
визначенні правової природи інституту за�
кінчення розгляду цивільних справ без ухва�
лення рішення все ж займає виправлення су�
дових помилок. Адже, незважаючи на те, чи
буде захищатися відповідач від позову, вка�
зуючи на допущені з боку позивача процесу�
альні порушення у ході звернення за судо�
вим захистом, суд у будь�якому випадку зо�
бов’язаний виправити допущені помилки у
разі їх виявлення. А тому у випадку наяв�
ності декількох підстав для закінчення роз�
гляду справи без ухвалення рішення (на�
приклад, у випадку, коли суд встановить, що
справа не підлягає розгляду в порядку цивіль�
ного судочинства та коли одночасно від по�
зивача (заявника) надійде заява про зали�
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шення заяви без розгляду) суд має застосо�
вувати ту підставу, якою він усуне допущені
помилки (відповідно до наведеного прикла�
ду суд має закрити провадження у справі у
зв’язку з тим, що справа не підлягає розгляду
в порядку цивільного судочинства згідно з 
п. 1 ч. 1 ст. 205 ЦПК України.

Що стосується розуміння закриття про�
вадження у справі чи залишення заяви без
розгляду як результату розпорядчих дій
сторін, то воно стосується лише тих підстав,
які пов’язані із добровільним волевиявлен�
ням позивача (заявника) або сторін на вре�
гулювання спірного правовідношення (пунк�
ти 3, 4 ч. 1 ст. 205 ЦПК України). До цієї гру�
пи, на нашу думку, можна було б віднести 
і підстави залишення заяви без розгляду, 
за допомогою яких позивач (заявник) вирі�
шує подальшу долю процесу по конкрет�
ній справі (пункти 3, 5, 7, 9 ч. 1 ст. 207 ЦПК
України).

Таким чином, визначення правової при�
роди інституту закінчення розгляду цивіль�
них справ без ухвалення рішення має велике
як теоретичне, так і практичне значення. Ад�
же, з’ясування цього питання, безумовно, не�
обхідне для правильного розуміння окремих
законодавчих положень, якими визначається
процедура закінчення розгляду цивільних
справ без ухвалення рішення в цивільному
процесі України.

Література

1. Новиков А. Г. Гражданская процессуальная
ответственность: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. –
Саратов, 2002. – 34 с.

2. Зайцев И. М. Устранение судебных ошибок в
гражданском процессе. – Саратов, 1985. – 135 с.

3. Навроцька Ю. В. Заочний розгляд цивільних
справ в цивільному процесі України: Дис. … канд.
юрид. наук. – Л., 2008. – 209 с.

4. Проблеми теорії та практики цивільного судо�
чинства / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баран�
кова та ін.; За ред. В. В. Комарова. – Х., 2008. – 928 с.

5. Веливис С. И. Оставление судом первой ин�
станции гражданского дела без рассмотрения: Ав�
тореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1971. – 22 с.

6. Куренкова О. Н. Теоретические и практичес�
кие аспекты прекращения производства по граж�
данским делам в судах общей юрисдикции: Дис. ...
канд. юрид. наук. – Саратов, 2006. – 183 c.

7. Анисимова Л. И. Возражения ответчика в со�
ветском гражданском процессе: Автореф. дис. …
канд. юрид. наук. – М., 1961. – 17 с.

8. Васильева Г. Д. Защита ответчика против ис�
ка в гражданском судопроизводстве. – Красно�
ярск, 1982. – 108 с.

9. Хесин Д. А. Процессуальные возражения от�
ветчика // Арбитражный и гражданский процесс. –
2004. – № 8. – С. 12–16.

10. Рожкова М. А. Возражения (процессуаль�
ный и материальный аспект) // Вестник ВАС РФ. –
2002. – № 6. – С. 97–106.

11. Цивільний процесуальний кодекс України:
науково�практичний коментар /С. С. Бичкова, Ю. В. Бі�
лоусов, В. І. Білоусов та ін.; За ред. С. С. Бичкової. –
К., 2008. – 840 с.

In the article legal character of the institution of termination of trial of civil cases without making
judgment is investigated and defined, also individual legal provisions, which define the procedure of ter�
mination of trial of civil cases without making judgment in civil process of Ukraine are examined.

В статье исследуется правовая природа института окончания рассмотрения граждан�
ских дел без вынесения решения, а также отдельные законодательные положения, которыми
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№ 2

Актуальність теми дослідження зумовлена
необхідністю теоретичного обґрунтування
законодавчих положень Цивільного ко�

дексу (далі – ЦК) України щодо поняття та
складу спадщини, вперше здійснених у процесі
кодифікації цивільного права України. Вста�
новлення змісту зазначених законодавчих де�
фініцій має на меті сприяти виробленню уза�
гальнених підходів до застосування категорії
складу спадщини в практиці діяльності судових
і нотаріальних органів для захисту суб’єктивних
прав та інтересів учасників цивільних пра�
вовідносин.

Проблема встановлення складу спадщини
розглядалася в працях таких українських уче�
них�цивілістів, як В. Васильченко, В. Дроніков,
І. Жилінкова, Ю. Заіка, І. Кучеренко, Є. Рябо�
конь, Є. Харитонов. Важливе значення для
дослідження цієї теми мають науково�прак�
тичні коментарі до цивільного законодавства
України [1–3]. 

Поняття «спадщина» в цивільному законо�
давстві визначається тлумаченням норм книги
шостої ЦК України «Спадкове право», яка
містить положення щодо поняття «спадкуван�
ня», «склад спадщини», прийняття та відмо�
ви від спадщини тощо. Стаття 1218 ЦК Украї�
ни «Склад спадщини» встановлює: «До скла�
ду спадщини входять усі права та обов’язки, 
що належали спадкодавцеві на момент відкрит�
тя спадщини і не припинилися внаслідок йо�
го смерті». Зміст наведеної норми дозволяє здійс�
нити загальну характеристику складу спадщи�
ни, яка уточнюється в нормах щодо визначення
прав та обов’язків спадкодавця, які не входять
до складу спадщини, та в нормах, що встанов�
люють спеціальний правовий режим деяких
видів прав та обов’язків, які належали спадко�
давцеві.

Визначення складу спадщини саме як су�
купності прав і обов’язків значною мірою роз�
в’язало тривалу наукову дискусію щодо понят�
тя «спадщина» як об’єкт спадкових правовідно�
син. Саме так поняття і склад спадщини має

визначатись із теоретичної та практичної точки
зору [3, с. 770]. 

Існує також протилежна точка зору, згідно з
якою, в порядку спадкування можуть переходи�
ти лише конкретні матеріальні та деякі нема�
теріальні цінності, що утворюють у своїй сукуп�
ності спадкове майно. Зокрема, М. Єгоров вка�
зував, що визнання об’єктом спадкових прав і
обов’язків спадкодавця суперечить загальноте�
оретичним уявленням про правовідношення,
відповідно до яких зміст правовідношення утво�
рюють суб’єктивні права й обов’язки їх учас�
ників [4, с. 68]. На його думку, вислів «перехід
прав і обов’язків померлої особи до її спад�
коємців» є умовним, оскільки в момент смерті
спадкодавця належні йому суб’єктивні права 
й обов’язки припиняються [4, с. 69]. По суті, 
М. Єгоров заперечує саму категорію «спадку�
вання» як переходу прав та обов’язків (спадщи�
ни) від фізичної особи, яка померла (спадко�
давця) до інших осіб (спадкоємців). Саме з та�
ких міркувань не може бути прийняте розуміння
спадщини як сукупності конкретних майнових 
і немайнових цінностей.

Таким чином, можемо констатувати, що в
юридичній літературі найбільш поширеним є
розуміння категорії «об’єкт спадкування»,
згідно з яким у порядку спадкування до спад�
коємців від спадкодавця переходять майнові та
деякі немайнові права й обов’язки, які утво�
рюють актив і пасив спадщини як єдине ціле.
Спадщина визначається як сукупність цивіль�
них прав та обов’язків, що належали спадкодав�
цеві на момент відкриття спадщини та не при�
пинилися внаслідок його смерті.

Права й обов’язки спадкодавця, які входять
до складу спадщини, можуть мати майновий і
немайновий характер. До складу спадщини пе�
реважно входять різноманітні майнові права та
обов’язки спадкодавця: право приватної влас�
ності на різні речі, заставне право, емфітевзис,
суперфіцій, право на отримання авторського
гонорару, право вимоги, що випливає з до�
говірного зобов’язання; обов’язки набувача за
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договором довічного утримання, обов’язки з
виплати боргів, повернення безпідставно набу�
того майна тощо [1, с. 841]. Таким чином, пе�
релічуються майнові права, які мають цивіль�
но�правовий характер. 

Заслуговує на увагу та обставина, що в 
ст. 1218 ЦК України, як і в ст. 1216 ЦК, не вста�
новлюється виключний перехід у порядку
спадкування цивільних прав та обов’язків. Ін�
шими словами, права й обов’язки входять до
складу спадщини незалежно від їх галузевої на�
лежності за умови, що вони не припиняються
внаслідок смерті спадкодавця. Як приклад
можна навести абзац 4 ч. 12.3 ст. 12 Закону Ук�
раїни «Про порядок погашення зобов’язань
платників податків перед бюджетами та дер�
жавними цільовими фондами» від 21.12.2000 р.,
із якого випливає, що податкові зобов’язання 
і податковий борг спадкуються. Відповідно до 
п. 3 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про виконавче
провадження» від 21.04.1999 р. у разі смерті або
оголошення померлим стягувача або боржника
сторони виконавчого провадження виконавче
провадження підлягає закінченню тільки у ви�
падках, якщо виконання обов’язків чи вимог у
виконавчому провадженні не допускає право�
наступництва. В решті випадків правонаступ�
ництво, в тому числі в порядку спадкування,
допускається [3, с. 772]. 

Стаття 1218 ЦК України визначає коло
прав і обов’язків, що можуть входити до складу
спадщини. Загальне правило, за яким визнача�
ється можливість переходу в порядку спадку�
вання того чи іншого виду прав та обов’язків
визначається за критеріями, встановленими 
ст. 608 ЦК України для зобов’язальних право�
відносин. За аналогією, вони можуть бути по�
ширені на будь�які права й обов’язки незалеж�
но від їх виду та галузевої належності. Права 
й обов’язки спадкуються, якщо вони не є не�
розривно пов’язаними із уповноваженою чи 
зобов’язаною особою.

У зобов’язальних правовідносинах мож�
ливість спадкового правонаступництва визна�
чається відповідно до правил, встановлених 
ст. 608 ЦК України «Припинення зобов’язання
смертю фізичної особи» (див. п. 5 ст. 1219 ЦК
України). Частиною 1 ст. 608 ЦК України 
передбачено, що зобов’язання припиняється
смертю боржника, якщо воно є нерозривно
пов’язаним з його особою і в зв’язку з цим не
може бути виконане іншою особою, тобто вико�
нання зобов’язання не може бути покладене на
спадкоємця. Зобов’язання, виконання яких не
може бути покладене на спадкоємця, можуть
встановлюватися безпосередньо цивільно�пра�
вовими нормами. Так, договір позички припи�
няється в разі смерті фізичної особи, якій річ
було передано в користування (ст. 805 ЦК Ук�
раїни). Статтею 608 ЦК України встановлюєть�
ся загальне правило, що конкретизується щодо
окремих видів зобов’язань. У випадках, які прямо
не встановлені законодавством, обов’язок може
припинятися смертю боржника, якщо виконан�

ня зобов’язання вимагає спеціальної квалі�
фікації чи особливого правового статусу (напри�
клад, спадкодавець – суб’єкт підприємницької
діяльності), що належали боржнику [2, с. 492].

Права кредитора в зобов’язанні спадкують�
ся за умови, що вони не кваліфікуються як такі,
що нерозривно пов’язані із особою кредитора.
Як зазначається в коментарі до ст. 608 ЦК Ук�
раїни, це – те саме формулювання, що вжива�
ється в ст. 515 ЦК України: «Зобов’язання, в
яких заміна кредитора не допускається». По�
рівняння цих двох статей дає підстави акценту�
вати увагу на тому, що зобов’язання має бути
пов’язане з особою кредитора, а не з його ді�
яльністю [2, с. 493]. Але спадкоємці кредитора
суб’єкта підприємницької діяльності мають
право відмовитися від виконання обов’язків
кредитора�спадкодавця, які були пов’язані саме
з підприємницькою діяльністю останнього.
Стаття 608 ЦК України може застосовуватися
за аналогією і до інших видів правовідносин.

За своїм складом поняття «спадщина» не
збігається з майновими правами і обов’язками
спадкодавця на момент його смерті; тим більше
не збігається з сукупністю всіх його прав і обо�
в’язків. Більшість учених�цивілістів, які вва�
жають, що спадщина є сукупністю прав і обо�
в’язків спадкодавця, уточнюють це, здійсню�
ючи вказівку на те, які саме права й обов’язки
входять до її складу, або вказують на виключен�
ня із загального кола [5, с. 70–93; 6, с. 11–15; 7,
с. 10–23]. 

На відміну від загальних правил, які міс�
тяться в ст. 1218 ЦК України, ст. 1219 ЦК Ук�
раїни встановлює перелік прав та обов’язків,
які не входять до складу спадщини. Зазначаєть�
ся, що до складу спадщини не входять права й
обов’язки, які нерозривно пов’язані з особою
спадкодавця, зокрема: 

•• особисті немайнові права; 
•• право на участь у товариствах та право

членства в об’єднаннях громадян, якщо інше не
встановлено законом або їх установчими доку�
ментами; 

•• право на відшкодування шкоди, завданої
каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; 

•• право на аліменти, пенсію, допомогу або 
інші виплати, встановлені законом; 

•• права й обов’язки особи як кредитора 
або боржника, передбачені ст. 608 ЦК України.

Таким чином, поняття «права й обов’язки,
нерозривно пов’язані з особою спадкодавця»,
розкривається в ст. 1219 ЦК України шляхом
переліку окремих прав та обов’язків, які не вхо�
дять до складу спадщини, що дозволяє робити
висновки про їх правову природу й уточнити
зміст вказаного поняття.

Відповідно до ч. 3 ст. 269 ЦК України осо�
бисті немайнові права фізичної особи тісно
пов’язані з фізичною особою. Фізична особа не
може відмовитися від особистих немайнових
прав, а також не може бути позбавлена цих
прав. Частиною 4 ст. 269 ЦК України встанов�
лено, що особистими немайновими правами
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фізична особа володіє довічно, тобто із смертю
особи особисті немайнові права мають припи�
нятися. Цьому відповідає положення, встанов�
лене п. 1 ч. 1 ст. 1219 ЦК України, згідно з яким
особисті немайнові права не входять до складу
спадщини. 

Спеціальні правила можуть бути встанов�
лені законодавцем для визначення підстав пра�
вової охорони особистих немайнових прав осо�
би після її смерті. Так, відповідно до ч. 2 ст. 439
ЦК України в разі смерті автора недоторканність
твору охороняється особою, уповноваженою на
це автором. За відсутності такого уповноважен�
ня недоторканність твору охороняється спад�
коємцями автора, а також іншими заінтересо�
ваними особами. Іншими словами, спадкоємці
автора названі в числі осіб, до яких переходить
право охороняти недоторканність твору. Це
право має суто немайнову природу. 

Слід зазначити, що цивільне законодавство
України не містить загальних правил, які б вказу�
вали на можливість захисту спадкоємцями осо�
бистих немайнових прав спадкодавця. Спеціальні
правила щодо такого захисту повинні бути вста�
новлені безпосередньо нормою закону. Це стосу�
ється як цивільних прав та інтересів особи, так і
прав, що мають публічно�правовий характер. За�
хист інтересів членів сім’ї померлого можливий із
посиланням на п. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав
і основних свобод людини, яким визнається пра�
во особи на повагу до її сімейного життя.

Потрібно розрізняти перехід у порядку
спадкування особистих немайнових прав та
об’єктів немайнового характеру. До об’єктів не�
майнового характеру, які переходять у порядку
спадкування, належать деякі права в галузі
інтелектуальної власності. Це авторські права,
у тому числі право на опублікування та поши�
рення творів науки, літератури, мистецтва й от�
римання винагороди; право на одержання дип�
лому померлого автора, закриття та винахід, 
авторського свідоцтва чи патенту на винахід,
свідоцтва на раціоналізаторську пропозицію,
свідоцтва чи патенту на промисловий зразок, а
також виключне право на винахід, промисловий
зразок, що ґрунтується на патенті [8, с. 749].

Відповідно до п. 2 ст. 1219 ЦК України не
входить до складу спадщини право на участь у
товариствах і право членства в об’єднаннях гро�
мадян. Таке правило встановлене відповідно 
до ч. 1 ст. 100 ЦК України, згідно з якою право
участі в товаристві є особистим немайновим
правом і не може окремо передаватись іншій
особі. Термінологія п. 2 ст. 1219 ЦК України не
відповідає класифікації юридичних осіб, здійс�
неній у ст. 83 ЦК (дотримуючись цієї класи�
фікації, громадські організації відносяться до
непідприємницьких товариств). Очевидно, ви�
ділення законодавцем громадських організацій
як окремого виду юридичних осіб зумовлене
існуванням спеціального законодавства, що ре�
гулює діяльність громадських організацій, але
не виправдано з точки зору засад єдності регу�
лювання цивільно�правових відносин.

Згідно з гл. 8 ЦК України, підприємницькі
товариства поділяються на господарські това�
риства та виробничі кооперативи. Господарські
товариства можуть бути створені у формі пов�
ного товариства, командитного товариства, то�
вариства з обмеженою або додатковою відпо�
відальністю, акціонерного товариства. Залежно
від організаційно�правової форми та змісту ста�
туту товариства вирішується питання переходу
в порядку спадкування майнових, немайнових і
членських прав та обов’язків спадкодавця. Пра�
во вступу до товариства може бути реалізоване
спадкоємцями в порядку, передбаченому стату�
том товариства. У разі відмови учасників това�
риства прийняти спадкоємців у підприємниць�
ке товариство або в разі їх особистого небажан�
ня вступити до товариства спадкоємці набува�
ють лише право отримати вартість відповідної
частки (паю) майна цього товариства. Від�
повідно до ч. 5 ст. 147 ЦК України частка в ста�
тутному капіталі товариства з обмеженою від�
повідальністю переходить до спадкоємця фі�
зичної особи – учасника товариства, якщо ста�
тутом товариства не передбачено, що такий пе�
рехід допускається лише за згодою інших учас�
ників товариства. Якщо ст. 55 Закону України
«Про господарські товариства» надавала спад�
коємцям лише переважне право на вступ до то�
вариства, то згідно із ч. 5 ст. 147 ЦК України
спадкоємець отримує разом із правом на частку
в статутному капіталі право на участь у това�
ристві.

Не спадкується право членства у сільсько�
господарських і споживчих кооперативах (дач�
них, гаражних тощо). До спадкоємців перехо�
дить лише право на майновий пай спадкодавця
[1, с. 844]. Права членства в громадських, по�
літичних, творчих, професійних спілках та ор�
ганізаціях (непідприємницьких товариствах) в
порядку спадкування не переходять.

У порядку спадкування не переходить пра�
во на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом
або іншим ушкодженням здоров’я спадкодавця.
Адже це право нерозривно пов’язане з особою
спадкодавця. Непрацездатні особи�утриманці,
які мають самостійне право на отримання від�
шкодування шкоди, завданої смертю потерпі�
лого, відповідно до ч. 1 ст. 1200 ЦК України, не
розглядаються як спадкоємці, і відшкодування,
яке вони отримують, не входить до складу спад�
щини, а набувається ними на окремих правових
підставах.

Право на аліменти, пенсію, допомогу або
інші виплати, встановлені законом, розгляда�
ються як права, що нерозривно пов’язані з осо�
бою спадкодавця. У пункті 4 ст. 1219 ЦК об’єд�
нані права, які мають різну правову природу.
Так, право на аліменти класифікується як одне
із шлюбно�сімейних прав, які припиняються в
разі смерті особи, і ні за яких обставин не мо�
жуть переходити до інших осіб. Заборгованість
за аліментами входить до складу спадщини як
обов’язок спадкодавця та виплачується за раху�
нок спадкового майна. Права на пенсію, допомогу
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або інші виплати, встановлені законом, які
спадкодавець отримував на різних правових
підставах, не можуть переходити в порядку
спадкування, але спадкоємці за певних умов
мають право отримати нараховані суми виплат,
які спадкодавець не встиг одержати за життя.
Згідно із ст. 1227 ЦК України суми заробітної
плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог у
зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, від�
шкодувань у зв’язку з каліцтвом або іншим уш�
кодженням здоров’я, інших соціальних виплат,
які належали спадкодавцеві, але не були ним
отримані за життя, передаються членам його
сім’ї, за їх відсутності – входять до складу спад�
щини.

Таким чином, на підставі аналізу норм ци�
вільного законодавства щодо складу спадщини,
можуть бути виділені певні узагальнюючі кри�
терії, які дозволяють здійснити його системну
характеристику: 

•• до складу спадщини можуть входити ли�
ше права й обов’язки спадкодавця, що належа�
ли йому на момент відкриття спадщини; 

•• за загальним правилом, до складу спадщи�
ни можуть входити лише цивільні права й обо�
в’язки спадкодавця; права, які мають публічно�
правовий характер, входять до складу спадщи�
ни лише у випадках, прямо передбачених у за�
конодавстві; 

•• не переходять у порядку спадкування пра�
ва й обов’язки спадкодавця в адміністративних,
державно�правових, трудових та інших право�
відносинах, якщо вони не набули цивільно�пра�
вового характеру;

•• у порядку спадкування може переходити
право на захист деяких видів особистих немай�
нових прав, у випадках, прямо передбачених за�
конодавством; 

•• не входять до складу спадщини права й
обов’язки в зобов’язаннях, які нерозривно по�
в’язані з особистістю боржника або кредитора; 

•• необхідною умовою для переходу в порядку
спадкування є законність виникнення прав та обо�
в’язків, які можуть входити до складу спадщини.

Важливе значення має те, що спадщина роз�
глядається як певна єдність прав і обов’язків,
що належали спадкодавцеві. Під спадщиною
слід розуміти певну частину цивільних прав і
обов’язків померлого, які переходять до його
спадкоємців як дещо ціле, єдине, як актив плюс
пасив [6, с. 15]. Таке визначення спадщини,
властиве сучасному спадковому праву, є вдалим
з теоретичної точки зору та має разом із тим
практичне значення. Про це свідчать норми
спадкового законодавства, якими врегульову�
ються відносини щодо прийняття спадщини

(ст. 1268 ЦК України), відносини із прирощен�
ня спадкових часток (ст. 1275 ЦК України),
відповідальність спадкоємців за борги спадко�
давця (ст. 1282 ЦК України). Так, положення 
ч. 2 ст. 1268 ЦК України, згідно з яким не до�
пускається прийняття спадщини під умовою чи
із застереженнями, з точки зору розуміння
спадщини як єдності прав і обов’язків отримує
в правовій доктрині, судовій і нотаріальній
практиці тлумачення, відповідно до якого: 

•• спадкоємець, який прийняв частину спад�
щини, вважається таким, що прийняв її вцілому;

•• спадкоємець не має права прийняти части�
ну спадщини, а від іншої частини відмовитися. 

На нашу думку, це підтверджується й інши�
ми нормами ЦК України, якими регулюється
порядок прийняття спадщини (статті 1268–
1276 ЦК України).

Висновки

Спадщина – це поняття, яке відображає
зміст і правову природу прав та обов’язків, які
можуть переходити в порядку спадкування. 
З точки зору термінології спадкового права 
та функціонального призначення відповідного
поняття, спадщина – це сукупність прав та
обов’язків, які належали спадкодавцеві, володі�
ють ознакою відчужуваності та переходять до
його спадкоємців як майнова єдність. 
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Відповідно до ч. 1 ст. 2 Цивільного ко�
дексу (далі – ЦК) України учасника�
ми цивільних відносин є фізичні й

юридичні особи. Згідно з ч. 2 цієї статті учас�
никами цивільних відносин можуть бути та�
кож держава Україна, Автономна Республіка
Крим, територіальні громади, іноземні дер�
жави й інші суб’єкти публічного права. Тра�
диційне коло уповноважених суб’єктів ци�
вільних (за своєю сутністю) правовідносин,
перш за все, відносин власності, містить й
інше галузеве законодавство: адміністратив�
не, аграрне, земельне тощо. Відомо, що ци�
вільні зобов’язальні відносини, будучи від�
носними, зумовлюють чітку персоніфікацію
суб’єктів цих відносин. Зокрема, суб’єкту, що
є стороною цивільно�правового договору,
завжди відомий його контрагент; у деліктних
відносинах потерпілому також, як правило,
відомий деліквент, до якого в майбутньому
буде пред’явлено позов. Натомість, у біль�
шості цивільних відносин за участю держави
згадана формула не є аксіоматичною. На
жаль, у цивільному законодавстві державі Ук�
раїна як суб’єкту цивільного права майже не
приділяється уваги. На відміну від фізичних
та юридичних осіб, перебування в цивільно�
му обігу яких законодавчо врегульовано, дер�
жава залишається найпроблематичним су�
б’єктом цивільного права. 

Відповідно до ст. 170 ЦК України держа�
ва набуває та здійснює цивільні права й обо�
в’язки через органи державної влади в межах
їх компетенції, встановленої законом. Незва�
жаючи на назву зазначеної статті «Органи,
через які діє держава у цивільних відноси�
нах», більше так і не дає відповіді на ключове
питання: через які саме органи діє держава в
цивільних відносинах. Більше того, ЦК Ук�
раїни не визначає поняття «орган державної
влади», що створює додаткові перепони для
розуміння даної норми. Разом із тим на да�
ний час практично всі органи державної вла�

ди визнаються юридичними особами, отже,
самостійними учасниками цивільних відно�
син. На практиці складається така ситуація,
що майнові позови до держави, зокрема в по�
рядку ст. 1177 ЦК України, подаються до її
фінансових органів, які, у свою чергу, незва�
жаючи на безумовність відповідальності дер�
жави, шляхом подання апеляційних і ка�
саційних скарг доводять свою непричетність
до відносин що виникли [1, с. 14], тим самим
позбавляючи особу гарантованої законом
можливості захисту свого порушеного права. 

Отже, зважаючи на абстрактність тексту�
ального викладення ст. 170 ЦК України, до�
водиться констатувати, що застосування да�
ної правової норми в практичній діяльності є
досить проблематичним, а іноді й неможли�
вим. Необхідність встановлення реальних
учасників цивільних відносин за участю дер�
жави зумовлює актуальність статті. У науці
цивільного права ця проблематика майже не
вивчалася. Окремим питанням участі органів
державної влади в цивільних відносинах
присвячені дослідження О. Клименко, О. Пер�
вомайського, І. Спасибо�Фатєєвої та ін.

Метою цієї статті є вивчення органів, че�
рез які держава набуває та здійснює ци�
вільні права й обов’язки. 

Для дослідження означеної наукової про�
блеми доречно звернутися до поглядів на�
уковців, які досліджують загальнотеоретичні
проблеми держави. Доведеною і загально�
визнаною позицією вчених є те, що для вико�
нання покладених на державу функцій ос�
тання створює відповідний механізм та апа�
рат держави. Так, О. Скакун зазначає, що ме�
ханізм держави – це цілісна ієрархічна систе�
ма державних органів, які здійснюють дер�
жавну владу, а також установ, підприємств,
за допомогою яких виконуються завдання та
реалізуються  функції держави. О. Скакун
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розмежовує та відокремлює державні орга�
ни, які мають владні повноваження, та дер�
жавні установи й підприємства, які не мають
владних повноважень. Юридично сформова�
на система всіх державних органів, які
здійснюють управління суспільством, вико�
нують завдання та реалізовують функції дер�
жави, об’єднана під назвою апарату держави
(апарат виконавчої влади). Орган держави –
це частина державного апарату, яка наділена
юридично визначеною державно�владною
компетенцією для виконання завдань і функ�
цій держави. Кожен орган держави ство�
рюється для здійснення певного виду діяль�
ності, тобто має свій предмет діяльності, зав�
дання та функції [2, с. 91]. Державні під�
приємства й установи практично виконують
функції держави у сфері виробничої діяль�
ності, пов’язаної із створенням матеріальних
цінностей (державні підприємства) і нема�
теріальних цінностей (державні установи).
Для державних установ типовою є невироб�
нича діяльність у сфері охорони здоров’я, на�
укових досліджень, проектування, учбово�ви�
ховної, духовно�просвітницької роботи тощо.

П. Рабінович визначає механізм держави,
як систему всіх державних організацій, які
виконують її завдання та реалізують її функ�
ції. Серед таких організацій учений роз�
різняє: державні підприємства, державні ус�
танови (заклади), державні органи (органи
держави) [3, с. 51–52]. Державні підприєм�
ства – це формування, що утворені держа�
вою для здійснення матеріально�виробничої
діяльності або для надання певних матері�
ально�побутових послуг та функціонують на
засадах госпрозрахунку і самоокупності.
Державні установи (заклади) – це органі�
зації, які утворені державою у невиробничій
сфері для виконання гуманітарних завдань і
функціонують в основному на основі бюд�
жетного фінансування. Органи держави – це
організації держави, які вона наділила влад�
ними повноваженнями щодо інших учас�
ників суспільного життя та необхідними ма�
теріальними засобами для здійснення цих
повноважень. Владні повноваження органу
полягають у наданій державою можливості
встановлювати формально�обов’язкові пра�
вила поведінки загального чи індивідуаль�
ного характеру (юридичні приписи) та дома�
гатися забезпечення їх виконання. Особли�
вість владних повноважень державного органу
полягає в тому, що вони, як правило, виступа�
ють одночасно і його правом, і обов’язком.

На відміну від попередніх авторів, В. Ко�
тюк класифікує всі державні органи за своїм
призначенням і функціями на три великі гру�
пи: органи державної влади, які мають дер�
жавно�владні повноваження; органи держав�
ного управління, які здійснюють управління

різними галузями та сферами народного гос�
подарства; промислові й аграрні підпри�
ємства, організації освіти, організації охоро�
ни здоров’я [4, с. 465–466]. 

Слід зазначити, що наведену класифіка�
цію автор узагальнив поняттям «державний
орган». Розглядаючи систему та механізм дер�
жавних органів учений дає визначення окре�
мого державного органу, яке є загальним і
може бути застосоване до кожного органу 
з наведеної класифікації. Так, окремий дер�
жавний орган є одним із первинних елемен�
тів державного механізму, через який держа�
ва здійснює свою політику, свої завдання та
функції, управляє всіма політичними, еконо�
мічними та соціальними процесами. На думку
вченого кожний державний орган є юридич�
ною особою та має всі ознаки останньої. Як
юридична особа державний орган має свою
певну автономію у вирішенні тих завдань і
повноважень, які на нього покладаються дер�
жавою та суспільством і закріплені в законо�
давстві. Державний орган, на думку автора, є
представником державної влади та держави
в цілому.

Окремі спроби розмежувати складові
частини механізму держави робилися й 
І. Спасибо�Фатєєвою, яка наголошує на не�
обхідності розмежування органів держави та
суб’єктів, що до них не належать (державні
підприємства, установи й організації, не
пов’язані з виконанням державних управ�
лінських функцій) [5, с. 96–97]. На цьому на�
голошує і В. Копейчиков [6, с. 85–86], який
веде мову про те, що державні підприємства
й установи не можуть вважатися державни�
ми органами (органами державної влади),
оскільки вони не є носіями державної влади. 

Аналіз наведених точок зору свідчить про
єдину концептуальну позицію всіх учених що�
до діяльності держави в усіх без винятку сфе�
рах суспільного життя, у тому числі у сфері
цивільно�правового регулювання, за допо�
могою: державних організацій, що наділені
владними повноваженнями; державних ор�
ганізацій, що позбавлені владних повнова�
жень (державні підприємства та державні ус�
танови).

У зв’язку з тим, що науковий інтерес для
нашого дослідження становлять органи дер�
жавної влади, разом з вивченням загального
поняття «механізм держави» постає питан�
ня вивчення структури апарату держави як
складової державного механізму. Пошук від�
повіді на поставлене питання дозволить ви�
значити органи влади, через які держава пред�
ставлена в цивільному обігу, тобто віднайде�
на відповідь дасть змогу провести системний
аналіз ст. 170 ЦК України. 

М. Марченко під структурою державного
апарату розуміє його внутрішню будову, по�
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рядок розташування його складових ланок,
їх співвідношення [7, с. 275]. Структура апа�
рату держави завжди вказує на те, з чого
складається цей апарат, які принципи його
організації та функціонування. У будь�якій
країні апарат держави виступає як єдина
цілісна система. Разом із тим вона поділяєть�
ся на ряд підсистем, до складу яких входять
однорідні за своїми функціями, внутрішньою
будовою, видами діяльності державні орга�
ни. Автор розрізняє чотири підсистеми орга�
нів, які утворюють апарат держави: законо�
давчі органи, виконавчі органи, судові органи
й органи прокуратури.

В. Любашиц, характеризуючи механізм
держави, звертає увагу на двочленну струк�
туру такого механізму [8, с. 193–194]. Дві час�
тини механізму держави відповідають своєму
призначенню та мають специфічний устрій,
вони діють спеціалізовано та диференційова�
но. Одну частину державного механізму скла�
дають органи державної влади та державного
управління: представницькі органи, глава
держави й уряд, місцеві органи влади. Другу
частину державного механізму складають
суд, прокуратура, армія, поліція (міліція),
розвідка.

В. Сирих веде мову про наявність дос�
татньо розвинутої системи державних орга�
нів, що залежить від різноманіття функцій
держави, форм і методів їх реалізації [9, с. 48].
У сучасній демократичній державі автор ви�
діляє такі державні органи: глава держави;
органи законодавчої влади; органи виконав�
чої влади; суди; органи державного примусу –
органи внутрішніх справ, прокуратура, орга�
ни державної безпеки, виправні установи;
збройні сили. Сукупність зазначених органів
охоплюється поняттям «механізм держави».

О. Скакун за характером і змістом діяль�
ності всі органи держави, що мають владні
повноваження, поділяє на законодавчі, вико�
навчі, правоохоронні (міліція, органи безпе�
ки), судові, контрольно�наглядові (прокура�
тура, державні інспекції). Вона зазначає, що
в основі організації діяльності державного
апарату лежить принцип поділу влади, який,
у свою чергу, не є абсолютним, тобто цей
принцип не можна реалізувати повністю [2,
с. 94–97]. 

Актуальною з цього питання є позиція 
В. Копєйчикова, який також звертає увагу на
тісний зв’язок теорії поділу влади з організа�
цією та діяльністю державного апарату. Він
зазначає, що у демократичній правовій дер�
жаві влада належить народу, який є її єди�
ним джерелом і носієм; суверенітет влади на�
роду – це основа суверенітету державної вла�
ди. Тому вести мову про поділ влади народу
чи державної влади, на думку вченого, не
зовсім правильно, оскільки остання є дер�

жавною формою вираження влади народу [6,
с. 90–91]. Доцільніше вести мову про поділ
не державної влади, а сфер праці та повнова�
жень між різними суб’єктами, які за родом
своєї діяльності реалізують функції держа�
ви. Отже, за характером і змістом діяльності
органи держави поділяються на: законодав�
чі; виконавчі; судові; контрольно�наглядові
органи.

Аналогічної думки дотримується і В. Ша�
повал, який зазначає, що фактично в Консти�
туції України йдеться про три основні функ�
ції державної влади, які реалізуються спеці�
алізованими органами. На думку дослідника,
закріпивши принцип поділу влади як засаду
організації та здійснення державної влади,
автори Конституції акцентували увагу на то�
му, що влада реалізується, насамперед, орга�
нами, які визначені як органи законодавчої,
виконавчої та судової влади [10, с. 27]. Разом
із тим він не виключає можливості науково�
го формулювання інших функцій державної
влади, адже її зміст не обмежується змістом
повноважень органів законодавчої, виконав�
чої та судової влади, хоча, саме ці повнова�
ження об’єктивно є його основою.

На нашу думку, в питанні вивчення струк�
тури апарату держави підхід до поділу не
державної влади, а органів держави залежно
від характеру та змісту виконуваної ними
діяльності, є більш виправданим, у тому
числі для сфери цивільно�правового регу�
лювання. Підтримуючи та розвиваючи думку
В. Копєйчикова, зазначимо про необхідність
сприйняття окремої складової державного
апарату не як органу відповідної державної
влади, а як органу держави, підкреслюючи
належність органу до останньої, який вико�
нує відповідні функції. Виходячи з розу�
міння державної влади як особливої функ�
ції [8, с. 52], ототожнення органу з відповід�
ною державною владою є логічною помил�
кою, оскільки такий орган, перш за все, є ор�
ганом держави, який і виконує відповідні
владні функції. При цьому владна функція
органу держави не завжди є єдиною. Підтвер�
дженням цьому може слугувати ст. 326 ЦК
України, відповідно до якої нарівні із здійс�
ненням владних функцій органу держави на�
лежить функція здійснення права державної
власності, а також функція управління дер�
жавним майном. Залишається незрозумілою
позиція законодавця щодо введення в ци�
вільний обіг саме владного суб’єкта, хоча влад�
на його функція не є єдиною.

Для потреб нашого цивілістичного до�
слідження викладене дає можливість ствер�
джувати про існування законодавчих, вико�
навчих, судових тощо органів саме держави,
які виконують належні їм функції. Більше
того, оскільки участь владних суб’єктів у при�
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ватних відносинах є однією з найважливі�
ших проблем цивілістики, а саме на цьому
доктриною акцентується увага, ми пропо�
нуємо вести мову про органи держави як про
учасників цивільного обігу; при цьому влад�
на діяльність є лише однією з виконуваних
ними функцій. 

Враховуючи викладене щодо учасника
цивільного обігу – органу держави, виникає
об’єктивна необхідність зміни текстуального
формулювання ст. 170 ЦК України, яка є
визначальною в дослідженні проблем участі
держави в цивільних відносинах. Зокрема, в
досліджуваній нормі права увага має акцен�
туватися на органах держави як складових
частинах єдиного державного механізму, а 
не на органах державної влади як суб’єктах,
передусім, владних відносин. Означене дає
можливість вести мову про виведення з ци�
вільного обігу владного суб’єкта та розумін�
ня його як звичайного учасника цивільних
відносин.

Беручи до уваги положення теорії держа�
ви щодо структури апарату держави, можна
констатувати, що за характером діяльності
органи держави поділяються на: законодавчі
органи; виконавчі органи; судові органи; пра�
воохоронні та контрольно�наглядові органи.
Враховуючи положення ст. 170 ЦК України,
можна припустити, що всі зазначені органи
держави беруть участь у цивільних відноси�
нах. Натомість, на нашу думку, такого роду
висновок є передчасним. 

Неабиякий науковий інтерес викликає
питання про необхідність і доцільність пере�
бування кожного з цих органів у цивільному
обігу, більше того – у сфері цивільних зо�
бов’язальних відносин. Пошук визначеності
в цьому питанні є завданням подальших на�
укових розвідок, які, на нашу думку, є над�
звичайно перспективними.
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№ 2

Питання співвідношення правових ка�
тегорій «збитки» та «шкода» супро�
воджувало всі наукові дослідження їх

правової природи, які розпочалися ще у
римському цивільному праві, дістали по�
дальший розвиток протягом становлення у
XVIII–XIX ст. цивільних кодексів та уло�
жень Франції, Німеччини, Росії [2, с. 11–12]
і продовжуються сьогодні. 

Проблемам правової природи, поняття,
відшкодування та співвідношення збитків і
шкоди присвячені спеціальні наукові праці
С. Амосова, Б. Антимонова, О. Боганова, 
В. Васькіна, О. Волкова, В. Глянцева, С. Дегтя�
рьова, С. Донцова, О. Ердлевського, В. Єв�
теєва, О. Іоффе, Д. Каменецького, І. Канза�
фарової, Т. Ківалової, О. Кривцова, С. Ліба�
нової, М. Малеїна, В. Овсієнко, В. Паліюк,
М. Платова, В. Смирнова, А. Собчака, І. Суш�
кової, В. Тархова, І. Шабуніної, К. Ярошенко
та ін. Ці питання були також предметом
досліджень М. Агаркова, В. Вітрянського, Ф. Гав�
зе, В. Грибанова, О. Красавчикова, Л. Лунца,
Г. Матвеєва, І. Новицького, К. Побєдоносце�
ва, М. Рожкової, Р. Стефанчука, Г. Шерше�
невича, А. Яреми та ін.

Проблема співвідношення збитків і шко�
ди багато в чому зумовлена похідним харак�
тером цього питання від визначення право�
вої природи та поняття кожної з таких право�
вих категорій, незважаючи на те, що резуль�
тати наукових досліджень на вказані теми
істотно різняться. Слід зазначити, що понят�
тя «збитки» та «шкода» широко застосову�
ються у цивільному законодавстві, що акту�
алізує питання їх співвідношення. Особли�
вої актуальності це питання набуло після на�
брання чинності Цивільним кодексом (далі –
ЦК) України від 16.01.2003 р. № 435�IV, в
якому міститься значно більше загальних
положень про відшкодування збитків і шко�
ди, порівняно з його попередником – ЦК Ук�

раїнської РСР від 18.07.1963 р. Разом із тим
системний аналіз таких правових норм не
дає прозорої відповіді на співвідношення
збитків і шкоди за ЦК України.

Метою цієї статті є дослідження співвід�
ношення збитків і шкоди в основному акті
цивільного законодавства, виявлення тео�
ретичних та практичних проблем у їх спів�
відношенні, формулювання пропозицій
для вирішення таких проблем.

До складу збитків за ст. 22 ЦК України
віднесено коло втрат, витрат та не набутих
благ, але загального визначення кола й обся�
гу втрат, що належать до майнової шкоди,
ЦК України не містить. Згідно з ЦК України
особі та/або майну може бути завдана шкода
(статті 11, 1166 ЦК України), а також мо�
жуть бути завдані збитки (статті 22, 623 ЦК
України). 

Статтею 22 ЦК України передбачено, що
порушенням будь�яких цивільних прав мо�
жуть бути завдані збитки; однак і ст. 1166 ЦК
України встановлено, що майнової шкоди
може бути завдано неправомірними рішен�
нями, діями чи бездіяльністю, але лише у не�
договірних зобов’язаннях (з огляду на розта�
шування ст. 1166 ЦК України).

Відшкодування збитків у ЦК України на�
зивається способом відшкодування майнової
шкоди як у загальних положеннях про за�
хист цивільних прав (статті 16, 22), так і у
підрозділі «Недоговірні зобов’язання» роз�
ділу 3 книги 5 ЦК України (ст. 1192). Натомість,
відшкодування шкоди у ЦК України не відне�
сено до способів захисту цивільних прав.

Норми щодо відшкодування збитків міс�
тяться як у загальних положеннях ЦК Ук�
раїни про захист цивільних прав, так і у за�
гальних та спеціальних положеннях остан�
нього про договірні зобов’язання, а загальні
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й окремі положення про відшкодування шко�
ди законодавець відніс в окремий підрозділ
«Недоговірні зобов’язання» розділу 3 книги 5
ЦК України. 

Віднесення однакових за суттю втрат і
витрат до збитків та шкоди, встановлення
можливості завдання збитків унаслідок по�
рушення всіх цивільних прав, а шкоди – ли�
ше внаслідок порушення таких прав, що не
належать до зобов’язання завдавача й особи,
якій завдано шкоди, свідчить про відсутність
чіткого та прозорого підходу законодавця до
розмежування шкоди і збитків у ЦК України.

Невизначеність місця та ролі збитків і
шкоди у відносинах відшкодування втрат за
ЦК України, у свою чергу, призводить до по�
яви такого розмежування категорій мате�
ріальної шкоди та збитків у правозастосовчій
діяльності, яке суперечить їх правовій природі.

Системний аналіз статей 15, 16, 22, 623,
1166, 1192 ЦК України дозволяє стверджу�
вати, що розмежування шкоди та збитків за
ЦК України здійснюється за критерієм юри�
дичного факту виникнення права, внаслідок
порушення якого носієві такого права було
завдано певних втрат. Іншими словами, як�
що втрати завдані внаслідок порушення пра�
ва у правовідношенні, підставою виникнення
якого є домовленість його сторін, то такі втра�
ти є збитками. У разі ж завдання втрат уна�
слідок порушення суб’єктивних прав, що
входять до складу абсолютного правовідно�
шення, то такі втрати є шкодою. А. Ярема
вважає, що виходячи із структури чинного
ЦК України, положення його глави 82 «Від�
шкодування шкоди» не можуть застосовува�
тися до відносин, що виникли з порушення
договірного зобов’язання, хоч порушення до�
говірного зобов’язання в кінцевому підсумку
тягне порушення абсолютних (майнових або
немайнових) прав [1, с. 199]. З огляду на під�
ставу розмежування збитків і шкоди у тако�
му підході, останній надалі у цій статті мати�
ме умовне позначення «розмежування шко�
ди та збитків за юридичним фактом».

Зазначене співвідношення шкоди та збит�
ків неодмінно призводить до іншого виснов�
ку: шкода не може бути завдана внаслідок
порушення договірного зобов’язання, а збит�
ки – у разі порушення абсолютних суб’єк�
тивних прав. Такий висновок активно під�
тримується авторами деяких наукових праць
на тему відшкодування збитків або шкоди.
Так, на думку І. Шабуніної, зобов’язання вна�
слідок завдання шкоди виникає, коли по�
рушуються абсолютні суб’єктивні права, та 
у будь�якій класифікації належать до гру�
пи позадоговірних зобов’язань [2, с. 14, 73]. 
С. Амосов вважає, що поняття шкоди слід
обмежувати деліктними зобов’язаннями [3,

с. 118], а Д. Каменецький вважає, що кате�
горія «відшкодування шкоди» застосовуєть�
ся при аналізі відповідальності в деліктних
зобов’язаннях [4, с. 145].

Іншої думки з цього приводу дотриму�
ються автори наукових праць, які вже стали
класичними у цивільному праві. Так, на дум�
ку В. Смирнова та А. Собчака, шкода може
бути результатом невиконання чи неналеж�
ного виконання існуючого між сторонами зо�
бов’язання, що виникло з договору, адміні�
стративного акта тощо [5, с. 9]. На існування
шкоди, що виникла внаслідок невиконання
зобов’язання, також вказують І. Новицький
та Л. Лунц [6, с. 362]. Г. Матвеєв зазначав, що
радянське цивільне право розрізняє позадо�
говірний і договірний збиток. Перший є на�
слідком делікту, другий – виникає внаслідок
порушення договору [7, с. 43–44.]. Ще на по�
чатку XX ст. О. Кривцов звертав увагу на те,
що поділ випадків на групи «збитки внаслі�
док порушення договору» та «збитки�шкода»
не відповідають природі втрат у цивільному
праві. Неналежний постачальник або повіре�
ний, який грубо порушив професійний
обов’язок, вчиняють делікт, проте пануюча
доктрина вбачає у цьому засноване на дого�
ворі зобов’язання відшкодування збитків [8,
с. 12]. Усіх цих авторів об’єднує те, що у при�
роді втрат у цивільному праві вони вбачали
дещо спільне, що недоцільно було роз’єдну�
вати через різницю у юридичному факті ви�
никнення права, внаслідок порушення якого
настали певні втрати, з чим можна повністю
погодитися.

Незважаючи на сприйняття у правоза�
стосовчій діяльності розмежування шкоди та
збитків за юридичним фактом, питання про
співвідношення останніх і досі залишається
відкритим, в основному, у зв’язку з відсутніс�
тю у ЦК України загального складу шкоди,
на зразок складу збитків за ст. 22 ЦК Укра�
їни, а також унаслідок віднесення одних і тих
самих втрат до збитків або шкоди (залежно
від підстави виникнення суб’єктивного права,
порушенням якого спричинені такі втрати).

Типовим прикладом різної кваліфікації
одних і тих самих втрат є втрати, яких особа
зазнала у зв’язку із знищенням або пошко�
дженням речі, що належать до складу збит�
ків за ст. 22 ЦК України. Частково такі са�
ме втрати за змістом ст. 1166 ЦК України на�
лежать до майнової шкоди. Відповідно до 
ст. 841 ЦК України, підрядник зобов’язаний
вживати всіх заходів щодо збереження май�
на, переданого йому замовником, та відпові�
дає за втрату або пошкодження цього майна.
Очевидно, що у разі пошкодження такого май�
на підрядником, ЦК України кваліфікувати�
ме такі втрати як збитки. Такий саме право�
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вий наслідок за відсутності договірних відно�
син між вказаними особами за ЦК України
вважатиметься шкодою. У обох випадках йдеть�
ся про втрату корисних властивостей або при�
пинення існування блага, тобто про ідентич�
ні за змістом втрати, проте такі втрати мають
різну назву та регулюються різними поло�
женнями ЦК України з огляду лише на те,
що вони завдані порушенням прав, які ви�
никли на підставі різних юридичних фактів.

З цього приводу у роз’ясненні Вищого ар�
бітражного суду України «Про деякі питан�
ня практики вирішення спорів, пов’язаних 
з відшкодуванням шкоди» від 01.04.1994 р. 
№ 02�5/215 в редакції рекомендацій Вищого
господарського суду України від 29.12.2007 р.
№ 04�5/239 зазначено, що можуть мати місце
випадки, коли сторони перебувають у дого�
вірних відносинах, але заподіяння шкоди од�
нією із сторін іншій стороні не пов’язане з ви�
конанням зобов’язання, що випливає з цього
договору. За таких обставин, незалежно від
наявності договору, при вирішенні спору
слід керуватися нормами ЦК України та ГК
України щодо відшкодування позадоговір�
ної шкоди.

Разом із тим ЦК України містить винят�
ки із зазначеного правила про розмежування
шкоди та збитків за юридичним фактом. Од�
ним із них є положення § 3 глави 82 ЦК Ук�
раїни «Відшкодування шкоди, завданої вна�
слідок недоліків товарів, робіт (послуг)». 

Відповідно до абзацу 1 ст. 1209 ЦК Ук�
раїни продавець, виготовлювач товару, вико�
навець робіт (послуг) зобов’язаний відшко�
дувати шкоду, завдану фізичній або юри�
дичній особі внаслідок конструктивних, тех�
нологічних, рецептурних та інших недоліків
товарів, робіт (послуг), а також недостовір�
ної або недостатньої інформації про них. 
У абзаці 2 ст. 1209 ЦК України передбачено,
що відшкодування шкоди не залежить від
вини продавця, виготовлювача товару, вико�
навця робіт (послуг), а також від того, чи пе�
ребував потерпілий з ними у договірних від�
носинах.

Віднесення до шкоди таких втрат особи,
яка не перебувала з продавцем, виготовлю�
вачем товару, виконавцем робіт (послуг) у
договірних відносинах, відповідає концепції
розмежування збитків та шкоди за юридич�
ним фактом. Однак втрати, яких покупець
зазнав унаслідок порушення продавцем до�
говірного обов’язку щодо забезпечення на�
лежної якості товару, є збитками, з огляду на
концепцію розмежування збитків та шкоди
за юридичним фактом, проте у ст. 1209 ЦК
України вони названі шкодою. При цьому
очевидним є й те, що зміст таких втрат може
бути ідентичним і жодним чином не зале�

жить від того, чи перебувала особа з продав�
цем (виготовлювачем тощо) у договірних
відносинах. В обох випадках продавець не
здійснює безпосереднього протиправного впли�
ву на благо, однак цінність такого блага змен�
шується внаслідок порушення права особи,
яка ним володіє, на належну якість такого
блага. Відповідне право покупця закріплено
у положеннях ЦК України про купівлю�про�
даж, а право кожного споживача продукції на
безпеку продукції (відсутність будь�якого
ризику для життя, здоров’я, майна спожи�
вача та навколишнього природного середо�
вища) встановлене Законом України «Про 
захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. 
№ 1023�XII. Випуск товару, роботи або по�
слуги в обіг зумовлює появу у продавця (ви�
готовлювача, виконавця) двох обов’язків що�
до належної якості та безпеки продукції:
відносного обов’язку (стосовно покупця за
договором) та абсолютного обов’язку – сто�
совно невизначеної кількості осіб, які корис�
туються чи можуть користуватися продук�
цією. Порушення кожного з них може при�
звести до однакової втрати цінності благом,
належним як покупцеві, так і іншому спожи�
вачеві, незалежно від юридичних фактів ви�
никнення таких обов’язків.

Отже, основною вадою концепції розме�
жування збитків та шкоди за юридичним фак�
том є штучна кваліфікація однакових за пра�
вовою природою втрат благ чи цінності ос�
танніми як різних правових явищ (збитків і
шкоди) на такій підставі (юридичний факт
виникнення права, внаслідок порушення яко�
го було завдано втрат), від якої жодним чи�
ном не залежить правова природа зазначених
втрат. 

Іншою, похідною вадою цієї концепції є
поява у науці цивільного права певних пра�
вових догм на зразок неможливості завдан�
ня шкоди внаслідок порушення договірних
зобов’язань або належності категорії шкоди
виключно до позадоговірних зобов’язань. 

Судова практика, аналітика правозасто�
совчої діяльності дійсно можуть містити такі
висновки, посилаючись виключно на право�
ве регулювання відповідних відносин на пев�
ний момент часу, однак не на суть таких від�
носин, у той час як відповідні висновки вже
з’являються у наукових працях. 

Таким чином, замість сприйняття науко�
вих розробок об’єктивним правом, непооди�
нокі випадки зворотного процесу – перене�
сення положень законодавства в площину
наукових категорій. Одним із прикладів за�
значеного є спроба розмежування збитків і
шкоди, вчинена С. Лібановою. На переконан�
ня останньої, підставою їх розрізнення є спо�
сіб відшкодування втрат: при відшкодуванні
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в натурі закон встановлює, що відшкодо�
вується шкода, при відшкодуванні у грошах –
збитки. Тому категорії «збитки» та «шкода»,
на її думку, втрачають відмінності в резуль�
таті їх обчислення у грошовому виразі, поро�
джуючи у сторін спорів грошові зобов’язан�
ня [9, с. 58–59]. Хибність такої позиції поля�
гає в її обґрунтуванні. Зазначаючи, що під�
ставою розрізнення шкоди та збитків є спо�
сіб відшкодування втрат, С. Лібанова не бере
до уваги, що природа таких втрат лишається
єдиною та не залежить від подальшого спо�
собу їх відшкодування.

Викладене в жодному разі не ставить під
сумнів доцільність різного нормативно�пра�
вового регулювання відшкодування втрат,
завданих унаслідок порушення відносних та
абсолютних прав. Різна правова підстава ви�
никнення таких прав зумовлює істотні роз�
біжності у можливостях їх здійснення, колі
зобов’язаних осіб і змісті й обсязі їх обов’яз�
ків, що тягне за собою необхідність різного
правового регулювання відшкодування втрат,
завданих порушенням відносного чи абсо�
лютного права. Однак таке правове регулю�
вання не може призводити до штучного роз�
межування однакових за правовою приро�
дою втрат, як це відбувається у ЦК України.

Висновки 

Аналіз доктринальних розробок на тему
відшкодування шкоди та збитків дозволяє
стверджувати, що у найзагальнішому розу�
мінні шкодою, що підлягає відшкодуванню за
рахунок третьої особи, є протиправне припи�
нення існування блага чи повна або часткова
втрата благом придатності до задоволення
інтересу особи (втрата благом цінності)
внаслідок порушення права на таке благо, в
той час як збитками є грошовий вираз такої
матеріальної шкоди.

Ми вважаємо, що ЦК України має враху�
вати саме таке розуміння шкоди та збитків,
унаслідок чого, у тому числі, будуть усунені
підстави для вищевказаного хибного розме�
жування цих правових категорій. Така мета
потребує внесення істотних змін до основно�
го акта цивільного законодавства, зокрема
статей 16, 22, 623, 1166, 1192 ЦК України.
Наведені недоліки правового регулюван�
ня відшкодування збитків і шкоди за ЦК Ук�
раїни є найкращим свідченням необхіднос�
ті у зазначених змінах. Зміст таких змін має
стати предметом подальших наукових до�
сліджень.
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Кінцевою метою кожного позивача
завжди є намір домогтися того, щоб
його вимога до відповідача була задо�

волена та визнана. Однак інколи складається
ситуація, коли під час судового розгляду у
позивача виникають сумніви, що позитив�
ний судовий розгляд призведе до бажаних
наслідків, оскільки майно може не «зберег�
тися» до того моменту, коли рішення суду під�
лягатиме виконанню. У таких випадках ви�
никає необхідність застосовувати відповідні
заходи, які забезпечать його виконання [1, с. 8].

Слід зазначити, що вивчення практики
застосування заходів до забезпечення позову
свідчить, що у переважній більшості випад�
ків суди правильно застосовують ці заходи.
Разом із тим виявлені непоодинокі факти 
помилкової оцінки як дійсної необхідності
застосування заходів до забезпечення позо�
ву, так і того, який саме захід є найбільш до�
цільним у конкретному випадку, на якій стадії
процесу він має бути застосований тощо.

У цивільному процесуальному законо�
давстві не визначено, які саме заходи можуть
бути вжиті для забезпечення певних позов�
них вимог, а тому це питання вирішує безпо�
середньо суд з урахуванням конкретних об�
ставин кожної справи [2, с. 14]. При цьому
необхідно враховувати, що такими заходами
відповідно до чинного Цивільного процесу�
ального кодексу (далі – ЦПК) України мо�
жуть бути:

•• накладення арешту на майно або гро�
шові кошти, що належать відповідачеві та
знаходяться у нього або в інших осіб; 

•• заборона вчиняти певні дії; 
•• встановлення обов’язку вчинити певні 

дії;
•• заборона іншим особам здійснювати

платежі або передавати майно відповідачеві
чи виконувати щодо нього інші зобов’язання; 

•• зупинення продажу описаного майна,
якщо подано позов про право власності на це
майно або про виключення його з опису;

•• зупинення стягнення на підставі вико�
навчого документа, який оскаржується борж�
ником у судовому порядку; 

•• передача речі, яка є предметом спору, на
зберігання іншим особам.

Цей перелік не є вичерпаним. У ЦПК
міститься норма, відповідно до якої суд має
право у разі потреби застосувати інші види
забезпечення позову, ніж ті, що містяться в
переліку, тобто судам слід ураховувати, що 
в справах окремих категорій позови можна
забезпечувати за допомогою спеціальних 
заходів, які регулюються нормами відповід�
них законів, наприклад, ст. 53 Закону Ук�
раїни «Про авторське право і суміжні права»
від 23.12.1993 р. № 3792�XII. 

На думку Л. Фединяк і ми поділяємо її, вка�
зана норма ЦПК є підставою для розроблення
судовою практикою України нових видів за�
безпечення позову. Однак така ситуація не є
характерною для нашої правової системи, як
це має місце в деяких державах континенталь�
ної системи права. Так, у Німеччині процесу�
альне законодавство також не встановлює ви�
черпного переліку видів забезпечення позову
[3, с. 42]. Отже, на нашу думку, актуальною на
даний час залишається проблема визначення
особливостей засобів забезпечення позову в
цивільному процесуальному праві України.

Слід зазначити, що аналізу цього явища
присвячені роботи Л. Фединяк, І. Булгако�
вої, С. Чабан, Н. Ткачевої, А. Малько, З. Но�
вичкової, Я. Зейкана, С. Фурси, Є. Фурси, 
П. Заворотько, А. Домбругової, І. Диби та ін.

Метою цієї статті є визначення засобів 
забезпечення позову та їх особливостей в
цивільному процесуальному праві України.
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Слід зазначити, що засоби забезпечення
позову певною мірою залежать від характеру
пред’явлених вимог. Так, це можуть бути: за�
борона заселяти чужу площу, переносити пе�
регородки між двома житловими приміщен�
нями, робити перепланування квартири, за�
борона друкувати літературні твори, вести ре�
монтні або будівельні роботи, випускати пев�
ний вид продукції тощо.

Розглянемо окремі види забезпечення
позову згідно з цивільним процесуальним за�
конодавством України. Найбільш істотним і
поширеним у судовій практиці засобом за�
безпечення позову є накладення арешту на
майно або грошові кошти, що належать від�
повідачеві та знаходяться в нього або в інших
осіб. Сутність цього виду забезпечення позо�
ву полягає в тому, що суд забороняє відпо�
відачеві, а також іншим особам, в яких пере�
буває майно відповідача, розпоряджатися
відповідними коштами або іншим майном:
воно може бути продане, передане в користу�
вання або управління іншим особам, обміне�
не, подароване, здане в оренду, заставлене то�
що. При цьому, як правило, накладений арешт
не є перепоною у користуванні майном, на
яке такий арешт накладений, якщо це не тягне
за собою його знищення або зменшення його
цінності [4, с. 201].

На сьогодні поняття «арешт майна» за�
кріплено ст. 55 Закону України «Про виконавче
провадження» від 21.04.1999 р. № 606�XIV,
який визначає арешт майна боржника як опис,
оголошення заборони розпоряджатися ним, а
в разі потреби – обмеження права користува�
тися майном або його вилучення у боржника
та передачу на зберігання іншим особам.

На думку К. Скловського, «суть ареста,
по общему мнению, состоит в запрете ответ�
чику распоряжаться соответствующим иму�
ществом. В противном случае, этот акт, оче�
видно, лишен смысла» [5, с. 15]. О. Степан�
чук вважає, що арешт майна є забороною
розпорядження майном до набрання рішен�
ням законної сили або до скасування ухвали
про забезпечення позову. Також він зазна�
чає, що арешт майна складається з проведен�
ня його опису, оголошення заборони распо�
ряджатися ним, а за необхідності – обмежен�
ня права користування майном або його пе�
редачі на зберігання іншим особам. Арешт,
опис та вилучення майна проводяться дер�
жавним виконавцем за правилами, вказани�
ми в Законі України «Про виконавче прова�
дження» [6, с. 4].

Відповідно до ч. 4 ст. 152 ЦПК України
не допускається забезпечення позову шля�
хом накладення арешту на заробітну плату,
пенсію та стипендію, допомогу по загально�
обов’язковому державному соціальному стра�
хуванню, яка виплачується у зв’язку з тимча�

совою непрацездатністю (включаючи догляд
за хворою дитиною), вагітністю та пологами,
по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, на допомогу, яка виплачу�
ється касами взаємодопомоги, благодійними
організаціями, а також на вихідну допомогу,
допомогу по безробіттю. Ця вимога не поши�
рюється на позови про стягнення аліментів,
про відшкодування шкоди, завданої каліцт�
вом, іншим ушкодженням здоров’я або смер�
тю фізичної особи, про відшкодування збит�
ків, завданих злочином. Крім того, не може
бути накладено арешт на предмети, що
швидко псуються.

У процесуальному праві арешт майна
боржника – це захід примусового виконання,
більше того – винятковий захід, оскільки він
пов’язаний із суттєвим обмеженням прав борж�
ника. За своєю правовою природою арешт –
це дія разова й очна. Законодавством про ви�
конавче провадження заочний арешт не перед�
бачений.

На думку С. Фурси, накладання арешту
на майно або грошові кошти, що належать
відповідачеві та знаходяться у нього або ін�
ших осіб, в основному застосовуються судом
у випадках, коли йдеться про поділ майна
між подружжям, про відшкодування шкоди,
повернення позики, тобто коли майно може
бути продане, розтрачене, кошти витрачені,
що у майбутньому перешкоджатиме виконан�
ню рішення або взагалі зробить його немож�
ливим [7, с. 466].

Отже, забезпечення позовних вимог є
надзвичайно актуальною проблемою, оскіль�
ки несумлінні боржники, щоб не повертати
свої борги, вдаються до різних підступів. За�
безпечення ж вимог підвищує ймовірність
реального виконання рішення суду. 

Ще одним засобом забезпечення позову є
заборона вчиняти певні дії. Відомо, що заходи
із забезпечення позову у виді заборони вчи�
няти певні дії, відіграють важливу роль у про�
цесі здійснення цивільного судочинства в
Україні [8, с. 127]. Н. Ткачева вважає, що:
«Запретить – означает не позволить что�либо
делать» [8, с. 127].

ЦПК України передбачає два варіанти
заходів із забезпечення позову у виді заборон
[8, с. 127]:

•• заборона відповідачу вчиняти певні дії;
•• заборона іншим особам здійснювати пла�

тежі або передавати майно відповідачеві чи
виконувати щодо нього інші зобов’язання.

На думку А. Малько, варіанти заходів, які
передбачені пунктами 2, 4 ч. 1 ст. 152 ЦПК
України «выступают в качестве меры по обес�
печению иска и одновременно в качестве юри�
дического запрета�тормоза». Правові гальма,
на його думку, – це все ті ж засоби, які стри�
мують можливі відхилення і порушення від
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юридичних норм. Гальмувати – означає по�
ставити в рамки закону, юридичні рамки,
створити умови для функції розвитку [8, 
с. 127; 9, с. 5].

Н. Ткачева вважає, що варіанти заходів,
передбачені пунктами 2, 4 ч. 1 ст. 152 ЦПК
України, як і арешт майна, носять забороня�
ючий характер. Але між ними існують певні
відмінності. Накладення арешту на майно,
яке належить відповідачу, складається із за�
борони відповідачу розпоряджатися своїм
майном, а заборони, передбачені пунктами 2,
4 ч. 1 ст. 152 ЦПК України, поширюються на
визначені дії відповідача та дії інших осіб, що
стосуються предмета спору. Мета накладен�
ня арешту на майно – збереження майна до
вирішення спору по суті. Мета заборони –
збереження певного положення, що існує до
судового спору [8, с. 129; 10, с. 71].

Суд з метою забезпечення позову може
заборонити вчинення певних дій. Сформу�
льоване у такий засіб забезпечення позову,
не маючи певної прив’язки до предмета спору,
є надто широким і може нанести істотну
шкоду інтересам відповідача. Тому, встанов�
люючи такий засіб забезпечення позову, суд
повинен бути особливо скрупульозним при
з’ясуванні причин і необхідності саме такого
виду забезпечення позову. Доцільніше вести
мову про заборону іншим особам вчиняти
певні дії щодо предмета спору [11, с. 218].

Отже, щодо заборони вчиняти певні дії,
то таке забезпечення може мати місце у немай�
нових позовах. Наприклад, коли вирішуєть�
ся питання про визначення місця проживан�
ня дитини, суд може заборонити позивачці
перешкоджати зустрічатися батькові з дити�
ною; заборонити перешкоджати користува�
тися майном (будинком, квартирою, земель�
ною ділянкою), коли мають місце спори що�
до визначення порядку користування цим
майном чи визнання на це майно права влас�
ності [7, с. 466].

П. Заворотько, аналізуючи практику су�
дів України, відносить до заборон широкий
перелік дій, які не можна здійснювати відпо�
відачеві, а саме: «заборона відповідачеві зво�
дити будову, заборона скидати хімічні відхо�
ди в річку або ставок, рити яму біля самої сті�
ни будинку сусіда, прокладати наземні і під�
земні комунікації через житлове будівництво
і земельну ділянку позивача, заборона зби�
рання врожаю, заборона випуску твору, забо�
рона затуляти світло позивачеві, виводити
димар в двір позивача і таке інше» [12, c. 98].
На думку Н. Ткачевої, суд, забороняючи
здійснювати відповідачеві подібні дії, вихо�
дить із шкідливого характеру цих дій, а не з
того, що в майбутньому виникне спір або бу�
де неможливо виконати майбутню судову
постанову. В разі відмови судом у вживанні

заходів забезпечення, але при задоволенні
позовних вимог, можна буде без особливої
скрути відвести димар і каналізацію в поряд�
ку виконання рішення суду [8, с. 130].

У зв’язку з цим, П. Заворотько, пропонує
доповнити підстави для прийняття заходів
забезпечення позову ще однією в такій ре�
дакції: «а также, если действия ответчика на�
носят вред здоровью истца и члена его семьи,
совместно с ним проживающих» [12, c. 98].
Однак така пропозиція, на нашу думку, ви�
кликає заперечення, оскільки підставою для
прийняття заходів із забезпечення позову
може бути лише те, що безпосередньо впли�
ває на здійснення майбутньої судової ухвали.

Способом забезпечення позову є також
встановлення обов’язку вчиняти певні дії.
Слід зазначити, що суд у певних категоріях
справ може встановити обов’язок вчиняти
певні дії, наприклад при розгляді справи, по�
в’язаної із захистом інтелектуальної власнос�
ті, заборонити видавництву друкувати тираж
книг [7, с. 466].

Так, до Артемівського міськрайсуду Донецької
області завернулася позивачка Б. з заявою про
вжиття заходів забезпечення позову, в якій вона
просить суд заборонити повернення кредитів і
сплату відсотків за їх користування в АКБ «Н» та�
ким суб’єктам підприємницької діяльності: СФГ
«В», СФГ «К», ВАТ «ААП 11406» і ВАТ «Ф», до
задоволення в повному обсязі її позову про витре�
бування частки банківського вкладу із чужого не�
законного володіння. Суд, проаналізувавши обста�
вини справи, 24 грудня 2008 р. виніс ухвалу, в якій
не задовольнив вимоги позивачки щодо заборони
повернення кредитів та сплати відсотків за їх ко�
ристування, отже в задоволенні заяви про забезпе�
чення позову позивачу було відмовлено.

Існує й такий вид забезпечення позову,
як заборона іншим особам здійснювати пла�
тежі або передавати майно відповідачеві чи
виконувати щодо нього інші зобов’язання. Цей
вид забезпечення позову може здійснювати�
ся, коли йдеться про відшкодування шкоди
(може мати місце заборона банку здійснюва�
ти платежі за рахунком відповідача, переда�
вати йому кошти з його рахунку чи виконува�
ти щодо нього інші зобов’язання) [7, с. 470].

Способом забезпечення позову є зупи�
нення продажу описаного майна, якщо подано
позов про право власності на це майно або про
виключення його з опису. Такий вид забезпе�
чення позову досить часто має місце, якщо по�
дано позов про право власності на це майно,
або якщо при вирішенні питання про притяг�
нення особи до кримінальної відповідальнос�
ті із конфіскацією майна мав місце опис майна,
куди потрапило майно не тільки обвинуваче�
ного, а й інших осіб, які проживали у квар�
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тирі за місцезнаходженням майна. Тому ці
особи можуть подати до суду заяву про ви�
ключення майна з опису. При розгляді такої
справи суд може забезпечити позов шляхом зу�
пинення продажу описаного майна [7, с. 470].

Наступним способом є зупинення стяг�
нення на підставі виконавчого документа,
який оскаржується боржником у судовому
порядку. Сюди можна віднести судовий на�
каз (ст. 181 Закону України «Про виконавче
провадження») у випадку подання боржни�
ком заяви про скасування судового наказу
(ст. 106 ЦПК України), визнання у судовому
порядку недійсним виконавчого напису но�
таріуса [7, с. 470].

Слід зазначити, що суд може застосувати
такий вид забезпечення позову, як передача
речі, яка є предметом спору, на зберігання ін�
шим особам, наприклад, передача певних до�
кументів на зберігання нотаріусу (п. 21 ст. 34
Закону України «Про нотаріат»), передача
на депозит нотаріуса грошових сум і цінних
паперів (п. 16 ст. 34 Закону України «Про
нотаріат») [7, с. 470]. За необхідності суд мо�
же застосовувати інші види забезпечення по�
зову. Наприклад, коли йдеться про розгляд
судом справи про позбавлення батьківських
прав, то як забезпечення позову може мати
місце тимчасове відібрання дитини, якщо
склалися такі обставини, що загрожують
життю та здоров’ю дитини. Суд може за�
стосувати кілька видів забезпечення позову,
наприклад, накласти арешт на частину
коштів, які знаходяться на банківському ра�
хунку, та заборонити провадити певні дії з
рахунком [7, с. 470].

Однак види забезпечення позову мають
бути співмірними із заявленими позивачем
вимогами. Співмірність означає, якщо ціна
позову 1000 гривень, то арешт повинен нак�
ладатися на суму, яка не повинна значно пе�
ревищувати ціну позову [7, с. 470].

З цією думкою погоджується і Д. Луспе�
ник. На його думку, аналіз ч. 2 ст. 152 ЦПК
України з урахуванням наведеного дає право
передбачити, що законодавець дійсно надає
право вибирати інші види забезпечення по�
зову (як передбачені іншими законами, так і
не передбачені законами), проте такі види не
можуть застосовуватися, якщо вони ведуть до
порушення імперативних норм (як загаль�
них для всіх процесуальних інститутів, так і
спеціальних, що поширюються лише на інсти�
тут забезпечення позову) [13, с. 108–109].

Викладене дозволяє зробити висновок,
що розгляд питання про забезпечення позов�
них вимог є досить актуальним, оскільки не�
добросовісні боржники, щоб не повертати
свої борги, здатні на будь�які підлі дії та хит�
рощі. Своєчасне, повне й обов’язкове забез�
печення позовних вимог позивача підвищує
вірогідність реального виконання рішення су�
ду, підкріплює в людини довіру до суду, тобто
віру в справедливе вирішення спору та незво�
ротність покарання, як це, в принципі, й має
бути в правовій державі Україна [14, с. 13].
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Комісійна торгівля виникла як інститут
торговельного права і розвивалася
шляхом торговельного звичаю та су�

дової практики [1, с. 780–781]. На законодав�
чому рівні поняття «договір комісії» перед�
бачене Законом «О договоре торговой ко�
миссии» від 21.04.1910 р., який закріпив по�
няття про комісіонерство та в ряді статей
визначив відносини, що випливали з цього
договору [2, с. 203]. Відповідно до ст. 54 цього
Закону за договором торговельної комісії од�
на особа (комісіонер) брала на себе укладен�
ня торговельних угод від свого імені, але за
рахунок другої особи (передоручителя, комі�
тента). У ньому розкривалася сутність комі�
сії, зазначалося, що саме комісіонер стає сто�
роною в укладеному ним з третьою особою
договорі, незважаючи на те, чи буде назва�
ним у ньому комітент у безпосередніх відно�
синах з третьою особою з приводу виконання
договору [2, с. 418].

Зважаючи на широке застосування у тор�
говельному обігу договору комісії, укладачі
проекту «Гражданское уложение» зазначали:
«Оказывается, что почти вся наша торговля,
как внутренняя, так и внешняя, имеющая сво�
им предметом главные продукты отечествен�
ного производства, как то: зерновой хлеб, пень�
ку, сало и др., совершается преимущественно
на комиссионном начале…» [3, с. 140].

За радянських часів в основному відбува�
лася державна закупка сільськогосподарсь�
кої продукції у колгоспів і радгоспів за дого�
ворами контрактації, що укладалися на ос�
нові державних замовлень на поставку дер�
жаві сільськогосподарської продукції та
планів розвитку сільськогосподарського ви�
робництва в колгоспах і радгоспах. Крім того,

за законодавством Союзу РСР передбачалася
можливість державної закупки сільськогос�
подарської продукції за договорами контрак�
тації в інших господарствах.

Державна закупка сільськогосподарської
продукції передбачалася главою 24 (статті
254–255) Цивільного кодексу (далі – ЦК)
Української РСР та ряду законних і підза�
конних актів. Разом із тим ч. 2 ст. 395 ЦК Ук�
раїнської РСР передбачалося, що за догово�
ром комісії на продаж сільськогосподарської
продукції колгосп (комітент) доручає ор�
ганізації споживчої кооперації (комісіонеру)
продати на комісійних засадах надлишки
сільськогосподарської продукції, що зали�
шилися після виконання колгоспом зобо�
в’язань із продажу сільськогосподарської про�
дукції державі. Закупка надлишків сільсько�
господарської продукції організаціями спо�
живчої кооперації у колгоспів (після вико�
нання ними зобов’язань із продажу сільсько�
господарської продукції державі) і на діючих
комісійних засадах за домовленістю з кол�
госпами з видачею їм авансу у розмірі 75 %
обумовленої вартості продукції, передбачало�
ся також постановою Ради Міністрів Союзу
РСР «Об улучшении сбыта излишков сель�
скохозяйственной продукции колхозников и
колхозов» [4]. При цьому договір комісії на
продаж сільськогосподарської продукції по�
винен бути укладений у письмовій формі.

Відповідно до ч. 2 ст. 396 ЦК УРСР до�
говір комісії на продаж сільськогосподар�
ської продукції міг бути укладений шляхом
видачі колгоспу накладної організацією спо�
живчої кооперації, що приймає продукти. 
У договорі (накладній) зазначалося найме�
нування продукції, дата її прийняття, ким
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здана продукція, її кількість і якість, а також
продажна ціна, встановлена за погодженням
сторін, строки розрахунків.

З урахуванням вимог п. 1 ст. 44 ЦК
УРСР, згідно з якою угоди державних коопе�
ративних та інших громадських організацій,
за винятком угод, зазначених у ст. 43 цього
Кодексу, та окремих видів угод, для яких
інше передбачено законодавством Союзу
РСР і Української РСР, угоди повинні укла�
датися у письмовій формі. Порушення цієї
вимоги тягло за собою недійсність угоди з
наслідками, передбаченими ч. 2 ст. 48 цього
Кодексу. При недійсній угоді кожна з сторін
зобов’язана повернути одержане в натурі,
тобто відшкодувати його вартість у грошах,
якщо інші наслідки недійсності угоди не пе�
редбачені законом [5, с. 461–465].

Метою цієї статті є висвітлення істотних
умов аграрно�правового договору комісії у
сфері зовнішньоекономічної діяльності.

У чинному законодавстві договору ко�
місії повністю присвячена глава 69 (стат�
ті 1011–1028) ЦК України. Згідно із ст. 1011
ЦК України за договором комісії одна сторо�
на (комісіонер) зобов’язується за доручен�
ням другої сторони (комітента) за плату вчи�
нити один або кілька правочинів від свого
імені, але за рахунок комітента. Сторонами
договору комісії можуть бути фізичні й юри�
дичні особи, але якщо діяльність із надання
комісійних послуг має систематичний харак�
тер, тобто є підприємницькою, то надавати
такі послуги вправі лише особа, зареєстрова�
на як суб’єкт підприємницької діяльності
відповідно до Закону України «Про держав�
ну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців» [6, с. 769–770].

Аналіз чинного законодавства вказує на
розмежування договору комісії на побутову
та підприємницьку комісію, хоч на законо�
давчому рівні це не закріплено. Основним об’єк�
том договору комісії є юридичні дії (один або
кілька правочинів), які комісіонер зобо�
в’язується вчинити від свого імені, але за ра�
хунок комітента. У більшості випадків це до�
говори щодо купівлі чи продажу майна. Про�
те цим предмет договору комісії не вичер�
пується. На комісіонера може покладатися
обов’язок провести комерційно�маркетинго�
ву роботу, підшукати покупця (контрагента),
оглянути та прийняти майно, що передаєть�
ся на комісію, перевірити його якість і комп�
лектність, упевнитись у придатності товару
для продажу тощо [6, с. 770].

Відповідно до ч. 3 ст. 1012 ЦК України
істотними умовами договору комісії, за яки�
ми комісіонер зобов’язується продати або
купити майно, є умови про це майно та його

ціну за домовленістю сторін. У цих догово�
рах можуть передбачатися й інші умови, зо�
крема територія виконання договору, умови
щодо асортименту товарів, які є предметом
комісії, розмір і порядок здійснення оплати,
належної комісіонерові, а також якість товару.

На відміну від ЦК УРСР, чинний ЦК Ук�
раїни безпосередньо не регламентує збут
сільськогосподарської продукції за догово�
ром комісії, але ст. 1028 ЦК України перед�
бачає, що законом можуть бути встановлені
особливості договору комісії щодо окремих
видів майна [6, с. 777].

Можливість укладення договору комісії
на продаж сільськогосподарської продукції
випливає й із статей 3 і 6 ЦК України. При
збуті сільськогосподарської продукції за до�
говором комісії можна використовувати за
аналогією деякі положення договору конт�
рактації сільськогосподарської продукції 
(ст. 713 ЦК України). Як і за договором
контрактації, за договором комісії відповідно
до ч. 3 ст. 272 Господарського кодексу (далі –
ГК) України має передбачатися:

•• вид продукції (асортимент);
•• номер державного стандарту або техніч�

них умов, гранично допустимий вміст у про�
дукції шкідливих речовин; 

•• кількість продукції, яку контрактант
приймає безпосередньо у виробника; 

•• ціна за одиницю, яку контрактант прий�
має у виробника; 

•• ціна за одиницю, загальна сума догово�
ру, порядок і умови доставки, строки прий�
мання�передачі продукції; 

•• вимоги до якості продукції;
•• взаємна майнова відповідальність сто�

рін у разі невиконання ними умов договору.
Предметом договору комісії є вчинення

одного чи кількох правочинів. Як зазначає 
О. Старцев, це робить інститут комісії схожим
із інститутом комерційного посередництва, що
оформляється агентськими договорами, пред�
метом яких є вчинення правочинів, зокрема
укладання договорів, і відповідно відрізняє від
інституту доручення, предметом якого є вчи�
нення юридичних дій, у тому числі укладення
договорів [7, с. 656–657].

ЦК України не містить вказівок щодо
правової форми сторін договору комісії (юри�
дичні чи фізичні особи), їх правового статусу
(суб’єкти господарської (підприємницької)
діяльності чи ні). Тому статус комісіонера та
комітента залежить від сфери діяльності, в
межах якої укладаються договором, передба�
чені договором комісії. 

Крім того, необхідно також враховувати,
що відповідно до ч. 3 ст. 180 ГК України при
укладенні господарського договору сторони
зобов’язані у будь�якому разі погодити пред�
мет, ціну та строк дії договору. А частиною 4
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цієї статті передбачено, що умови про пред�
мет у господарському договорі повинні визна�
чити найменування (номенклатуру), асорти�
мент та кількість продукції (робіт, послуг), а
також вимоги до їх якості. Вимоги щодо
якості предмета договору визначаються від�
повідно до обов’язкових сторін документів,
зазначених у ст. 15 ГК, а за їх відсутності – в
договірному порядку, з дотриманням умов, що
забезпечують захист інтересів кінцевих спо�
живачів товарів і послуг. 

Поняття «сільськогосподарська продук�
ція» й «якість харчового продукту» передба�
чені ст. 1 Закону України «Про безпечність та
якість харчових продуктів» від 23.12.1997 р.,
згідно з якою сільськогосподарська продук�
ція – це сільськогосподарські харчові про�
дукти тваринного та рослинного походжен�
ня, призначені для споживання людиною у
сирому або не переробленому стані як інгре�
дієнти для їжі, а якість харчової продукції –
це ступінь досконалості властивостей і ха�
рактерних ознак харчового продукту, здатних
задовольнити потреби (вимоги) та побажан�
ня тих, хто споживає або використовує цей
харчовий продукт.

Даючи класифікацію договірних зобов’я�
зань у сільському господарстві С. Погрібний
звертає увагу на те, що, щоб досягти як прак�
тичної, так і наукової мети в аграрному праві
проводиться класифікація договорів у сіль�
ському господарстві за певними ознаками.
При цьому треба брати до уваги, що сама га�
лузь аграрного права є самостійною комплекс�
ною галуззю, тому, з одного боку, загальні
положення що правочини та їх різновид –
договори – містяться в цивільному законо�
давстві, а правила, що окремі специфічні до�
говори в господарських відносинах зазнали
свого правового регулювання в рамках гос�
подарського законодавства. З іншого боку –
специфіка відносин аграрного права вироб�
ництва сама по собі та в поєднанні із специ�
фікою їх законодавчого регулювання зумов�
лює особливий підхід до визначення понят�
тя, класифікації, змісту договорів у сільсько�
му господарстві [8, с. 369–370]. Іншими сло�
вами, при застосуванні як договору комісії,
так і інших договорів у сільському господарст�
ві слід враховувати особливості аграрного пра�
ва як галузі та її предмет. Треба мати на увазі,
що аграрне право як галузь – це комплексна,
інтегрована та спеціалізована галузь права;
вона охоплює різні правові норми, які регу�
люють аграрні відносини, що складаються у
сфері виробничої та пов’язаної з нею сільсько�
господарської діяльності під час використан�
ня земель сільськогосподарського призна�
чення різними аграрними суб’єктами [8, с. 8].

Комплексність аграрного права означає,
що частина його норм – похідні від норм ос�

новних профільних галузей права: цивільно�
го, адміністративного, трудового тощо. Тому
в системі аграрного права є норми, які регу�
люють майнові, трудові, управлінські й інші
відносини.

Спеціалізованість аграрного права означає,
що норми основних профільних галузей не ме�
ханічно переходять до його складу, а зазнають
глибокої аграрної спеціалізації. Внаслідок цьо�
го вони стають аграрно�майновими, аграрно�
трудовими, аграрно�управлінськими та ін., а
коли йдеться про предмет аграрно�правового
регулювання договірних відносин, слід зробити
застереження: аграрне право не визначає за�
гальні положення про договори, правочини; всі
аграрно�правові договори підпорядковуються
загальним правилам цивільного законодав�
ства. Аграрне право визначає особливості їх
правового регулювання [8, с. 368].

Заслуговує на увагу те, що у науковій і
практичній літературі пропонується така
система договорів на реалізацію сільськогос�
подарської продукції: договір контрактації
сільськогосподарської продукції; договір
купівлі�продажу сільськогосподарської про�
дукції; договір міни; договір комісії. С. По�
грібний вважає, що до такої системи побудо�
ви договірних зобов’язань мають бути зроб�
лені певні застереження. По�перше, контрак�
тація за ЦК розглядається як різновид ку�
півлі�продажу; по�друге, за власною приро�
дою договір комісії безпосередньо не сприяє
реалізації сільськогосподарської продукції, а
лише опосередковує її в майбутньому, ос�
кільки за договором комісії (відповідно до 
ст. 1011 ЦК) одна сторона (комісіонер) зо�
бов’язується за дорученням другої сторони
(комітента) за плату вчинити один або кіль�
ка правочинів від свого імені, але за рахунок
комітента [8, с. 370]. 

У свою чергу, інші вчені у своїх наукових
дослідженнях доводять, що договір комісії на
продаж сільськогосподарської продукції, як і
інші договори на її реалізацію, є аграрно�пра�
вовим і при його застосуванні слід врахову�
вати специфіку аграрного виробництва, ви�
моги цивільного та господарського права.
Так, А. Статівка доводить, що особливості аг�
рарних відносин зумовлюють специфічні оз�
наки аграрно�правових договорів. До числа
таких договорів слід віднести договори, які
безпосередньо, або дещо опосередковано, за�
безпечують виробництво сільськогосподар�
ської продукції з її різновидами. Можливо,
що зовнішні права й обов’язки можуть збіга�
тися з певними, наприклад, цивільно�право�
вими, проте глибинною основою відмінності
є своєрідність аграрного виробництва, безпо�
середньо пов’язаного у більшості випадків з
природно�кліматичними чинниками, а також
із живими організмами [9, с. 11–12].
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Про те, що договір комісії на продаж
сільськогосподарської продукції є не лише
аграрно�правовим, а й підприємницьким,
вказують такі його ознаки: 

•• особливий суб’єктний склад (уклада�
ється за участю суб’єктів (суб’єкта) господа�
рювання);

•• спрямованість на забезпечення госпо�
дарської діяльності учасників договірних
відносин – реалізації виробленої ними про�
дукції;

•• тісний зв’язок з плановим процесом, на�
самперед внутрішньо�фірмовим плануван�
ням учасників господарських відносин, а та�
кож державним (щодо суб’єктів, що функціо�
нують на державній формі власності, під�
приємств – монополістів);

•• поєднання в господарському договорі
майнових (виготовлення/передача продукції,
її оплата тощо) й організаційних елементів
(визначення порядку виконання, передання –
приймання виконання, підстав дострокового
розірвання договору, порядку розгляду спо�
рів між сторонами договору тощо).

Обмеження договірної свободи має на меті
захист інтересів споживачів (вимоги щодо
якості та безпеки товарів, робіт, послуг) і за�
гальногосподарських інтересів, у тому числі
щодо захисту економічної конкуренції, націо�
нального товаровиробника, тощо (типові до�
говори, заборона застосування методів не�
добросовісної конкуренції, обов’язковість
укладення державних контрактів для окре�
мих суб’єктів господарювання, ліцензування
та квотування зовнішньоекономічних опе�
рацій тощо) [10, с. 277–278]. І в цьому випад�
ку договір комісії є зобов’язанням сторін
(учасників господарських відносин), що
ґрунтується на укладеній ними угоді. Мета –
отримання прибутку. 

Викладене свідчить, що при укладанні
договору комісії, його виконанні та розгляді
спорів необхідно враховувати не лише відпо�
відні норми, передбачені гл. 5 (статті 50–54),
гл. 7 (статті 80–112) ЦК України, гл. 20
(статті 179–188), гл. 30 (статті 263–271), гл. 37
(статті 277–289) ГК, а й Закон України «Про
зовнішньоекономічну діяльність», ряд підза�
конних нормативних актів і положень між�
народних конвенцій. При цьому якісні ха�
рактеристики товарів (робіт, послуг) визна�

чаються шляхом посилання на відповідні
державні стандарти або вказівки на вимоги,
яким має відповідати товар [11, с. 321–326].

Сільськогосподарська продукція, яка
ввозиться в Україну, підлягає обов’язковій
сертифікації, що проводиться згідно із Зако�
ном України «Про підтвердження відпо�
відності» від 17.05.2001 р., а також санітарно�
му, епідеміологічному, радіологічному конт�
ролю, а в разі ввезення продукції тварин�
ництва чи рослин – ще й фітосанітарному
контролю. 

Висновки

Договір комісії за участю суб’єктів аграр�
ного права у сфері зовнішньоекономічної ді�
яльності належить до аграрно�правових, під�
приємницьких (господарських) договорів.
При його укладенні та виконанні слід врахо�
вувати як особливості аграрного виробниц�
тва, так і вимоги до якості продукції, передба�
чені не лише національним законодавством,
а й міжнародними нормами права.
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Узв’язку із зростаючою економічною вза�
ємозалежністю країн і регіонів держави
заінтересовані у розширенні співробіт�

ництва з ряду важливих загальних напрямів
діяльності у сфері торгівлі, науки та техніки,
транспортних перевезень, будівництва тощо на
основі багатосторонніх міжнародних угод. Од�
ним із ефективних шляхів широкого співро�
бітництва є функціонування міжнародних ор�
ганізацій, покликаних сприяти укладенню бага�
тосторонніх договорів, створювати міжнародні
механізми з нагляду та контролю за їх виконан�
ням, розробляти та встановлювати принципи,
спрямовані на правове регулювання міжнарод�
них відносин. Але однією з основних проблем
світового розвитку ХХІ ст. є криза глобального
управління. Як свідчить досвід, жодна з наявних
міжнародних організацій не здатна адекватно
відповісти на якісно нові виклики та загрози. То�
му сучасні тенденції розвитку міжнародних пра�
вовідносин визначають необхідність створення
ефективного механізму регулювання, який змо�
же розв’язати проблеми міжнародної безпеки.

Аналіз досліджень і публікацій довів, що
роль принципів міжнародного права, принципів
міжнародного торговельного права, принципів
права СОТ як джерел правової системи міжна�
родної торгівлі з урахуванням інтересів для най�
менш розвинутих країн зростає в умовах розши�
рення глобалізації, загострення наявних і можли�
вих загроз безпеці людства. Тому необхідно роз�
робити спеціальні юридичні інструменти захисту
державного суверенітету країн від зовнішнього
втручання на основі принципів міжнародного
торговельного права, принципів права СОТ як
джерел правової системи міжнародної торгівлі. 

Мета цієї статті полягає у тому, щоб визначи�
ти й усвідомити проблеми відносин, що тра�
диційно розглядались як сфера міжнародно�
го права, виявити концепцію інтегрування
принципів міжнародного права в правовий
режим системи права міжнародної торгівлі,
з’ясувати взаємодію та взаємовплив прин
ципів і норм у цій сфері.

Розвиток всеохоплюючого режиму СОТ ста�
вить проблеми відносин, які розглядались як сфе�
ра міжнародного права і сучасним міжнародним
торговим режимом. Як і до якого ступеня кон�
цепції міжнародного права будуть інтегрувати�
ся в правовий режим права міжнародної торгів�
лі, які будуть наслідки діяльності, здійснюваної
в рамках СОТ для розвитку сутнісного змісту
міжнародного права? Утвердження СОТ є викли�
ком юристам�міжнародникам, незалежно від то�
го, чи спеціалізуються вони у сфері торгівлі [1].

В одній із перших справ ГАТТ було встанов�
лено, що міжнародне торговельне право похо�
дить від міжнародного публічного права [2, с. 22].
Слід зазначити, що при інтерпретації текстів угод
СОТ повинні застосовуватися правила інтерпре�
тації міжнародних договорів згідно з Віденською
конвенцією про міжнародні договори та відпо�
відно до звичаєвого міжнародного права. Це по�
ложення Віденської конвенції чітко прив’язує
право СОТ до міжнародного публічного права.

Термін «право СОТ» можна трактувати у
широкому та вузькому значеннях: як цілий
комплекс норм і рішень СОТ і його органів,
прийнятих для забезпечення цілей організації,
зокрема це стосується держав�членів, та юри�
дичних норм, що складаються з норм внутрішніх
інституційних регламентів СОТ. Одним із ос�
новних завдань і об’єктів права СОТ надалі за�
лишається забезпечення уніфікації внутрішніх
правових режимів держав�членів, що стосуються
торгівлі. Таким чином, частина внутрішньодер�
жавної компетенції переходить через систему
права СОТ до питань міжнародно�правового ре�
гулювання в рамках міжнародної торгової систе�
ми. Відповідно, до джерел міжнародного торго�
вого права і права СОТ слід віднести міжнародні
торговельні договори. Багато принципів міжна�
родного торговельного права отримали своє
перше застосування у двосторонніх договорах
про торгівлю, співпрацю тощо. Ці двосторонні
торговельні договори та звичаї регулюють різні
питання здійснення торгівлі, саме вони створю�
вали правову базу для переходу на багатосто�
роннє комплексне регулювання торгово�еко�
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номічних зв’язків. Зараз основним джерелом
права СОТ є система багатосторонніх договорів
ГАТТ та інші угоди, підписані в результаті Уруг�
вайського раунду [3, с. 43]. Як зазначають учені,
СОТ охоплює угодами практично всю сферу
міжнародної торгівлі: митно�тарифне регулю�
вання; антидемпінгове регулювання та застосу�
вання компенсаційних зборів; використання
субсидій і компенсаційних заходів; нетарифні
обмеження тощо [4, с. 233]. До важливих джерел
права СОТ можна віднести, інтерпретуючи ці уго�
ди, звіти групи експертів та апеляційного органу
квазісуду СОТ – Органу розв’язання спорів, од�
нак існує сильна презумпція, що схожі спори бу�
дуть розв’язані у подібний спосіб.

До принципів міжнародного торговельного
права і права СОТ можна віднести принципи, що
виникають з цілей діяльності СОТ [5, с. 108–109]:

принцип найбільшого сприяння (принцип не�
дискримінації). Він полягає в тому, що країна
мусить надати своєму партнеру по СОТ такі ж
привілеї, які вона надає будь�якій іншій дер�
жаві. Якщо уряд країни застосовує якусь нову
пільгу в торгівлі з іншою державою, то ця піль�
га має обов’язково поширитися на торгівлю з
рештою країн – членів СОТ;

принцип національного режиму. Його суть
полягає в тому, що країни�учасниці повинні
встановлювати для товарів своїх партнерів по
СОТ такий самий режим, як і для своїх товарів
на власному ринку;

принцип захисту національної промисловос�
ті. Якщо все ж країна мусить ввести імпортні
тарифи для захисту своєї промисловості, то це
мають бути саме митні тарифи, а не торговель�
но�політичні заходи (квоти, дискримінаційні
стандарти тощо);

принцип утворення стійкої основи торгівлі.
Це означає, що тарифні рівні, узгоджені в рамках
СОТ, не можуть переглядатись окремою кра�
їною�членом в односторонньому порядку;

принцип сприяння справедливій конкуренції
має відношення до субсидій і демпінгу. Основ�
на позиція СОТ полягає в забороні застосуван�
ня субсидій і демпінгу;

принцип дій у надзвичайних ситуаціях. Як�
що країна потерпає від якогось непередбаченого
лиха (стихія, соціальні заворушення), то вона мо�
же тимчасово вийти за межі взятих на себе торго�
вельних обов’язків (може підвищити тариф,
ввести квоти тощо), але за узгодженням із СОТ;

принцип регіональних торговельних домовле�
ностей означає, що для регіональних інтеграцій�
них угрупувань може встановлюватись особливий
режим, виключення з узгоджених правил.

Діяльність СОТ спрямована на лібераліза�
цію торгівлі. Таке завдання відповідає інтере�
сам національних виробників, що прагнуть роз�
ширити свої операції на зовнішньому ринку, од�
нак перешкоджає інтересам тих компаній, які не
прагнуть до завоювання ринків інших країн і ви�
магають від своїх урядів захисту від іноземної
конкуренції на внутрішньому ринку. 

Правова система міжнародної торгівлі не є
раз і назавжди даною, а постійно розвивається.
Як і в будь�якій іншій правовій системі, тут
присутні білі плями, що припускають різне тлу�

мачення. Постійно йде боротьба країн, які праг�
нуть реалізувати свої інтереси як в рамках пра�
вової системи СОТ, що діє, так і за допомогою її
розширення. Звідси й торговельні конфлікти,
суперечки з приводу запровадження тих або
інших норм, зафіксованих угодами СОТ [6]. 

Конфлікт інтересів країн – учасниць СОТ і
несумісність позицій різних сторін переговор�
ного процесу в останні декілька років досягли
глобальних масштабів. Більшість країн, що роз�
виваються, заявляють, що вони не лише не мо�
жуть дозволити собі розширити рамки лібера�
лізації торговельних відносин, а й виступають з
пропозицією відстрочити введення раніше досяг�
нутих домовленостей Уругвайського раунду [7].

СОТ визначає найменш розвинутими країна�
ми, які визнані такими ООН. За сучасних умов
49 країн визначені такими ООН, 32 з них є чле�
нами СОТ. Деякі з найменш розвинутих країн
ведуть переговори про вступ до СОТ. У доку�
ментах СОТ немає дефініції промислово розви�
нутий, з невисоким рівнем економічного роз�
витку, економічно слабка країна, що розви�
вається. Країни, що розвиваються, у СОТ позна�
чені на основі сам�вибору, хоча це не обов’язко�
во автоматично прийнято в усіх органах СОТ.

Угоди СОТ, охоплюючи широке коло різно�
манітних видів діяльності, є юридичним під�
ґрунтям для міжнародних торговельних опе�
рацій (як своєрідні контракти, згідно з якими
уряди різних країн зобов’язуються проводити
свою торговельну політику на взаємо узгодже�
ній основі). Хоча ці документи обговорюються
та підписуються на урядовому рівні, основна
мета їх полягає в наданні допомоги постачаль�
никам товарів і послуг, експортерам та імпорте�
рам у здійсненні цивілізованої торгівлі. Вони
поширюються на аграрну продукцію, текстиль 
і готовий одяг, банківську справу, телекомуні�
кації, державні закупівлі, промислові стандар�
ти, санітарні норми на харчові продукти, інте�
лектуальну власність тощо. В основі цих доку�
ментів лежить кілька базових засад, відповідно
до яких торговельна система має бути позбав�
лена будь�якої дискримінації. Країна не повин�
на упереджено ставитися до тих чи інших тор�
гових партнерів, бо їм усім однаково надається
статус найбільшого сприяння. Країна не повин�
на проводити політику дискримінації між на�
ціональними й іноземними товарами та послу�
гами, яким надається національний режим.
Країна повинна бути передбачуваною, щоб іно�
земні компанії, інвестори й уряди мали впев�
неність, що торгові бар’єри, тарифні або нета�
рифні заходи тощо не запроваджувати само�
вільно без узгодження з торговельними партне�
рами. Більшість тарифних ставок і зобов’язань
щодо ринків закріплюється угодами COT, а
торгові бар’єри мають знижуватись у ході пере�
говорів. Країна повинна бути відкритою для
чесної конкуренції, сприятливою для слабороз�
винутих країн, надаючи їм більше часу на при�
стосування до нових умов, можливості для пе�
ретворень і спеціальні пільги [8].

Країни, що розвиваються, відіграють усе
більш важливу роль у СОТ, оскільки вони ста�
ють більш істотними в глобальній економіці.
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Вони все більше впевнені, що торгівля – це
життєво важливий інструмент їх розвитку.
Країни, що розвиваються, – це різноманітна
група (часто з дуже різними представленнями і
підприємствами). СОТ має справи із спеціаль�
ними потребами країн, що розвиваються, трьо�
ма способами: 

Угоди містять спеціальні умови для країн,
що розвиваються. Комітет з Торгівлі і Розвитку
як головний орган, зосереджується на роботі в
цій сфері та має справи з деякими іншими ви�
значеними темами у сфері торгівлі і запозичень,
передачі технологій тощо;

секретаріат СОТ забезпечує технічну допо�
могу в основному навчанням різних видів для
країн, що розвиваються. В угодах їм надається
більша кількість часу, кращі умови;

Угоди СОТ передбачають умови, які дають
можливість розвиватися найменш розвинутим
країнам чи дають спеціальні права додаткова
м’якість – «спеціальне і диференційоване від�
ношення» (англ.: «specіal and dіfferentіal treat�
ment»). Серед них є умови, що дозволяють про�
мислово розвинутим країнам вести переговори
з країнами, які розвиваються, більш сприятли�
во, ніж з іншими членами СОТ.

Генеральна угода з тарифів і торгівлі також
має спеціальну секцію «Торгівля і розвиток»,
що включає умови концепції не взаємності на
торгових переговорах між розвинутими країна�
ми і країнами, що розвиваються, коли розви�
нуті країни надають торгові поступки країнам,
що розвиваються. Розвинуті країни не повинні
очікувати, що країни, які розвиваються, також
будуть робити відповідні поступки. Генеральна
угода з тарифів і торгівлі і Генеральна угода по
торгівлі Послугами передбачають для країн, що
розвиваються, деякий пільговий режим. Інші
заходи щодо країн, що розвиваються, в угодах
СОТ передбачають: додатковий час для країн,
що розвиваються, щоб виконати їх зобов’язан�
ня, які містяться в багатьох угодах СОТ. Надан�
ня відповідного плану, щоб збільшити можли�
вості торгівлі для країн, що розвиваються, через
більший доступ ринку, наприклад у текстилі,
послуги, технічні бар’єри в торгівлі. Від членів
СОТ вимагається охороняти інтереси країн, що
розвиваються, при прийнятті деяких внутрішніх
чи міжнародних мір, в антидемпінгу, заходах без�
пеки, технічних бар’єрах у торгівлі тощо [3].

Висновки 

Принципи міжнародного торговельного
права і права СОТ як джерело правової системи
міжнародної торгівлі враховують інтереси най�
менш розвинутих країн. Подальша лібералі�

зація торгівлі поступово посилить вплив світо�
вої кон’юнктури на економіку країн, зумовить
підвищення економічних ризиків у періоди гло�
бальної економічної нестабільності. Ці ризики
можуть неадекватно компенсуватися позитив�
ним впливом світової кон’юнктури в періоди її
сприятливого розвитку, зважаючи на те, що
лібералізація та включення до глобальних про�
цесів автоматично не призводять до виправлен�
ня структурних вад менш розвинутих країн.

Система СOT урівнює шанси всіх членів,
надаючи право голосу невеликим країнам, об�
межуючи таким чином можливості економічно�
го диктату великих держав, що було б немину�
че при двосторонніх переговорах. Більше того,
об’єднуючись у союзи, невеликі країни здатні
домагатися більшого успіху на переговорах. 
У той самий час великі держави�учасники звіль�
няються від необхідності вести переговори по
торгових угодах з кожним із своїх численних
торгових партнерів, оскільки відповідно до
принципу недискримінації досягнуті в ході пе�
реговорів рівні зобов’язань автоматично поши�
рюються на всіх учасників.
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Використання підроблених грошових
знаків упродовж існування товарно�
грошових відносин вважається одним

із прибуткових нелегальних джерел доходів.
Вчинення цього злочину не є рідкісним яви�
щем і сьогодні, тим більше, що його вияви
досить стрімко активізуються в умовах еко�
номічної кризи. 

Постанова Пленуму Верховного Суду
України «Про практику розгляду судами
кримінальних справ про виготовлення або
збут підроблених грошей чи цінних паперів»
(далі – Постанова) від 12.04.1996 р. № 6 (в
редакції від 03.04.1997 р.) залишається без
розгляду і наукової експертизи, хоча повною
мірою потребує корекції та доповнень, ос�
кільки має багато положень, що застаріли.

Мета цієї статті – визначити на основі
аналізу чинного законодавства, наукової
літератури та судової практики положення
зазначеної постанови, які потребують змін, і
сформулювати рекомендації щодо їх змісту.

У диспозиції ст. 199 Кримінального ко�
дексу (далі – КК) України законодавець
конкретизував, що національна валюта може
бути «у виді банкнот та металевої монети»;
Постанова, визначаючи предмет злочину, на�
дає такий перелік національної валюти: дер�
жавні казначейські білети, білети Національ�
ного банку України, розмінна металева мо�
нета. Наразі казначейські білети не перебу�
вають у готівковому грошовому обігу на те�
риторії України. Відповідне посилання, на

нашу думку, було зроблено з урахування того,
що у вересні 1996 р. було заплановано прове�
дення грошової реформи, тому майбутня
форма грошових знаків визначена альтерна�
тивно. Доречніше було б як у диспозиції, так
і Постанові використати визначення, надане
у ст. 99 Конституції України та ст. 32 Закону
України «Про Національний банк України» –
грошова одиниця України, що не потребува�
ло би додаткових уточнень стосовно форми
грошових знаків [1, с. 62–63]. Отже, п. 2 По�
станови стосовно національної валюти, на
нашу думку, можна викласти у такій редак�
ції: «грошова одиниця України, яка перебу�
ває в обігу й є законним платіжним засобом
на території України, а також вилучені з
обігу грошові знаки чи такі, що вилучаються
з нього, але підлягають обміну на нововве�
дені». Тим самим, вилучаємо поняття «розмін�
на металева монета», до якої відносяться мо�
нети номінальною вартістю 1, 2, 5, 10, 25, 50
копійок, оскільки предметом злочину, перед�
баченого ст. 199 КК України, визнаються й
обігові монети (номінальною вартістю 1 грн.),
а також пам’ятні монети – монети із доро�
гоцінних або недорогоцінних металів, виго�
товлені із застосуванням спеціальних техно�
логій, що забезпечують підвищену якість 
монет і випускаються в обіг Національним
банком України (далі – НБУ) обмежени�
ми тиражами з нагоди відзначення ювілей�
них дат, пам’ятних подій історії та сучас�
ності, заходів з охорони навколишнього при�
родного середовища, інших подій суспільного
життя.
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Положення Постанови стосовно «цінних
паперів, які випускаються і забезпечуються
державою» тривалий час було основним кри�
терієм, за допомогою якого відрізняли дер�
жавні цінні папери від недержавних. Зако�
ном України «Про цінні папери та фондовий
ринок» від 2006 р., визначені такі види дер�
жавних цінних паперів: 

•• державні облігації України (облігації внут�
рішніх державних позик України, облігації
зовнішніх державних позик України, цільо�
ві облігації внутрішніх державних позик 
України); 

•• казначейські зобов’язання України; 
•• приватизаційні папери. 
Отже, відповідне положення у чинній по�

станові залишається актуальним, оскільки
емітентом казначейських зобов’язань є дер�
жава в особі Міністерства фінансів України
за дорученням Кабінету Міністрів України.
Рішення про випуск приватизаційних па�
перів приймає Кабінет Міністрів України, а
емісію приватизаційних паперів здійснює
НБУ. Визначені Законом види державних
цінних паперів мають знайти своє відобра�
ження в Постанові або, принаймні, мають бу�
ти хоча б посилання на статті 10, 11 Закону
України «Про цінні папери та фондовий ри�
нок» та Закон України «Про приватизаційні
папери». Крім того, відповідно до п. 12 ст. 10
та п. 4 ст. 11 Закону України «Про цінні па�
пери та фондовий ринок» державні облігації
України і казначейські зобов’язання України
можуть розміщуватися як в документарній,
так і бездокументарній формі, а відповідна
властивість впливає на кваліфікацію злочин�
них діянь із зазначеними цінними паперами. 

Роз’яснення п. 3 Постанови потребує
уточнень стосовно виду білетів лотереї: по�
перше, слід доповнити перелік словами «бі�
летів державної лотереї»; по�друге, зазначен�
ня щодо «білетів будь�якої лотереї» у поло�
женнях постанови має бути виключене, ос�
кільки визначення належності білета лотереї
до державної або недержавної впливає на
кваліфікацію. Виготовлення, зберігання, при�
дбання, перевезення, пересилання, ввезення
в Україну з метою збуту та збут підроблених
білетів державної лотереї кваліфікуємо за 
ст. 199 КК України. Вчинення підроблення з
недержавними білетами лотереї за наявності
мети збуту чи отримання незаконного вигра�
шу слід кваліфікувати як готування до шах�
райства, а збут недержавних білетів лотереї,
на який випав виграш, як шахрайство. Слід
зазначити, що недержавні білети лотереї за�
раз не розповсюджуються у зв’язку з запро�
вадженням мораторію на видачу ліцензій на

провадження господарської діяльності з ви�
пуску та проведення лотерей до прийняття
закону про державне регулювання діяльнос�
ті з випуску та проведення лотерей і грошо�
вих розіграшів (Закон України від 02.06.2005 р.
№ 2630�IV). Однак проведення місцевих
грошово�речових лотерей передбачено ст. 69
Бюджетного кодексу України, законами Ук�
раїни «Про благодійництво та благодійні ор�
ганізації» та «Про фізичну культуру і спорт».

У постановах Пленуму Верховного Суду
Російської Федерації та Верховного Суду
Республіки Білорусь про судову практику,
що стосується вказаної категорії справ, звер�
тається увага на суттєву подібність за фор�
мою та розміром, кольором, іншими основ�
ними реквізитами підроблених грошових
знаків, цінних паперів із справжніми. Відпо�
відна пропозиція щодо необхідності враху�
вання відповідності підроблених екзем�
плярів справжнім за розміром висловлена 
В. Верещак [2, с. 9] і в цілому заслуговує на
підтримку.

У п. 5 Постанови визначені об’єктивні та
суб’єктивні критерії, за допомогою яких оці�
нюють підробку:

художнє оформлення підробки (ступінь
завершеності зображення, узгодженість із
словами та цифрами, які визначають номінал
грошового знака чи цінного папера);

якість відтворення (ступінь графічної та
кольорової точності зображення, який дає
винній особі підстави вважати можливим пе�
ребування виготовлених нею підробок в обігу).

У свою чергу, ступінь завершеності зоб�
раження – це відповідний орнамент, наяв�
ність основних реквізитів (портрет, ба�
рельєф, пам’ятник).

Відповідний орнамент – лише один із еле�
ментів дизайну. У зв’язку з цим слід зазначи�
ти, що відповідно до постанови Правління
НБУ «Про затвердження Правил визначення
платіжності та обміну банкнот і монет Націо�
нального банку України» від 17.11.2004 р. 
№ 547 ознаками підроблення банкноти (мо�
нети) визнають елементи дизайну чи захис�
ту, які відрізняють підроблену банкноту
(монету) від справжньої. 

Зважаючи на викладене, можна зазначи�
ти, що ступінь завершеності зображення – це
елементи дизайну (орнамент, розетки, сітки,
портрет тощо) і наявність основних рекві�
зитів (візуальні елементи захисту, які сприй�
маються органами відчуття людини, підпис,
серійний номер, номінал, визначення його
прописом тощо). Оскільки реквізити – це
дані, які повинні міститися в документі для
визнання його справжнім [3, с. 1116], то уз�
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годженість із словами та цифрами, які визна�
чають номінал грошового знаку, державного
цінного папера, білета державної лотереї, є
обов’язковою для визнання його справжнім.

Що стосується якості відтворення, то во�
на більшою мірою належить до об’єктивного
критерію, оскільки включає ступінь графіч�
ної та кольорової точності зображення. Під�
ставами можливого перебування в обігу під�
робок слід вважати, на нашу думку, суттєву
подібність. Саме суттєва подібність підробки
із справжнім грошовим знаком, державним
цінним папером, білетом державної лотереї
дає винній особі підстави вважати можли�
вим перебування виготовлених нею підробок
у обігу. Суттєва подібність передбачає не ли�
ше якість відтворення, тобто ступінь графіч�
ної та кольорової точності зображення; подіб�
ність залежить також від художнього оформ�
лення підробки та якості відтворення.

Отже, п. 5 Постанови, на нашу думку, до�
цільно викласти в такій редакції:

•• художнє оформлення грошового знаку
або державного цінного папера чи білета дер�
жавної лотереї, передбачає певний ступінь
завершеності зображення: елементи дизайну
(орнамент, розетки, портрет тощо), і наяв�
ність основних реквізитів (узгодженість із
словами та цифрами, які визначають номі�
нал, візуальні елементи захисту, що сприй�
маються органами відчуття людини, підпис,
серійний номер, печатка тощо), розмір гро�
шового знаку, державного цінного папера,
білета державної лотереї;

•• якість відтворення, що передбачає сту�
пінь графічної та кольорової точності зобра�
ження;

•• суттєва подібність, що дає винній осо�
бі підстави вважати можливим перебуван�
ня виготовлених нею грошей чи державних
цінних паперів, білетів державної лотереї 
в обігу.

Разом із тим для визнання факту фаль�
шивомонетництва не обов’язково, щоб під�
робка грошового знаку мала незаперечну по�
дібність із справжніми банкнотами, монета�
ми, державними цінними паперами, білетами
державної лотереї. У п. 8 Постанови чинному
кримінальному законодавству відповідає ли�
ше положення, згідно з яким у разі збуту іно�
земної валюти, в якій підроблено лише циф�
ровий номінал купюри, дії особи, яка її збула,
слід кваліфікувати як шахрайство. Відпо�
відне положення стосується і збуту підроб�
леної грошової одиниці України. Це також
має бути враховано у постанові.

Потребують доповнення і положення, пе�
редбачені у п. 9 Постанови. З урахуванням

чинного законодавства відповідне положен�
ня може мати приблизно такий вигляд: якщо
дії особи, яка збула підроблену іноземну ва�
люту або підроблену грошову одиницю Ук�
раїни, підпадають під ознаки злочину, перед�
баченого ст. 199 КК України, то і дії особи,
яка придбала таку валюту, знаючи про її
підробленість, за наявності мети збуту й ін�
ших необхідних підстав, теж мають кваліфі�
куватися за ст. 199 КК України.

Виготовлення, зберігання, придбання,
перевезення, пересилання, ввезення в Укра�
їну з метою збуту підробленої національної
або іноземної валюти, державних цінних па�
перів чи білетів державної лотереї може бути
кваліфіковано за ст. 199 КК України за наяв�
ності у діях винної особи мети збуту. Отже,
злочин, передбачений ст. 199 КК України,
може вчинятися лише з прямим умислом. 

Поміж значної кількості архівних кримі�
нальних справ, які ми досліджували, вивчена
кримінальна справа, у якій доводили вину
особи у збуті підроблених доларів з непря�
мим умислом. Наведемо окремі фрагменти
вироку цієї справи: «Ч. була не лише пере�
кладачем, а й достовірно знала, що виявлені
в її будинку 60 банкнот доларів США є
підробленими і належать гр. З., який раніше
домовлявся з гр. Б. про збут 30 підроблених
банкнот доларів США, котрі вона передавала
на його прохання. Ч. діяла з непрямим умис�
лом, усвідомлюючи суспільно небезпечний
характер своїх дій і дії гр. Б., передбачала на�
стання суспільно небезпечних наслідків і
свідомо припускала збут фальшивих до�
ларів». Суд визнав гр. Ч. посібником у збуті
фальшивих доларів. Надане обґрунтування
судом у цій кримінальній справі заперечує
наявність складу злочину, передбаченого 
ст. 199 КК України. 

Кримінальним законодавством України
визначається досить широкий перелік дій з
підробленою національною або іноземною
валютою, державними цінними паперами,
білетами державної лотереї. Так, у ст. 221 КК
Республіки Білорусь визначено саме виго�
товлення, зберігання та збут. З метою ство�
рення додаткового механізму протидії збуту
підроблених грошових знаків та цінних па�
перів у квітні 2009 р. до ст. 186 КК Російської
Федерації внесені зміни, якими передбача�
ється відповідальність, крім виготовлення та
збуту, також за зберігання та перевезення 
з метою збуту підроблених грошових знаків 
і цінних паперів [4].

Постанову доцільно доповнити роз’яс�
неннями альтернативних діянь об’єктивної
сторони, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України.
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Відповідно до постанови виготовленням вва�
жається як повна імітація, так і істотна фаль�
сифікація тим чи іншим способом справжніх
грошей, державних цінних паперів і білетів
державної лотереї, що робить можливим до�
сягнення мети збуту та, на думку винного,
ускладнює або зовсім виключає можливість
виявлення підробки. Іншими словами, повна
імітація розуміється як несанкціоноване від�
творення; істотна фальсифікація, внесення
неправдивих відомостей до тексту, які зміню�
ють його зміст, підробку підписів, відбитків
печаток тощо. 

Підроблення бездокументарних цінних
паперів – це внесення будь�яких змін до ра�
хунку в цінних паперах у зберігача, які спо�
творюють зміст зафіксованої у ньому інфор�
мації. Такі зміни можуть бути внесені шля�
хом здійснення незаконних облікованих де�
позитарних операцій (зарахування, списан�
ня, переміщення, переказ), наслідком яких
може бути зміна кількості цінних паперів на
рахунку, обмеження їх в обігу або зняття та�
ких обмежень чи розпоряджень про внесен�
ня змін до реквізитів анкети рахунку у цін�
них паперах, які не супроводжуються обліко�
вими операціями щодо цінних паперів, на�
приклад зміна інформації щодо власника ра�
хунку [5, с. 464]. Зміна записів на рахунку в
цінних паперах (що визнається виготовлен�
ням підробленого цінного папера) тягне за
собою передачу прав за певними цінними па�
перами. Таке діяння є збутом підроблених
бездокументарних цінних паперів. Отже, мо�
мент виготовлення бездокументарних цін�
них паперів фактично може збігатися з їх збу�
том, у силу досить незначного проміжку часу
між вчиненням цих дій. 

Бездокументарні цінні папери не існують
у «матеріальній» формі, у формі електрон�
них документів. Це унеможливлює відтво�
рення їх зовнішнього вигляду та створення
таких фальсифікованих бездокументарних
державних цінних паперів, які були б «подіб�
ними» до справжніх, отже, виключається
можливість їх «виготовлення» в тому сенсі, 
в якому це поняття вживається у ст. 199 
КК України [5, с. 464]. Тому внесення змін у
рахунок є спотворенням чи знищенням
інформації, що потребує кваліфікації за су�
купністю злочинів, передбачених частинами
1, 2 чи ч. 3 ст. 199 та відповідною частиною 
ст. 362 КК України (в разі внесення змін до
електронної бази даних особою, яка мала
право доступу до неї; якщо зміни були вне�
сені особою, яка не мала права доступу, 
вчинене слід кваліфікувати за ст. 361 КК 
України). 

Зберігання підроблених грошей, держав�
них цінних паперів і білетів державної лоте�
реї – це умисне тримання вказаних предметів
як при собі, так і в обраному місці, де підроб�
лені гроші, державні цінні папери або білети
державної лотереї перебувають під контро�
лем винної особи, яка оберігає їх від зник�
нення. Зберігання відповідних предметів є
закінченим злочином із моменту вчинення
початкових дій зберігання зазначених пред�
метів. Відповідальність за зберігання настає
незалежно від способу та тривалості.

Придбання – це набуття в оплатній чи 
безоплатній формі винним підроблених гро�
шей, цінних паперів або білетів лотереї будь�
яким способом (купівля, обмін, отримання у
дарунок, у вигляді оплати боргу, отримання
як оплати за надані послуги чи виконану ро�
боту, виграш в азартні ігри, отримання у по�
зику, привласнення зазначених предметів).
Придбання визнається злочином за умови
чіткого усвідомлення особою, що отримані
нею гроші, державні цінні папери чи білети
державної лотереї є підробленими, якщо осо�
ба придбала їх з метою подальшого збуту, як
під виглядом справжніх, так і з повідомлен�
ням про їх підробленість. Закінченим злочин
вважається з моменту отримання підробле�
них грошових знаків України, іноземної ва�
люти, державних цінних паперів, білетів дер�
жавної лотереї, за умови, що особа усвідом�
лювала їх підробленість та мала на меті їх збут.

Перевезення підробленої національної ва�
люти України, іноземної валюти, державних
цінних паперів, білетів державної лотереї –
це зміна винною особою місця знаходження
зазначених предметів із обов’язковим вико�
ристанням транспортних засобів: повітряно�
го, суден морського та річкового транспорту,
рухомого складу залізничного, автомобіль�
ного, міського електротранспорту. Злочин ви�
знається закінченим з моменту початку пере�
везення, незалежно від того, чи були достав�
лені зазначені предмети до пункту призна�
чення. 

У разі зміни місця знаходження підроб�
лених грошей, державних цінних паперів і
білетів державної лотереї, але за відсутності
використання будь�якого виду транспортного
засобу, злочин слід кваліфікувати за ст. 199
КК України як зберігання. На кваліфікацію
не впливає місце знаходження підробок під
час транспортування та відстань перевезен�
ня, а також статус особи щодо транспортного
засобу, тобто особа може бути як власником або
тимчасовим користувачем, так і пасажиром.

Пересилання – це відправлення підробле�
ної національної валюти України, іноземної
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валюти, державних цінних паперів, білетів
державної лотереї поштою, багажем, кур’єр�
ським зв’язком або іншим способом із одного
місця до іншого, без супроводження особи,
яка здійснює пересилання. Злочин вважаєть�
ся закінченим із моменту передачі зазначе�
них предметів для відправлення; для квалі�
фікації за ст. 199 КК України факт отриман�
ня відправленого значення не має.

Ввезення в Україну – переміщення вин�
ною особою із�за кордону підробленої націо�
нальної валюти України, іноземної валюти,
державних цінних паперів, білетів державної
лотереї на територію України [5, с. 465]. Зло�
чин вважається закінченим із моменту фак�
тичного переміщення підроблених грошових
знаків, державних цінних паперів, державної
лотереї через кордон України.

Збут підроблених грошей, державних
цінних паперів і білетів державної лотереї –
це умисна оплатна та безоплатна форма їх
відчуження: використання як засобу платежу,
продаж, розмін підроблених грошей, обмін,
дарування, передача в борг і в рахунок по�
криття боргу, програш в азартних іграх, ви�
користання як предмета застави тощо.

Вчинені особою альтернативні діяння,
передбачені ст. 199 КК України, не утворю�
ють повторність, якщо ці діяння охоплюва�
лися єдиним умислом і спрямовані на досяг�
нення єдиної мети – виготовлення, зберіган�
ня, придбання, перевезення, пересилання, вве�
зення в Україну з метою збуту підробленої
національної або іноземної валюти, держав�
них цінних паперів чи білетів державної ло�
тереї. Повторність як кваліфікуюча ознака
складу злочину слід визнавати у разі вчинен�
ня зазначених діянь, які не охоплювалися
єдиним умислом (тобто кожне з учинених
дій було самостійною діяльністю) або стосу�
валося різних партій підроблених грошових

знаків, державних цінних паперів чи держав�
них білетів лотереї. 

Доцільно у постанові приділити увагу ви�
значенню таких кваліфікуючих та особливо
кваліфікуючих ознак, як великий і особливо
великий розмір. Якщо умисел винної особи
спрямований на вчинення діянь у великому
розмірі (або особливо великому розмірі), то
дії особи слід кваліфікувати як замах на ви�
готовлення, зберігання, придбання, переве�
зення, пересилання, ввезення в Україну, збут
у великому (особливо великому) розмірі на�
віть, якщо кількість фактично підроблених
грошових знаків, державних цінних паперів,
білетів державної лотереї не становить ви�
значеного розміру.

З метою приведення у відповідність із
чинним законодавством у постанові Плену�
му Верховного Суду України «Про практику
розгляду судами кримінальних справ про ви�
готовлення або збут підроблених грошей чи
цінних паперів» необхідно переглянути пунк�
ти 2, 3, 5, 8, 9, а також надати роз’яснення що�
до альтернативних дій об’єктивної сторони
злочину, передбаченого ст. 199 КК України.
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Історія розвитку держави та права свід�
чить, що з постулатом про невідворот�
ність покарання не можна здійснювати

ефективну кримінально�правову політику.
Кримінальна відповідальність не може та не
повинна вичерпуватися покаранням. Для
повноцінної реалізації принципів гуманізму
та справедливості кримінальним законодав�
ством України передбачено комплекс захо�
дів державного впливу, менш суворих за по�
карання, які є своєрідною альтернативою ре�
альному покаранню. До таких заходів, пере�
дусім, слід віднести інститут звільнення від
відбування покарання з випробуванням. 

Проблеми застосування звільнення від
відбування покарання з випробуванням у на�
уковій літературі аналізуються не часто. Ок�
ремі її аспекти досліджені у працях О. Кни�
женко, Г. Кригера, В. Ломако, В. Меркулової,
Е. Саркісової, В. Скибицького, Ю. Ткачевсь�
кого, С. Черкасова та ін. 

Метою цієї статті є аналіз підстав звіль�
нення від відбування покарання з випро�
буванням, характеристика іспитового стро�
ку й обов’язків, що покладаються на засу�
джену особу при звільненні; виявлення в
цій частині недоліків чинного законодав�
ства, практики його застосування, а також
формулювання пропозиції щодо їх усунення.

Згідно із ч. 2 ст. 75 Кримінального кодек�
су (далі – КК) України, якщо суд при при�
значенні покарання у вигляді виправних
робіт, службового обмеження для військо�
вослужбовців, обмеження волі, а також поз�
бавлення волі на строк не більше п’яти років,
враховуючи тяжкість злочину, особу винно�
го й інші обставини справи, дійде висновку

про можливість виправлення засудженого
без відбування покарання, він може прийня�
ти рішення про звільнення від відбування
покарання з випробуванням. У такому разі
суд ухвалює звільнити засудженого від
відбування призначеного покарання, якщо
він протягом визначеного іспитового строку
не скоїть нового злочину та виконає покла�
дені на нього обов’язки. Відповідно до ст. 77
КК України у разі звільнення від відбування
покарання з випробуванням суд може при�
значити засудженому будь�яке із передбаче�
них ст. 52 КК покарань, що застосовуються
як додаткові, крім конфіскації майна. При�
значення засудженому додаткових покарань
у випадку звільнення від відбування пока�
рання з випробуванням здійснюється на під�
ставах і в порядку, безпосередньо визначе�
них у кримінальному законі для зазначених
видів покарання, і лише за умови дотриман�
ня всіх положень як Загальної, так і Особливої
частин КК України, у тому числі статей 51– 55,
65–71. 

Що стосується підстав звільнення від
відбування покарання з випробуванням, то
закон їх не конкретизує. В теорії криміналь�
ного права існують різні позиції, відповідно
до яких учені трактують підстави застосу�
вання виду звільнення від покарання, що
розглядається, серед яких називають: на�
явність таких обставин, які свідчили б, що
виправлення та перевиховання засудженого
цілком припустимі без ізоляції його від су�
спільства [1, с. 6]; наявність обставин справи,
які не лише характеризують особу винного
та вчинений нею злочин, а й дозволяють су�
ду переконатися, що особа в силу своїх мо�
ральних якостей і невтраченого почуття обо�
в’язку перед державою та суспільством за�
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слуговує довіри і може виправитися без за�
стосування до неї покарання [2, с. 101]; пере�
конання суду про недоцільність відбування
засудженим покарання [3, с. 238]; сукупність
фактичних обставин, які дозволяють суду
дійти висновку про можливість виправлення
засудженого без реального відбування при�
значеного йому покарання [4, с. 843].

Безумовно, кожна з наведених думок має
свої переваги та певні вади. Не зупиняючись
на характеристиці наукових підходів, зазна�
чимо, що за змістом окремих положень кри�
мінального закону України підставами звіль�
нення від відбування покарання з випробу�
ванням слід вважати сукупність обставин
справи, за наявності яких мета покарання
(перш за все, виправлення особи) може бути
досягнута без його реального виконання чи
відбування й які поділяються на підстави, зу�
мовлені вчиненим злочином та особою винного.
Ця підстава сформульована занадто загально
та не зовсім конкретно, тому дуже важливим
є обов’язкове з’ясування всього масиву фак�
тичних даних, які б без певної долі сумніву
дозволяли суду ухвалювати рішення про
звільнення від відбування покарання. На
думку В. Меркулової, в такому рішенні від�
бивається факт довіри до особи, яка вчинила
злочин, сподівання, що для неї факт засу�
дження та винесення вироку вже є достат�
ньою карою, що сприятиме виправленню та
ресоціалізації людини, пристосуванню її до
умов нормального, правослухняного способу
життя [5, с. 170]. 

До даних, що характеризують вчинений
злочин, передусім, слід віднести його тяж�
кість. Про це законодавець прямо зазначає в
ч. 1 ст. 75 КК України. Відомо, що тяжкість
злочину визначається, насамперед, тим, до
якої категорії злочинів належить скоєне осо�
бою діяння. Згідно із ст. 12 КК України кри�
терієм тяжкості злочину визнано санкцію
норми статті Особливої частини криміналь�
ного закону. Граматичне тлумачення ст. 75
КК України дозволяє однозначно стверджу�
вати: звільнення від відбування покарання з
випробуванням не виключається при вчи�
ненні навіть тяжких злочинів. Адже під
призначеним слід визнавати покарання, що
призначається винному судом, а не те, що пе�
редбачається санкцією кримінально�право�
вої норми.

Важко надати вичерпний перелік обста�
вин, які характеризують учинене діяння й
які, у свою чергу, дадуть підстави для засто�
сування звільнення від відбування покаран�
ня з випробуванням, оскільки така характе�
ристика повинна даватися з огляду на кон�
кретні обставини кримінальної справи. При
цьому тяжкість злочину має бути макси�
мально конкретизована з урахуванням зна�
чущості об’єкта та предмета посягання, ха�
рактеру діяння, обстановки, засобу, місця та
часу його вчинення, відсутності тяжких на�

слідків тощо. Також слід брати до уваги су�
б’єктивні ознаки скоєного злочину: форму
вини, мотив, мету, емоції. Враховується та�
кож те, чи був злочин закінченим або неза�
кінченим, чи вчинений він у співучасті або
однією особою, чи була множинність зло�
чинів [6, с. 99–166]. У цьому аспекті доречно
згадати рекомендацію Пленуму Верховно�
го Суду України, надану у постанові «Про
практику призначення судами кримінально�
го покарання» від 22.12.1995 р. № 22. Зокре�
ма, йдеться про те, що при визначенні ступе�
ня суспільної небезпечності вчиненого зло�
чину суд повинен виходити із сукупності
всіх обставин справи, зокрема форми вини,
мотиву, цілі, способу, обстановки та стадії
вчинення злочину, кількості епізодів, наяв�
них кваліфікуючих ознак, ролі кожного із
співучасників (якщо злочин вчинено групою
осіб), тяжкості наслідків, що настали, тощо
[7, с. 34–35].

На жаль, судді при ухваленні рішення
про звільнення від відбування покарання з
випробуванням зазвичай обмежуються ви�
значенням тяжкості злочину згідно із ст. 12
КК України, не враховуючи інших особли�
востей скоєного особою діяння. 

Прикладом може бути кримінальна справа з
обвинувачення особи (умовно назвемо її А.) у вчи�
ненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 389 КК Ук�
раїни. Так, вироком Глибоцького районного суду
Чернівецької області від 28.06.2008 р. ця особа бу�
ла засуджена за ч. 1 ст. 164 КК України та їй приз�
начено покарання у виді 80 годин громадських
робіт. Однак після проголошення вироку А. без
поважних на то причин ухилився від відбування
громадських робіт. Через це вже 9 січня 2009 р. ви�
роком зазначеного суду А. був засуджений за вчи�
нення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 389 КК Ук�
раїни, та йому призначено покарання у виді обме�
ження волі строком на один рік. Від відбування
призначеного покарання суд вирішив звільнити А.
з випробуванням. Як зазначається в описово�мо�
тивувальній частині вироку, таке рішення ухва�
люється з урахуванням тяжкості вчиненого злочину,
тобто того, що ухилення від відбування громадських
робіт є злочином невеликої тяжкості [8]. За такої си�
туації суд, по�перше, зовсім не врахував сукупності
об’єктивних і суб’єктивних ознак скоєного злочину;
по�друге, залишився поза увагою факт того, що но�
вий вирок сам собою є реакцією на ухилення від ви�
конання попереднього. 

Важливе значення має врахування да�
них, що характеризують особу винного, ад�
же визначені в законі підстави застосуван�
ня звільнення від відбування покарання з
випробуванням мають загальний характер.
Тому висновок суду про можливість ви�
правлення засудженого без відбування по�
карання має, перш за все, ґрунтуватися на
глибокому та всебічному вивченні особи
винного.
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Вирішуючи питання про притягнення до
кримінальної відповідальності, суд встанов�
лює наявність ознак, що характеризують осо�
бу як суб’єкта злочину. Що стосується засто�
сування звільнення від відбування покаран�
ня з випробуванням, то суд також зобов’яза�
ний досліджувати особистісні дані винного,
які лежать поза межами ознак суб’єкта зло�
чину. До таких даних фахівці�юристи слуш�
но відносять такі [9, с. 346]: 

•• обставини, що характеризують поведінку
винної особи до вчинення злочину: законо�
слухняність, що передує вчиненню правопо�
рушень, ставлення до праці або навчання, по�
ведінка в побуті, заслуги перед Батьківщи�
ною тощо (позитивні дані про особу, як пра�
вило, свідчать про те, що вчинений злочин
для неї є випадковим епізодом у житті, що їй
можна виявити довіру); 

•• обставини, безпосередньо пов’язані з
учиненням злочину: ініціатива, готування,
організація злочину, фактична роль у його
вчиненні та ін.; 

•• обставини, що характеризують пове�
дінку винної особи після вчинення злочину:
надання допомоги потерпілому, турбота про
його близьких, щире визнання вини, каяття у
вчиненому злочині тощо; 

•• індивідуальні властивості особи: стать, вік,
стан здоров’я, наявність на утриманні непра�
цездатних родичів, а також особливості ха�
рактеру: доброта, чуйність чи озлобленість,
облудність, агресивність, навички та схиль�
ності до азартних ігор, наркотиків, зловжи�
вання спиртними напоями тощо.

Закон не ставить перед судом якихось
формалізованих обмежень щодо випадків
застосування норм про звільнення від відбу�
вання покарання з випробуванням. Так, за�
стосування цього виду звільнення від пока�
рання не виключається щодо судимих осіб
або щодо тих, які раніше звільнялися від
кримінальної відповідальності або покаран�
ня. Проте резонною слід визнати думку про
пряму законодавчу заборону звільнення від
відбування покарання з випробуванням що�
до певних категорій осіб, суспільна небез�
печність яких апріорі виглядає сумнівною.
Недоцільно звільняти від покарання реци�
дивістів, осіб, які вчинили тяжкі злочини або
мають невідшкодовані матеріальні збитки,
тощо. Відсутність обмежень щодо застосу�
вання звільнення від відбування покаран�
ня з випробуванням до конкретних катего�
рій осіб може призвести до того, що цілі 
покарання не досягатимуться. Ті, на кого
здійснюється вплив при досягненні такої ме�
ти покарання, як загальна превенція, можуть
спостерігати, як за скоєння нового злочину
(навіть тяжкого) уникає покарання особа,
яка має судимість за вчинення умисного зло�
чину. У зв’язку з цим формується впевне�
ність у суцільному прощенні будь�якого зло�
чину.

Вивчення судової практики свідчить, що
відсутність конкретних законодавчих вимог
до характеристики особи винного призво�
дить до ухвалення судами досить суперечли�
вих рішень. 

Заслуговує на увагу кримінальна справа, роз�
глянута Олександрійським міськрайонним судом
Кіровоградської області, з обвинувачення Я. у вчи�
ненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК 
України. 27 січня 2009 р. на підставі ст. 75 КК Ук�
раїни Я. був звільнений від відбування призначе�
ного покарання з випробуванням. За даними цієї
справи обставин, які б пом’якшували покарання
підсудному, не встановлено (хіба що відсутність
скарг від сусідів за місцем проживання засуджено�
го може його позитивно охарактеризувати); обста�
виною, яка обтяжує покарання, суд визнав вчи�
нення злочину в стані алкогольного сп’яніння.
Важливо те, що Я. вчинював цей злочин повторно,
будучи 13 листопада 2008 р. засудженим тим са�
мим судом за вчинення злочину, передбаченого 
ч. 3 ст. 185 КК України до 3 років позбавлення волі
із звільненням від відбування покарання з випро�
буванням строком на 2 роки. Незважаючи на це,
суд ухвалює рішення ще раз звільнити Я. з випро�
буванням, але вже строком на 3 роки [10]. 

Отже, при вирішенні питання про мож�
ливість звільнення особи від відбування по�
карання з випробуванням має враховуватися
рівною мірою суспільна небезпечність учи�
неного діяння й особа винного в їх конкрет�
ному вираженні. Тільки в поєднанні обста�
вин, що характеризують скоєний злочин та
особу винного, суд може дійти висновку про
можливість виправлення засудженого без
відбування покарання. 

Звільнення від відбування покарання з
випробуванням завжди пов’язано з визна�
ченням у вироку конкретного періоду часу,
протягом якого засуджений має виконати
покладені на нього обов’язки, а за його пове�
дінкою здійснюватиметься контроль (іспи�
товий строк). З приводу правового значення
іспитового строку В. Ломако зазначав, що ха�
рактерною особливістю іспитового строку є
те, що він втілює в собі загрозу й обіцянку:
загрозу реального застосування призначено�
го покарання в разі недотримання вимог
випробування й обіцянку заохочення та на�
віть погашення судимості, якщо умови ви�
пробування будуть ним дотримані [11, с. 69].
Дійсно, режим іспитового строку дисцип�
лінує особу, нагадує й про те, що тривають
кримінально�правові відносини і вона є су�
димою. При цьому засуджений має усвідом�
лювати, що припинення зазначених відно�
син, отже, припинення судимості повністю
залежить від його справного повсякденного
способу життя. 

Тривалість іспитового строку, протягом
якого засуджена особа повинна довести своє
виправлення, – від одного до трьох років (ч. 3
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ст. 75 КК України). Цей строк є цілком до�
статнім для того, щоб здійснити належний
вплив на поведінку засудженого та впевни�
тися в правильності прийнятого судом рі�
шення. Адже строк до одного року є замалим
для забезпечення належного виправлення
засудженого, а строк понад три роки втрачає
своє виправне значення, поступово перетво�
рюючись на непотрібну формальність. Три�
валий строк незручний також з тих мірку�
вань, що практично дуже складно тримати
засудженого з випробуванням під контролем
протягом усього часу. 

Закон не реґламентує порядку призна�
чення іспитового строку, який, крім цього,
справедливо не диференціюється залежно
від виду та міри призначеного покарання.
Проте суд при встановленні тривалості іспи�
тового строку з огляду на можливості вихов�
ного впливу на засудженого має брати до
уваги зазначені дані, зумовлені вчиненим
злочину й особою винного. При цьому слід
враховувати обстановку, в якій засуджений
проходитиме випробування, можливість і ха�
рактер впливу його найближчого оточення,
громадськості, родини тощо. Вважаємо, що
тривалість строку випробування в кожному
випадку має ґрунтуватися на перспективах
виправлення винного. Чим менше буде у су�
ду обґрунтованого переконання у виправлен�
ні засудженого, тим більшим має бути іспи�
товий строк, і навпаки. 

КК України не визначає, з якого моменту
слід починати відрахування іспитового строку.
Однак про це йдеться в ч. 1 ст. 185 Криміналь�
но�виконавчого кодексу України: іспитовий
строк обчислюється з моменту проголошення
вироку суду, а також в ч. 5 ст. 401 Криміналь�
но�процесуального кодексу України: вирок, що
звільняє підсудного від покарання, виконуєть�
ся негайно після його оголошення. Така ситу�
ація викликає слушне обурення деяких уче�
них, які вважають, що враховуючи положення
ст. 88 КК України, згідно з якою в особи вини�
кає судимість з дня набрання законної сили об�
винувальним вироком і до погашення або знят�
тя судимості, цілком імовірним є припущення,
що й іспитовий строк має відраховуватися з
дня набрання законної сили обвинувальним
вироком [12, с. 160–161].

Протягом визначеного судом іспитового
строку засуджена особа має не тільки не вчи�
нювати нових злочинів, а й виконувати покла�
дені на неї певні обов’язки (один або декіль�
ка). Статтею 76 КК України визначено ви�
черпний перелік обов’язків, які можуть бути
покладені на особу судом. Їх характер визна�
чає ефективність звільнення від відбування
покарання з випробуванням, має суттєвий
вплив на можливість проводити повноцінну
профілактичну роботу із засудженими. 

Приймаючи рішення про покладення
певних обов’язків на винну особу, суд має
враховувати: 

•• перелік передбачених ст. 76 КК України
обов’язків є вичерпним – суд не може по�
класти на засуджену особу обов’язки, які не
передбачені законом, скасовувати чи допов�
нювати раніше покладені обов’язки [5,
с. 174]; 

•• виконання певних обов’язків має спри�
яти здійсненню виправного впливу та полег�
шувати компетентним органам здійснення
контролю за його поведінкою [13, с. 189]; 

•• на особу, звільнену від відбування пока�
рання з випробуванням, може не покладати�
ся жодних обов’язків, якщо на думку суду це
буде не потрібне (за такого рішення суд не
матиме можливості дорікати засудженому у
тому, що він не виконує покладені на нього
обов’язки, отже, й направити його для відбу�
вання призначеного покарання відповідно до
ч. 2 ст. 78 КК України) [14, с. 172]. 

При обранні того чи іншого обов’язку з
переліку, передбаченого ч. 1 ст. 76 КК Ук�
раїни, слід враховувати певні особливості
вчиненого засудженим злочину (зокрема,
звертати увагу на причини й умови, що спри�
яли його скоєнню), а також особистісні да�
ні злочинця. Аналіз такої інформації може
зорієнтувати суд у правильному обранні обо�
в’язків, які мають покладатися на особу. Як
свідчить вивчення судової практики, судді не
завжди дотримуються цієї рекомендації при
звільненні від відбування покарання з ви�
пробуванням. 

Вироком Сокирянського районного суду
Чернівецької області Б. був засуджений за вчинен�
ня злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 129
та ч. 2 ст. 15 КК України. На підставі ст. 75 КК 
України Б. був звільнений від відбування пока�
рання з покладанням на нього таких обов’язків: не
виїжджати за межі України на постійне проживан�
ня без дозволу органу кримінально�виконавчої
системи, повідомляти органи кримінально�вико�
навчої системи про зміну місця проживання, робо�
ти або навчання та періодично з’являтися для
реєстрації в зазначені органи. При цьому згідно з
матеріалами справи Б. за висновком наркологічної
експертизи страждає хронічним алкоголізмом і
потребує примусового лікування від нього. Як ба�
чимо, при обранні обов’язків цей факт залишився
поза увагою суду, хоча логічним було б рішення
про покладення на Б. обов’язку пройти курс ліку�
вання від алкоголізму [15].

Слід зазначити, що для науковців по�
зиція законодавця стосовно права суду не
накладати на засудженого будь�яких обо�
в’язків виглядає суперечливою та недоскона�
лою. Частиною 2 ст. 75 КК України перед�
бачається, що звільнення засудженого від
відбування призначеного покарання відбу�
вається за умови, якщо він протягом визна�
ченого іспитового строку не вчинить нового
злочину та виконає покладені на нього обо�
в’язки. Оскільки протягом іспитового строку
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засуджений повинен не лише не вчинити но�
вого злочину, а й виконати покладені на ньо�
го обов’язки, правильним було б зобов’язати
суд покладати на кожного засудженого пев�
них обов’язків [16, с. 5]. Заслуговують на
увагу й більш категоричні пропозиції про
накладення низки обов’язків на всіх без ви�
нятку засуджених, наприклад вимога не
змінювати постійного місця проживання, ро�
боти чи навчання без дозволу органів кри�
мінально�виконавчої системи як необхідна
умова здійснення контролю за звільненою
від покарання особою [6, с. 42–43].

У кримінально�правовій доктрині існує
обґрунтована позиція, згідно з якою за існу�
ючої редакції ст. 76 КК України органи
кримінально�виконавчої інспекції мало що
можуть протиставити протиправній пове�
дінці засудженого. Це не дозволяє ефективно
здійснювати контроль за проходженням ви�
пробувального строку. Дійсно, існуючий пе�
релік обов’язків виглядає дещо звуженим,
він не містить деяких більш дієвих контроль�
но�профілактичних заходів. З огляду на це
заслуговує на увагу пропозиція про передба�
чення в законі таких зобов’язань, як: відшко�
дувати у певний строк заподіяний збиток, не
відвідувати певні місця, утримуватися від
спілкування в тій або іншій формі з певними
особами, не виходити з будинку в певний час
доби [17, с. 135–137]. 

Висновки

Інститут звільнення від відбування пока�
рання з випробуванням є потенційно ефек�
тивним засобом впливу на осіб, які не харак�
теризуються підвищеним ступенем суспіль�
ної небезпеки та вчинили нетяжкий злочин.
Разом із тим практика свідчить, що цей ін�
ститут потребує подальшого реформування
для унеможливлення звільнення з випробу�
ванням осіб, які для виправлення обов’язко�
во мають відбувати реальне покарання. На
звільнення від відбування покарання з ви�
пробуванням заслуговують лише гідні, а не ті
засуджені, які формально продемонстрували
свою готовність уникнути справедливої кари.
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Декларація прав людини, прийнята Ге�
неральною Асамблеєю ООН 10 груд�
ня 1948 р., передбачає: ніхто не може

зазнавати безпідставного втручання в його
особисте та сімейне життя, безпідставного
посягання на недоторканність його житла;
кожна людина має право на захист законом
від подібного втручання чи посягання. Ана�
логічна вимога міститься у ст. 17 Міжнарод�
ного пакту про громадські та політичні пра�
ва, прийнятого Генеральною Асамблеєю
ООН 16 грудня 1966 р., а також у ст. 8 Євро�
пейської конвенції з прав людини. Проте,
незважаючи на велику кількість міжнарод�
них правових актів, а також на наявність
власних конституцій, не всі держави світу га�
рантовано виконують свої гарантії щодо осо�
бистих прав людини та громадянина. Досить
велике значення для добробуту людини має
право на недоторканність житла, та дуже
часто це право є засвідченим лише на папері.
Адже відомо, що окрім життя, здоров’я, лю�
дина має своє житло, свій будинок, а наше
житло має охоронятися, воно має бути недо�
торканним, захищеним від зовнішнього та
внутрішнього посягання. Питання про недо�
торканність житла має велике як теоретичне,
так і практичне значення. Адже маючи вели�
ку кількість міжнародних актів, які проголо�
шують людину найвищою цінністю, а її пра�
ва невід’ємними та непорушними, є держави,
які не надають великого значення праву не�
порушності житла. З одного боку, вони праг�
нуть до демократії, а з іншого – на практиці
не повною мірою захищають права та свобо�
ди людини і громадянина. 

Стаття 3 Конституції України проголо�
шує, що людина, її життя і здоров’я, честь і

гідність, недоторканність і безпека визна�
ються в Україні найбільшою соціальною цін�
ністю. Права та свободи людини, їх гарантії
визначають зміст і спрямованість діяльності
держави. Держава відповідає перед людиною
за свою діяльність. Утвердження та забезпе�
чення прав і свобод людини є головним обо�
в’язком держави (ст. 3 Конституції України).
Ці права є невідчужуваними та непорушни�
ми. Стаття 30 Конституції України проголо�
шує недоторканність житла. Не допускаєть�
ся проникнення до житла чи іншого воло�
діння особи, проведення в них огляду чи об�
шуку інакше як за вмотивованим рішенням
суду. У невідкладних випадках, пов’язаних із
врятуванням життя людей і майна чи з без�
посереднім переслідуванням осіб, які підоз�
рюються у вчиненні злочину, можливий
інший, встановлений законом, порядок про�
никнення до житла чи до іншого володіння
особи, проведення в них огляду та обшуку. 

Житло є важливою складовою життя лю�
дини. Кожна демократична держава повинна
не лише надавати право на житло, а й гаран�
тувати право на його недоторканність. 

Проблемі захисту права на недоторкан�
ність житла присвятили свої роботи С. Іль�
ченко, К. Фетисенко, В. Маляренко, І. Шу�
мак, В. Батиргареєва, Г. Чорний, Г. Чангулі,
Л. Гусєв, Т. Добровольська, В. Камінська, 
І. Фойницький, М. Полянський, П. Давидов
та ін. Досить важливий внесок у питання про
недоторканність житла зробив В. Малярен�
ко, який, наприклад, порівнює законодавство
Польщі, Росії й України, а також робить
слушні висновки про те, що Україна перед�
бачає недоторканність не тільки житла, а й
іншого володіння, встановлює ширші права
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особі, ніж це передбачено Європейською
конвенцією. Заслуговують також на увагу
дослідження В. Новікова, який проаналізу�
вав зарубіжне законодавство і дійшов вис�
новку, що чим більше прав і свобод захи�
щається, тим демократичнішою є держава. 

Мета цієї статті – дослідити право на недо�
торканність житла в законодавстві деяких
зарубіжних країн, які відносяться до різних
правових систем світу. 

Недоторканність житла, нарівні з правом
на життя та власність, є важливою складо�
вою існування будь�якого суспільства. Ана�
ліз конституцій країн світу різних систем пра�
ва (континентальної, англо�саксонської, му�
сульманської, пострадянської) свідчить, що
майже всі країни проголошують недотор�
канність житла як одне з найважливіших прав
людини та громадянина. Так, у конституціях
країн Європи право на недоторканність жит�
ла передбачено в розділах, які проголошують
і гарантують основні права і свободи людини
та громадянина: Конституція Бельгії (ст. 15),
Конституція Данії (ч. 8 ст. 74), Конституція
Іспанії (І розділ, І відділ ст. 2), Італійська
конституція (п. 1 ст. 14), Конституція Нідер�
ландів (розділ І, ст. 12), Конституція Греції
(ч. 2 ст. 9), Конституція Ісландії (розділ VII,
ст. 66), Конституція Кіпру (ч. 2 ст. 16), Конс�
титуція Туреччини (розділ ІІ, ст. 21), Конс�
титуція Фінляндії (розділ ІІ, § 10), Консти�
туція Швеції (§ 12 п. 2), Конституція Ліхтен�
штейну (розділ IV, cт. 32), Конституція Мо�
нако (ст. 12), Конституція Швейцарії (ст. 13),
Конституція Албанії (розділі ІІ, ст. 37), Кон�
ституція Болгарії (розділ ІІ, ст. 32), Консти�
туція Македонії (ст. 26), Словацька консти�
туція (ст. 36), Польська конституція (ст. 50),
Конституція Хорватії (ст. 34). 

У той самий час положення конституцій
окремих країн Європи не обмежуються прос�
тою дефініцією «житло недорканне». Так, у
Конституції Естонії одночасно з проголошен�
ням права на недорканність житла й іншого
приватного володіння особи встановлюється
право на недорканність і робочого місця [1, 
с. 736]. У законодавстві Великої Британії, де
відсутня Конституція, а існує Акт про заго�
вори і захист власності від 1875 р., заборо�
няється брати в облогу будинок чи інше міс�
це проживання або перешкоджати доступ до
будинку, де проживає особа, працює, займа�
ється своїми справами або знаходиться ви�
падково [2, с. 174, 175].

Недоторканність житла знаходиться під
охороною і в конституціях арабських країн.
Разом із тим слід зазначити, що низка су�
спільних відносин регулюється не конститу�
цією, а нормами простого права, нормами

ісламу. Деякі конституції проголошують іс�
лам основою законодавства, а прийняття кон�
ституцій в арабському світі є великим про�
гресом, бо це призвело до створення певної
юридичної основи держави. 

Конституція Об’єднаних Арабських Емі�
ратів складається із 10 розділів. Вона набула
чинності 02.12.1971 р. У розділі ІІ «Свободи,
суспільні права та обов’язки» ст. 21 Консти�
туції закріплює недоторканність приватної
власності, а також недоторканність житла,
рівність перед законом [3, с. 92–93].

У Лівані до нашого часу діє Конституція,
прийнята у 1926 р., проте вона містить корот�
кий перелік особистих і політичних свобод
людини та громадянина. Основні права та
свободи в ліванській конституції розроблені
не точно і не досить широко. Але й ті статті,
які існують в конституції, мають чисто декла�
ративний, формальний характер. Без вказі�
вок на будь�яку гарантію проголошується
недоторканність житла, рівність ліванців пе�
ред законом (ст. 14) [4, с. 38, 44].

Стаття 10 Конституції Іорданії визначає:
житло – недоторканне, не дозволяється вхо�
дити в нього, крім випадків, передбачених за�
коном [5, с. 32, 35].

У статті 13 Конституції Ірану зазначається,
що будинок і житло будь�кого користується
захистом і недоторканністю; не можна вхо�
дити в чуже житло, не інакше, як у випадках,
передбачених законом [6, с. 189]. 

Стаття 12 Конституції Сірії проголошує:
житло непорушне; забороняється входити до
чужого житла чи здійснювати обшук, за ви�
нятком захоплення в ньому злочинця, чи в
інших випадках, передбачених законом [6, 
с. 464].

Конституція Бахрейну (ст. 25) проголо�
шує недоторканність житла: ніхто не може
зайти в чуже житло; обшуки без дозволів за�
боронені. 

Стаття 40 Конституції Алжиру гарантує
недоторканність житла. 

Безумовно, проголошення недоторкан�
ності житла в конституції не є гарантією його
не порушення. Саме тому майже в усіх кра�
їнах світу передбачена кримінальна відпові�
дальність за порушення цього конституцій�
ного права. Як правило, порушення недотор�
канності житла в кримінальних кодексах за�
рубіжних країн знаходиться в розділі зло�
чинів, присвячених охороні основних конс�
титуційних прав і свобод людини та громадя�
нина: КК Грузії (розділ 7, глава ХХІІІ – зло�
чини проти прав і свобод людини) [7, 
с. 201–202]; КК Білорусі (розділ 7, глава 23 –
злочини проти конституційних прав і свобод
людини і громадянина) [8, с. 132]; КК Ро�
сійської Федерації (розділ 7, глава 19 – злочи�
ни проти конституційних прав і свобод людини
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та громадянина) [9, с. 139]; КК Вірменії (гла�
ва 19 – злочини проти конституційних прав і
свобод людини та громадянина); КК Сан�
Марино (глава ІІ – злочини проти свободи
особи) [10, с. 135]; КК Франції (глава VI –
про посягання на особу, відділ І – про пося�
гання на приватне життя) [11, с. 381], КК
Швейцарії (розділ І – злочини та проступки
проти свободи) [12, с. 206]. 

Слід зазначити, що окремі держави під�
ходять ґрунтовніше до правової охорони пра�
ва на недоторканність житла і присвячують
охороні цього права розділи або глави: КК
Бельгії (глава V – про посягання на особисту
свободу та недоторканність житла, вчинене
приватними особами) [13, с. 273]; КК Ізра�
їлю [14].

Заслуговує на увагу те, що кримінальні
кодекси окремих країн світу визнають вже
сам факт порушення недоторканності житла
злочином, якщо це було здійснено без згоди
власника (ст. 202 КК Білорусі, ст. 147 КК
Вірменії, ст. 160 КК Грузії, ст. 139 КК РФ, 
cт. 405 КК Ізраїлю, ст. 186 КК Швейцарії).
Інші ж країни порушення права на недотор�
канність житла визнають злочином лише за
наявності кваліфікуючих обставин таких,
наприклад, як застосування сили чи загрози
її застосування (ст. 137 КК Киргизстану, 
[15, с. 154], ст. 109 КК Австрії) [16, с. 155] з
використанням погрози чи насильства проти
особи, чи із зламування, чи підробки ключів
(ст. 439 КК Бельгії).

Деякі країни встановлюють відповідаль�
ність за порушення недоторканності житла
тільки в разі, якщо власник житла подав
скаргу або заяву до правоохоронного органу
(ст. 165 КК Литви, ст. 182 КК Сан�Маріно,
ст. 109 КК Австрії).

По�різному в законодавстві зарубіжних
країн тлумачиться і термін «порушення не�
доторканності житла». Так, деякі країни сві�
ту не визначають у своєму КК форм вчинен�
ня цього суспільно небезпечного діяння або
ж просто використовують термін «проник�
нення» до житла (ст. 439 КК Бельгії, ст. 202
КК Білорусі, ст. 109 КК Австрії, ст. 139 КК
РФ). Натомість, у деяких країнах цей термін
піддається розширеному визначенню. Так, у
КК Грузії існує така форма порушення недо�
торканності житла, як незаконний обшук 
(ст. 160); у КК Сан�Маріно визнається пору�
шенням недоторканності житла заняття ін�
дивідуальною діяльністю проти волі особи,
яка має право видворити таку особу (ст. 182);
у КК Швейцарії – якщо особа, незважаючи
на наполегливе прохання власника покинути
приміщення, не поспішає виконати його про�
хання (ст. 186). 

Заслуговує на увагу і питання місця вчи�
нення злочину. Більшість країн світу здійс�

нюють кримінально�правову охорону тільки
житла чи іншого володіння особи. У той са�
мий час кримінальне законодавство окремих
країн розширює поняття «житло» і включає до
нього місця, призначені для молитов (ст. 406
КК Ізраїлю) чи іншу будівлю, що не є жит�
лом чи місцем для проведення молитов (ст. 407
КК Ізраїлю), закрите приміщення дому, огоро�
джений майданчик, сад, сільськогосподарсь�
ке приміщення (ст. 186 КК Швейцарії), за�
крите приміщення, призначене для соціальної
служби, чи приміщення для здійснення про�
фесійної або виробничої діяльності (ст. 109
КК Австрії), будь�яке приміщення, що зай�
має особа, у тому числі службове (ст. 439 КК
Бельгії).

По�різному в законодавстві зарубіжних
країн визначаються і обставини, що обтяжу�
ють покарання при порушенні недоторкан�
ності житла. Так, відповідно до ст. 440 КК
Бельгії обтяжуючим покарання визнається
вчинення даного злочину в нічний час, якщо
його вчинили дві та більше особи, якщо у од�
ного із співучасників була зброя, якщо це
діяння вчинене у формі чи від імені агента
влади. За КК Білорусі – це вчинення злочи�
ну посадовою особою з використанням служ�
бових повноважень (ч. 2 ст. 202). Відповідно
до КК Австрії – якщо порушення недотор�
канності житла супроводжувалося наміром
застосувати насильство чи викрадення речей,
якщо у одного з співучасників була зброя і
вчинене групою осіб (ст. 109). КК Росії об�
ставинами, що обтяжують покарання, визна�
ються застосування насильства чи погрози
його застосування або ж вчинення цього зло�
чину особою з використанням свого службо�
вого становища (ст. 139). Аналогічні обста�
вини передбачені КК Грузії. Статтею 160 КК
Грузії, крім цих двох ознак, передбачено та�
кож вчинення цього злочину групою осіб або
з використанням зброї. За КК Сан�Маріно
обтяжуючими обставинами порушення не�
доторканності житла визнається вчинення цьо�
го злочину з використанням насильства або
якщо є підозра, що особа озброєна (ст. 182). За
КК Ізраїлю – якщо при проникненні до житла
особа мала при собі вогнепальну чи холодну
зброю (ст. 408).

Слід також звернути увагу і на покаран�
ня, передбачене за порушення недоторкан�
ності житла в законодавстві про кримінальну
відповідальність зарубіжних країн. Як пра�
вило, покарання в кримінальних кодексах за�
рубіжних країн не є великим і не відрізняєть�
ся суворістю. Так, за КК Франції – це один
рік тюремного ув’язнення чи штраф; за КК
Грузії – до двох років позбавлення волі чи
штраф; до одного року позбавлення волі пе�
редбачено покарання і КК Австрії. Вчинення
ж цього злочину за обтяжуючих обставин ха�
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рактеризується підвищеною суспільною не�
безпекою та значними термінами тюремного
ув’язнення. Так, максимальний термін пока�
рання за порушення недоторканності житла
передбачено КК Ізраїлю, якщо це було зроб�
лено з метою вчинення крадіжки та за на�
явності вогнепальної зброї. За такі дії від�
повідно до ст. 408 передбачено покарання 
14 років позбавлення волі. 

Висновки

Порівняльний аналіз законодавства про
кримінальну відповідальність зарубіжних
країн дає змогу визначити основні тенденції
світової практики кримінально�правової охо�
рони права на недоторканність житла. Ми
дослідили конституції деяких мусульмансь�
ких країн, для яких захист прав громадян
вже є великим поштовхом для демократи�
зації держави, порівняли конституції та кри�
мінальні кодекси інших держав із законодав�
ством України і висвітлили певні переваги
чи недоліки. Це дозволяє зробити висновок,
що кримінально�правова охорона недотор�
канності житла в Україні відповідає загаль�
ноприйнятим світовим стандартам забезпе�
чення цього суспільного блага, а порівняння
з іншими країнами (наприклад, Польщею та
Росією, дозволяє стверджувати, що законо�
давство в Україні навіть більшою мірою
охоплює поняття «житло», ніж це зазначено
в Європейській конвенції, а також захищає
його, що робить більш широкими права лю�
дини. Разом із тим пропонуємо використати

досвід окремих країн і доповнити ч. 2 ст. 162
КК України такою обтяжуючою обставиною,
як вчинення цього злочину групою осіб. 
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The author of this article trying analyze  of constitutions  many states (article where album about
immunity of home (accommodation)), and Criminal Codes of states (article, where album about immu�
nity of home,  and punishment  for immunity of  home.

В статье анализируются и сравниваются конституции зарубежных стран (статьи 
о неприкосновенности жилища), а также уголовное законодательство (Уголовные кодексы), в
которых предусматривается ответственность за нарушение неприкосновенности жилища.
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Улітературі радянських часів зазнача�
ється, що для правильного розуміння
кримінального та кримінально�проце�

суального законодавства працівниками мі�
ліції, слідчими, прокурорами і суддями важ�
ливе значення має судова практика, перш за
все судова практика вищестоящих судів [1, 
с. 5]. Проте дослідження значення постанов
Пленуму Верховного Суду стосувалися ли�
ше окремих аспектів цієї проблеми і на сьо�
годні немає однозначних висновків щодо
напрямів та обсягу впливу постанов Плену�
му Верховного Суду на нормотворчу та пра�
возастосовчу діяльність.

Питання значення постанов Пленуму
Верховного Суду досліджували В. Молдован,
А. Молдован, В. Смородинський, С. Бошно,
М. Мороз, Т. Марітчак, Л. Шевцова, С. Ти�
мів, А. Строган, В. Налуцишин, В. Малярен�
ко, В. Ткаченко, А. Огородник, А. Лукашов,
А. Рарог, І. Тишкевич, М. Хавронюк, В. Ка�
минська, Г. Федоренко, С. Алексеєв, О. Би�
бик та ін. 

У кримінально�правовій літературі за�
значається, що постанови Пленуму Верхов�
ного Суду мають істотне значення для право�
застосування. Проте відсутнє комплексне
вирішення питання про форми такого впли�
ву постанов на застосування кримінального
законодавства. 

Метою цієї статті є аналіз значення поста�
нов Пленуму Верховного Суду України та
їх впливу на правозастосовчу діяльність. 

На основі узагальнення та систематизації
інформації, викладеної у працях з відпо�
відної проблематики, можна навести напря�
ми впливу постанов Пленуму Верховного
Суду з питань застосування кримінального
законодавства на правозастосовчу діяль�

ність, які висловлювалися в юридичній літе�
ратурі: 

1. Формування кримінального законода�
вства [2]; 

2. Виявлення застарілості законів і по�
дальшого розвитку законодавства [3]; 

3. Удосконалення законодавства [4]; 
4. Заповнення прогалин у законодавстві [5];
5. Проведення державної судової політи�

ки й однакове застосування закону [6]; 
6. Направлення (скерування) судової

практики [3; 5; 7]; 
7. Формування кваліфікації [8]; 
8. Вироблення стандартів кваліфікації [9]; 
9. Недопущення помилок у кваліфікації

злочинів [10];
10. Усунення помилок у кваліфікації зло�

чинів [9]; 
11. Вплив на конкуренцію [11]; 
12. Встановлення визначеності оціноч�

них понять [12]; 
13. Визначення змісту оціночних понять [13];
14. Конкретизація оціночних понять при

вирішенні конкретної кримінальної справи [12];
15. Встановлення меж тлумачення кри�

мінального закону [14]; 
16. Роз’яснення окремих слів, термінів і

визначення правових понять [14]; 
17. Роз’яснення та вдосконалення окре�

мих елементів складу злочину [15]. 
Ці позиції можна об’єднати в чотири гру�

пи, які відповідають чотирьом напрямам
впливу постанов Пленуму Верховного Суду на
нормотворчу та правозастосовчу діяльність:

•• забезпечення вдосконалення та розвит�
ку кримінального законодавства (напрями,
наведені під номерами 1, 2, 3, 4); 

•• вплив на судову політику та практику
(напрями, наведені під номерами 5, 6); 

•• забезпечення правильної кваліфікації
(напрями, наведені під номерами 7, 8, 9, 10, 11); 

ЗНАЧЕННЯ  ПОСТАНОВ  ПЛЕНУМУ
ВЕРХОВНОГО  СУДУ  З  ПИТАНЬ  
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•• забезпечення правильності тлумачення
кримінально�правових норм (напрями, наве�
дені під номерами 12, 13, 14, 15, 16, 17). 

Забезпечення вдосконалення та розвитку
кримінального законодавства. Така форма
впливу постанов Пленуму Верховного Суду
на правозастосовчу діяльність, на нашу дум�
ку, полягає в тому, що, по�перше, у чинному
КК широко охоплено досягнення сучасної
науки кримінального права України та інших
країн, судової та слідчо�прокурорської прак�
тики застосування кримінального законо�
давства України, практики Конституційного
Суду України, досвіду законопроектних ро�
біт з реформування кримінального законода�
вства країн СНД і далекого зарубіжжя [2, 
с. 41–42]; по�друге, Пленум Верховного Суду
своїми постановами вносить у діюче право
значні вдосконалення, роблячи постанови за�
кону більш ясними, деталізуючи та розкрива�
ючи їх зміст у тих випадках, коли він прямо не
випливає з формули закону [4, с. 38]. 

Проте постанови Пленуму Верховного
Суду мали б ще більший вплив на вдоско�
налення та розвиток законодавства, якщо б
статусу постанов Пленуму Верховного Суду
України було надано загальнообов’язковості
для всіх судів, органів і службових осіб, коли
постанови Пленуму набули б статусу повно�
цінного джерела кримінального права. 

На нашу думку, доцільно виділяти таку
форму впливу судової практики, як «слугу�
вання поліпшенню законодавства з точки зо�
ру техніко�редакційної» [3, с. 21]. 

Вплив на судову політику та практику.
Ми вважаємо, що постанови Пленуму Вер�
ховного Суду, безумовно, мають важливе зна�
чення для визначення напрямів однакового
застосування кримінального законодавства.
Це зумовлюється тим, що вони приймаються
на основі вивчення й аналізу судової практики.

Роз’яснення Пленуму Верховного Суду є
актами офіційного тлумачення – сприяють
однаковому застосуванню закону не тільки
судами, а й іншими суб’єктами кримінально�
го судочинства [6, с. 71]. 

Верховний Суд України має великий авто�
ритет, а його керівні роз’яснення даються на
підставі вивчення практики всіх ланок судо�
вої системи, аналізу судової статистики. Тому
нищестоящі суди при вирішенні криміналь�
них справ завжди беруть до уваги ці роз’яс�
нення. 

При розслідуванні та розгляді кримі�
нальних справ слідчі та судді, як правило,
беззаперечно слідують вимогам постанов,
опублікованих з того чи іншого питання. За
такого підходу до використання постанов
Пленуму Верховного Суду можна вести мо�
ву про всестороннє осмислення та повне роз�
криття змісту і спрямованості норми закону,

що, у свою чергу, сприяє зміцненню закон�
ності та посиленню боротьби із злочинністю.

Г. Ткешелиадзе зазначає, що роз’яснення
Пленуму Верховного Суду визначають спря�
мування судової практики. У своїх постано�
вах Пленум встановлює дійсний зміст право�
вої норми, пояснює конкретний зміст від�
повідних нормативних приписів, які права та
обов’язки суб’єкта права, чого саме вимагає
правова норма, яка тлумачиться, за яких умов
норма повинна застосовуватися [5, с. 33].

Важливою є кожна функція Пленуму
Верховного Суду, і все ж доцільно виділити 
з них обговорення узагальнень судової прак�
тики, даних судової статистики. Саме така
діяльність дозволяє Верховному Суду своє�
часно давати судам кваліфіковані роз’яснен�
ня щодо застосування судами законодавства
при розгляді судових справ [7, с. 95]. 

Якщо оцінювати діяльність Верховного
Суду в перспективі, наприклад за певний
відрізок часу, то на перший план висувається
його робота із спрямування практики нище�
стоящих судів в єдиному руслі [4, с. 34]. 

Забезпечення правильної кваліфікації.
О. Марін зазначає, що в чинному законодавстві
правила кримінально�правової кваліфікації, у
тому числі кваліфікації при конкуренції норм,
жодним чином не регламентовані. Судова
практика частково заповнює відсутність зако�
нодавчого регулювання та незакінченість тео�
ретичних концепцій, формулюючи ті чи інші
правила вирішення конкуренції, однак вони не
завжди мають стабільний та одностайний ха�
рактер. Роз’яснення Пленуму Верховного Су�
ду України з цих питань фрагментарні, супе�
речливі, непослідовні [8, с. 1].

Верховний Суд вступає у справу у випад�
ках, коли судова практика по�різному, не од�
нозначно, не однаково вирішує питання,
пов’язані із застосуванням тієї чи іншої нор�
ми законодавства або уникає їх вирішення,
відчуваючи труднощі в розумінні та застосу�
ванні норм права, що неминуче зачіпає права
людини, ставлячи під сумнів здійснення
принципу рівності перед законом і судом.

Необхідність у прийнятті Пленумом по�
станови, яка містить роз’яснення із зазначе�
них питань застосування законодавства, ви�
никає, зокрема, у випадках: 

•• колізії нормативних правових актів, що
мають відношення до кримінально�правових
норм із змішаною протиправністю або блан�
кетних норм; 

•• колізії норм кримінального закону між
собою чи норм кримінального закону й іншо�
го нормативно�правового акта; 

•• неясності та відмінностей у змісті норми
права як кримінально�правової, так і іншої,
що має значення для застосування криміналь�
ного закону; 
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•• використання в диспозиції статей Особ�
ливої частини КК оціночних понять, зміст
яких по�різному визначається судами при
вирішенні кримінальних справ; 

•• наявності різних підходів до кваліфіка�
ції злочинів; 

•• застосування різних підходів при вирі�
шенні питань, пов’язаних із відмежуванням
злочинів від діянь, що не є злочинними [10, 
с. 430]. 

Т. Марітчак вважає, що перше місце се�
ред причин і умов помилок, які допускають�
ся при кваліфікації злочинів, за ступенем су�
б’єктивного сприйняття, зайняв такий фак�
тор, як неясність і суперечливість законодав�
ства. Судді, слідчі та працівники прокуратури
серед факторів, що впливають на стабіль�
ність правозастосовчої практики, правильну
кримінально�правову кваліфікацію, назвали
постанови Пленуму Верховного Суду України.
За роки незалежності нашої держави суттєво
зросла роль керівних роз’яснень Пленуму Вер�
ховного Суду України з питань кваліфікації
злочинів, і вони обґрунтовано поставлені на
перше місце серед факторів, що сприяють пра�
вильній кваліфікації злочинів [9, с. 48–49]. 

О. Марін провів анкетування, результати
якого засвідчили, що більшість працівників
правоохоронних органів (60,8 %) для вирі�
шення питань конкуренції кримінально�пра�
вових норм звертаються до постанов Плену�
му Верховного Суду України. Однак статус
цього джерела інформації про правила квалі�
фікації злочинів чинним законодавством ви�
значений суперечливо, роз’яснення вищого
судового органу України з цих питань фраг�
ментарні, а в деяких випадках непослідовні
[11, с. 69]. 

Забезпечення правильності тлумачення
кримінально�правових норм. Використання
оціночних понять дозволяє правозастосов�
чим органам враховувати різну значущість
однакових дій або однакову значущість фор�
мально різних дій залежно від конкретних
обставин справи. 

Невизначеність оціночних понять зумов�
лена тим, що суб’єкт (законодавець) «не мо�
же або не вважає за потрібне своїм визначен�
ням повністю вилучити елемент нефіксова�
ності із змісту, застосованого у праві понят�
тя. Тому в цій частині змісту, яка залишила�
ся нефіксованою, таке поняття права функ�
ціонує як поняття – загальне уявлення» [12,
с. 103–104]. 

«Однозначність тлумачення, – слушно
зазначає А. Черданцев, – є основою однома�
нітного застосування права всіма компетент�
ними суб’єктами і врешті�решт умовою ре�
альної єдності законності» [16, с. 80]. 

На думку М. Хавронюка, навряд чи мож�
на сподіватися на те, що всі підсудні та по�

терпілі, слідчі і прокурори, судді й адвокати,
зіткнувшись із необхідністю визначити зміст
тієї чи іншої оціночної ознаки, дійдуть єди�
ної думки. Хіба не Верховний Суд України
має вжити всіх можливих заходів до того,
щоб уніфікувати хоча б підходи до однаково�
го розуміння законодавства всіма учасника�
ми кримінального процесу? [13, с. 19]. 

Заслуговує на увагу практика тлумачен�
ня закону Пленумом Верховного Суду. 
В ряді постанов закону в цілому або його оз�
накам надано обмежувальне або розширене
тлумачення. При обмежувальному тлума�
ченні звужуються ознаки кримінально�пра�
вових категорій і закон застосовується до
більш вузького кола випадків, ніж повинен
застосовуватися (виходячи з його букваль�
ного змісту). При розширеному тлумаченні
ознаки закону розширюються і він застосо�
вується до більш широкого кола випадків,
ніж це передбачає буквальний текст закону
[14, с. 79]. 

В. Ткаченко вказує, що в ряді статей
кримінального закону є слова та терміни, без
розкриття змісту яких ускладнюється уяс�
нення змісту закону в цілому або окремих
його частин. До таких слів можна віднести:
«ступінь небезпечності посягання», «неодно�
разовість», «систематичність», «особливий ци�
нізм», «малолітній» тощо [14, с. 76]. 

А. Строган зазначає, що постанови Пле�
нуму Верховного Суду України виступають
інструментом, що допомагає у тлумаченні,
роз’ясненні та розкритті сутності положень
чинного Кримінального кодексу України
щодо складу злочину й елементів його струк�
тури [15, с. 15].

Висновки

Викладене свідчить, що постанови Пле�
нуму Верховного Суду з питань застосуван�
ня кримінального законодавства мають ве�
лике значення як для нормотворчої, так і
правозастосовчої діяльності. 

Вплив на нормотворчу діяльність ви�
являється в тому, що постанови Плену�
му Верховного Суду впливають на забезпе�
чення вдосконалення та розвитку кримі�
нального законодавства. Вплив на правоза�
стосовчу діяльність відбувається у таких
напрямах: 

вплив на судову політику та практику; 
забезпечення правильної кваліфікації; 
забезпечення правильності тлумачення

кримінально�правових норм. 
Проведене дослідження стосувалося ли�

ше окремих аспектів проблеми, а питання
значення постанов Пленуму Верховного Су�
ду потребують конкретизації, що стане пред�
метом подальших досліджень. 
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Аналіз законодавчого досвіду реалізації
пенальної політики як України, так і
зарубіжних країн свідчить, що її ви�

значальною ознакою на сьогодні є гуманізація
кримінальної репресії. Загальною стає тен�
денція до зменшення кількості обвинуваль�
них вироків, пов’язаних з призначенням по�
карання у виді позбавлення волі, до покра�
щення правового статусу засуджених, до мі�
німізації кількості пенітенціарного контин�
генту тощо. Однією із складових цієї тен�
денції є застосування умовно�дострокового
звільнення (далі – УДЗ). Однак треба конс�
татувати той факт, що розповсюджене засто�
сування УДЗ не завжди засвідчує їх ефек�
тивність. Так, у 2008 р. 8,8 тис. осіб, яких
раніше було звільнено умовно�достроково
від відбування покарання, знову вчинили
злочин. Це 25,5 % загальної кількості осіб,
яких раніше умовно�достроково звільнили
від відбування покарання [1, с. 25]. Подібні
цифри свідчать про необхідність комплекс�
ного розроблення дієвих механізмів виправ�
лення осіб, які відбувають покарання, у тому
числі звернення до досвіду зарубіжних країн
з цього питання.

У запропонованій статті буде досліджено
формальний елемент підстави застосування
УДЗ стосовно осіб, що досягли 18 років, у та�
ких країнах континентальної правової сис�
теми, як Російська Федерація (далі – РФ),
Молдова, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Уз�
бекистан, Литва та Латвія. Вибірковий ана�

ліз законодавства країн близького зарубіжжя
зумовлений їх спільним з Україною історич�
ним корінням, побудовою Кримінальних ко�
дексів (далі – КК) зазначених країн на основі
Модельного КК, розробленого для країн –
учасниць СНД. 

УДЗ, залежно від етапу реалізації покаран�
ня, є звільненням від подальшого його відбу�
вання. Особа на підставі обвинувального виро�
ку суду відбуває призначене їй цим вироком
покарання, проте в певний момент, до закінчен�
ня відбування такого покарання, звільняєть�
ся від подальшого його відбування [2, c. 408].

Для досягнення мети дослідження вва�
жаємо доцільним звернутися до складових
елементів загального підходу характеристи�
ки окремого виду звільнення від покарання,
розробленого Ю. Бауліним: «оскільки закон
часто пов’язує можливість звільнення від по�
карання з видами таких покарань, їх розміра�
ми та злочинами, за які вони призначені, не�
обхідно звернути увагу на таке покарання, як
на передумову звільнення. Проте наявності
самої лише передумови звільнення для його
здійснення ще недостатньо, оскільки кожен
вид звільнення пов’язується законом з пев�
ною підставою звільнення, яка складається з
двох елементів, кожен з яких є обов’язковим
для її наявності» [2, c. 410]. Перший (так зва�
ний формальний) елемент – це відбуття пев�
ної міри покарання, а другий (так званий ма�
теріальний) елемент – настання певних по�
зитивних змін в особистості засудженого, за
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наявності яких закон передбачає можливість
застосування УДЗ.

За КК України формальним елементом
підстави застосування УДЗ є відбуття засу�
дженим: не менше 1/2 строку покарання,
призначеного судом за злочин невеликої або
середньої тяжкості, а також за необережний
тяжкий злочин; не менше 2/3 строку покаран�
ня, призначеного судом за умисний тяжкий
злочин чи необережний особливо тяжкий
злочин, а також у разі, якщо особа раніше
відбувала покарання у виді позбавлення волі
за умисний злочин і до погашення або зняття
судимості знову вчинила умисний злочин, за
який вона засуджена до позбавлення волі; не
менше 3/4 строку покарання, призначеного
судом за умисний особливо тяжкий злочин, а
також покарання, призначеного особі, яка
раніше звільнялася умовно�достроково і зно�
ву вчинила умисний злочин протягом невід�
бутої частини покарання.

Майже в усіх КК досліджуваних країн у
такий спосіб встановлено мінімально не�
обхідний розмір покарання, який має відбу�
ти засуджений для того, щоб відносно нього
було застосовано УДЗ. Тільки у Вірменії 
(ч. 3 ст. 76 КК), Узбекистані (ч. 3 ст. 73 КК),
Казахстані (ч. 3 ст. 70 КК), РФ (ч. 3 ст. 79) –
не менше 1/3, 1/2, 2/3 відповідно. КК Литви
містить спеціальне положення про те, що за
необережний злочин чи за умисний злочин
невеликої або середньої тяжкості у випадку,
якщо цей злочин було вчинено вагітною жін�
кою, а також одиноким батьком (чоловіком
або жінкою), який має одну дитину віком до
7 років чи двох або більше неповнолітніх
дітей, при відсутності для нього (неї) обме�
ження батьківських прав відносно цих дітей,
особа повинна відбути не менше 1/3 призна�
ченого покарання. Частина 3�1 ст. 90 КК Бі�
лорусі визначає пільгові підстави УДЗ для
інвалідів, жінок і одиноких чоловіків, які ма�
ють дітей віком до 14 років, чоловіків віком
понад 60 років і жінок віком понад 55 років.
А саме УДЗ до них застосовується після фак�
тичного відбуття: не менше 1/3 терміну пока�
рання, призначеного судом за злочин, що не
представляє великої суспільної небезпеки,
або менш тяжкий злочин; не менше 1/2 тер�
міну покарання, призначеного судом за тяж�
кий злочин, а також якщо раніше особу було
засуджено до позбавлення волі за умисний
злочин; не менше 2/3 терміну покарання,
призначеного судом за особливо тяжкий зло�
чин, а також покарання, призначеного особі,
яку раніше умовно�достроково було звільне�
но від покарання і вона вчинила злочин про�
тягом невідбутої частини покарання.

У деяких країнах під час застосування
УДЗ форма вини під час вчинення злочину
не має значення. Встановлюються вимоги
тільки до ступеня тяжкості вчиненого злочи�
ну (наприклад, Вірменія, Грузія, Молдова
тощо). Вважаємо вагомим досягненням віт�
чизняного законодавця, який в чинному КК
використав диференційований підхід до за�
стосування УДЗ залежно від тяжкості вчи�
неного особою злочину, форми вини, з якою
цей злочин вчинено, наявності рецидиву, мо�
ральних цінностей особи та низки інших
факторів. Це, безумовно, гарантує правильне
й обґрунтоване застосування такого виду де�
пеналізації. 

Новелою для КК України стала вимога
щодо особи, яка раніше була умовно�достро�
ково звільнена від покарання і вчинила зло�
чин протягом невідбутої частини, фактично
відбути не менше 2/3 терміну покарання, при�
значеного їй. На нашу думку, ця вимога є
справедливою по відношенню до тієї особи,
яка вчинила умисний злочин під час іспито�
вого строку. В більшості необережних зло�
чинів ціннісні орієнтації винних ближче до
орієнтації благополучних у кримінально�
правовому відношенні громадян, ніж до
орієнтації осіб, які вчинюють злочин умисно
[3, с. 172]. Негативні кримінологічні, особис�
тісні властивості у необережного злочинця,
як правило, менш розвинені та виражені, ніж
у умисного, і відповідно породжують меншу
деформацію ціннісно�нормативної орієн�
тації. Зрозуміло, не можна заперечувати, що
в необережних злочинах, в окремих випад�
ках, може знайти вияв негативне ставлення
до соціальних цінностей [4, с. 143]. Але вчи�
нення необережного злочину ще не свідчить
про те, що особа не виправилася.

Схожий формальний елемент підстави
має заміна невідбутої частини покарання
більш м’яким. Для її застосування законода�
вець передбачив у ч. 4 ст. 82 КК України та�
кий формальний елемент підстави: заміна
невідбутої частини покарання більш м’яким
можлива після фактичного відбуття засу�
дженим: не менше 1/3 строку покарання, при�
значеного судом за злочин невеликої або се�
редньої тяжкості, а також за необережний 
тяжкий злочин; не менше 1/2 строку покаран�
ня, призначеного судом за умисний тяжкий
злочин чи необережний особливо тяжкий
злочин, а також у разі, коли особа раніше від�
бувала покарання у виді позбавлення волі за
умисний злочин і до погашення або зняття
судимості знову вчинила умисний злочин, за
який вона була засуджена до позбавлення во�
лі; не менше 2/3 строку покарання, призначе�
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ного судом за умисний особливо тяжкий зло�
чин, а також покарання, призначеного особі,
яка раніше звільнялася умовно�достроково 
і вчинила новий умисний злочин протягом
невідбутої частини покарання. 

Як бачимо, у третьому пункті передбаче�
на можливість застосування цього виду де�
пеналізації в тому разі, якщо до особи засто�
совувалось УДЗ і вона вчинила злочин про�
тягом невідбутої частини покарання, тобто
вона повинна була виконати певні обов’язки,
по відношенню до неї було виявлено довіру з
боку суспільства та держави, однак вона її 
не виправдала. Тому вважаємо за необхідне
внести зміни до п. 3 ч. 3 ст. 81 та п. 3 ч. 4 
ст. 82 КК України, в яких передбачити після
слів «умовно�достроково» словосполучення
«або якій невідбуту частину покарання було
замінено більш м’яким». 

У країнах, де передбачена можливість
застосування УДЗ до осіб, які відбувають по�
карання у виді довічного позбавлення волі,
встановлюється окрема вимога: фактичного
відбуття не менше 20 років позбавлення волі
(ч. 5 ст. 76 КК Вірменії); фактичного відбут�
тя не менше 25 років позбавлення волі (ч. 7
ст. 72 КК Грузії, ч. 5 ст. 70 КК Казахстану, 
ч. 5 ст. 79 КК РФ); фактичного відбуття не
менше 35 років позбавлення волі (ч. 5 ст. 91
КК Молдови); фактичного відбуття двадця�
ти п’яти років від призначеного покарання у
виді позбавлення волі, якщо засудженому

смертна кара була замінена позбавленням
волі в порядку помилування або амністії, чи
призначено покарання у виді довічного поз�
бавлення волі (п. 4 ч. 3 ст. 61 КК Латвії). Де�
які вчені стверджують, що на сьогодні існу�
ють певні складнощі щодо визначення части�
ни строку цього виду покарання, оскільки
«довічність» передбачає його «безстроковість»,
що має значення при вирішенні питання про
застосування УДЗ [5, с. 152]. Однак, як ба�
чимо, цій тезі створюють значну противагу
законодавчо визначені терміни відбування
покарання у виді довічного позбавлення волі
для застосування УДЗ в досліджуваних
країнах. Вважаємо це вагомим аргументом
для впровадження практики застосування
умовно�дострокового звільнення від відбу�
вання покарання у виді довічного позбавлен�
ня волі в Україні.
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Будь�який злочин стає помітним пере�
дусім за своєю зовнішньою формою,
якою у структурі складу злочину ви�

ступає об’єктивна сторона. Про значення
об’єктивної сторони в структурі складу будь�
якого злочину свідчить лише той факт, що
цей елемент найповніше розкритий у диспо�
зиції ст. 109 Кримінального кодексу (далі –
КК) України. Більше того, як зазначає 
А. Трайнін, тут частіше за все проходить ме�
жа, що відокремлює один злочин від іншого та
злочинне діяння від незлочинного [1, с. 131].

Г. Тимейко вважає, що об’єктивна сторо�
на злочину передбачає зовнішній акт зло�
чинної поведінки, який протікає у конкрет�
них умовах місця, часу й обстановки [2, с. 6].
На його думку, до об’єктивної сторони зло�
чину включаються не всі ознаки, що харак�
теризують зовнішній акт злочинного діяння,
а лише ті, які безпосередньо вказані у кри�
мінальному законі або витікають з нього; є
типовими для такого виду чи роду діянь; ви�
ражають сутність діяння; визначають харак�
тер і ступінь його суспільної небезпечності;
відмежовують цей склад злочину від інших
складів злочинів. 

На думку М. Бажанова, В. Тація та В. Ста�
шиса, об’єктивна сторона злочину є зов�
нішньою стороною (зовнішнім вираженням)
злочину, що характеризується суспільно не�
безпечним діянням (дією чи бездіяльністю),
суспільно небезпечними наслідками, місцем,
часом, обстановкою, способом, а також засо�
бами вчинення злочину [3, с. 103]. Саме ос�
танній підхід вважається загальновизнаним 
і ми його дотримуємося. 

Обов’язковою ознакою об’єктивної сто�
рони складу злочину слід вважати лише су�
спільно небезпечне діяння (дію або безді�
яльність) [3, с. 103]. А. Трайнін зазначав, що
дія як обов’язкова ознака об’єктивної сторо�

ни складу злочину відрізняється від руху
тіла, зокрема, і кількісно: дія звичайно вклю�
чає кілька рухів: револьвер піднятий, спря�
мований на ціль, рука доторкнулася до спус�
кового гачка тощо. Він вважає, що кримі�
нально�правова дія передбачає не окрему
«операцію» чи «ланку», а органічний комп�
лекс таких ланок. При цьому кримінально�
правову дію не слід ототожнювати з діяль�
ністю особи, його поведінкою [1, с. 136]. 

Метою цієї статті є з’ясування власне при�
роди та сутності дій, що спрямовані на на�
сильницьку зміну чи повалення консти�
туційного ладу або на захоплення держав�
ної влади.

Злочин, передбачений ч. 1 ст. 109 КК Ук�
раїни, згідно з диспозицією вчинюється у
вигляді дій, тобто у формі активної дії, яких
принаймні дві («дії, спрямовані на…»). По�
няття «дія» у кримінально�правовому сенсі
ширше біологічного, тобто руху, і передбачає
виконання системи тих елементів, які солі�
дарно складатимуть об’єктивну сторону зло�
чину [1].

На нашу думку, вчинення дій, спрямова�
них на насильницьку зміну чи повалення
конституційного ладу або на захоплення дер�
жавної влади, не може вчинюватися шляхом
бездіяльності, адже злочин, передбачений 
ст. 109 КК України, передбачає вчинення
діянь, що безпосередньо мають здатність за�
шкодити об’єкту злочина, а бездіяльність мо�
же бути складовою частиною готування до
такого злочину. 

Відповідно до чинного кримінального за�
кону ч. 1 ст. 109 КК України передбачає такі
форми об’єктивної сторони складу злочину:

•• дії, спрямовані на насильницьку зміну
конституційного ладу України;
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•• дії, спрямовані на повалення конститу�
ційного ладу України;

•• дії, спрямовані на захоплення державної
влади України;

•• змова про вчинення дій, спрямованих
на насильницьку зміну конституційного ла�
ду України;

•• змова про вчинення дій, спрямованих
на повалення конституційного ладу України;

•• змова про вчинення дій, спрямованих
на захоплення державної влади України.

З наведеного видно, що злочин вважається
закінченим при вчиненні альтернативно однієї
з форм об’єктивної сторони, оскільки законо�
давець у диспозиції статті вживає сполучники
«чи» та «або», а не «і» або «та», що свідчить про
самостійність усіх зазначених виявів злочин�
ної діяльності. Крім того, ми вважаємо таку по�
зицію законодавця обґрунтованою, адже су�
спільна небезпечність зазначених дій у будь�
якій із перелічених форм об’єктивної сторони 
є виправданою та очевидною. При цьому для
кваліфікації дій особи немає значення, чи до�
сягла особа мети (змінити, повалити консти�
туційний лад або захопити державну владу).
Це має значення при призначенні особі кри�
мінального покарання за вчинене. 

Закон не наводить бодай приблизного пе�
реліку дій, спрямованих на насильницьку змі�
ну чи повалення конституційного ладу або
на захоплення державної влади, проте ми
поділяємо точку зору М. Мельника та М. Хав�
ронюка, згідно з якою такими діями слід вва�
жати лише ті, «вчинення яких може бути за�
собом досягнення злочинної мети» [4, с. 224].
На нашу думку, такі дії повинні бути пря�
мим, а не опосередкованим засобом досяг�
нення зазначеної мети.

Вважаємо недоречним вживання у фор�
мулюванні ст. 109 КК України слів «дії,
спрямовані…». Спрямованість – направле�
ність, напрямок [5, с. 1378]. Звідси випливає,
що спрямованість не завжди збігається з
учиненням певних дій з конкретною метою.
Іншими словами, дія може бути спрямованою
на щось за формою, а не за змістом. У цьому
випадку спрямованість дій особи до певного
наслідку можна розглядати як властивість
об’єктивної сторони, а не суб’єктивної.

Що стосується насильницької зміни кон�
ституційного ладу, то вона може полягати у
видозмінюванні структури державної влади,
скасуванні основних конституційних орга�
нів влади (приміром нівелювання посади пре�
зидента), створення нових, що не передба�
чені Основним Законом. Крім того, виявом та�
кої зміни може бути суттєве звуження демо�
кратичних засад державного управління;
прийняття нової конституції у насильницький
спосіб, за якою вводяться значні обмежен�
ня прав і свобод людини та громадянина.

На нашу думку, чинна диспозиція ст. 109
КК України нечітко окреслює спектр дій,
учинених з метою насильницької зміни конс�
титуційного ладу України, зосереджуючись
на зміні форми правління та державного ре�
жиму та повністю відкидаючи ще один еле�
мент тріади складових форми держави – ад�
міністративно�територіальний устрій. З од�
ного боку, ст. 110 КК України «самостійно»
забезпечує кримінально�правову охорону те�
риторії України; з іншого – захоплення тери�
торії держави може бути засобом досягнення
мети, що полягає у зміні конституційного ла�
ду чи захопленні державної влади. Крім того,
насильницьке захоплення території в будь�
якому випадку свідчить про загрозу демокра�
тичному режиму, який є невід’ємною складо�
вою конституційному ладу. 

І. Діордіца стверджує, що «при незакон�
ній зміні однієї складової конституційного
ладу він припиняє існування, оскільки пору�
шується один із його найважливіших прин�
ципів – принцип народовладдя» [6, с. 11]. 
З цим важко погодитися, адже якщо консти�
туційний лад держави за своєю складністю
компонентів і зв’язків між ними схожий на
живий організм, то, на щастя, відсутність
кінцівки швидше означає для живої істоти
інвалідність, аніж смерть. Проте І. Діордіца, на
нашу думку, має рацію в тому, що у випадку
узурпації влади, наприклад політичними
партіями чи рухами, відбувається ще й на�
сильницька зміна конституційного ладу.

Зміною є перехід, перетворення чого�не�
будь (переважно стану, руху, ознаки, власти�
вості тощо) на щось якісно інше. Таким чи�
ном, склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 109,
має на меті зміну не погіршення чи поліп�
шення «якості» конституційного ладу, а його
переформатування у якісно іншу формацію,
що є суспільно небезпечним у випадку, коли
такі перетворення здійснюються насиль�
ницьким шляхом, оскільки уявне поліпшен�
ня у такий спосіб на певний час умов життя
суспільства є ілюзорним саме з причини то�
го, що мир і демократія не можуть існувати
вибірково: неможливо, аби прихід до влади
був насильницьким, а решта державних
справ вирішувалася з повагою до честі та гід�
ності людини, громадянина.

Що стосується сутності повалення конс�
титуційного ладу, то воно за визначенням не
може бути здійснене ненасильницьким шля�
хом, адже дієслово «повалити» означає «на�
сильно позбавити влади; припинити існуван�
ня чого�небудь (соціального ладу тощо)» [5,
с. 992]. Ми не поділяємо позицію, згідно з
якою вчинення дій, спрямованих на захоп�
лення державної влади, не обов’язково має
відбуватися насильницьким шляхом. Прихід
до влади ненасильницьким шляхом не є зло�
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чином проти основ національної безпеки, хо�
ча природно може бути поєднаний з наяв�
ністю у діях особи складів злочину, передба�
чених статтями інших розділів. І хоча М. Хав�
ронюк, розглядаючи сутність захоплення за
ст. 341 КК України, висловлює думку, що до
захоплення державних або громадських бу�
дівель чи споруд треба відносити і вчинення
дій з використанням обману (як різновиду
психічного насилля) [4, с. 797], до визначен�
ня «захоплення державної влади» такий під�
хід не є прийнятним, бо це викривлює істин�
ну суспільну небезпечність дій за ч. 1 ст. 109
КК України. 

В. Навроцький зазначає, що насильниць�
ке повалення конституційного ладу або його
зміна може виявлятися не лише проти функ�
ціонування владних органів, а й проти осіб,
які підтримують і захищають конституцій�
ний лад. Однак науковець не уточнює, хто
саме входить у категорію цих осіб [7, с. 103–
104]. Очевидно, що «підтримують і захища�
ють» конституційний лад в окремих його
елементах усі громадяни України, які на своїй
ділянці роботи зміцнюють окремі складові
елементи національної безпеки України. При�
пустімо, що у посібнику В. Навроцького йдеть�
ся як про вищих представників гілок держав�
ної влади, так і про посадовців тих органів,
які не входять до жодної з гілок державної вла�
ди, проте мають визначальне значення для
забезпечення конституційного ладу та держав�
ної влади: Генеральної прокуратури України,
Рахункової палати, Ради національної безпе�
ки та оборони України тощо.

Дії, спрямовані на захоплення державної
влади, можуть полягати в ізоляції осіб, які
законно здійснюють владні повноваження, у
фізичному їх відстороненні та призначенні
на їх посади інших осіб, які можуть як бути,
так і не бути причетними до безпосереднього
вчинення дій, що криміналізовані законодав�
цем у ст. 109 КК України. Крім того, ці дії мо�
жуть мати локальний характер, пов’язаний із
захопленням позицій однієї з гілок влади (за�
конодавчої, виконавчої чи судової), або ши�
рокомасштабний, що спрямовується на всіх
суб’єктів влади [8, с. 43]. Ці дії можуть бути
пов’язані з функціонуванням центральних
органів держави або регіональних органів,
якщо посягання на роботу останніх реально
могло створити загрозу діяльності законних
інститутів влади й ослабити конституційний
лад України.

Діями, що спрямовані на захоплення дер�
жавної влади, на думку В. Картавцева, мо�
жуть бути дії, мета яких – насильницьке за�
володіння будь�якою гілкою влади не лише
«у центрі» (Києві), а й на місцевому рівні (в
областях, районах, містах). Заслуговує на
увагу думка В. Картавцева щодо віднесення

до таких дій не тільки усунення законно об�
раної влади, а й створення неконституцій�
ним шляхом установ, що прагнуть діяти па�
ралельно з легальними органами. Насильниць�
ким способом захоплення влади В. Картав�
цев називає військовий переворот, органі�
зацію повстання, позбавлення влади із засто�
суванням фізичної сили, висловлення погроз
(психологічний тиск) службовим особам орга�
нів державної влади, державним діячам, а та�
кож інші форми насильства [9, с. 9]. Однак ми
не погоджуємося із запропонованим В. Кар�
тавцевим формулюванням, що кримінально
караним є саме насильницьке захоплення
державної влади. Захоплення є насильниць�
ким за своїм визначенням, тому немає необ�
хідності вказівки на цей спосіб у криміналь�
ному законі. 

До насильницького способу зміни конс�
титуційного ладу В. Картавцев відносить
позбавлення владних повноважень органів
державної влади чи органів місцевого само�
врядування, їх відсторонення, у тому числі
збройне, від здійснення повноважень або за
допомогою погрози застосування такого на�
сильства. Такі дії можуть бути вчинені задля
повалення конституційного ладу – повної
його ліквідації, знищення [9, с. 8]. 

Дії, спрямовані на захоплення державної
влади, можуть учинятися із застосуванням
будь�якої зброї, фізичного насильства (на�
приклад, захоплення заручників, позбавлен�
ня волі законних представників влади тієї чи
іншої гілок влади, їх інтернування тощо), а
також психологічного тиску [10, с. 7].

Захоплення державної влади матиме міс�
це і в тому разі, коли суб’єкт, очолюючи одну
з гілок влади, відмовляється передати повно�
важення легітимно обраній чи призначеній
особі та чинить фізичний або психічний при�
мус стосовно неї з погрозами застосування
насильства у разі невідмови цієї особи від ви�
сокої посади. В описаному випадку «захоп�
лення» – не кращий термін, хоча фактично
те, що більше не належить особі, може бути
нею лише насильницьки захоплено. Втім, за�
конодавцю доцільно внести зміни до КК Ук�
раїни на зразок російського досвіду: передба�
чити кримінальну відповідальність за насиль�
ницьке утримання державної влади.

Захоплення як насильницька дія відсутнє,
коли особа обійняла владну посаду у полі�
тичному механізмі держави через злочинні
дії інших осіб, навіть якщо останні повідоми�
ли особу про своє сприяння у призначенні чи
обранні її на певну посаду, якщо не буде до�
ведено факту попередньої змови на такий
«прихід» цієї особи до влади. Прикладом мо�
же бути вчинення фальсифікацій при ор�
ганізації чи підрахунку голосів виборців,
унаслідок чого було викривлено результати
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волевиявлення громадян; спричинення не�
правильного функціонування технічної сис�
теми підрахунку голосів при голосуванні за
кандидатуру Голови Верховної Ради Укра�
їни або Прем’єр�міністра України. Фактичні
діяння незаконно обраного чи призначеного
за таких умов суб’єкта потрібно кваліфікува�
ти за ст. 356 КК України («Самоправство»),
а також іншими статтями Особливої частини
КК України. 

Спосіб вчинення суспільно небезпечного
діяння – це конкретний шлях, за допомогою
якого злочинець досягає певного злочинного
результату [3, с. 126–128]. 

І. Діордіца висловлює думку ненасиль�
ницького за способом «здобуття державної
влади» [6]. Ми не погоджуємося з цією по�
зицією, оскільки вважаємо, що саме насиль�
ницький спосіб вчинення таких дій: по�пер�
ше, визначає їх суспільну небезпечність; по�
друге, сама природа злочинного приходу до
влади вочевидь має бути насильницькою.
Вважаємо, що, вживши термін «захоплен�
ня», законодавець вершиною кута визначив
саме насильницький спосіб набуття держав�
ної влади шляхом захоплення як оволодіння
«насильно кимсь, чимось» [5, с. 434]. Вико�
ристання ж шантажу чи обману з метою здо�
буття чи набуття державної влади слід ква�
ліфікувати за наявністю в їх діях складів
службових злочинів.

Висновки

Вважаємо, що наразі існує проблема у ви�
значенні поняття «дія» за ст. 109 КК Укра�
їни. Зрозумілим є те, що це питання потре�
бує окремого наукового дослідження і те, що
воно не повинно вносити неясність у розу�
міння об’єктивної сторони певного складу
злочину. Ми вважаємо, що злочинні дії, пе�
редбачені ч. 1 ст. 109 КК України (крім змо�
ви на вчинення таких дій), носять виключно

насильницький характер; за своєю суттю такі
дії є прямим засобом ураження конституцій�
ного ладу чи отримання державної влади.

Більше того, на нашу думку, у частині, що
стосується опису об’єктивної сторони складу
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 КК Укра�
їни, слід внести такі зміни:

замінити у назві ст. 109 КК України сло�
ва «дії, спрямовані…» на «дії, вчинені з ме�
тою…»;

після слів «державної влади» додати сло�
ва «якщо ці дії створили або могли створити
загрозу національній безпеці України».
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№ 2

Генеральною Асамблеєю ООН 9 грудня
1999 р. резолюцією 54/109  прийнята Між�
народна конвенція про боротьбу з фі�

нансуванням тероризму, ст. 4 якої рекомен�
дує кожній країні�учасниці вжити заходів
для визнання цього діяння кримінально ка�
раним1. Резолюція 1373 (2001), прийнята
Радою Безпеки ООН 28 вересня 2001 р., пос�
тановляє, що всі держави повинні запобігати
і не допускати фінансування тероризму, а та�
кож вважати це діяння злочином2. Вказана
Конвенція ратифікована Законом України
«Про ратифікацію Міжнародної конвенції
про боротьбу з фінансуванням тероризму«
від 12.09.2002 р. № 149�ІV. Верховна Рада
України затвердила Концепцію загальнодер�
жавної програми адаптації законодавства
України до законодавства Європейського
Союзу відповідним законом від 21.11.2002 р.
№ 228�ІV. Так, у вказаній Концепції наголо�
шується, що законодавство Європейського
Союзу складається з відповідних угод Євро�
пейського товариства, регламентів, дирек�
тив, рішень, а також міжнародних угод,
однією із сторін яких є Європейське співто�
вариство (Європейський Союз).

16 травня 2005 р. у м. Варшаві відбулося
вагоме для нашої держави історичне дійство
у сфері протидії тероризму: від імені України

підписана Конвенція Ради Європи про 
запобігання тероризму (далі – Конвенція).
31 липня 2006 р. Законом України «Про ра�
тифікацію Конвенції Ради Європи про запо�
бігання тероризму« законодавець ратифіку�
вав вказану Конвенцію з деякими застере�
женнями. Зокрема, ч. 2 зазначеного Закону
передбачено, що він набирає чинності з дня
набрання чинності відповідним законом Ук�
раїни щодо змін до Кримінального кодексу 
у зв’язку з ратифікацією Конвенції. 

У зв’язку з ратифікацією нашою держа�
вою Конвенції Законом України «Про вне�
сення змін до Кримінального та Криміналь�
но�процесуального кодексів України щодо
запобігання тероризму» від 21.09.2006 р. 
№ 170�V чинний Кримінальний кодекс Ук�
раїни (далі – КК) доповнено статтями 2581

(втягнення у вчинення терористичного ак�
ту), 2582 (публічні заклики до вчинення те�
рористичного акту), 2583 (створення теро�
ристичної групи чи терористичної органі�
зації) та 2584 ( сприяння вчиненню терорис�
тичного акту). Зазначений Закон України
набрав чинності з дня його опублікування,
тобто 12 жовтня 2006 р. Відповідно з КК бу�
ли виключені ч. 4 (створення терористичної
групи чи терористичної організації, керівниц�
тво такою групою чи організацією або участь
у ній, а так само матеріальне, організаційне
чи інше сприяння створенню або діяльності
терористичної групи чи терористичної орга�
нізації) та ч. 5 (щодо звільнення від кримі�
нальної відповідальності за діяння, передба�
чене в ч. 4, особи, крім організатора і керівни�
ка, яка добровільно повідомила про нього
правоохоронний орган і сприяла припинен�
ню існування або діяльності терористичної
групи чи терористичної організації або роз�
криттю злочинів, вчинених у зв’язку із ство�
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ренням або діяльністю такої групи чи орга�
нізації, якщо в її діях немає складу іншого
злочину) ст. 258 (терористичний акт)1.

Отже, проблеми протидії фінансуванню
тероризму на законодавчому рівні закріплені
лише частково у ст. 2584 (сприяння вчинен�
ню терористичного акту) КК України, За�
коні України «Про боротьбу з тероризмом»
та опосередковано в інших законах і норма�
тивно�правових актах. У зв’язку з цим над�
звичайно актуальним є комплексне досліджен�
ня проблематики протидії фінансуванню те�
роризму, в тому числі кримінальної відпові�
дальності за це злочинне діяння.

За роки існування СРСР окремі аспекти
проблематики протидії тероризму вивчало
багато радянських науковців, зокрема, Н. Бєгло�
ва, І. Бліщенко, Т. Бояр�Созонович, В. Вітюк,
Л. Галенська, Н. Жданова, С. Ефірова, І. Кар�
пець, Н. Крилова, У. Латипова, Є. Ляхова, 
Л. Моджорян, Ю. Решетова, А. Трайніна.
Але, враховуючи міжнародну ескалацію цьо�
го явища, певним недоліком зазначених
досліджень було те, що тероризм розглядав�
ся здебільшого в контексті боротьби з теро�
ристичними актами з боку екстремістські на�
лаштованих суб’єктів.

Проблеми протидії тероризму з кримі�
нально�правових і кримінологічних позицій
розглядають у своїх працях такі науковці, як
П. Андрушко, В. Антипенко, П. Берзін, І. Бі�
лоус, В. Борисов, В. Бортник, В. Грищук, 
В. Демиденко, А. Дорошенко, Н. Дрьоміна,
О. Дудоров, В. Ємельянов, Ю. Жданов, 
С. Загороднюк, С. Зелінський, В. Коваленко,
М. Коржанський, А. Кофанов, В. Крутов, С. Ла�
зебник, О. Литвин, В. Ліпкан, І. Лукшин, 
П. Матишевський, М. Мельник, С. Мохон�
чук, В. Навроцький. Г. Омельченко, Б. Рома�
нюк, М. Семикін, В. Тихий, М. Хавронюк, 
О. Шамара В. Щупаківський та ін. 

Однак, незважаючи на значні здобутки
згаданих авторів і враховуючи, що статті 2581,
2582, 2583, та 2584 є новелами для чинного
законодавства України про кримінальну від�
повідальність, залишається невирішеною низ�
ка питань, пов’язаних із протидією фінансу�
ванню тероризму в розрізі гармонізації націо�
нального законодавства до світового, ство�
рення компетентними державними органами
відповідної системи безпеки та безумовно
пов’язаних з кримінально�правовою оцінкою
діянь, спрямованих на фінансування теро�
ризму. Тому існує необхідність доктриналь�
ного тлумачення змісту цієї кримінально�
правової норми. 

Метою цієї статті є з’ясування об’єктивних
і суб’єктивних ознак такого складу злочи�
ну, як фінансування тероризму (ст. 2584

КК України).

Зважаючи на той факт, що, на думку 
В. Зеленецького та В. Ємельянова, створен�
ня уніфікованого понятійного апарату в ан�
титерористичному законодавстві є нагаль�
ною потребою законотворчої діяльності та
правозастосовчої практики, спрямованих на
боротьбу з терористичними проявами важ�
ливого значення набуває питання з’ясування
поняття «фінансування тероризму»2.

Згідно з Законом України «Про боротьбу
з тероризмом» від 20.03.2003 р. тероризм це
«суспільнонебезпечна діяльність, яка поля�
гає у свідомому, цілеспрямованому застосу�
ванні насильства шляхом захоплення заруч�
ників, підпалів, убивств, тортур, залякування
населення та органів влади або вчинення
інших посягань на життя і здоров’я ні в чому
не винних людей або погрози вчинення зло�
чинних дій з метою досягнення злочинних
цілей» (ст. 3). 

На нашу думку, в контексті розгляду по�
няття «фінансування тероризму» слід наго�
лосити, що зазначений Закон дає визначення
технологічного та міжнародного тероризму,
а також власне терористичної діяльності:

технологічний тероризм – злочини, що
вчиняються з терористичною метою із засто�
суванням ядерної, хімічної, бактеріологічної
(біологічної) та іншої зброї масового ура�
ження або її компонентів, інших шкідливих
для здоров’я людей речовин, засобів електро�
магнітної дії, комп’ютерних систем і комуні�
каційних мереж, включаючи захоплення, ви�
ведення з ладу та руйнування потенційно не�
безпечних об’єктів, які прямо чи опосередко�
вано створили або загрожують виникненням
загрози надзвичайної ситуації внаслідок цих
дій і становлять небезпеку для персоналу,
населення та довкілля; створюють умови для
аварій і катастроф техногенного характеру
(ст. 1); 

міжнародний тероризм – здійснювані у
світовому чи регіональному масштабі теро�
ристичними організаціями, угрупованнями,
у тому числі за підтримки державних органів
окремих держав, з метою досягнення певних
цілей, суспільно небезпечні насильницькі ді�
яння, пов’язані з викраденням, захопленням,
убивством ні в чому не винних людей чи за�
грозою їх життю та здоров’ю, зруйнуванням
чи загрозою руйнування важливих народно�

1Науково�практичний коментар КК України /
За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.,
2004. – С. 637.

2Зеленецький В. С., Ємельянов В. П. Концепту�
альні основи визначення категоріально�понятій�
ного апарату у сфері боротьби з тероризмом. – Х.,
2006. – С. 10.
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господарських об’єктів, систем життєзабез�
печення, комунікацій, застосуванням чи за�
грозою застосування ядерної, хімічної, біо�
логічної й іншої зброї масового ураження
(ст. 1);

терористична діяльність – діяльність,
яка охоплює: планування, організацію, підго�
товку та реалізацію терористичних актів; під�
бурювання до вчинення терористичних актів,
насильства над фізичними особами або ор�
ганізаціями, знищення матеріальних об’єктів
у терористичних цілях; організацію незакон�
них збройних формувань, злочинних угрупо�
вань (злочинних організацій), організованих
злочинних груп для вчинення терористич�
них актів, а також участь у таких актах; вер�
бування, озброєння, підготовку та викорис�
тання терористів; пропаганду та поширення
ідеології тероризму; фінансування завідомо
терористичних груп (організацій) або інше
сприяння їм (п. 5 ст. 11).

При розгляді терміна «фінансування«
слід пам’ятати, що Преамбула до Міжнарод�
ної конвенції про боротьбу з фінансуванням
тероризму передбачає: враховуючи, що фінан�
сування тероризму є предметом серйозної
стурбованості всього міжнародного співтова�
риства, що кількість і тяжкий характер актів
міжнародного тероризму залежать від фінан�
сування, до якого терористи можуть отрима�
ти доступ, а також те, що в існуючих багато�
сторонніх правових документах таке фінансу�
вання конкретно не розглядається, необхідно
зміцнювати міжнародне співробітництво
між державами у справі розроблення та вжит�
тя ефективних заходів із недопущення фінан�
сування тероризму, а також у боротьбі з ним
шляхом переслідування та покарання осіб,
які його вчиняють (абзаци 10–13). Відповід�
но Конвенція дає визначення лише поняття
«кошти« – це активи будь�якого роду, мате�
ріальні чи нематеріальні, рухомі чи нерухомі,
незалежно від способу їх придбання, а також
юридичні документи або акти у будь�якій
формі, у тому числі електронній або цифро�
вій, що засвідчують право на такі активи або
участь у них, включаючи банківські кредити,
дорожні чеки, банківські чеки, поштові пере�
кази, акції, цінні папери, облігації, векселя, ак�
редитиви, але не обмежуючись ними (ст. 1).

Заслуговує на увагу визначення терміна
«фінансування«, запропоноване В. Тихим:
«Фінансування особи для вчинення терорис�
тичного акту означає забезпечення її кошта�
ми, фінансами з цією метою»1. 

Фундаментальне дослідження криміналь�
ної відповідальності за фінансування теро�

ризму здійснене Л. Новіковою, яка вважає,
що фінансування тероризму є складним, ба�
гатовимірним явищем, що посягає на різні
охоронювані законом сфери життєдіяльності
людей. У зв’язку з цим як у науковій літера�
турі, так і в законодавстві мають місце різні
рівні тлумачення понять «фінанси», «кош�
ти«, «фінансування»2.

Результатом аналізу наукової, навчаль�
ної, енциклопедичної літератури, а також:
Цивільного кодексу України, Господарсько�
го кодексу України, Бюджетного кодексу Ук�
раїни, Митного кодексу України, законів Ук�
раїни«Про оподаткування прибутку підпри�
ємств« від 28.12.1994 р., «Про банки та бан�
ківську діяльність« від 07.12.2000 р., «Про
фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг« від 12.07.2001 р.,
Декрету Кабінету Міністрів України від
19.02.1993 р., були такі висновки Л. Новікової
стосовно рівнів тлумачення зазначених понять:

•• у вузькому розумінні «фінанси» – це
гроші, грошові кошти;

•• у широкому розумінні «фінанси» – це
будь�які фінансові активи, грошові засоби;

•• у вузькому розумінні «кошти» – це гро�
ші, грошові кошти, тобто те саме, що й фінан�
си у вузькому розумінні;

•• у широкому розумінні «кошти« – це
будь�які фінансові активи, грошові засоби,
тобто те саме, що й фінанси у широкому ро�
зумінні;

•• у найбільш широкому розумінні «кош�
ти» – це будь�які засоби, активи;

•• у вузькому розумінні «фінансування» –
це безоплатне та безповоротне надання гро�
шей, грошових коштів;

•• у широкому розумінні «фінансування» –
це надання (безоплатне та безповоротне або
в порядку кредитування) будь�яких фінан�
сових активів, грошових засобів;

•• у найбільш широкому розумінні «фінан�
сування» – це надання (безоплатне і безпово�
ротне або в порядку кредитування), а також
збирання з метою надання будь�яких коштів
(засобів, активів)3.

Досить вагомою й аргументованою є дум�
ка Л. Новікової щодо об’єкта фінансування
тероризму: «Визнання громадської безпеки
основним об’єктом фінансування тероризму
є найбільш прийнятним і оптимальним ва�
ріантом для теорії, а особливо практики бо�
ротьби зі злочинами терористичної спрямо�
ваності. Такий підхід дозволяє сконструюва�
ти і ввести у Кримінальний кодекс України но�
вий склад злочину, який передбачає кримі�
нальну відповідальність за фінансування те�

1Тихий В. П. Коментар до статей 2581, 2582,
2583 та 2584 Кримінального кодексу України //
Кримінальне право України. – 2006. – № 11. – С. 14.

2Новікова Л. В. Кримінальна відповідальність
за фінансування тероризму. – Х., 2006. – С. 10.

3Там cамо. – С. 21.



К Р И М І Н А Л Ь Н Е П РА В Олютий 2010

роризму, та розташувати його в розділі IX
Особливої частини КК «Злочини проти гро�
мадської безпеки»1.

Розгляд питання кримінальної відповідаль�
ності за фінансування тероризму неможливий
без аналізу диспозиції ст. 2584 КК України. 
В. Тихий зазначає, що об’єктивна сторона дослі�
джуваного складу злочину виражається у
шести формах: вербування особи до вчинення
терористичного акту; фінансування особи для
вчинення терористичного акту; матеріальне
забезпечення особи для вчинення терористич�
ного акту; озброєння особи для вчинення те�
рористичного акту; навчання особи для вчи�
нення терористичного акту; використання
особи для вчинення терористичного акту2.

Суб’єктивна сторона фінансування теро�
ризму характеризується прямим умислом.
Цілі та мотиви можуть бути різними. Суб’єк�
том вказаного злочину може бути особа, яка
досягла шістнадцятирічного віку3.

Висновки 

Об’єктивна сторона складу злочину, пе�
редбаченого ст. 2584 КК, виражається у шес�
ти формах: вербування особи до вчинення
терористичного акту; фінансування особи для

вчинення терористичного акту; матеріальне
забезпечення особи для вчинення терорис�
тичного акту; озброєння особи для вчинення
терористичного акту; навчання особи для
вчинення терористичного акту; використан�
ня особи для вчинення терористичного акту.

Спільною метою як фінансування теро�
ризму, так і інших форм сприяння вчиненню
терористичного акту є вчинення цього акту.

Оскільки ст. 2584 є новелою у чинному
КК України, то для суттєвого поліпшення
практики її застосування необхідно прове�
дення ґрунтовних досліджень із встановлен�
ня об’єктивних і суб’єктивних ознак складу
злочину, передбаченого цією кримінально�
правовою нормою, та протидії правоохоронних
органів України фінансуванню тероризму.

Зважаючи на той факт, що на даний час
проблеми протидії фінансуванню тероризму
на законодавчому рівні закріплені лише
частково у ст. 2584 (сприяння вчиненню те�
рористичного акту) КК України, Законі Ук�
раїни «Про боротьбу з тероризмом« та опосе�
редковано в інших законах і нормативно�пра�
вових актах, на тенденцію до міжнародної ес�
калації цього явища, а також на те, що гро�
мадська безпека є основним об’єктом фінан�
сування тероризму, надзвичайно актуальним
є можлива імплементація (конструювання та
введення) у розділ IX Особливої частини
«Злочини проти громадської безпеки» КК
України нового складу злочину, який перед�
бачає кримінальну відповідальність за фінан�
сування тероризму.

1Новікова Л. В. Кримінальна відповідальність
за фінансування тероризму. – Х., 2006. – С. 103.

2Науково�практичний коментар до криміналь�
ного кодексу України / За ред. П. П. Андрушка, 
В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – К., 2008. – С. 919.

3Там само. – С. 920.

This article details such crime of the Criminal code of Ukraine as financing of terrorism.

Статья детализирует такое преступление Уголовного кодекса Украины как финансирова�
ние терроризма.
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№ 2

Існування принципу вільної оцінки до�
казів у кримінальному процесі країн ро�
мано�германської (континентальної) пра�

вової системи свідчить про визнання їх зако�
нодавцями більш ефективним такого спосо�
бу доказування, за якого суб’єкти криміналь�
но�процесуальних відносин, встановлюючи
фактичні обставини справи, оцінюють дока�
зи з урахуванням конкретної кримінальної
справи, вільно від зовнішніх обов’язкових
догм. Як свідчить історичний досвід запро�
вадження принципу вільної оцінки доказів, у
цих країнах відбувається у період побудови
буржуазного суспільства відповідно до но�
вих гуманістичних ідей реформування систе�
ми феодального правосуддя (у зв’язку із не�
спроможністю теорії формальних доказів за�
безпечити ефективне судочинство). У віт�
чизняному кримінальному процесі зміст да�
ного принципу також визначається з ураху�
ванням того, що вільна оцінка доказів є «ан�
типодом» існуючій раніше системі формаль�
них доказів [1, с. 17].

Разом із тим наукові розробки радянсь�
кого періоду української державності у сфе�
рі кримінально�процесуального доказуван�
ня, зокрема принципу вільної оцінки доказів,
зводилися до тверджень про те, що в радян�
ському кримінальному процесі зміст прин�
ципу вільної оцінки доказів інший, більш
раціональний, ніж у буржуазному [2, с. 5; 
3, с. 16].

Аналіз досвіду законодавства з питать
правосуддя країн континентальної правової
системи, до якої належить і правова система
України, сприятиме об’єктивному визначен�
ню недоліків реалізації даного принципу у
вітчизняному правосудді й одночасно попе�
редить безпідставне запозичення елементів
зарубіжного кримінального процесу, не�
прийнятних для вітчизняних умов розвитку
кримінально�процесуальних відносин.

На нашу думку, доцільно розпочати по�
рівняльний аналіз змісту принципу вільної

оцінки доказів шляхом з’ясування його зако�
нодавчого закріплення й особливостей прак�
тичної реалізації в Російській Федерації та
Республіці Білорусь, країнах з подібними
умовами соціально�економічного, політич�
ного та правового розвитку.

На зміну Кримінально�процесуальному
кодексу (далі – КПК) РРФСР Державна 
Дума Федеральних Зборів Російської Феде�
рації 22 листопада 2001 р. прийняла новий
КПК, який набув чинності 1 липня 2002 р.,
чим зробила черговий крок до практичної ре�
алізації принципів змагальності та рівності
сторін у кримінальному процесі. Характер�
ним для нового закону стало те, що в ньо�
му отримали закріплення чимало теоретич�
них положень, зокрема, глава 2 Кодексу при�
свячена принципам кримінального процесу
Російської Федерації. Серед таких прин�
ципів виокремлено й свободу оцінки доказів.
Так, ст. 17 КПК Російської Федерації перед�
бачає, що суддя, присяжні засідателі, а також
прокурор, слідчий, дізнавач оцінюють дока�
зи за своїм внутрішнім переконанням, засно�
ваним на сукупності зібраних у кримі�
нальній справі доказів, керуючись при цьому
законом і совістю. Ніякі докази не мають на�
перед встановленої сили. У коментарі до вка�
заної статті зазначається, що вимоги, сфор�
мульовані у цих нормах закону, адресовані
учасникам кримінального судочинства, які
ведуть кримінальний процес. Однак їх по�
винні дотримуватися й інші учасники кри�
мінально�процесуальних відносин, які ма�
ють право заявляти клопотання, виступати у
судових дебатах, готувати скарги на процесу�
альні рішення та документи тощо [4, с. 46]. 

У подальшому у ст. 88, яку російський за�
конодавець назвав «Правила оцінки доказів»
та розмістив у главі 11 «Доказування», кон�
кретизовано, що кожен доказ підлягає оцінці
з токи зору належності, допустимості, досто�
вірності, а всі зібрані докази у сукупності –
достатності для вирішення справи. У випад�

ЗАКОНОДАВЧЕ  ЗАКРІПЛЕННЯ  ПРИНЦИПУ  ВІЛЬНОЇ
ОЦІНКИ  ДОКАЗІВ  У  КРАЇНАХ  РОМАНО�ГЕРМАНСЬКОЇ
ПРАВОВОЇ  СИСТЕМИ
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ках, передбачених цим Кодексом, суд, прокурор,
слідчий, дізнавач визнає доказ недопустимим.

Слід зазначити, що назва ст. 88 КПК
Російської Федерації не є елементом фор�
мальної оцінки доказів, за якої законом ви�
значається цінність кожного з них. Аналіз
наведених і наступних правових норм КПК
Російської Федерації свідчить, що оцінка до�
казів у російському кримінальному процесі
означає дослідження фактичних даних, що 
є предметом доказування, для обґрунтуван�
ня висновків по справі. При цьому така оцінка
суб’єктами доказування здійснюється віль�
но, закон не містить вказівок щодо цінності
певних видів доказів. 

Що стосується елементів формальної те�
орії доказів у КПК Російської Федерації, то,
на думку російських учених В. Томіна, М. По�
лякова, В. Радченка, Кодекс все ж не позбав�
лений таких прикладів, а вимога вільної
оцінки доказів не завжди послідовно наведе�
на у його нормах. Так, науковці посилаються
на положення ст. 75 КПК Російської Феде�
рації, де визначаються докази, які є недопус�
тимими, та частини 2, 3 ст. 88 КПК Російсь�
кої Федерації, що регламентує порядок ви�
ключення недопустимих доказів із доказової
бази по справі. Наявність законодавчого при�
пису, що зобов’язує, зокрема, суддю виклю�
чити недопустимий доказ із їх сукупності, 
В. Томін, М. Поляков, В. Радченко розціню�
ють як вплив, причому в ортодоксальній
формі, легальної теорії доказів [4, с. 46].

У КПК Республіки Білорусь від 16.07.1999 р.
простежується подібна до російського кри�
мінально�процесуального законодавства тен�
денція закріплення принципу вільної оцін�
ки доказів. Так, ст. 19 цього Кодексу, що ви�
значає оцінку доказів за внутрішнім переко�
нанням, розміщена у главі 2 «Завдання і
принципи кримінального процесу». Регла�
ментація порядку оцінювання доказів суб’єк�
тами кримінально�процесуального доказу�
вання передбачена ст. 105 КПК Республіки
Білорусь. Ці норми, як і положення КПК 
Російської Федерації, визначають, що процес
оцінки доказів передбачає формування внут�
рішнього переконання учасників доказування.

Заслуговує на увагу законодавче відобра�
ження принципу вільної оцінки доказів у при�
балтійських державах, основним джерелом
права яких до початку 90�х років ХХ ст. та�
кож були радянські законодавчі акти. Так,
КПК Латвійської РСР від 06.01.1961 р. вва�
жається відповідно до Закону Латвійської
Республіки від 22.08.1991 р. КПК Латвії.
Принципу вільної оцінки доказів у цьому за�
конодавчому акті присвячена лише ст. 51,
згідно із якою суд, суддя, прокурор та особа,
яка здійснює дізнання, оцінюють докази за
своїм внутрішнім переконанням, заснованим
на всебічному, повному й об’єктивному роз�
гляді всіх обставин справи в їх сукупності,
керуючись законом і правосвідомістю.

Суттєва модернізація КПК цієї держави
в рамках реформування судової системи з
урахуванням нових умов демократичного
розвитку відбулася у 2003 р., однак удоско�
налення принципу вільної оцінки доказів не
відбулося.

Порівняння нормативних положень що�
до принципу вільної оцінки доказів КПК
Російської Федерації, Республіки Білорусь,
які оновили своє кримінально�процесуальне
законодавство з урахуванням принципово
нової системи організації суспільства, та
КПК Латвії, основою якого досі залишається
примат державних інтересів перед інтереса�
ми особи, свідчить, що оцінювання доказів,
зокрема суддя, здійснює відповідно до КПК
Російської Федерації та Латвії на основі сво�
го внутрішнього переконання, однак російсь�
кий законодавець зобов’язує при цьому 
керуватися законом і совістю, а латвійський –
законом і правосвідомістю. В КПК Респуб�
ліки Білорусь формулювання принципу віль�
ної оцінки доказів охоплює лише поняття
внутрішнього переконання, що формується
на основі всебічного, повного, об’єктивного
розгляду всіх обставин справи в їх сукупності.

Принцип законності як обов’язок керу�
ватися законом при прийнятті будь�якого
владного рішення є сталим і не викликає ан�
тагоністичних дискусій з приводу його існу�
вання у кримінальному процесі. Іншим чи�
ном, виглядає проблема визначення поняття
«правосвідомість».

Поняття «правосвідомість» активно роз�
роблялося у радянський період Ю. Гроше�
вим, на думку якого правосвідомість є клю�
човим елементом внутрішнього переконання
судді, формування якого свідчить про вільне
оцінювання ним доказів [5, с. 20]. Разом із
тим, розглядаючи внутрішнє переконання
судді через призму правосвідомості, Ю. Гро�
шевий звужує юридичний аспект поняття
«внутрішнє переконання», як і вільної оцін�
ки в цілому, заміщуючи його психологічни�
ми елементами. Наявністю правосвідомості
як елемента внутрішнього переконання суд�
ді радянські вчені, і не лише Ю. Грошевий,
намагалися підкреслити принципово інший
зміст принципу вільної оцінки доказів, ніж 
у буржуазному кримінальному процесі. Не
розвиваючи дискусію з приводу змісту та
структури внутрішнього переконання судді,
оскільки це не є предметом нашої публікації
та потребує окремого розгляду, необхідно
зазначити, що правосвідомість як визначе�
ний законодавцем орієнтир для формування
внутрішнього переконання судді при здійс�
ненні вільного оцінювання доказів є оціноч�
ним, не має однозначного юридичного зміс�
ту, а тому його значення на практиці ніве�
люється.

Законодавство демократичного періоду
Російської Федерації та Республіки Біло�
русь, як свідчить наведене, мало на меті усу�
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нути недоліки регулювання кримінально�
процесуальних відносин, у тому числі у сфе�
рі доказування, у зв’язку із чим поняття «пра�
восвідомість» КПК вказаних країн не міс�
тить. Натомість у КПК Російської Федерації
вирішили, що його здатне замінити поняття
«совість». Однак поняття «правосвідомість»
і «совість» не є юридичними, у зв’язку з чим
введення їх у законодавчу конструкцію прин�
ципу вільної оцінки доказів, не сприятиме
однорідності їх тлумачення.

Проблеми застосування юридичної конст�
рукції принципу вільної оцінки доказів ха�
рактерні не лише для держав, кримінально�
процесуальне законодавство яких започат�
ковує демократичні стандарти, а й для захід�
ноєвропейських країн з давньою демокра�
тичною традицією.

Німецький КПК є одним із найстаріших
у Європі. Він прийнятий 1 лютого 1877 р. й на
сучасному етапі діє в редакції від 07.04.1987 р.
У ньому знайшли відображення загальні лі�
берально�демократичні ідеї реформ кримі�
нального процесу ХIХ ст., які отримали у
Німеччині розвиток після буржуазної рево�
люції 1848 р. Позначився і вплив французь�
кого КПК 1808 р. Зокрема, це стосується
закріплення таких принципів, як незалеж�
ність суддів, розмежування функцій обвину�
вачення та вирішення справи по суті, ство�
рення самостійної прокуратури, гласність та
усність судового розгляду, вільна оцінка до�
казів. Нова організація кримінального про�
цесу, заснована на цих принципах, прийшла
на зміну німецькому інквізиційному проце�
су, постулатами якого були синкретизм про�
цесуальних функцій у руках судді, теорія та
законодавство формальних доказів, таємне і
письмове провадження по справі, застосу�
вання тортур як засобів вимагання визнан�
ня вини.

За більш як сторічний період існування
німецького КПК він зазнав численних до�
повнень і змін. Найбільш реакційні зміни вне�
сені у період нацистської Німеччини, однак
принцип вільної оцінки доказів залишався
сталим, його роль для ефективності право�
суддя не заперечувалася. У сучасному КПК
ФРН, як і у другій половині ХIХ ст. зазначе�
но, що про результати дослідження доказів
суд приймає рішення за своїм вільним пере�
конанням, що ґрунтується на розгляді всіх
обставин справи в їх сукупності (§ 261) [6, с. 12].

На сучасному етапі в Австрії діє КПК
1975 р. Принципу вільної оцінки доказів у
ньому присвячено § 258. Примітка до цього
параграфу дає офіційне тлумачення прин�
ципу: відповідно до принципу вільної оцінки
доказів професійні та не професійні судді
при дослідженні й оцінці прийнятих дока�
зів не зв’язані жорсткими правилами, вони
приймають рішення за своїм вільним пере�
конанням. Суд повинен обґрунтувати своє пе�
реконання, встановити всі обставини, які ма�

ють значення для справи, а потім обговорити
наявні докази, керуючись при цьому закона�
ми логіки.

Австрійська процесуальна доктрина
стверджує, що вільна оцінка доказів не озна�
чає сваволі судді, оскільки він приймає свої
рішення, базуючись не на почуттях, а в ре�
зультаті логічного та раціонального порів�
няння доказів один з одним та висновків, що
з них випливають, а для обґрунтування ви�
року повинен вказати, на яких підставах він
прийняв той чи інший досліджуваний факт
або заперечив його як недоведений. Питання
про те, чи вважати будь�який факт доведеним
(або не доведеним), суддя вирішує не на ос�
нові законодавчих приписів, а лише на ос�
нові свого вільного внутрішнього переконан�
ня, отриманого після добросовісної перевір�
ки всіх наявних доказів, що свідчать «за» чи
«проти».

Французька концепція вільної оцінки до�
казів, сформована в результаті Буржуазної
революції 1789 р., мала ультрарадикальний
характер, бо переводила оцінку доказів у
сферу суб’єктивного стану свідомості суддів,
покладаючись цілком на почуття впевне�
ності, яке виникає у судді відносно існуван�
ня фактів, що розглядаються судом. Однак 
у чинному нині КПК Франції 1958 р. ст. 353
дослівно відображає інструкцію для присяж�
них засідателів, сформульовану у ст. 372
КПК Франції 1808 р.: закон не вимагає звіту
у присяжних, на підставі чого вони дійшли
до переконання; він не приписує їм правил
для визначення повноти та достатності до�
казів, він наказує їм зосереджено та мовчки
заглибитися в самих себе і з’ясувати у влас�
ного сумління, яке враження справили на їх
розум докази, зібрані проти обвинуваченого,
і дані його захисту. Закон не говорить при�
сяжним: ви повинні вважати істинним будь�
який факт, засвідчений тією чи іншою кіль�
кістю свідків, він не говорить їм також: ви не
повинні вважати повністю доведеними фак�
ти, які не обґрунтовані певним протоколом,
певним документом, стількома свідками. Він
ставить їм лише одне запитання, яке відобра�
жає весь зміст їх обов’язку: чи маєте ви внут�
рішнє переконання? [7, с. 143–144]. 

Тривале історичне застосування КПК
західноєвропейських держав має і негативні
наслідки. Зокрема, елементи формальних до�
казів можна знайти й у найкращих зразках
сучасних демократичних стандартів у галузі
правосуддя. Так, подібні приклади залиши�
лися і в законодавстві Франції (статті 154 
і 189 Code d’instruction criminelle). Фран�
цузьке кримінальне законодавство поділяє
злочинні діяння за ступенем їх тяжкості на
злочини, проступки та політичні правопору�
шення. У справах про злочини та про прос�
тупки загального права протоколи, які конс�
татують вчинення злочинного діяння, скла�
дені агентами влади, не обмежують внутріш�
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нього переконання судді, а протоколам аген�
тів влади в інших справах приписується обо�
в’язкова сила. Одні з них мають силу вирі�
шального доказу до тих пір, доки не будуть
спростовані іншими доказами; тобто їх до�
казова сила не може бути заперечена ні про�
стим запереченням обвинуваченого своєї ви�
ни, ні сумнівами судді в достовірності твер�
джень, що в них містяться. Такою доказовою
силою закон наділяє протоколи польової
охорони та охорони з нагляду за дотриман�
ням правил полювання. Але є й такі прото�
коли, які можуть бути оскаржені лише шля�
хом заяви про їх фальсифікацію (протоко�
ли митниці, лісової охорони). Обидві кате�
горії протоколів є елементами формальних
доказів.

Приклад французького законодавства
наслідують і деякі інші законодавства, на�
приклад швейцарське. Так, в Люцернському
КПК від 07.06.1865 р. міститься стаття, від�
повідно до якої письмове повідомлення по�
ліційного агента відносно обставин, які він
встановив при виконанні своїх службових
обов’язків, приймається як доказ за умови,
що протокол про виявлені ним обставини
складено протягом 24 годин і з дотриманням
встановлених законом вимог щодо форми.
При недотриманні цієї умови агент поліції
визнається свідком.

У практиці австрійських судів напрацьо�
вані особливі правила щодо оцінки доказів
професійними суддями, в основі яких лежить
правило про безумовну силу доказів, які ви�
ходять від державних органів і навіть від де�
яких державних чинів. Обставини, зафіксо�
вані, наприклад, у протоколах працівників
поліції (а іноді й їх агентів) у законній формі,
визнаються незаперечними. За такого підхо�
ду дані, що не узгоджуються із зібраними по�
ліцією й оформленими в поліцейських про�
токолах, фактично усуваються з кола доказів,

що суперечить їх вільній оцінці та зводиться
до формальної теорії доказів [8, с. 16–18]. 

На підставі наведених правових норм
очевидним є висновок про те, що принцип
вільної оцінки доказів – це ефективний спосіб
доказування у кримінальному процесі країн
романо�германської правової системи, як
тих, що мають тривалий історичний досвід
його застосування, так і тих, що лише почи�
нають запроваджувати демократичні стан�
дарти у галузі правосуддя. При цьому зміст
зазначеного принципу в законодавстві вказа�
них країн є сталим і розглядається в основ�
ному як «антипод» формальної оцінки до�
казів. Такі положення відображені й у віт�
чизняному праві. Разом із тим ефективність
реалізації принципу вільної оцінки доказів
залежить не від вибору та запозичення най�
більш вдалої його законодавчої іноземної кон�
струкції, а від умов, в яких цей інститут функ�
ціонуватиме, а тому іноземний досвід підля�
гає диференційованому застосуванню з огля�
ду на наявність узгодженої взаємодії інсти�
тутів правосуддя у національному праві.
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Відповідно до статей 30–32 Конституції
України кожному гарантується недо�
торканність житла чи іншого воло�

діння, таємниця листування, телефонних роз�
мов, телеграфної й іншої кореспонденції, не�
доторканність особистого та сімейного жит�
тя. Обмеження цих прав допускається тільки
на підставі судового рішення. Статтею 41
Конституції України кожному гарантується
право володіти, користуватися та розпоряд�
жатися своєю власністю, передбачається
виключно судовий порядок позбавлення
особи власності.

Наведені положення Основного Закону
держави означають, що цінність перелічених
прав і свобод особи у правосвідомості суспіль�
ства є настільки великою, що, за загальним
правилом, будь�яке їх обмеження має відбу�
ватися в умовах судового контролю.

Згідно з положеннями чинного Кримі�
нально�процесуального кодексу (далі – КПК)
України виключно за судовим рішенням
відбувається застосування таких процесу�
альних засобів, як обрання запобіжного за�
ходу у вигляді взяття під варту; поміщення
особи у медичний заклад для стаціонарного
експертного дослідження; накладення ареш�
ту на банківські вклади обвинуваченого чи
підозрюваного, або осіб, які несуть за зако�
ном матеріальну відповідальність за його дії;
огляд, обшук і виїмка з житла чи іншого во�
лодіння особи; виїмка документів, що ста�
новлять державну та/або банківську таємни�
цю; зняття інформації з каналів зв’язку; на�
кладення арешту на поштово�телеграфну ко�
респонденцію, її виїмка й огляд. 

Незважаючи на те, що всі перелічені за�
ходи обмежують окремі конституційні права
та свободи людини, їх об’єднує взаємозв’язок
цих прав і свобод. Як справедливо зазначає
В. Маляренко, право на повагу до приватного
та сімейного життя особи, до її житла, та�
ємниці листування доповнюють одне одного
і тому право на недоторканність житла чи
іншого володіння особи означає заборону не
тільки незаконно входити чи іншим чином

проникати до нього всупереч волі осіб, які в
ньому проживають чи ним користуються на
законних підставах, а й розголошувати все,
що в ньому діється. Недоторканність житла
означає і недоторканність будь�якої речі, яка
в ньому знаходиться. Іншими словами, недо�
торканність житла чи іншого володіння слід
розглядати як поняття комплексне, що має ба�
гато складових [1, с. 77]. 

Метою цієї статті є дослідження порядку
накладення арешту на майно обвинуваче�
ного чи підозрюваного, або осіб, які несуть
за законом матеріальну відповідальність за
його дії, у контексті обмеження конститу�
ційних прав особи.

Згідно із статтями 125, 126 КПК України
для вчинення такої дії, як накладення арешту
на майно слідчий виносить постанову. Ця про�
цесуальна дія може бути проведена самостій�
но або одночасно з обшуком чи виїмкою. 
В усіх випадках вона спрямована на збережен�
ня майна та цінностей, що можуть бути звер�
нені на відшкодування шкоди за цивільним
позовом, і полягає в описі майна й оголошенні
заборони розпоряджатися ним. У випадках,
коли накладення арешту на майно проводить�
ся самостійно, така процесуальна дія виступає
і заходом виявлення майна, якщо це майно під
час проведення інших дій не було виявлено.

Для реалізації рішення про накладення
арешту на майно важливе значення має не
тільки забезпечення конституційного поло�
ження про захист права власності, а й місце
його виконання, яким часто виступає житло
громадян. Для виявлення майна, на яке на�
кладено арешт, і здійснення його опису досить
часто виникає потреба ввійти у житло особи,
однак, дотримуючись конституційного поло�
ження про недоторканність житла, зробити
це можна лише з дозволу осіб, які в ньому
проживають. В іншому випадку єдиним за�
конним варіантом має бути судове рішення
про накладення арешту на майно, що знахо�
диться у житлі чи іншому володінні особи.

ПРО  ПОРЯДОК  НАКЛАДЕННЯ  АРЕШТУ  
НА  МАЙНО  ОБВИНУВАЧЕНОГО  У  КОНТЕКСТІ  
ОБМЕЖЕННЯ  КОНСТИТУЦІЙНИХ  ПРАВ  ОСОБИ
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Крім того, при аналізі положень ст. 126
КПК України складається враження, що
банківські вклади мають для особи більшу
цінність, ніж інше майно та цінності, у тому
числі ті, що знаходяться в її житлі чи іншому
володінні, оскільки саме для їх (банківських
вкладів) арешту законодавець передбачає
необхідність отримання судового рішення.
Очевидно, з огляду на конституційні поло�
ження щодо захисту права власності, такий
поділ власності особи за ступенем обмежен�
ня її права на неї не є обґрунтованим.

Таким чином, існуючий порядок накла�
дення арешту на майно обвинуваченого чи
підозрюваного або осіб, які несуть за законом
матеріальну відповідальність за його дії, по�
требує вдосконалення [2, с. 126–127; 3, с. 88].

Я. Клименко зазначає, що на практиці
сформувалося кілька підходів до процедури
накладення арешту на майно. В одних випад�
ках слідчі вносять до суду подання про про�
ведення обшуку з метою пошуку предметів
для забезпечення цивільного позову, під час
якого і проводиться накладення арешту на
майно (відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК Укра�
їни). Проте, як вже зазначалось, останній є
самостійною процесуальною дією і в бага�
тьох випадках немає необхідності у проведенні
одночасно з накладенням арешту на майно
ще й обшуку. Також не є правильною прак�
тика внесення слідчим подання до суду про
проведення огляду житла для отримання за�
конної підстави, щоб проникнути в нього з
метою накладення арешту на майно, оскіль�
ки це, крім зазначеного, суперечить і меті ог�
ляду. Не можна погодитись і з практикою
відібрання у підозрюваного, обвинуваченого
чи осіб, які несуть матеріальну відповідаль�
ність за його дії, заяви про їх згоду на огляд
житла для виявлення майна, на яке може бу�
ти накладено арешт, та проведення в подаль�
шому його опису. Адже зазначена згода пе�
редбачена чинним КПК України (ч. 5 ст. 190)
лише для проведення огляду з метою вияв�
лення слідів злочину й інших речових до�
казів, з’ясування обстановки злочину, а та�
кож інших обставин, які мають значення для
справи [2, с. 127].

Незважаючи на очевидність необхідності
поширення судового контролю на всі випад�
ки обмеження в кримінальному судочинстві
природних прав особи, висловлюються по�
зиції про те, що судовий порядок вирішення
питання про накладення арешту на майно
обмежує процесуальну самостійність слідчо�
го [4, с. 537], призводить до ускладнень у ви�
конанні завдань кримінального судочинства,
робить більш сприятливими умови для вчи�
нення деяких злочинів проти власності,
значної кількості злочинів у сфері госпо�
дарської та службової діяльності [5].

Для правильного визначення меж судо�
вого контролю в стадії досудового розсліду�
вання, на нашу думку, слід враховувати ви�

знане у міжнародному праві поняття «прай�
весі». Цим поняттям охоплюються всі аспек�
ти життя людини, які підлягають безумовній
правовій охороні від будь�яких зовнішніх
втручань, у тому числі із сторони держави.
Прайвесі – це особистий світ людини, сфера
її особистих відносин, у тому числі сімейне
життя, її переконання, особисті права, репу�
тація, а також особиста недоторканність, не�
доторканність житла, кореспонденції, теле�
фонних переговорів – основна складова при�
родних, а тому невід’ємних, прав людини.
Сутність поняття «прайвесі» ще у 1890 р. ла�
конічно і достатньо ґрунтовно сформулюва�
ли американські юристи С. Уоррен і Л. Бран�
дейс: прайвесі – це право бути залишеним у
спокої [6, с. 50]. І хоча цей термін поки ще 
не отримав адекватного аналогу ні в ук�
раїнській мові, ні в українському праві, ук�
раїнське кримінально�процесуальне законо�
давство передбачає можливість застосуван�
ня заходів процесуального примусу, що об�
межують майнові та пов’язані з ними най�
важливіші права особи (право на недотор�
канність житла чи іншого володіння, таємни�
цю особистого життя тощо). Це зумовлено не�
обхідністю забезпечення розкриття злочинів,
пов’язаних, перш за все, з діяльністю організо�
ваної злочинності. З цього виходить і міжна�
родне законодавство в галузі прав людини.
Зокрема, ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції
про захист прав людини і основних свобод
(1952 р.) допускає обмеження права власнос�
ті, однак за умов, передбачених законом і за�
гальними принципами міжнародного права.

При накладенні арешту на майно обме�
жується право власності обвинуваченого,
підозрюваного, осіб, які за законом несуть ма�
теріальну відповідальність за його дії, а також
осіб, які не є учасниками кримінального про�
цесу (інших осіб, у яких знаходиться майно,
що можливо отримане внаслідок злочинних
дій обвинуваченого, підозрюваного). Обме�
ження конституційного права власності тако�
го широкого кола осіб зобов’язує закон пе�
редбачити додаткові гарантії законності й
обґрунтованості застосування такого заходу. 

Під гарантіями законності й обґрунтова�
ності накладення арешту на майно слід ро�
зуміти всі правові засоби, за допомогою яких
кожній особі у разі необхідності застосуван�
ня відносно неї майнових правообмежень за�
безпечується (гарантується) охорона права
власності й інших конституційних прав від
безпідставного та свавільного їх обмеження, а
також можливість їх відстоювання і захисту.

Закріплюючи основні права і свободи
людини та громадянина Конституція Ук�
раїни не виключає можливість їх обмеження,
однак допускає це тільки при дотриманні
певних умов, передбачених безпосередньо в
конституційних нормах або в нормах відпо�
відного галузевого законодавства. Однією з
них є необхідність судового рішення на об�
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меження таких прав. Таким чином, тільки
суд повинен бути наділений правом, у тому
числі в досудовому провадженні, приймати
рішення про накладення арешту на майно,
цінності, вклади та рахунки фізичних і юри�
дичних осіб. 

Позитивною у цьому аспекті є позиція 
законодавців деяких країн пострадянського
простору, зокрема Російської Федерації, Рес�
публіки Молдова, які, регламентуючи поря�
док і підстави накладення арешту на майно,
передбачили можливість проведення такої
дії лише за постановою суду (ст. 115 КПК
РФ, ст. 205 КПК Республіки Молдова).

Для прийняття рішення про накладення
арешту на майно на стадії досудового роз�
слідування у судовому порядку прокурор, а
також орган дізнання чи слідчий за згодою
прокурора повинні звернутися з поданням
до судді за місцем провадження досудового
розслідування чи за місцем проведення
арешту майна. Розгляд такого подання про�
ходитиме за правилами, встановленими ч. 5
ст. 177 КПК України. 

Для забезпечення законності й обґрунто�
ваності рішення про накладення арешту на
майно необхідно уточнити окремі положен�
ня отримання такого судового рішення. Роз�
глядаючи подання слідчого (органу дізнан�
ня, прокурора), суд не перевіряє законність 
і обґрунтованість підозри, обвинувачення,
заявленого позову, не оцінює достовірність
доказів, не вирішує питання наявності вини
особи в інкримінованому діянні, тому, оче�
видно, що разом з поданням судді повинні
надаватися не всі матеріали справи, а ті, що
підтверджують обґрунтованість подання. Це
дає можливість судді не тільки формувати
справи за поданнями органу дізнання, слід�
чого, прокурора, а й занадто не втручатись у
стадію досудового розслідування, зосередив�
ши свою увагу на вивченні лише необхідних
документів.

Оскільки при вирішенні питання про на�
кладення арешту на майно для забезпечення
можливої конфіскації майна суд повинен
вказати конкретні фактичні підстави такого
рішення, очевидно необхідним є надання суд�
ді матеріалів, які містять дані про те, що май�
но отримане внаслідок злочинних дій підоз�
рюваного, обвинуваченого або нажите зло�
чинним шляхом. 

Крім того, з метою недопущення застосу�
вання цього заходу процесуального примусу
відносно необмеженого кола осіб, незаконно�
го обмеження їх прав, судді необхідно нада�
вати додаткові матеріали, що підтверджують
відповідний статус майна, на яке пропону�
ється накласти арешт.

Пропонуємо такий перелік завірених слід�
чим (особою, яка провадить дізнання, проку�
рором) копій документів кримінальної спра�
ви, що мають бути надані суду для прийнят�
тя рішення про накладення арешту на майно: 

постанови про порушення кримінальної
справи, про притягнення особи як обвинува�
ченого чи про застосування запобіжного за�
ходу до притягнення особи як обвинуваченого;

протоколи затримання, допиту підозрю�
ваного (обвинуваченого); 

постанови про визнання особи цивіль�
ним позивачем та про притягнення особи як
цивільного відповідача; 

матеріали кримінальної справи, що
підтверджують отримання майна внаслідок
злочинних дій обвинуваченого (підозрюва�
ного) чи його набуття злочинним шляхом; 

інші матеріали, що пов’язані з місцеперебу�
ванням майна й особливостями його статусу.
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Останнім часом у кримінально�проце�
суальній діяльності судової влади, на
жаль, є випадки, коли у головуючого в

судовому засіданні ще до початку судового
слідства вже існує власне переконання щодо
винності підсудного. І хоча Феміда, як відо�
мо, тримаючи терези із зав’язаними очима, сим�
волізує покликання правосуддя встановлювати
істину у процесуальному змаганні сторін, а та�
кож обов’язок суддів формувати власне переко�
нання тільки після дослідження всіх доказів, на
практиці може відбуватись по іншому.

Непоодинокими є ситуації, коли суддя на
початку допиту свідка в судовому засіданні,
всупереч положенням про безпосередність
дослідження доказів і правилам про оголо�
шення показань свідка, встановленим ч. 1
ст. 257, ст. 306 Кримінально�процесуального
кодексу (далі – КПК) України, може оголо�
сити його показання, дані ним на досудовому
слідстві, після чого обмежитися тільки запи�
танням про те, чи підтверджує свідок свої по�
казання. А якщо свідок має причини суб’єк�
тивного характеру давати неправдиві пока�
зання чи з об’єктивних обставин не зміг пра�
вильно оцінити подію злочину та, несвідомо
помиляючись, дав недостовірні показання, а
слідчим не була проведена відповідна пе�
ревірка його показань? Судді систематично
залишають без розгляду клопотання підсуд�
ного (його захисника) про виклик для допиту
осіб, які мають, на його думку, відомості, що
можуть спростувати окремі факти, навіть ко�
ли такі люди знаходяться за дверима зали су�
дового засідання, а подекуди завуальовано
схиляють підсудного до згоди на закриття
справи за амністією, у випадку, якщо останній
підпадає під дію відповідного правового акта.

Аналогічних прикладів можна наводити
багато, однак мотивація суду для таких дій
одна – небажання ретельно вивчати ма�
теріали справи, досліджувати всі докази,
зібрані у справі та представлені у судовому
засіданні, у зв’язку із заздалегідь сформова�
ним переконанням у винності підсудного. 

Результатом такого ставлення суду до
своїх обов’язків може бути зміна вироку або
ж взагалі його скасування. Так, за статистич�
ними даними Верховного Суду України, у
першому півріччі 2009 р., в апеляційному по�
рядку скасовано та змінено вироки щодо 
4,9 тис. осіб. Підставами для скасування ви�
років, як правило, були: істотні порушення
вимог кримінально�процесуального закону
(ст. 370 КПК України) – скасовано вироки
щодо 1,2 тис. осіб; однобічність або неповно�
та дізнання, досудового чи судового слідства
(ст. 368 КПК України) – щодо 875 осіб;
невідповідність висновків суду фактичним
обставинам справи (ст. 369 КПК України) –
щодо 350 осіб; з направленням справи на но�
вий судовий розгляд скасовано вироки – що�
до 2,5 тис. осіб, з постановленням своїх ви�
років щодо 383 осіб [1]. 

Деякі з підстав для скасування або зміни
вироку пов’язані не формальним порушен�
ням закону, допущеним під час порушення
кримінальної справи, провадження в ній
дізнання, досудового чи судового слідства, а
з неправильною оцінкою доказів судом у су�
довому засіданні (перш за все це стосується
невідповідності висновків суду першої інстан�
ції фактичним обставинам справи).

Відомо, що основою оцінки доказів і 
винесення рішення у справі є внутрішнє пе�
реконання судді [2, c. 276], яке у порівнянні
із знанням права та правових явищ є вищим
ступенем правосвідомості, на якому від�
бувається перетворення знань у переконан�
ня, а останнього – у свідомо�вольову уста�
новку на прийняття необхідного рішення [3,
c. 176].

Мета цієї статті – дослідити зміст і норма�
тивне закріплення суддівського переко�
нання при здійсненні правосуддя в кримі�
нальних справах.

Слід зазначити, що оцінка доказів у
кримінальному процесі, у тому числі внут�
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рішнє переконання як її метод і результат,
були предметом дослідження багатьох ук�
раїнських учених, зокрема С. Альперта,
М. Бажанова, М. Гродзинського, Ю. Гроше�
вого, А. Дубинського, В. Зеленецького, В. Ко�
новалової, Г. Каткової, Н. Клименко, М. Ми�
хеєнка, О. Михайленка, О. Муравіна, М. По�
горецького, Р. Савонюка, З. Смітієнко, С. Смо�
кова, С. Стахівського, В. Тертишника, Г. Чан�
гулі та ін. Разом із тим комплексне вивчення
внутрішнього переконання як правової кате�
горії передбачає необхідність його дослі�
дження у декількох аспектах.

Науково?юридичний аспект. Поняття
«внутрішнє переконання» використовується
у низці нормативно�правових актів, що регу�
люють діяльність судової влади у криміналь�
ному процесі, однак його визначення зали�
шається поза увагою нормотворців. Так, 
ст. 67 КПК України передбачено, що суд
(суддя), як і інші посадові особи, які ведуть
кримінальний процес, оцінює докази за своїм
внутрішнім переконанням, що ґрунтується на
всебічному, повному й об’єктивному розгля�
ді всіх обставин справи в їх сукупності, керую�
чись законом. 

У пункті 6 ст. 14 Закону України «Про
судоустрій України» від 07.02.2002 р. зазна�
чено, що судам забезпечується свобода не�
упередженого вирішення судових справ від�
повідно до їх внутрішнього переконання, яке
ґрунтується на вимогах закону. 

Крім того, у п. 2 постанови Пленуму Вер�
ховного Суду України «Про незалежність
судової влади» від 13.06.2007 р. № 8 також
вказано, що суддям забезпечується свобода
неупередженого вирішення судових справ
відповідно до їх внутрішнього переконання,
яке ґрунтується на вимогах закону. Рішення
в судовій справі має ґрунтуватися на всебіч�
ному, повному й об’єктивному дослідженні
всіх обставин справи, під час якого не може
надаватися перевага правовій позиції будь�
якого учасника судового процесу [4, c. 37]. 

Відсутнє визначення внутрішнього пере�
конання і в юридичних енциклопедіях і
словниках. Насамперед, це стосується відо�
мої всім правознавцям «абетки» – юридич�
ної енциклопедії, підготовленої колективом
авторів інституту держави і права ім. В. М. Ко�
рецького, де переконання розглядається як
метод діяльності органів державної влади та
місцевого самоврядування, засіб безпосе�
реднього впливу на волю і поведінку людей
[4, c. 493]. 

Аналізуючи внутрішнє переконання у
контексті кримінально�процесуальної діяль�
ності, більшість учених розглядає його як ме�
тод і результат оцінки доказів. На думку на�
уковців, внутрішнє переконання – це впев�
неність, що склалась у суддів, прокурора,
слідчого й особи, яка провадить дізнання, у
тому, що ними дано правильну оцінку всіх на�
явних у справі засобів доказування і всіх

встановлених у справі фактів і що правиль�
ним є отриманий таким шляхом висновок у
всіх питаннях, які виникли у справі, що роз�
слідується та розглядається. Внутрішнє пе�
реконання – це почуття судді, прокурора,
слідчого й особи, яка провадить дізнання, що
формується в процесі дослідження доказів і
тому має бути обґрунтованим, воно є на�
слідком ретельного, критичного розгляду на�
явних у справі джерел доказів і тих фактич�
них даних, які в них містяться. При цьому
внутрішнє переконання повинно спиратися
на дослідження кожного доказу окремо та
всіх доказів у їх сукупності і взаємозв’язку
[5, c. 143]. 

М. Смирнов та І. Гловнюк вважають, що
внутрішнє переконання можна розглядати
як процес і результат оцінки доказів. Воно
виключає зовнішній примус і передбачає: ви�
ключність компетенції суду, прокурора, слід�
чого й особи, яка провадить дізнання, в оцін�
ці доказів; незв’язаність їх думкою інших
суб’єктів; заборону втручання в оціночну
діяльність; відсутність у доказів наперед вста�
новленої сили. Фактичною підставою внут�
рішнього переконання, на їх думку, є всебіч�
ний, повний і об’єктивний розгляд усіх об�
ставин справи в їх сукупності, правовою –
закон, яким керується суд, прокурор, слідчий
і особа, яка провадить дізнання. Внутрішнє
переконання як результат оцінки доказів має
два аспекти: гносеологічний – знання про
факти та психологічний – упевненість у пра�
вильності цього знання [6, c. 119]. 

А. Ляш та С. Стахівський зазначають, що
теорією і практикою кримінального процесу
вироблені вимоги, яким має відповідати в
плані обґрунтованості внутрішнє переконан�
ня як результат оцінки доказів. Воно має
ґрунтуватися на: доказах, зібраних у встанов�
леному законом порядку; доказах, перевіре�
них і розглянутих у встановленому законом
порядку; розгляді кожного із доказів окремо
та всіх у сукупності; всебічному, повному й
об’єктивному розгляді матеріалів справи; на�
явних доказах так, щоб становити єдино мож�
ливий висновок із матеріалів справи. Пе�
релічені вимоги позбавляють внутрішнє пе�
реконання беззвітності та безконтрольності
[7, c. 100–101]. 

Автори одного з науково�практичних ко�
ментарів КПК України зазначають, що
внутрішнє переконання – це такий стан
свідомості суб’єкта оцінки, коли він вважає,
що зібрані та перевірені у справі докази є
достатніми для вирішення питання щодо на�
явності чи відсутності обставин, які входять
до предмета доказування, або інших обста�
вин, що мають значення для правильного ви�
рішення справи, і впевнений у правильності
свого висновку, готовий до практичних дій
відповідно до отриманих знань. Закономір�
ною вони визнають і присутність психоло�
гічного компоненту у формуванні внутріш�
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нього переконання суб’єкта оцінки доказів.
Це не означає, що суб’єкт оцінки вправі
приймати процесуальні рішення лише за на�
явності у нього внутрішнього переконання:
саме собою внутрішнє переконання не має
правового значення [8, c. 207–208]. 

Отже, переважна більшість учених�про�
цесуалістів розглядають внутрішнє переко�
нання суб’єкта правозастосування як юри�
дичну категорію, що має психологічний ком�
понент.

Психологічний аспект. У юридичній
психології внутрішнє переконання розгляда�
ють як категорію, що за своїм змістом вира�
жає суб’єктивну впевненість у відповідності
суб’єктивної оцінки об’єктивно існуючим
обставинам чи фактам. Суб’єктивність внут�
рішнього переконання як його форма не
тільки не виключає, а й, навпаки, передбачає
об’єктивний зміст. У цьому аспекті внутріш�
нє переконання є однією з форм відображен�
ня об’єктивної дійсності. Будучи за своїм
змістом відображенням об’єктивної дійснос�
ті, внутрішнє переконання, однак, не є кри�
терієм істинності того, що пізнається у кри�
мінальній справі. У своєму формуванні внут�
рішнє переконання проходить багато етапів,
починаючи від почуттєвого і завершуючи
логічним. Серед них можна виділити декіль�
ка основних: аналіз певних обставин, ма�
теріалів (цьому етапу передує чуттєве пізнан�
ня); порівняння результатів аналізу з інши�
ми матеріалами (тут велике значення мають
досвід, рівень знань особи в досліджуваній
галузі тощо); синтез, що передбачає створен�
ня основи для почуття переконання [9, c. 70]. 

У науці психології під переконанням ро�
зуміють метод психологічного впливу, що
полягає в логічному обґрунтуванні думок,
виваженій аргументації своєї позиції; скла�
дову спрямованості особистості, що виража�
ється в глибоко осмисленій необхідності
діяти відповідно до своїх ціннісних орієнта�
цій, тобто переконання має особистісний
зміст. Система переконань особи є відобра�
женням її світогляду [10, c. 116]. 

Переконання – це система уявлень і
знань, які є мотивами поведінки особистості,
спонукають її діяти відповідно до своїх по�
глядів, принципів і світогляду. Переконання –
це певні знання, в правильності та важли�
вості яких людина впевнена, які є для неї
керівництвом до дії. Сила та твердість пере�
коннання ґрунтується не тільки на логіч�
ності цих знань, а й на розумінні їх життєвої
важливості. Їх формуванню сприяють гли�
бокі знання у відповідній галузі, їх постійна
перевірка на практиці. Перехід знань у пере�
конання є тривалим і складним процесом. Во�
ни виробляються на основі особистого до�
свіду, що набувається в практичній діяль�
ності та практиці суспільної поведінки. На�
буті переконання є цінною рисою особис�
тості. Передумови формування переконання

закладаються ще в ранньому дитинстві. Од�
нак істинні переконання формуються в
підлітковому і старшому шкільному віці, що
пов’язано з набуттям глибоких знань, роз�
витком мислення, появою свідомого критич�
ного ставлення до дійсності. Істинні та силь�
ні переконання стимулюють творчу діяль�
ність людини. Серед переконань особистості
важливими є моральні, які скеровують її
суспільну поведінку [11, c. 246].

Викладене свідчить, що термін «внутріш�
нє переконання», який вживається у норма�
тивно�правових актах, що регулюють кримі�
нально�процесуальну діяльність, використо�
вується в теорії кримінального процесу, за
своїм змістом є тотожним із терміном, що існує
в науці психології. Різниця полягає лише в то�
му, що у психології це поняття має загальний
характер, а в юриспруденції – специфічні
особливості, зумовлені необхідністю враху�
вання посадовою особою, яка веде процес, при
формуванні свого переконання вимог закону.

Очевидно, саме прагненням законодавця
підкреслити роль і значення цієї фундамен�
тальної категорії в юриспруденції, відобра�
зити її характерні ознаки у правозастосовчо�
му процесі, можна пояснити те, що переко�
нання посадових осіб – суб’єктів криміналь�
ного процесу у нормативно�правових актах
позначається як внутрішнє. 

На нашу думку, використання словоспо�
лучення «внутрішнє переконання» не є пра�
вильним, оскільки, по�перше, поняття «пере�
конання» відображає суб’єктивне ставлення
особи до існуючих явищ, а це означає внут�
рішнє ставлення; по�друге, саме переконан�
ня, а не внутрішнє переконання є тим понят�
тям, що використовується психологічною
наукою та запозичене з неї, оскільки ця на�
ука вивчає внутрішній світ людини, відпо�
відні процеси її головного мозку. 

Таким чином, поняття «переконання» вже
містить у собі все те внутрішнє (суб’єктивне),
що дозволяє привнести закон у процес прий�
няття процесуальних рішень. Іншими слова�
ми, термін «внутрішнє переконання» є тав�
тологічним за своїм змістом, оскільки в ньо�
му за допомогою різних, однак тотожних за
своїм значенням, слів повторюється те, що
вже було сказане (прихована тавтологія). 

З метою підвищення якості тексту нор�
мативно�правових актів, зокрема уникнення
тавтологічних висловів, вважаємо за доціль�
не словосполучення «внутрішнє переконан�
ня» замінити терміном «переконання» і
внести відповідні зміни до всіх нормативно�
правових актів, де воно вживається. Зокрема,
ч. 1 ст. 67 КПК України повинна мати таке
формулювання: «Суд, прокурор, слідчий і
особа, яка провадить дізнання, оцінюють до�
кази за своїм переконанням, що ґрунтується
на всебічному, повному й об’єктивному роз�
гляді всіх обставин справи в їх сукупності,
керуючись законом». 
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У контексті питання, що розглядається,
заслуговує на увагу, на нашу думку, і струк�
тура (зміст) переконання, зокрема, судді при
здійсненні правосуддя в кримінальних справах.

Ми вважаємо, що структуру переконання
можна представити формулою з трьома
складовими: переконання = розуміння обста�
вин + самовпевненість + норми права.

Розуміння обставин – це процес деталь�
ного, прискіпливого з обов’язковим суддів�
ським скептицизмом, дослідження та вив�
чення інформації, що міститься у кримі�
нальній справі, а також її порівняння з тими
обставинами, які були безпосередньо та ре�
тельно перевірені під час судового розгляду,
в процесі чого відбувається формування
усвідомлення суддею конкретних подій. Ця
процедура (діяльність) суду ґрунтується, на�
самперед, на вивченні матеріалів справи, од�
нак не повинна цим обмежуватись. Усвідом�
лення суддею обставин події повинно супро�
воджуватися допитом осіб, які підлягають
виклику в судове засідання (підсудних, по�
терпілих, свідків та ін.), оглядом речових до�
казів, оглядом і оголошенням документів, у
необхідних випадках проведенням експерти�
зи в суді та допитом експерта, даванням ок�
ремих доручень судом та іншими судовими
діями. Після цього відбувається співставлен�
ня отриманих під час судового розгляду да�
них з інформацією, що надійшла від органів
досудового слідства. Тільки у такому режимі
дослідження фактичних даних суддя зможе
достовірно зрозуміти обставини справи, що є
передумовою формування саме його переко�
нання у необхідності та можливості прийнят�
тя певного рішення в кримінальній справі.

Самовпевненість у структурі переконан�
ня судді ми розуміємо як здобутий ним юри�
дичний досвід щодо існуючої проблематики,
певна база накопичених та перевірених
знань; при цьому знання можуть бути отри�
мані як в ході самостійного дослідження, так
і під час передачі інформації (позицій) інши�
ми особами (представниками сторін). У той
самий час самовпевненість виступає основ�
ним і визначальним підґрунтям переконан�
ня як суб’єктивна однозначність, беззапе�
речність у правильності таких знань.

Норми права – це правила поведінки,
якими керується суд у процесі дослідження,
перевірки й оцінки доказів, які в подальшо�
му є правовою підставою прийняття обвину�
вального чи виправдувального вироку (чи
іншого судового рішення). У сфері кримі�
нального судочинства до них належать, на�

самперед, норми кримінально�процесуаль�
ного закону, а також підзаконні правові акти,
які супроводжують окремі судові процедури
та виконують допоміжну роль у кваліфікації
злочину, вирішенні інших правових питань у
кримінальній справі. За своєю сутністю нор�
ма права як складова переконання в процесі
його формування, на нашу думку, відіграє до�
поміжну роль. Адже саме собою переконання
загалом є суб’єктивною категорією, під час
формування якого суд, зрозумівши обстави�
ни кримінальної справи та впевнившись у
наявності або відсутності фактичних підстав
для прийняття певного процесуального рішен�
ня, застосовує відповідні норми закону.

Викладене дозволяє зробити висновок,
що суд є останньою інстанцією кримінально�
го провадження, яка вирішує кримінальну
справу по суті, а тому суддя не має права на
помилку. Його переконання – це правова по�
зиція у справі. І від того, чи правильно він
зрозумів та оцінив обставини цієї справи, за�
лежить доля людини. 
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Земля – основне національне багатство,
що перебуває під особливою охороною
держави. Це положення ст. 14 Консти�

туції України обумовлює різноманітні пра�
вові засоби охорони земель. Основним ко�
дифікованим законодавчим актом, який ре�
гулює суспільні відносини у сфері обігу
землі, є Земельний кодекс (далі – ЗК) Ук�
раїни. Саме в ньому надається визначення
земельних відносин і передбачається від�
повідальність за порушення земельного за�
конодавства. Специфіка злочинів у сфері зе�
мельних відносин полягає в тому, що основ�
на маса посягань одночасно може бути ко�
рисливої, економічної й екологічної спрямо�
ваності. Залежно від цього будуть відрізня�
тися й особливості предмета доказування.
На жаль, до теперішнього часу не розроблена
класифікація злочинів у сфері земельних
відносин, що значно ускладнює розроблення
відповідних методик розслідування злочинів
у цій сфері.

У сучасній юридичній літературі розгля�
далося питання про класифікацію правопо�
рушень у сфері земельних відносин [1]. Зло�
чини у сфері земельних відносин пропо�
нується класифікувати на групи. Б. Єрофеєв
вважає за необхідне виділяти чотири групи
злочинів: екологічного характеру, еконо�
мічного характеру, що посягають на землю
як на об’єкт державного управління, що ма�
ють безпосереднє від�ношення до того, що
виростає на землі [2, c. 438–439]. Усі запро�
поновані класифікації злочинів у сфері зе�
мельних відносин, на нашу думку, не врахо�
вують особливостей предмета доказування й
особливостей провадження досудового слід�
ства. Все це спонукає до розроблення кла�
сифікації за названими ознаками.

Метою цієї статті є аналіз складів земель�
них правопорушень і злочинів, що буде
підставою для їх класифікації, для вста�
новлення особливостей предмета доказу�
вання та розроблення відповідних методик
розслідування злочинів у сфері земельних
відносин.

У ЗК України земельні відносини розк�
риваються як суспільні відносини щодо во�
лодіння, користування та розпорядження
землею (ст. 2). Згідно із ст. 3 ЗК земельні
відносини регулюються Конституцією Ук�
раїни, чинним ЗК України та іншими зе�
мельно�правовими актами в галузі земель�
них відносин. Різноманітність земельних
відносин зумовлює різні види пра�вопору�
шень. Юридична відповідальність за зе�
мельні правопорушення поділяється на
адміністративну, кримінальну, цивільно�
правову, а також за нормами трудового права
[3, с. 642]. 

Кримінальна відповідальність за пору�
шення земельного законодавства настає у
разі вчинення дій, що зазіхають на встанов�
лений земельний правопорядок. Чинний
Кримінальний кодекс (далі – КК) передба�
чає кримінальну відповідальність: 

•• за самовільне зайняття земельної ділян�
ки, яким завдано значної шкоди її законному
володільцю або власнику; самовільне зай�
няття земельної ділянки, вчинене особою,
раніше судимою за злочин, передбачений цією
статтею, або групою осіб, або щодо земель�
них ділянок особливо цінних земель, земель
в охоронних зонах, зонах санітарної охорони,
санітарно�захисних зонах чи зонах особли�
вого режиму використання земель; самовіль�
не будівництво будівель або споруд на са�
мовільно зайнятій земельній ділянці, зазна�
ченій у ч. 1 ст. 1971; самовільне будівництво
будівель або споруд на самовільно зайнятій
земельній ділянці, зазначеній у ч. 2 ст. 1971,
або вчинене особою, раніше судимою за та�
кий саме злочин або злочин, передбачений 
ч. 3 ст. 1971. Шкода, передбачена ч. 1 ст. 1971,
визнається значною, якщо вона у сто і більше
разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян;

•• за забруднення або псування земель ре�
човинами, відходами чи іншими матеріала�
ми, шкідливими для життя, здоров’я людей
або довкілля, внаслідок порушення спеціаль�
них правил, якщо це створило небезпеку для
життя, здоров’я людей чи довкілля; ті самі
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діяння, що спричинили загибель людей, їх
масове захворювання або інші тяжкі наслід�
ки (ст. 239);

•• за безгосподарське використання зе�
мель, якщо це спричинило тривале знижен�
ня або втрату їх родючості, виведення земель
із сільськогосподарського обороту, змивання
гумусного шару, порушення структури ґрун�
ту (ст. 254).

Крім того, земля може бути об’єктом зло�
чинних посягань при вчиненні шахрайства,
злочинів у сфері службової діяльності, коли
злочинний намір спрямований безпосе�
редньо на земельні відносини, тощо.

Для визначення особливостей доказуван�
ня та розслідування злочинів у сфері земель�
них відносин доцільно більш докладно розг�
лянути всі склади злочинів, об’єктом чи пред�
метом яких може бути земля, та класифіку�
вати їх. 

Об’єктивна сторона самовільного зайнят�
тя земельної ділянки полягає в тому, що осо�
ба без відповідного документа, що підтверд�
жує її право володіння, користування чи роз�
порядження землею, всупереч встановлено�
му порядку зайняла земельну ділянку. Зе�
мельна ділянка – це частина земної поверхні
з установленими межами, певним місцем
розташування, з визначеними щодо неї пра�
вами. Право власності на земельну ділянку
поширюється в її межах на поверхневий
(ґрунтовий) шар, а також на водні об’єкти,
ліси та багаторічні насадження, які на ній
знаходяться. Самовільне зайняття земельної
ділянки може мати місце у випадку пору�
шення встановленого порядку та підстав на�
буття права власності на земельні ділянки,
встановленого ст. 81 ЗК України.

Обов’язковою ознакою об’єктивної сто�
рони самовільного зайняття земельної ділян�
ки є настання суспільно небезпечних наслід�
ків у виді значної шкоди законному во�
лодільцю чи власнику. Згідно із приміткою
до ст. 1971 КК України шкода визнається
значною, якщо вона у сто і більше разів пере�
вищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян.

У випадку самовільного зайняття земель�
ної ділянки шляхом вчинення обману або
шахрайських дій (наприклад, підроблення
документів на право власності на землю; на�
дання неправдивих відомостей щодо фізич�
ної чи юридичної особи при оформленні до�
кументів на право власності на землю тощо),
дії винної особи необхідно кваліфікувати за
сукупністю злочинів, передбачених частина�
ми 1 чи 2 ст. 1971 та відповідною частиною
ст. 190 КК України.

Кваліфікованими видами самовільного
зайняття земельної ділянки є вчинення цьо�
го злочину особою, раніше судимою за зло�

чин, передбачений цією статтею, або групою
осіб, або щодо земельних ділянок особливо
цінних земель, земель в охоронних зонах, зо�
нах санітарної охорони, санітарно�захисних
зонах чи зонах особливого режиму викорис�
тання земель.

Під самовільним будівництвом необхід�
но розуміти вчинення особою всупереч пе�
редбаченому законодавством порядку дій по
будівниц�тву будівель або споруд на са�
мовільно зайнятій земельній ділянці. Будів�
ництво об’єктів містобудування здійснюєть�
ся згідно із законодавством, державними
стандартами, нормами та правилами, регіо�
нальними і місцевими правилами забудови,
містобудівною та проектною документацією.
Кваліфікованими видами є самовільне бу�
дівництво будівель або споруд на самовільно
зайнятій земельній ділянці, зазначеній у ч. 2
ст. 1971 КК, або вчинене особою, раніше су�
димою за такий саме злочин, або злочин, пе�
редбачений ч. 3 ст. 1971 КК України.

На думку А. Шульги, безпосереднім об’єк�
том злочинного забруднення або псування
земель необхідно визнавати природний якіс�
ний стан ґрунтового покриву земель, який є
необхідною умовою стану безпечності для
життя та здоров’я людей, довкілля, а також
повноцінного господарського використання
корисних якостей землі [4, c. 6]. Його додат�
ковим обов’язковим об’єктом є життя та здо�
ров’я особи. Предметом злочину виступають
землі будь�якого цільового призначення.
При цьому під землею як предметом злочину
розуміють ґрунтовий покрив землі [4, c. 6];
поверхневий ґрунтовий шар, який виконує
екологічні (взаємозв’язок живої та неживої
природи), економічні (як засіб виробництва у
промисловості, сільському, лісовому госпо�
дарстві, як просторовий базис), культурно�оз�
доровчі, рекреаційні й інші функції [5, c. 679].

Об’єктивна сторона злочину полягає у
забрудненні або псуванні земель речовина�
ми, відходами чи іншими матеріалами, шкід�
ливими для життя, здоров’я людей або до�
вкілля, внаслідок порушення спеціальних
правил, якщо це створило небезпеку для
життя, здоров’я людей чи довкілля [6, с. 246].
У складі цього злочину терміни «забруднен�
ня» та «псування» одночасно позначають і
діяння, і суспільно небезпечні наслідки. Землі
вважаються забрудненими, якщо в їх складі
виявлені несприятливі кількісні або якісні
зміни, що сталися в результаті господарської
діяльності або інших антропогенних наван�
тажень, унаслідок проникнення у землі
різних забруднюючих речовин. При цьому
негативні зміни можуть бути зумовлені не
лише появою у ґрунті нових речовин, яких
раніше не було, а й збільшенням вмісту речо�
вин, що характерні для складу незабруднено�
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го ґрунту або порівняно з даними агрохіміч�
ного паспорта для земель сільськогосподар�
ського призначення. Види забруднення зе�
мель можуть бути різними (хімічне, радіоак�
тивне, бактеріальне тощо). 

Псування земель – це така зміна фізич�
них, біологічних та інших властивостей і ха�
рактеристик земель, яка зумовлює непри�
датність використання їх за цільовим при�
значенням. Зниження природногосподарсь�
кої цінності земель може виявлятися, на�
приклад, у знищенні або порушенні родючого
шару ґрунту, у порушенні структури ґрунту.

Злочин, що розглядається, має місце ли�
ше у тому разі, коли забруднення або псуван�
ня земель сталося внаслідок порушення
спеціальних правил поводження із зазначе�
ними речовинами, відходами чи іншими ма�
теріалами. Порушення спеціальних правил,
що спричиняє забруднення або псування зе�
мель, може бути вчинене шляхом дії або
бездіяльності. Так, зберігання та видалення
відходів має здійснюватись у місцях, визна�
чених органами місцевого самоврядування,
за наявності спеціальних дозволів, у яких
визначено обсяги відходів відповідно до
встановлених лімітів та умови їх зберігання.
У зв’язку з цим самовільне захоронення
(складування) промислових, побутових та ін�
ших відходів на землях утворює склад цього
злочину.

За своїм змістом об’єкт і предмет безгос�
подарського використання земель аналогічні
об’єкту та предмету злочину, передбаченого
ст. 239 КК. Об’єктивна сторона злочину ха�
рактеризується сукупністю трьох ознак:
діяння – безгосподарське використання зе�
мель; наслідки – тривале зниження або втра�
та їх родючості, виведення земель із сільсько�
господарського обороту, змивання гумусного
шару, порушення структури ґрунту; причин�
ний зв’язок між діянням і наслідками.

Сутність безгосподарського використан�
ня земель полягає у тому, що винна особа не
виконує або неналежним чином виконує
покладений на неї правовий обов’язок захи�
щати землі від шкідливого антропогенного
та природного впливу. Зміст охорони земель
передбачає, що власники землі та землеко�
ристувачі, у тому числі орендарі, зобов’язані
здійснювати, зокрема, такі заходи: захист зе�
мель від водної та вітрової ерозії, селів,
підтоплення, заболочування тощо; рекульти�
вацію порушених земель, заходи щодо підви�
щення їх родючості та поліпшення інших ко�
рисних властивостей землі; знімання, вико�
ристання та збереження родючого шару
ґрунту при проведенні робіт, пов’язаних з по�
рушенням земель; тимчасову консервацію
деградованих сільськогосподарських угідь,
якщо іншими способами неможливо відно�

вити родючість ґрунтів. Конкретно це може
бути проведення зрошувальних, осушуваль�
них, протипаводкових та інших заходів,
гіпсування, вапнування, фосфоритування,
піскування і глинування ґрунтів, їх дренаж,
глибоке розпушування, створення полеза�
хисних і стокорегулюючих лісосмуг, терасу�
вання крутих схилів тощо.

Крім невиконання або неналежного ви�
конання природоохоронних заходів щодо зе�
мель, їх безгосподарське використання може
полягати у неправильній експлуатації, зни�
щенні або пошкодженні протиерозійних гідро�
технічних споруд (дамб, каналів тощо), у ви�
користанні земель не за цільовим призначен�
ням (наприклад, на землях сільськогоспо�
дарського призначення будується промисло�
ве підприємство), у порушенні економічних
та санітарно�технічних вимог щодо розміщен�
ня нових і реконструйованих об’єктів, буді�
вель, споруд. Безгосподарське використання
земель може полягати також у використанні
земель сільськогосподарського призначення
для інших потреб, в перенасиченні пестицида�
ми й іншими агрохімікатами тощо [5, c. 723].

Гумус – це органічна складова частина
ґрунту, що утворюється в процесі біохімічно�
го розкладу рослинних і тваринних решток,
формує його родючість (ст. 1 Закону Укра�
їни «Про охорону земель»). Негативним чи�
ном впливають на родючість ґрунтів, зокре�
ма, водна та вітрова ерозія, втрата гумусу, по�
гіршення структури ґрунту. Під ерозією розу�
міють порушення цілісності ґрунтів, що су�
проводжується перенесенням землі з одного
місця в інше. Виведення земель із сільсько�
господарського обороту може бути зумовле�
не процесами, пов’язаними не лише з втра�
тою родючості ґрунтів, а й утворенням ярів,
зсувів тощо. 

Кримінальна відповідальність встановле�
на за оренду земельних ділянок з метою їх
використання для інших потреб, відмінних
від легального підприємництва (ст. 205 КК).
Земля також може бути предметом злочину,
пов’язаного з порушення правил поводжен�
ня із зброєю, а також речовинами та предме�
тами, що становлять підвищену небезпеку
для оточення (ч. 3 ст. 414 КК України).

Стаття 441 КК України передбачає кри�
мінальну відповідальність за екоцид – масове
знищення рослинного або тваринного світу,
отруєння атмосфери або водних ресурсів, а
також вчинення інших дій, що можуть спри�
чинити екологічну катастрофу. У міжнарод�
ному праві під екоцидом звичайно розуміють
використання геофізичних, метеорологічних
та інших засобів з метою зміни динаміки,
складу чи структури Землі, включаючи її
біосферу, літосферу, гідросферу й атмосфе�
ру, а також космічного простору, що може
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потягти або потягло масове знищення рос�
линного або тваринного світу, отруєння ат�
мосфери, водних ресурсів, інші тяжкі наслід�
ки. Об’єкт цього міжнародного злочину –
безпека природи як середовища проживання
людини. Предметом екоциду може бути зем�
ля. Від забруднення або псування земель еко�
цид відрізняється, зокрема, тим, що з суб’єк�
тивної точки зору він є злочином, у якому
ставлення винного і до діяння, і до його наслід�
ків характеризується прямим умислом.

Науковцями запропоновані різни варіан�
ти класифікації складів злочинів у сфері зе�
мельних відносин: 

•• приховування або перекручування відо�
мостей про екологічний стан або захворюва�
ність населення (ст. 238 КК); забруднення або
псування земель (ст. 239 КК) [3, с. 644–645];

•• пропонується дворівнева класифікація.
На першому рівні класифікують склади зло�
чинів на дві частини за критерієм об’єкта
суспільних відносин, які відносяться безпо�
середньо до земельних. На другому рівні
пропонується поділ за критеріями: характер
злочину; об’єкт управління; злочини, які ма�
ють безпосереднє відношення до того, що
росте на землі [7, с. 465–466]; 

•• за напрямами: зловживання посадовими
особами органів державної влади та керівни�
ками сільськогосподарських підприємств у
процесі розподілу земельних ділянок і зе�
мельних паїв; неналежне виконання своїх
обов’язків службовими особами місцевих ор�
ганів виконавчої влади, управлінь архітекту�
ри та містобудування у галузі управління зе�
мельним фондом; зловживання голів міських
і селищних рад, прийняття ними рішень щодо
розподілу та використання земельних діля�
нок, які не належать до їх компетенції; умис�
не заниження посадовими особами орендної
плати за землю; самовільне зайняття ділянок
та їх виділення на окремих територіях Укра�
їни; незаконне заволодіння землями фізич�
ними й юридичними особами; порушення
представниками місцевих органів виконав�
чої влади та органів місцевого самоврядуван�
ня порядку розгляду звернень громадян при
вирішенні питань щодо земельного законо�
давства [1, c. 222–227]. 

Будь�яка класифікація провадиться за
певними ознаками. На нашу думку, доцільно
провести класифікацію злочинів за об’єктом
злочину, тобто виділити злочини, де земля є
безпосереднім об’єктом злочину, а також зло�
чини де земля виступає як предмет злочину. 

Безпосереднім об’єктом земля та земель�
ні відносини виступають у злочинах:

•• які порушують право власності на зем�
лю (ст. 1971 КК України);

•• метою яких є незаконне набуття юри�
дичних прав на землю (статті 190, 364, 365,
366 КК та ін.);

•• екологічної спрямованості (ст. 239 КК);
•• пов’язаних із господарюванням (ст. 254

КК України).
Крім того, земля та земельні відносини

можуть виступати додатковим об’єктом і
предметом злочину (статті 414, 441 КК Ук�
раїни та ін.). Ці злочини, на нашу думку, не
входять у сферу земельних відносин. 

Запропонована класифікація дозволить
точніше визначити загальні проблеми дока�
зування й особливості конкретних видів зло�
чинів у сфері земельних відносин. 

Викладене дозволяє зробити висновок,
що злочинами у сфері земельних відносин слід
визнавати лише ті склади, які як безпосе�
редній об’єкт передбачають право володіти,
користуватися та розпоряджатися землею. 

Література
1. Берлач А. І. Кримінологічна характеристика

зловживань на ринку землі в Україні // Організаційно�
правові засади розвитку аграрного і земельного ринків
в Україні / За ред. В. І. Семчика. – К., 2006. – 204 с.

2. Ерофеев Б. В. Земельное право России. – М.,
2004. – 656 с.

3. Земельний кодекс України: Наук.�практ. ко�
ментар / За ред. В. І. Семчика. – К., 2003. – 686 с.

4. Шульга А. М. Кримінально�правова охорона
земель від забруднення або псування: Автореф.
дис. … канд. юрид. наук. – Х., 2004. – 20 с.

5. Науково�практичний коментар Криміналь�
ного кодексу України / За ред. П. П. Андрушка,
В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – К., 2008. – 1428 с.

6. Кримінальне право України: Особлива час�
тина / За ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса,
В. Я. Тація. – К., 2005. – 544 с.

7. Земельное право Украины / Под ред. А. А. По�
гребного, И. И. Каракаша. – К., 2002. – 460 с.
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Усучасних умовах експертна служба МВС
України займає значне місце у структурі
та діяльності органів внутрішніх справ,

перш за все, завдяки виконанню свого основно�
го завдання – експертного забезпечення проце�
су розкриття та розслідування злочинів. Сьо�
годні без експертного супроводження немож�
ливо уявити процес розкриття та розслідуван�
ня злочинів. Так, підрозділами експертної служ�
би виконуються експертизи та дослідження,
фахівці експертних підрозділів беруть участь в
оперативно�розшукових заходах і слідчих діях.
Важливу роль у цьому процесі відіграє почер�
кознавча та технічна експертиза документів. На
зазначені види досліджень припадає понад 12 %
загального обсягу всього спектра експертних
досліджень [1, c. 4]. Експерти�почеркознавці
кожного року виконують значну кількість по�
черкознавчих експертиз, понад 70 % яких спри�
яли розкриттю злочинів, що саме собою має
важливе профілактичне значення [1, c. 4]. Ра�
зом із тим слід зазначити, що, на жаль, у дослі�
дженнях трапляються помилки, які ведуть до
скоєння експертних помилок.

Вивчення проблеми експертних помилок є
необхідною умовою вдосконалення експертної
діяльності, оскільки їх наявність свідчить про
необхідність удосконалення законодавства, що
регламентує цю діяльність, поліпшення мате�
ріально�технічного забезпечення експертних
органів і підготовки майбутніх експертів�кри�
міналістів. У зв’язку з цим процес вивчення по�
треб практики (які фактично орієнтують і сти�
мулюють розроблення та впровадження кримі�
налістичних рекомендацій) розглядається як
перший етап забезпечення діяльності, спрямо�
ваної на розкриття, розслідування та попере�
дження злочинів.

Метою цієї статті є аналіз існуючої практики
проведення криміналістичних експертиз,
шляхи подолання помилок і вдосконалення
організації, методики та тактики проведення
їх, які могли б сприяти виконанню органами
внутрішніх справ покладених на них функцій.

У загальному вигляді поняття, причини,
класифікацію експертних помилок розглядали
у своїх працях видатні криміналісти Р. Бєлкін,
В. Берназ, А. Вінберг, Г. Грановський, І. Кап�
лунов, А. Іщенко, Н. Клименко, В. Абрамова, 
В. Коновалова, М. Костицький, Л. Кочнєва, 
А. Краснобаєва, Г. Макушкіна, Н. Паліашвілі,
А. Педенчук, І. Петрухін та ін. На існуван�
ня проблеми помилок при проведенні окре�
мих видів судових експертиз звертали увагу 
Л. Бєдрін, М. Броннікова, Л. Вінберг, Н. Дячен�
ко, А. Коміссаров, Г. Кружкова, А. Солохін, 
В. Абрамова. Однак зазначена проблема і сьо�
годні залишається актуальною. Помилки як не�
гативне явище все ще трапляються в експерт�
ній практиці; ефективному їх подоланню може
сприяти вирішення наявних у професійній су�
дово�експертній діяльності проблем правового,
методологічного й організаційно�управлінсько�
го характеру.

Відомо, що ефективне та правильне вирішен�
ня завдань, перш за все, залежить від інтелекту�
альних і розумових здібностей експерта, його
заінтересованості, бажання займатися почерко�
знавчими дослідженнями, ставлення до роботи,
досвіду, особистісних якостей та умов роботи.

Помилковий висновок експерта може бути
джерелом слідчої або судової помилки, що при�
зведе до більш серьозних помилок, наприклад, 
у встановленні істини по справі. Зазначені об�
ставини зумовлюють особливі вимоги до ви�
сновку експерта як процесуального документа,
який має містити вичерпні відповіді на всі пи�
тання, поставлені на вирішення перед експертом.

Обсяг поняття «експертна помилка» має
бути обмежений ознаками істотності та типо�
вості. Істотність відображає настання негатив�
них наслідків, які полягають у порушенні основ�
них принципів судової експертизи (всебічності,
повноти, об’єктивності, комплексності, науко�
вості дослідження об’єктів). Типовість свідчить
про повторність одних і тих самих помилок в
експертній практиці. У загальному вигляді екс�
пертну помилку можна визначити як не відпо�
відні об’єктивній дійсності думку експерта або
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його дії, які не сприяють досягненню мети екс�
пертного дослідження [2; 3].

Зупинимося на причинах експертних поми�
лок, які досить часто трапляються в практиці екс�
пертних підрозділів і можуть бути усунені за до�
помогою заходів організаційного характеру. Слід
зазначити, що встановлення причин помилок має
не тільки теоретичне, а й практичне значення,
оскільки сприяє з’ясуванню природи порушень,
які допускаються експертами, і недоліків, а також
виробленню заходів по їх усуненню.

Насамперед, необхідно чітко визначити
обставини, які сприяють скоєнню помилок.
Причинами експертних помилок є обставини
різної природи. Оскільки помилки – це частина
людської діяльності, вони можуть характеризу�
ватися з двох боків [2, с. 57–62]:

об’єктивного – незалежно від експерта;
суб’єктивного – залежать від мислення та

дій експертів.
Слід зазначити, що такий поділ причин екс�

пертних помилок носить умовний характер,
оскільки вміння експерта передбачити неспри�
ятливі об’єктивні чинники й уникнути їх дії на
хід дослідження є одним з елементів його
спеціальних знань. Отже, помилка, зумовлена
об’єктивним чинником, може бути суб’єктив�
ною помилкою особи, яка володіє спеціальним
пізнанням.

Типовими об’єктивними чинниками, що впли�
вають на виникнення експертних помилок, є:

•• експертна методика проведення почерко�
знавчої експертизи розроблена не повністю;

•• недосконалість існуючої методики;
•• застосування помилково рекомендованих

методів дослідження;
•• відсутність повних даних, що характери�

зують ідентифікаційну суть ознак;
•• неправильне призначення експертизи

слідчим, наявність помилок у постанові про
призначення експертизи, неправильний відбір
зразків для дослідження;

•• надання експерту неповноцінного початко�
вого матеріалу – недостатньо інформативного
за своїми властивостями об’єкта дослідження,
що, як правило, має процесуальний статус ре�
чового доказу. Незважаючи на те що відповідно
до ст. 77 «Обов’язки та права експерта» Кримі�
нально�процесуального кодексу (далі – КПК)
України експерт має право повернути без вико�
нання ухвалу про призначення експертизи, як�
що наданих матеріалів недостатньо для її про�
ведення, на практиці експерти нерідко намага�
ються вирішити поставлене питання без витре�
бування додаткових матеріалів, а інколи і після
того, як слідчий на заявлене клопотання про їх
надання відповідає відмовою. В даному випад�
ку об’єктивна причина стає передумовою су�
б’єктивної помилки. Причиною таких дій екс�
перта, як правило, буває пряма вказівка керів�
ництва, яке уникає «ускладнення відношень» із
слідчими й оперативними підрозділами. Отже,
якщо клопотання про надання додаткових ма�
теріалів не задоволене, експерт не повинен ро�
бити спробу завершити дослідження, оскільки
це може привести до помилкового висновку;

•• порушення термінів, встановлених для про�
ведення експертизи нормативно�правовими ак�
тами. Як правило, при розслідуванні криміналь�
ної справи, а також намагаючись «не зіпсувати»
показники роботи органу внутрішніх справ,
експерт змушений проводити експертизу за ко�
ротший термін, ніж передбачено [4]. Слід зазна�
чити, що виробництво криміналістичної екс�
пертизи вимагає поглибленої та напруженої ро�
боти, тому виконання її в коротші терміни може
негативно позначитися на достовірності вис�
новків експерта та призвести до судової помилки;

недостатня укомплектованість експертних
підрозділів технікою, яка відповідає передовим
вимогам криміналістичної техніки. Зрозуміло,
все це пов’язано з певними матеріальними ви�
тратами, але, враховуючи значущість для розслі�
дування та розгляду кримінальних справ якіс�
ного проведення криміналістичної експертизи,
необхідно віднести до пріоритетних напрямів
зміцнення матеріальної бази органів внутріш�
ніх справ фінансування експертних підрозділів
у частині забезпечення їх сучасною криміналіс�
тичною технікою;

•• використання несправних приладів та
інструментів при дослідженні або приладів, які
не володіють достатньою роздільною здатністю;

•• інші чинники.
Що стосується об’єктивних умов експерт�

ної помилки, то на особливу увагу заслуговує
те, що вони не породжують неминучі помилки,
а створюють можливість їх появи. Реалізують�
ся ж помилки лише діяльністю експерта – су�
б’єкта експертного пізнання. Тому вирішально�
го значення набувають помилки суб’єктивного
характеру.

Щодо таких причин експертної помилки, як
представлення експерту неповноцінного почат�
кового матеріалу та порушення термінів, вста�
новлених для проведення експертизи, то їх 
усунення можливе шляхом реалізації заходів,
які не вимагають додаткових фінансових ви�
трат і будь�яких організаційно�штатних заходів.
Так, можна проводити спільні з експертними та
слідчими підрозділами із залученням представ�
ників судових органів семінари для підвищення
кваліфікації експертів, слідчих і суддів. Прове�
дення подібних заходів дозволяє консультувати
слідчих, надавати їм допомогу в збиранні зраз�
ків для порівняльного дослідження, щодо пра�
вильного формулювання питань до експертизи.
Це дозволить підвищити якість досліджень.
Питанням організації та призначення криміна�
лістичної експертизи можуть бути присвячені
заняття в системі службової підготовки, які
постійно проводиться в слідчих та оперативних
підрозділах.

Типовими суб’єктивними чинниками, що
сприяють виникненню експертних помилок, є:

професійна некомпетентність експерта. Во�
на може полягати в незнанні експертних мето�
дик, невмінні користуватися тими або іншими
технічними засобами дослідження, застосову�
вати рекомендований метод, найбільш ефектив�
ний у конкретній ситуації, в неправильній оцін�
ці ідентифікаційної значущості ознак тощо.
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Причини помилкових висновків експертів�по�
черкознавців, які зумовлюються недостатньою
професійною компетентністю експертів при оцінці
ознак, можуть полягати у тому, що [5, с. 34]:

до ідентифікаційної сукупності включають�
ся не характерні ознаки (такі, що часто трапля�
ються в схожих почерках багатьох осіб);

ознаки, що збігаються, неправильно оціню�
ються як схожі та навпаки;

експерти не вміють оцінювати збіги та
відмінності схожих почерків;

часто ознаки наслідування, які з’явилися в
результаті, неправильно оцінюються експерта�
ми як такі, що збігаються;

ознаки низької координації рухів у підпи�
сах, виконаних маловиробленим почерком, не�
правильно оцінюються як ознаки наслідування
почерку іншої особи тощо.

Професійна некомпетентність експерта мо�
же виявитися і при вирішенні питань, які не
стосуються сфери спеціальних пізнань, якими
він володіє, тобто з процесуальної точки зору –
у виході експерта за межі своєї компетенції;

професійні упущення експерта, тобто не�
дбалість, поверхневість проведення досліджен�
ня, зневага методичними рекомендаціями, пра�
вилами користування технічними засобами то�
що. До таких упущень відносяться і неповне ви�
явлення ідентифікаційних ознак, використання
не всіх відомих експерту методів дослідження,
ігнорування тих або інших ознак об’єктів або їх
взаємозалежності тощо [3; 6];

дефекти органів чуття експерта, переважно
органів зору;

неординарний психічний і психологічний
стан експерта (він може бути наслідком стресо�
вих ситуацій як в колективі експертної установи,
так і в особистому житті експерта), його стан здо�
ров’я тощо;

характерологічні риси особи експерта (не�
впевненість у своїх знаннях, уміннях, досвідче�
ності, підвищена навіюваність, недовірливість і т. п.);

вплив матеріалів справи, зокрема висновків
попередньої експертизи або авторитету експер�
та, який проводив її, поведінки слідчого, учас�
ників судового розгляду. В цій ситуації треба
бути неупередженим і впевненим у результаті
дослідження;

прагнення виявити експертну ініціативу без
достатніх до того підстав;

логічні дефекти висновків експерта;
дефекти в організації та плануванні експерт�

ного дослідження. Ці дефекти можуть бути на�
слідком неправильної діяльності керівника екс�
пертної установи при організації проведення
комплексних або комісійних експертиз; дефект�

ними можуть бути організація та планування
експертного дослідження експертом, який його
здійснює. У тому й іншому випадку причини
носять суб’єктивний характер, але відносяться
до різних суб’єктів (у першому випадку вони
лежать як би поза самим процесом експертного
дослідження, у другому – кореняться в самому
процесі);

професійна деформація фахівця, яка може
настати, як правило, після 10 років роботи в
підрозділі. Це може виразитись у невизнанні
нових методів і форм дослідження, які дикту�
ються сучасним станом науки тощо.

Поєднання всіх негативних причин призво�
дить до виникнення помилок. Цей процес ха�
рактеризується дією або бездіяльністю експер�
та. У свою чергу, він супроводжується правиль�
ним або неправильним сприйняттям помилки
самим експертом.

Оцінити наслідки експертної помилки мож�
на в процесі розслідування кримінальної спра�
ви або коли слідство у справі буде припинене чи
зупинене. Відсутність помилок по справі може
врятувати життя. Необхідно про це пам’ятати!
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При розслідуванні викрадень бюджетних
коштів одним із досить складних завдань є
доказування вини конкретної службової

особи (осіб) у вчиненні цього злочину (ст. 191
Кримінального кодексу (далі – КК) України).
Особливості таких осіб тісно пов’язані із способа�
ми вчинення злочину, його обстановкою, слідами�
джерелами доказів і, на нашу думку, займають
ключове місце у криміналістичній характеристиці
викрадень бюджетних коштів. 

Дослідженню особи економічного злочинця
приділяли увагу такі вчені, як М. Бучко, А. Во�
лобуєв, А. Зелинський, О. Кальман, Г. Матусов�
ський, С. Милюков, Е. Петров, Р. Марченко, 
Є. Стрельцов, П. Яні та ін. Але у більшості випадків
ці дослідження мають загальний характер; в них не
досліджувалися особливості суб’єктів, які вчиня�
ють викрадення у бюджетній сфері. Саме спе�
цифіка (характер) злочинної діяльності, безумов�
но, накладає певний відбиток на особу й її психо�
логію, а це необхідно враховувати при розсліду�
ванні та попередженні таких злочинів. Особли�
вості суб’єктів злочинів, пов’язаних із порушен�
ням бюджетного законодавства, висвітлювалися
Р. Степанюком [1], але сформульовані положення у
зв’язку із змінами у бюджетному законодавстві, а та�
кож специфікою саме викрадень бюджетних коштів,
потребують уточнення, що і є метою цієї статті.

Механізм вчинення викрадень у бюджетній
сфері зумовлюється об’єктивною можливістю
здійснення певних дій з бюджетними коштами. 
Г. Матусовський зазначав, що можливість вчинен�
ня економічного злочину певною особою зумов�
люється її службовим становищем, доступом до
коштів, наявністю повноважень щодо управління
ними, «володіння ситуацією» у практиці правово�
го регулювання економічних процесів [2, с. 67].
Враховуючи особливості правового регулювання
бюджетної сфери, можна констатувати, що суб’єк�
тами викрадення бюджетних коштів може бути об�
межене коло осіб. До них належать категорії поса�
дових осіб, які тією або іншою мірою пов’язані з
виконанням програм і заходів, які проводяться за
рахунок бюджетних коштів і є розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів. Бюджетним за�
конодавством прямо передбачена структура роз�
порядників та одержувачів бюджетних коштів,
яких держава наділила повноваженнями щодо

розпорядження та (або) використання бюджетних
коштів. Тому процес виявлення кола осіб, серед
яких вірогідно вести пошук злочинця, слід почи�
нати з чіткого визначення, хто є розпорядниками й
одержувачами бюджетних коштів.

Розпорядники бюджетних коштів. Згідно із
бюджетним законодавством України розпорядни�
ками бюджетних коштів визнаються посадові осо�
би, які постійно чи тимчасово здійснюють функції
головного чи нижчестоящого розпорядника бю�
джетних коштів, на ім’я якого виділяються бю�
джетні асигнування відповідно до бюджетних при�
значень. Залежно від ступеня підпорядкованості й
обсягу наданих повноважень вони поділяються на
головних розпорядників бюджетних коштів та роз�
порядників нижчого рівня. 

Перелік головних розпорядників бюджетних
коштів визначається згідно з відомчою класифіка�
цією видатків бюджету ст. 22 Бюджетного кодексу
(далі – БК) України і щороку підтверджуються в
актах про бюджет: по державному бюджету – у за�
коні про державний бюджет, по місцевих бюдже�
тах – у рішеннях відповідних місцевих рад про
місцеві бюджети. Це підтвердження полягає в то�
му, що головним розпорядником бюджетних
коштів є той керівник (міністерства, відомства (ус�
танови), яким він керує), на якого у відповідному
бюджеті є бюджетне призначення (тому і бюджет�
на класифікація має назву відомчої). Крім того,
розпорядженням Кабінету Міністрів України
«Про вдосконалення структури розпорядників
бюджетних коштів» від 31.05.2006 р. № 296 чіт�
ко визначена схема головних розпорядників бю�
джетних коштів і встановлюється перелік відпові�
дальних виконавців бюджетних програм. Відпо�
відно до наказу Міністерства фінансів України
«Про затвердження Інструкції про статус відпові�
дальних виконавців бюджетних програм та особ�
ливості їх участі у бюджетному процесі» від
14.12.2001 р. № 574 відповідальний виконавець
безпосередньо забезпечує виконання бюджетних
програм у системі головного розпорядника, є юри�
дичною особою, має окремий рахунок і бухгал�
терський баланс. Відповідальними виконавцями
можуть бути: головний розпорядник – за бюджет�
ними програмами, виконання яких забезпечується
його апаратом; розпорядники коштів бюджету
нижчого рівня й одержувачі коштів державного
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бюджету, які виконують бюджетні програми у сис�
темі головного розпорядника.

Головним розпорядникам надано право розпо�
діляти бюджетні кошти між розпорядниками бю�
джетних коштів нижчого рівня, а також витрачати
їх на централізовані й інші заходи, на утримання
апарату управління. При розподілі коштів і пере�
рахуванні їх підвідомчим установам розпорядники
коштів є головними, а при витрачанні на утриман�
ня апарату управління або на централізовані заходи
вони є розпорядниками коштів третього ступеня.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого
рівня поділяються на розпорядників коштів другого
та третього ступенів. Розпорядниками другого сту�
пеня є головним чином установи й організації, в
яких є підвідомчі підрозділи (наприклад, керівни�
ки обласних управлінь освіти, казначейства, обл�
держадміністрацій, обласних податкових адміні�
страцій в особі їх керівників тощо), які одержують
кошти на видатки установи та розподіляють суму
коштів, визначену головним розпорядником для
переказу підпорядкованим їм установам. Розпоряд�
ники коштів третього ступеня одержують кошти
для витрат на виконання функцій самої установи,
яку вони очолюють, і на розподіл безпосередньо під�
порядкованим їм одержувачам.

Одержувачі бюджетних коштів – це під�
приємства, громадські й інші організації, що не ма�
ють статусу бюджетної установи, які одержують кош�
ти з бюджету як фінансову підтримку або уповно�
важені органами державної влади на виконання
загальнодержавних програм, надання послуг без�
посередньо через розпорядників. Оскільки розпо�
рядниками й одержувачами бюджетних коштів є
керівники бюджетних установ, уповноважені на
отримання бюджетних асигнувань, взяття бю�
джетних зобов’язань і здійснення видатків з бю�
джету, можна стверджувати, що суб’єктами викра�
день бюджетних коштів можуть бути особи, яким
відповідно до нормативно�правових актів надані
повноваження щодо виконання державних про�
грам за рахунок бюджетних коштів.

Крім розпорядників та одержувачів, до викра�
дення бюджетних коштів можуть бути причетні
заступники керівника бюджетної установи, голов�
ний бухгалтер, службові особи бухгалтерії, які ма�
ють право підпису документів, на підставі яких пе�
реказуються бюджетні кошти з вищого рівня на
здійснення видатків установи. Повноваження цих
осіб щодо бюджетних коштів визначаються окре�
мими нормативно�правовими актами [3]. 

О. Дудоров до суб’єктів порушення законодав�
ства про бюджетну систему України відносить [4,
с. 155–156]: 

службових осіб місцевих фінансових органів,
тобто установ, що відповідно до законодавства Ук�
раїни здійснюють функції із складання, виконання
місцевих бюджетів, контролю за витрачанням
коштів розпорядниками бюджетних коштів, а та�
кож інші функції, пов’язані з управлінням кошта�
ми місцевого бюджету; 

керівників бюджетних установ та організацій, які
розпоряджаються бюджетними коштами відповідно
до затверджених кошторисів і планів асигнувань;

службових осіб юридичних осіб небюджетної
сфери, яким згідно з чинним законодавством делего�
вано право розпоряджатися бюджетними коштами;

службових осіб підприємств, установ, органі�
зацій, які не мають статусу бюджетних, однак у
встановленому порядку через розпорядників кош�
тів отримують бюджетні кошти на певні програми,
а також фінансову допомогу за рахунок бюджет�
них коштів у формі дотацій, субвенцій, субсидій.

Враховуючи специфіку складу злочину, перед�
баченого ч. 2 ст. 191 КК України, осіб, які вчиню�
ють викрадення бюджетних коштів, залежно від
окремих елементів способу вчинення злочину, на
нашу думку, можна об’єднати у три групи. 

Розпорядники бюджетних коштів (у держав�
них органах і бюджетних установах):

•• головні розпорядники (керівники міністер�
ств і відомств, інших центральних органів – по дер�
жавному бюджету; керівники місцевих органів – по
місцевим бюджетам);

•• розпорядники нижчого рівня, до сфери управ�
ління яких належать інші розпорядники нижчого
рівня (керівники державних виконавчих органів об�
ласного рівня – по державному бюджету; керівники
районних органів – по місцевих бюджетах);

•• інші розпорядники нижчого рівня (керівни�
ки бюджетних установ).

Одержувачі бюджетних коштів – керівники
підприємств, установ та організацій незалежно від
форми власності, які отримують бюджетні кошти у
вигляді різних видів цільової фінансової допомоги –
субсидій, субвенцій, кредитів, дотацій, бюджетних
позичок, а також для проведення централізованих
заходів або виконання передбачених бюджетом
програм.

Інші службові особи (не керівники) органів дер�
жавної влади, бюджетних установ, а також уста�
нов, підприємств, організацій, які не мають статусу
розпорядника чи одержувача бюджетних коштів,
але за своєю діяльністю безпосередньо пов’язані із
здійсненням та оформленням операцій з отриман�
ня та витрачання бюджетних коштів. До цієї групи
належать перш за все головні бухгалтери, керівни�
ки фінансово�економічних підрозділів, керівники
структурних підрозділів установи. 

До кола причетних до злочину не можна
віднести посадовців банку й органів казначейства,
хоча, на думку В. Поповича, вони виявляють не�
безпечну тенденцію – такі особи вступають у зло�
чинні змови та мають доступ до платіжних доку�
ментів, банківських рахунків [5, с. 61]. Такі особи
не мають правових підстав щодо права підпису до�
кументів, на підставі яких кошти виділяються з
бюджету та використовуються на певні цілі, а
здійснюють лише опосередковану діяльність з пе�
рерахування або видачі таких коштів. За цих умов
не можуть виступати суб’єктом викрадення бюд�
жетних коштів посадові особи, які мають доступ до
банківського рахунку підприємства (програмісти,
аналітики�оператори ЕОМ та інші посадовці, які
виконують розрахункові операції).

Різне коло службових повноважень вказаних
груп суб’єктів впливає на можливість вибору ни�
ми певного способу вчинення викрадення бю�
джетних коштів. Головні розпорядники бюджетних
коштів вчиняють злочини, як правило, шляхом
укладання різного роду угод, з наступним при�
власненням бюджетних коштів, виділених на 
проведення певної програми, передбаченої кошто�
рисом. 
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In this article defines the characteristics of persons who commit theft of the budget, as well as characteristics of
their criminal behaviour. Gives classification officials�constituent entities of the theft of budgetary funds. Defines
the nature of investigative tasks that use of this category.

В статье определяются основные признаки лиц, которые совершают хищения бюджетных средств, а
также характерные особенности их преступного поведения. Приводится классификация должностных лиц –
субъектов хищений бюджетных средств. Определяется характер следственных задач, которые решаются
с использованием данных о лицах этой категории.

Наприклад, К., призначений на посаду на підставі
наказу Міністра вугільної промисловості України ди�
ректором ГОАО «Шахта «Зоря», шляхом укладення
угод з фіктивними суб’єктами підприємницької
діяльності на поставку обладнання, перерахував на
рахунки цих підприємств бюджетні кошти на суму
350 520 грн, які згодом були ним привласнені [6]. 

Головні бухгалтери бюджетних установ унас�
лідок своєї досить вузької службової компетенції
мають об’єктивну можливість одноосібно скоюва�
ти злочини лише шляхом привласнення бюджет�
них коштів з порушенням порядку документаль�
ного оформлення відповідних фінансових і госпо�
дарських операцій. 

Так, О., працюючи головним бухгалтером «Укр�
техкомплект» і виконуючи функції з прийому, акуму�
лювання в касі грошових коштів, виручених від про�
дажу продукції, не вносила їх на поточний рахунок
підприємства, а вилучала з каси та незаконно оберта�
ла на свою користь. З метою приховування своїх зло�
чинних дій та уникнення кримінальної відповідаль�
ності О. вносила в офіційні бухгалтерські документи
(в ордера витрат, касову книгу, журнал�ордер по ба�
лансовому рахунку № 301 «Каса в національній ва�
люті») завідомо неправдиві відомості про суми витра�
чання з каси на потреби підприємства грошових
коштів. Цим вона занижувала обсяги виручки, що
підлягала занесенню на розрахунковий рахунок
підприємства в установі банку, чим заподіяла шкоду
підприємству на суму 7241 грн [7].

У криміналістичному аспекті важливим є та�
кож врахування соціально�психологічних рис вик�
радачів бюджетних коштів. Характеризуючи особу
викрадача бюджетних коштів, слід зазначити, що
це, перш за все, «білокомірцевий» тип злочинців.
Зазначені особи вчинюють злочини без застосу�
вання насильства, з використанням неправдивих
відомостей з метою здобуття незаконного джерела
доходів. За своїм суспільним станом вони є профе�
сіоналами високого або середнього рівня у сфері
бюджетних, фінансових відношень, у більшості ви�
падків добре орієнтуються у законодавстві – бю�
джетному, податковому, банківському, володіють
знаннями в бухгалтерському обліку. В минулому
багато з них мають досвід роботи в державному
секторі на посадах, пов’язаних з виконанням ор�
ганізаційно�розпорядчих або адміністративно�гос�
подарських обов’язків. Таким чином, подібною
діяльністю займаються особи з певним запасом спе�
ціальних знань, достатнім освітнім і професійним
рівнем. 

Заслуговує на увагу й така особливість (виявле�
на при вивченні кримінальних справ), як викорис�
тання керівниками бюджетних установ підлеглих
осіб, які виконують окремі доручення протиправ�
ного характеру (підробка документів, передача ха�

барів корумпованим представникам органів влади
та управління тощо). Іншими словами, неуперед�
жений аналіз наведених чинників свідчить про праг�
нення перших керівників «перекласти» вагомий тя�
гар відповідальності на плечі своїх підлеглих. 

Крім того, простежується типова залежність між
способом здійснення злочину й особою злочинця.
Чим складніші підготовка, вчинення, приховуван�
ня слідів викрадень, тим вищий статус останньої.
Якщо касири, бухгалтерські працівники, тобто
особи, які безпосередньо пов’язані з виконанням
операцій з використання бюджетних коштів, як
правило, вдаються до викрадень у доволі «простих»
способах (вилучення з каси та привласнення гро�
шей), то керівники бюджетних організацій схильні
до заволодіння бюджетними коштами шляхом ук�
ладення фіктивних договорів з суб’єктами госпо�
дарювання та використання банківського розра�
хункового механізму. 

Викладене дозволяє зробити висновок, що
узагальнення інформації про осіб, які вчиняють
викрадення бюджетних коштів, сприяє: організації
та плануванню розслідування; вибору тактики
проведення окремих слідчих дій і в цілому лінії
поведінки слідчого й інших осіб при проведенні
досудового слідства; прогнозуванню поведінки
злочинця на різноманітних етапах слідства та при
розгляді кримінальної справи в суді; вибору слід�
чим оптимальних криміналістичних прийомів і за�
собів впливу. Крім того, врахування особливостей
цих осіб є важливим у плані попередження злочинів
у бюджетній сфері (підбір кадрів, визначення функ�
ціональних обов’язків службових осіб, оптимальний
термін перебування на певній посаді тощо).
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Особливу роль в охороні прав і свобод
громадян, інтересів суспільства та
держави відіграє праця суддів. Ді�

яльність цієї категорії працюючих дуже від�
повідальна та морально важка, оскільки суд�
дям доводиться вирішувати долі людей, зо�
крема призначати підсудним покарання у ви�
гляді позбавлення або обмеження волі. З ог�
ляду на це національним законодавством
встановлені спеціальні вимоги до трудової
правосуб’єктності суддів. 

Проблема трудової правосуб’єктності є
доволі розробленою в теорії трудового права.
До її розроблення доклали зусилля такі ві�
домі вчені радянської доби та сучасні росій�
ські й українські науковці, як М. Александ�
ров, Б. Бегічев, Л. Гінцбург, В. Догадов,
М. Карпушин, А. Лушніков, Ю. Орловський,
П. Пилипенко, О. Процевський, О. Смирнов,
Є. Хохлов, І. Якушев, О. Ярошенко та ін. Од�
нак аналіз наукових праць свідчить, що проб�
лема трудової правосуб’єктності працівника
досліджувалася переважно в загальному плані,
де правосуб’єктності окремих категорій пра�
цюючих не завжди приділялася достатня
увага. Так, проблематика трудової правосу�
б’єктності суддів залишилася поза увагою
вчених�трудовиків. 

Метою цієї статті є визначення доціль�
ності існування певних спеціальних вимог
до трудової правосуб’єктності суддів і на�
дання рекомендацій з удосконалення націо�
нального законодавства у зазначеній сфері.

Традиційно під правосуб’єктністю ро�
зуміють можливість тієї чи іншої особи бути
суб’єктом певних правовідносин. У загальній
теорії права виділяють загальну, галузеву та
спеціальну правосуб’єктність. Як зазначає 
С. Алексеєв, загальною правосуб’єктністю є

здатність особи бути суб’єктом права взагалі;
галузевою правосуб’єктністю – здатність
особи бути учасником правовідносин тієї або
іншої галузі права; спеціальною правосу�
б’єктністю – здатність особи бути учасником
лише певного кола правовідносин у межах
конкретної галузі права [1, с. 282–283].

Наявність спеціальної трудової право�
суб’єктності є необхідною для вступу в певні
трудові правовідносини. Праця суддів є
надзвичайно специфічним і відповідальним
різновидом трудової діяльності, що визначає
й особливе правове становище суддів серед
інших категорій працівників. З огляду на
зазначене до кандидатів на посади суддів ви�
суваються підвищені вимоги. Насамперед, це
вимога щодо належності до громадянства
України (ст. 7 Закону України «Про статус
суддів» від 15.12.1992 р. № 2862�XII). Зазна�
чимо, що інститут громадянства підтверджує
стійкий правовий зв’язок людини з певною
державою шляхом його закріплення у відпо�
відних правових нормах. Завдяки громадян�
ству особа може вимагати від держави га�
рантій дотримання її прав і свобод. У той са�
мий час і держава має право вимагати вико�
нання від громадянина певних обов’язків.
Так, Закон України «Про громадянство Ук�
раїни» від 18.01.2001 р. визначає громадян�
ство України як правовий зв’язок між фізич�
ною особою й Україною, що знаходить свій
вияв у їх взаємних правах та обов’язках, а
громадянина України – як фізичну особу,
яка набула громадянство України в порядку,
передбаченому законами України та міжна�
родними договорами України.

На нашу думку, зазначена вимога до спе�
ціальної трудової правосуб’єктності суддів є
виправданою, оскільки громадянство є га�
рантією необхідної лояльності особи до дер�
жави, що має особливо важливе значення
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для правоохоронної сфери, яка пов’язана з
державною таємницею. Не менш важливим є
також знання культурних, релігійних, мов�
них, світоглядних особливостей народу. 

Практика зарубіжних країн переважно
свідчить про аналогічний підхід. Так, вимоги
щодо наявності громадянства у кандидата на
посаду професійного судді висуваються за�
конодавством більшості європейських країн
(Іспанія, Німеччина, Італія тощо) [2, с. 83,
224, 258]. Відповідно до ст. 4 Закону Російсь�
кої Федерації «Про статус суддів у Росій�
ській Федерації» від 26.06.1992 г. № 3132,
суддею може бути громадянин Російської
Федерації. 

Ще однією вимогою до трудової право�
суб’єктності суддів є віковий ценз. За прави�
лом ст. 7 Закону України «Про статус суд�
дів» на посаду судді може бути рекомендова�
ний громадянин України не молодший 25 ро�
ків. У той самий час Закон встановлює дифе�
ренційовані вікові вимоги залежно від рівня
судового органу (суддею апеляційного суду
може бути громадянин України, який досяг
на день обрання 30 років, суддею вищого
спеціалізованого суду – громадянин України
не молодший 30 років, суддею Верховного
Суду України – громадянин України, який
досяг на день обрання 35 років). 

У світовій практиці до кандидатів на по�
сади суддів також ставляться вікові вимоги.
Так, в Іспанії кандидатом на посаду судді мо�
же обиратись іспанський громадянин, який
досяг 21 року. У Німеччині мінімальний вік
для претендування на посаду судді у вищих
федеральних судах – 35 років [2, с. 81, 224]. 
У Росії суддею Верховного Суду Російської
Федерації, Вищого Арбітражного суду Росій�
ської Федерації може бути громадянин, який
досяг 35 років; суддею Верховного Суду рес�
публіки, крайового, обласного суду, суду
міста федерального значення, суду автоном�
ної області, суду автономного округу, окруж�
ного (флотського) військового суду, феде�
рального арбітражного суду округу, арбітраж�
ного апеляційного суду може бути грома�
дянин, який досяг 30 років; суддею арбітраж�
ного суду суб’єкта Російської Федерації,
Конституційного (статутного) Суду суб’єкта
Російської Федерації, районного суду, гарні�
зонного військового суду, а також мировим
суддею може бути громадянин, який досяг 
25 років. 

У юридичній літературі висловлена точ�
ка зору щодо необхідності скасування віко�
вих обмежень для вступу на посаду судді [3,
с. 14]. На думку Н. Радутної, професіоналізм
судді оцінюється за професійними, індивіду�
ально�психологічними та моральними кри�
теріями, а віковий ценз є другорядним пра�
вовим критерієм [4, с. 77].

У цілому не погоджуючись із зазначени�
ми висновками, вважаємо запровадження
додаткових вікових вимог до кандидатів на
посади суддів цілком обґрунтованим. Більше
того, переконані, що ці вимоги занизькі. Так,
на нашу думку, особа у 25 років, яка нещо�
давно отримала вищу освіту і ще як слід не
попрацювала на «юридичній стезі», не може на�
лежним чином виконувати завдання та функції
судді. Крім того, особа в такому молодому
віці не володіє достатнім життєвим досвідом,
не сприймається більшістю громадян як не�
залежний арбітр і захисник їх прав і свобод.
З огляду на це та враховуючи згубні наслідки
судових помилок для людини і держави, вва�
жаємо за необхідне встановити загальну
нижню вікову вимогу до кандидатів на поса�
ди суддів 30 років. Також доцільно збільши�
ти на п’ять років й інші вікові критерії, пе�
редбачені ст. 7 Закону України «Про статус
суддів».

Слід зазначити, що, встановлюючи ниж�
ню вікову межу прийняття на посади суддів,
національний законодавець не встановив
верхньої межі. Разом із тим відповідно до 
ст. 15 Закону України «Про статус суддів»
граничний вік перебування на посаді судді
становить 65 років. Вважаємо, що вимогу до
граничного віку перебування на посаді мож�
на розглядати як верхню вікову межу прий�
няття на посаду судді.

До кандидатів на посади суддів ставлять�
ся підвищені вимоги до вольового критерію.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про ста�
тус суддів» не може бути суддею особа, обме�
жена у дієздатності або визнана недієздат�
ною за рішенням суду. Ця вимога є доціль�
ною, оскільки особа, яка відправляє право�
суддя, повинна повністю усвідомлювати зна�
чення своїх дій і керувати ними.

Національний законодавець встановлює
також вимоги до рівня освіти кандидатів на
посади судді. Загальною вимогою до зайнят�
тя посади судді є наявність вищої юридичної
освіти (ст. 7 Закону України «Про статус
суддів»). Очевидно, що сьогодні, коли націо�
нальне законодавство складає велику кіль�
кість законів та інших нормативно�правових
актів, які іноді суперечать один одному, міс�
тять прогалини тощо, судді потрібна різно�
бічна підготовка в галузі права, зокрема те�
орії права, яку можна отримати тільки у ви�
щому навчальному закладі.

Подібна практика існує і за кордоном.
Так, у більшості країн наявність юридичної
освіти є однією з вимог для зайняття посад
професійних суддів. Наприклад, Закон ФРН
«Про суддів» зайняття посади професійного
судді пов’язує з наявністю юридичної освіти
[2, с. 31–33]. Закон Російської Федерації
«Про статус суддів у Російській Федерації»
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також однією з вимог до кандидата на посаду
судді закріплює наявність вищої юридичної
освіти.

Суддя повинен бути моральною люди�
ною та своїми діями підтримувати авторитет
державного органу на належному рівні. Цим і
зумовлена вимога ст. 6 Закону України «Про
статус суддів», яка зобов’язує суддів не до�
пускати вчинків і будь�яких дій, що порочать
звання судді, можуть викликати сумнів у йо�
го об’єктивності, неупередженості та неза�
лежності.

У Великобританії моральним вимогам до
кандидатів на посаду судді приділяється
особлива увага. Так, зовсім недавно розлу�
чення перестало бути перешкодою для при�
значення на посаду судді, однак якщо причи�
ною розлучення було погане або жорстоке
ставлення кандидата до членів родини, він 
не отримає посаду судді [5, с. 30–31].

Важливою вимогою до спеціальної тру�
дової правосуб’єктності суддів є відсутність
судимостей. Беручи до уваги характер і умо�
ви праці суддів, їх правовий статус, відмова у
прийнятті на посаду судді з причини наяв�
ності судимості є обґрунтованою і законною. 

Крім того, кандидати на посади суддів
повинні мати бездоганне минуле, добру ре�
путацію, добропорядне, лояльне в правово�
му та моральному відношенні оточення (ро�
дичів, близьких і знайомих). Підвищені ви�
моги до способу життя (у тому числі в мину�
лому), поведінки судді у позаробочий час по�
яснюються передусім тим, що судді, оцінюючи
вчинки інших людей на предмет відповід�
ності їх нормам права та моралі, самі повинні
бути зразком дотримання цих норм як на ро�
бочому місці, так і в позаробочий час. До�
цільність існування обмежень, які пов’язані 
з наявністю судимості у близьких родичів та
асоціальних особистих зв’язків у кандидата,
зумовлюється неминучістю, за наявності де�
яких умов (наприклад, спільного мешкання),
негативного впливу цих факторів на осо�
бистість і поведінку кандидата. Перевірка від�
повідності кандидата на посаду судді вимо�
гам, які ставляться до його способу життя й
оточення, здійснюється Службою безпеки
України та іншими правоохоронними орга�
нами з використанням методів оперативно�
розшукової діяльності.

Перевірка минулого кандидата на посаду
судді здійснюється і в інших країнах. У Ве�
ликобританії в процесі розгляду заяв на зай�
няття суддівських посад комісія з питань
суддівських призначень надсилає запити до
поліції, професійних органів, податкової
інспекції щодо перевірки претендента. Непо�
дання в заяві інформації, яка згодом буде ви�
явлена уповноваженими установами, може
розцінюватися як спроба ввести в оману та

спричинити зупинення розгляду заяви кан�
дидата на суддівську посаду. Будь�яка су�
димість із наступним ув’язненням на будь�
який строк визнається дискваліфікаційною
обставиною призначення. Лише за винятко�
вих обставин комісія може розглядати заяви
осіб, які відбули строк ув’язнення. Судимість
за вчинення будь�якого злочину без відбу�
вання покарання також дискваліфікує заяв�
ника від розгляду його заяви на суддівську
посаду. У той самий час правопорушення,
спричинене окремим випадком нерозсудли�
вості, може не братися до уваги, якщо така
поведінка мала місце більше 20 років тому;
можуть не братися до уваги окремі випадки
«незначних судимостей» 10�річної давності;
окремі правопорушення, зокрема порушення
правил паркування, взагалі не беруться до
уваги [6, с. 22]. 

Для кандидатів на посади суддів встанов�
люються вимоги щодо стажу роботи. Відпо�
відно до ст. 7 Закону України «Про статус
суддів» для зайняття посади судді необхід�
ний стаж роботи в галузі права не менш як
три роки: судді апеляційного суду – не менш
як п’ять років, у тому числі не менш як три
роки на посаді судді; судді вищого спеціа�
лізованого суду – не менше семи років, у то�
му числі не менше п’яти років на посаді
судді; судді Верховного Суду України – не
менш як десять років, у тому числі не менше
п’яти років на посаді судді.

Закон Російської Федерації «Про статус
суддів у Російській Федерації» також вста�
новлює вимоги до стажу роботи (суддею
Верховного Суду Російської Федерації, Ви�
щого арбітражного суду Російської Феде�
рації може бути громадянин, який має стаж
роботи з юридичної спеціальності не менше
10 років; суддею Верховного Суду респуб�
ліки, крайового, обласного суду, суду міста
федерального значення, суду автономної об�
ласті, суду автономного округу, окружного
(флотського) військового суду, федерально�
го арбітражного суду округу, арбітражного
апеляційного суду – не менше 7 років; суд�
дею арбітражного суду суб’єкта Російської
Федерації, конституційного (статутного) су�
ду суб’єкта Російської Федерації, районного
суду, гарнізонного військового суду, а також
мировим суддею – не менше 5 років). 

Для зайняття посади судді обов’язковою
є вимога щодо проживання в Україні не
менш як десять років і володіння державною
мовою. На нашу думку, це доволі правильна
вимога, яка повинна поширюватися і на кан�
дидатів на посади в інші правоохоронні органи.

Національне законодавство закріплює
низку обставин, які є несумісними із занят�
тям посади судді. Так, відповідно до ст. 5 За�
кону України «Про статус суддів», суддя не
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може належати до політичних партій, брати
участь у будь�якій політичній діяльності.
Вважаємо, що таке обмеження є обґрунтова�
ним, оскільки виводить суди з�під впливу
політичних лідерів і відповідає цілям побу�
дови правової держави в Україні, а також
сприяє об’єктивному, неупередженому від�
правленню правосуддя. Отже, незважаючи
на положення статей 21, 25 Кодексу законів
про працю України, згідно з яким держава
забезпечує рівність трудових прав незалеж�
но від політичних поглядів та при укладенні
трудового договору забороняється вимагати
від осіб, які поступають на роботу, відомості
про їх партійну належність, положення спе�
ціального законодавства є правильним і за�
конним. Додатковим аргументом на користь
цього служить закордонний досвід встанов�
лення таких вимог. Так, окремі країни навіть
передбачили вимоги щодо обмеження участі
суддів у політиці у власних конституціях.
Наприклад, ст. 98 Конституції Італії перед�
бачає, що стосовно суддів, кадрових військо�
вих дійсної служби, посадових осіб і агентів
поліції закон може встановити обмеження їх
права перебувати в політичних партіях. Стат�
тя 29 Конституції Республіки Греція вста�
новлює заборону для всіх суддів, усіх війсь�
ковослужбовців, усіх службовців органів
державної безпеки, а також для державних
службовців проводити маніфестації у будь�
якій формі на підтримку політичних партій.
Рівною мірою забороняється будь�яка діяль�
ність на користь політичних партій для служ�
бовців органів юридичних осіб публічного

права, державних підприємств і органів міс�
цевого самоврядування. Відповідно до ст. 127
Конституції Іспанії судді та магістрати, що
перебувають на службі, а також прокурори
не можуть перебувати в політичних партіях. 

На нашу думку, доцільно, крім зазначе�
них вимог, у Законі України «Про статус
суддів» закріпити обов’язковість надання
кандидатами на посади суддів відомостей
про доходи та зобов’язання фінансового ха�
рактеру, а також відомостей про належні їм 
і членам їх сім’ї нерухоме та цінне рухоме
майно, вклади у банках, цінні папери. Крім
того, доцільно при перевірці кандидатів на
посади суддів використовувати поліграф. Це
дозволить отримати більш повну інфор�
мацію про минуле кандидата, його моральні
й інші якості.
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The requirements to the labour legal personality of the judges in Ukraine are considered. It is con�
firmed the necessity of existence in the national legislation of such requirements, which are stipulated
first of all by the special role of court in the guard of rights and freedoms of citizens, interests of socie�
ty and state. Experience of foreign countries regarding the specification of requirements to the candi�
dates for the justiceship is analyzed. The proposals on the improvement of the national legislation in this
area, in particular, concerning use of polygraph at verification of the candidate for the justiceship are
formulated.

В статье рассматриваются требования к трудовой правосубъектности судей в Украине,
анализируется опыт зарубежных стран относительно перечня требований к кандидатам на
должность судьи, сформулированы рекомендации по совершенствованию национального законо�
дательства в этой сфере, в частности, относительно применения полиграфа при проверке кан�
дидата на должность судьи.
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